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الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الأكرمين»

ورضي اللهتعالىعن صحابته أجمعين» والتابعين لحمبإحسان إلىيومالدين.
وبعد»

مة
اثار
لنآ
عةم
ا''لعطر
فهذه طاقة'

الشيخ محمد أبوزهرة» فيهاتراجم تُنشر

زةة:
اهقرئ
أعوةلشق
ور
وهذه الطاقة تشتمل علىتراجم لبعض الأعلام المتقدّمين منالفقهاء والمحدّثين
والمتكلّمين وبعض العلماء المعاصرين» بلغ عددها أربعاً وأربعين ترجمة» منها :تسع

عشرة ترجمة؛نُشِرِتْفيمجلة(العربي) الكويتيّة خلال سبعسنوات؛ مابينسنة869١
وإلى سنة 754١. ابتداًفيهابترجمة الإمام مالك فيالعدد 7١ منالمجلة المذكورة» وآخر ما

وقفت عليهترجمةالإمامالترمذي فيالعدد .8/
ورأيتٌ جممَ هذه التراجم وترتيبها وترقيمهاء وجعلتها فيثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى :تراجم الفقهاء؛ وأوردتٌ فيها تراجم الأئمة الفقهاء حسب
وفياتهم :أبوحنيفة»)(061١ فيالك ( ))4/71فالشافعي (١72 4 فأحمدبنحنبل (.)1417
( )١الطاقة :مجموعة منالرياحين والورود أم االباقة :فمجموعة البقولمنالمقدونس والتعناع وتتحوهما.

أعلام وعلاء

والمجموعة الثانية :تراجم المُحدَّئين؛ وأوردت فيها تراجم الأئمة الخمسة
المحدئين :البخاري ( ))551ومسلم ( »)155وأبو داود (6/1؟)» والترمذي ())917
وابنماجه ( . )1/137ولميترجم الأستاذ محمد أبوزهرةللنسائي (.)*:7

والمجموعة الثالثة:تراجم المفسّرينء وأوردثٌ فيهاثلاث تراجم:
ابنجريرالطبري »)*(١٠ والزخشري ( »)810والفخر الرازي (.)505
والمجموعة الرابعة :تراجم الوعاظ وامتكلّمِين والمؤرّخين» وأوردثٌ فيها خس
تراجم:

الحسن البصري ( ١)). وواصل بن عطاء »)(1١ وأبو الحسن الأشعري

( )"57وأبو منصور الماتريدي ( »)7177واألبوبباكقرلاني ( .)5
ثمألحقتٌ هذه المجموعات بجعتراجم:أبو الحسن الماوردي »))(0٠555 وابن

حزم الأندلسي ()554؛ وابن خلدون (١6).

وجميع هذه التراجم تُشرت في مجلة (العربي) كا تقدَّمذكرهء سوى ترجمة ابن

خلدون؛ وهي بحت ضمن أعمال مهرجان ابن خلدون المنعقد في القاهرة سنة
1111م ويقعفي ١ صفحة؛ فيكونمجموعالاترالجمقفسيم الأول المتّصل بتراجم

الأعلام التقدّمين:إحدى وعشرين ترجمة.

ومن المعلوملدى جمْهرة القرّاء أن العلامة محمد أبوزهرة أفرد تراجم ثانية من

الفقهاءالأعلامفيكتبواسعة؛درس فيهاحياتهموعصرهم وآراءهم الفقهية.

أولا :ترجمة الإمام الشافعي؛ الذي صدرت طبعته الأولى سنة (١4551ه -

6م ) ويقعفي80١4 صفحة.
في(را؛

د

6491 -م)) ويقع

مقدمة

وثالثها :مالك؛وتسمّتطباعتهسنة(71491م)» ويقعفي( )14/صفحة.
ورابعها :أحمدبنحنبل» وطبع سنة 14491م)» ويقعفي( )14/صفحة.
وخامسها :ابنتيمية» وطبع سنة (؟5841م)) ويقع في( )0 74صفحة.

وسادسها :ابنحزم وطبعسنة(41891م)» ويقعفي( )110صفحة.
وسابعها :الإمامزيد وطبعسنة(١8/1ه- 401م)؛ ويقعفي(١  )10صفحة.
وثامنها :الإمام الصادق» وطبع بالقاهرة دون تاريخ» ويقع في( )170صفحة'".
وأكثر تلك التراجم هيفي الأصل عحاضرات ألقاها فضيلة الشيخ على طلبة

حنيص والتدقيق
مام
تمّه
لا ح
اطاه
اقلسدمكتوراه فيكليةالحقوق بجامعة القاهرة :وأع

والتحليل» وخصّص فيهاقس)]لدراسةفقاهلمترججم.
وأما هذه المقالات فقد شملت تراجم الفقهاء» والمحدّثين ,والمفسّرين» والوعاظء

والمتكلّمينء والمؤرّخين ..وهيمختصرة نافعةمتنوّعة» وفيهااستنباطات مفيدة» وتحليلات

ات مستوعبة.
سها
روفايبعض
دقة»
دقي
وقدألحقتٌببذه التراجم ماكتبهالشيخ حول بعض العلماء المعاصرين منشيوخه
وأقرانه» وقد وقفتٌ على ثلاث وعشرين ترجمة» أوردتها حسب التسلسل التاريخي
اوناك المَترْجمين.

وابتدأتها بكلامه عنالشيخمحمدعبده(١1711ه) ومنهجه فيالتفسير» فيتقديمه

لكتاب الدكتور عبد اللهشحاتة رحمه اللهتعالى.
تثرمجمته للعلامة أحمدتيمور (١457ه) فيتقديمه لرسالته« :نظرة تاريخية في
حدوث المذاهب الفقهية».
خة تأاورت مجلة (العربي)  خمسة منالفقهاء
اماني
( )1اختارالأستاذ أزبهورة همنذه التراجم الث
سوق :الصَّادق وزيد» وابن تيهية.

أعلام وعلياء

لاه عرأساتذته فيدار العلوم :محمد عاطف بركات (51791م)) وعبد

الحكيم محمد (7791م)) ومحمد الخضري (1791م) :ومحمد المهدي (17391م),
وأحمد إبراهيم (6791م) :وحسن منصور (5791م)» وعبد الوهاب خير الدين»

ومحمد عفيفي (5*791م) ...وقد كان كلامّه عن شيوخه في دار العلوم في تقديمه
لكتاب تلميذه مصطفى زيد :ا١لمصلحة فاليتشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي)."7

ثم ترجمة العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري (١/1ه).ء التي نُشرت في
مقدمة «مقالات الكوثري".
ثم ترجمة العالم الحقوقي الدكتور محمد بن عبد العليم صالح (7711ه) التي

تيها
دقيوت ف
شورتجمهيع التراجم الآنيةعلىصفحات مجلة«لواءالإسلام» أنأوُل
الشهرية.
ثمترجمةقرينهالعلامة الفقيه عبدالومّاب خللاف (0/771ه)» وكلمته فيرثائه
لاءام».
سلو
إة (
فاينلدو
ثمترجمة العلامة الشيخ عبد الحليم بسيوني (١5/711ه)» وكلمته فيرثائه ورثاء

الشيخ سلامة العزّامِي (5/71ه) رحمه) الله تعالى فيندوة «لواء الإسلام» أيضاً.
تثرمجمة صديقه العلامة المفسَّر الدكتور محمدعبدالله(د/را1ز١1/1ه).

أهسعتناذ العلامة محمدالخضر حسين (١79/31ه) فيندوة المجلة.
ثامكللمت
ثمكلمتهعنالدكتور عبدالوهّابعرَّام(١1١4/1ه) فيندوةالمجلة أيضاً.
ثمترجمةالدكتور منصور فهمي (8/7171ه)» وكلمته عنهفيندوة المجلة.
( )١أماالحواشى الامللحقةم بقتلدكّمة فهى لصاحب رسالة «المصلحة» الدكتور مصطفى زيد رحمه

الله تعالى.

مقدمة

تثرمجمة الدكتور الطبيب حامد الغوابي (١9/0151ه) فيمجلةالواءالإسلام؟.
ثم كلمته عن الأستاذ الشيخ محمد صبري عابدين (١1471ه) في ندوة االواء
الإسلام».

ثم كلمته عن الدكتور مصطفى السباعي (١4871ه) فيندوة «لواء الإسلام'
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التراجم في صعيدٍ واحدٍ كثيرٌُ الجدوى؛ لأنّ ترك الأمر إلىالجرائد والمجلات التي

تُطُوىبعدانقضاءأيامهاترلهٌللتراجم فيمجاهل”لا يمكنللباحث ارتيادها إلابجهد
جهيد»وهذااستحسنتٌ جَنْمَهذهالتراجمفيصعيدٍواحدٍ؛ليسهلالإلمامبهاوليعرَف
رأيُالعلامة أبيزهرة فيبعضالمعاصرين لافيكلامه منمعرفة بمراتب الرجال
وتجرّدِ عن الهوى والشئآن.
ثمإن ثناءمثلالشيخ أبيزهرةعلىبعضالعلماء الذينعرفهم واتّصلبهم؛له

أإثرنهفزيال هؤلاء العلماء منزلتهم» فثناؤه ثناءالعارف البصير الذي يعرف منازل

العلماءبخلاف منيتكلّم فيهمببوى وعصييّة وهوليس أهلاًلأنيُقبلكلامهفيثناء
أوذمَ.
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أخلاق الوفاء ودلائل الإنصاف التي انَّسمبها
( )١ثموقفت علىتقدمته لكتاب «بينالعقيدة والقيادة للواءالركنمحمود شيت خطاب (١915ه)

وكلمته عن صداقته وصلته به» وصفاته وخصائصه .فألحقتها فيآخر التراجم» وبذلك يبلغ

عدد المعاصرين الذين ترجم هم أو تكلم عنهم  7 4ترجمة.

أعلام وعلماء

وما أصدقٌ كلمة العلامة الكوثري فيأهميةتقدير الرجال وإنصافهم فياقاله
:فالقائمٌ بتراجم أناس قد انطوت
في تقديمه لكتاب «الأعلام الشرقية» 8:١-5 «
صفحات حياتهم؛ وفاتهم إمكان الدفاع عن أنفسهم ,لدخوهم فيذمّة التاريخ؛ يكون

نائباًعنهمفيإنصافهم بدون استرسال فيمدح أو قدحيبعدعن الاتَّجَاهالأسمى في

تدوين التاريخ) والمؤرّخمُلْرَمّبحكاية الواقعىاهومنغيرأن يسعىفيإبرازالسيئة
بمظهر الحسنة» أوبَحْس حقٌّالجميل بِحَمْله على غرض غير مقبول»...
هذاول يقتصر عمل فيهذاالكتاب على الجمُع والترتيب والتّصحيح واله

بل قمت بوضع العناوين الجانبية" :2وخرّجت الأحاديث القليلة الواردة» كا علّقت
بعض التعليقات النافهة الطويلة ى) فينادلإممام مالك عن التحديث ببعض الأحاديث
ص46؛ وتصحيح مانسبه إلىالإمام ابنجريرفيتفسير الاستواء ص١» 54 وماأورد

تيكب
رف
مصري
ثايب إلىالحسن الب
حمدنيثِ لايصمح ص .053وم
م

ل

الكبيرة
رت

ومانسبهأيضاًإلىمسلممن|شتراط اللقاء ص»١١١ وتقديم بعضالعلماء لسّئن أبي
صلحىيحين
اولد ع
دا

وىر
هعل
ظي»
ص١١8؛ واستدلاله بحديث «العلم يان

العلماء

الأفذاذ في أرضفارس وخراسان ص١؟.١ وقدتركتٌ تعليقاتي دون ذكر اسمي في
آخرهاء وما كان من حواشسٍ بقلم الشيخ أبيزهرة فقد ميّزته بذكركنيته(أبو زهرة).

وقداستحسنتٌ أن أورد فيمقدّمةالتراجم التيدبجتها يراعالأستاذ أبيزهرة
ترجمةً له» كتبها تلميذه الوفي الدكتور عدنان زرزور في ركن «رجل فقد
ج»لمن
بناه
ة

( )١فيترجمة أبيزهرة الملحقة بعدهذه المقدمة» ونيسائر المقالات» وأبقيت أكثر العناوين الفرعيّة
المنشورة فيمجلة(العربي) الكويتية» والتي كانت من اجتهاد المجلة.

احضارة الإسلام» الدمشقيّة”'"» لما تَتَميّرَ به هذه الترجمة  وكل ما كتبه الدكتور عدنان

من تراجم كثير من المعاصرين  من استيعاب وشمول وإنصاف ودقة تحليل وجمال
أسلوب.

وأسأل الله عزَّّوجلأيننفع بجهدي ويتقيّله مني ويُوفّقني للعمل الصالح
الذي يُرضيه عني» ويحسن خاتمتي» ويتولاني فيجميع أموريء ويجزي عني والديّ خير

الجزاء'"» ويغفر لماء ويرحمهم| كا رياني وتعهّدانِ صغيرأًء وأن يجعل ما أقوم به من

علم نافعوعمل صالح في صحيفة حسناتب|؛ إنهسبحانه سميعٌ محيبٌ قريب» وصلى
لشعل مكلها عندوالهوبل فلم كديرا بيرع الشين:
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( )١وهذه الترجمة التيسأوردها بعدقليلمنمجلة«حضارة الإسلام» وعشراتٌ أمثالهاقدجمعتها
اجم» وستصدر  بعون الله
ترمن
لعة
ورئّبتها وصصّحتهاء وعلّقت عليهاء وأضفت إليها ماجمو

تعالى  قريباًفيمجلدكبيربعنوان« :رجال فقدناهم».
( )5تُوفِ والدي في حادث سيارة على طريق دمشق عن ثانية وأربعين عاماً في يوم الاثنين ١7 ذي
الحجة 941ه رحمه اللهوغفر لهوعرّضه عن شبابه الجنة» وتُوفيت الوالدة الكريمة الفاضلة
أثناءعملٍفيهذاالكتاب ومراجعتي لهفييوم الثلاثاء ١ صفر ١75٠هف وأنابعيدعنهافي
ومته ورضوانه.
دار الغربة .رحمه الله تعالى وأغدق على قبريى! شآبيب مغفرته رح

العلامة الشيخ محمد أبوزهرة

7

الأستاذ العلامة الشيخ محمد أبوزهرة رحمه الله"
(1-91١*51ه1-41/01١8488- ١م

بقلم :الدكتور عدنان زرزور
نَع العلامة الشيخ أبيزهرة
بين التصديق والشك:
كت أنباء القاهرة في الشهر الماضي

فضيلة الأستاذ الشيخ أبي زهرة عنثانية

وسبعين عاماً قضاها أستاذنا الراحل
 -عليه رحمة الله ورضوانه  في التأليف والتدريس والجهاد والمصابرة» والعمل الدائب

لخيرالإسلام والمسلمين...
وقدحملنينبأوفاتهإلىأيامسعدثٌفيهابلقاءالشيخوالإفادة منهوالتردّد عليه...
وإلىآرائهالتي سمعتها منه؛ ومواقفه التي شهدته فيها عَلِمَّالله أسداًيذودُ عن

حياض الإسلام ودعاته» ويتردّد فيهاصوتّهقوياًمجَلجلاً يومخانتكثيراًمنالناس
الحناجرء ومَّلّعت منهم القلوب ...وماتت الضمائر!

ثالث من السنة الخامسة عشرة١441 :ه 5 -ام.
( )١مجلة حضارة الإسلامء االعلدد

أعلام وعلماء

7

يخ:
رحات
اصف
لافتفي
اتطو
ال
لَسْدَّماآلنيأن يصلنبأوفاتهإلىسمعي علىمراحل! بين مُصَدَّقَ للخبر

ومُتأكٌد منه»وبينشالكفي مهُتَردّدفيمصدرسماعه! ولايتأكدالخبرحتىيكون ذهني
قدطوّفبصفحات التاريخ ...تاريخنانحنالذي اعتادفي مهُورّخونا أن يؤرخوا لكل
سنةبعينهاء ويُوردوا أهم ماحدث فيتلكالسنة ...ألميعتادوا يأذنكروا طرفا من

التاريخ السيامي وأنباء الملوك وايلمضعارمكُ..ِ.ثّموا إليها أنباء الكوارث والزلازل
وأهم أحداث الطبيعة ...وأخيراً يختمون ح«دياثهلمععلناء» الذين لقوا وَجْهَ رمم
فيتلك السنة» مع ذكرطرف من سيرتهم وأخخبارهم...
وعي المؤرّخين القدامى:

صَحَوْتُ على خبروفاةأستاذنا رحمهالله»والعالّمٌ منحولنا اليوم قدصغرته
لرد الواحد ...لأذكر مؤرخينا القدامى رحمهم الله بوعيهم
بصا
لتى
ام ح
كعلا
وسائل الإ

الشامل؛» وحسّهمِ فيقراءة صورة المجتمع والعوامل الأساسية التيتؤثّرف ميَجراه...
ولأذكرأن عالمنالصغيرل تنّسعصُّحفهوإذاعاتهفيبلادالعروبةوالإسلام.-ا تشّسع
انء الشرق والغرب»
نم
بلين»
أممث
لاهلفعيادة من أنباءوفاة الساسة والفنانين وسائر «ال

البعيد والقريب.

الأموات لايكسبون من هذا الإعلان ولايخسرون ...ولكئنا نحن الذين نخسر

احترامنالأنفسناحينلانأبهولانبكيللذينتركوالنامنورائهممايُحيونبههذه
النفوس! وفقيدنا الجليل الكبير أبوزهرة رحمه اللهواحدٌمنهؤلاء.

خوواذطكرريات عن أب زهرة:
ليست هذه كلمة في أبيزهرة «العالم) المؤلف ...ولا في «منهجه» في التأليف
٠.

لو

والكتابة والتدريس ...ولافي أبي زهرة رجل مصر في بعض الأيام ...فلذلك موضع
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ف

آخرغيرهذاالموضعء وقدحدّئنيمرةأن منجملةماشغلهفيذلكاليومالذيرأيته
فيهبعدمغيب شمسه :الكتابةإلىطالب أو باحث مسلم  وإنكانغيرعربيفيه)أذكر-
كانيعد رسالة«دكتوراه» فيإحدىالجامعات عن الشيخ أبيزهرةنفسه؛ أو بحسب

تعبيره هورحمه الله :اموضوعها أنا»» وكان قكدتب إليه يستوضحه ويسأله عن بعض
النقاطفيهايتصل بحياته ومنهجه ورأيهفيبعض المشكلات ...ويومها انتظر جوابي

عهنذه «الظاهرة» إعفدياد الرسائل الجامعية والك
متاب
نةاعن
هج المؤلفين فاكتفيتٌ

بالإشارة إلى أن هذا يتيح للباحث فرصة «التأكد؛ من صحّة الفهم» وجواز نسبة بعض
الفهوموالتفسيرات إلىالرجل موضوع البحث ..تحدّئت عن الجانب الإيجابي فيهذه
القضية ..وأخفيتٌ في نفسيملاحظات سلبية أخرى ..ولكن الذي بقي ماثلاًفي ذهني

طيلةتلكالأمسية :الموت! ...وكنت أتفرّسفيعيني الشيخ وكأن) عيناعقاب هرم

أو أسدٍأسير ...تشعّان بالذكاء والحيويّة والعزم حتىحينبدأالنعاس يدت فيأجفانه

علىأشعة النورالمبهر! ..ثمأقولفينفسي:مدّاللهفيعمرهذاالرجل حتىيرى آمالاً

أخرى لهقدتحقّقت ..وحتى يزيد المكتبةالإسلامية منعطائه الثرالثمين.
محاولة قراءة شخصية أبيزهرة:

سك هذه الكلفة د إذن دق اعلم أي زغرة ومعارقسب لأنهذايكين فيه
وسيكتب فيه علىنحو علمي  -الشيء الكثير ...ولكنها أقرب ماتكون إلىالخواطر
والذكريات ..وإلىمحاولة "قراءة» شخصيّة هذاالعالمالفذءوالوقوف علىمفتاح هذه
الشخصية التييفسّرلناماوراء المواقف والآراء ..وإن كان هذالايعفينا منالإشارة

إل كتنةومكانته العلسة :وبعضن.ماكانيعت بهمنموالفاته وآراف كرستمعيت ذلك

أعلام وعلماء
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لمحات من حياته:

ولدالأستاذ أبوزهرة سنة١5121هه وحصل على «عالمية القضاء الشرعي مع
درجة أستاذ) سنة ١741ه كما حَصّل على معادلة «دار العلوم»؛ واشتغل بالتدريس
فيهذهالداروفيكليةأصول الدينبالأزهرء ثمفيكليةالحقوق بجامعة القاهرة  التي

كانتتُدعى بجامعة فؤاد الأول وم ينقطع خلال ذلك عن المحاضرات والندوات
مضعاهد الخاصّة؛ وبخاصّة معهد
عىاش يحاضر فايلبع
لهمعل
االت
العامة» وكان بعد إح

الدراسات الإسلامية الذي أسَّسه معالدكتور العربي رحمه الله وبعض رجالات مصرء

وهن أجر ...هذاإلى جانب اشتراكه فيبعض لحان المجلس الأعلى
بضردفي
وكان يحا
للعلوم والآداب والفنون ولجان أخرى كثيرةكانفيهافارسالميدان حتىعَُدَّبمزاياه
التيسنشير إلىبعضها فيم|بعدمنأكبررجالات المؤتمرات والندوات فيمصر والعالم
الإسلامي..
إشرافه على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه:

وتكفينا الإشارة إلى عشرات رسائل «الماجستير والدكتوراه» التى أشرف على
إعدادها أو ترأس لحان مناقشتها فيالفقه والقانون والتفسير والحديث وعلم الكلام
وسائر فروع الثقافة العربية الإسلامية ...في كليات الآداب والحقوق والشريعة

وأصول الدين في جامعة القاهرة وعين شمس والأزهر والإسكندرية وغيرها من
الجامعات العربية.

أثرمدرسة القضاء الشرعى:
ويمكن القول إن الأثرالأكبر في شخصية أب زهرة العلمية وشغفه الذي لاحد

ل بهالمعرفة والمطالعة والتأليف يعود إلىمدرسة القضاء الشرعي التي أنشأتها الحكومة
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المصرية أصلاًلمارغبت فيإصلاح القضاء الشرعي ولمتستطع أن تعول في ذلكعلى
علماء الأزهر  كماقالالشيخ المراغي رحمه الله-كى|نشأت من قبل مدرسة دار العلوم

أي
بعاليرك باشا لما أرادت أن تأخذ من الأزهر علماء للتعليم  أو مدرسين  فلم
مام
تجدبغيتها فيالأزهر نيذلك الحين لأنطريقته فيالتعليم يومذاك لمتكنتلائم حالة
النشء» كماذكرذلك الشيخالمراغي أيضاً..
عا
ركبك
بطف
ات:
ها
جفي
همخة
ا شا
نانت
مه ك
ويبدو أن مدرسة القضاء الشرعي هذ

وأساليبهاء وفي

شخصية «ناظرها» العالم المربي عاطف بك بركات الذي كان يثني عليه خريجو هذه الملرسة

العليا ...وقد بكاه أحمد أمين  خريج هاذلهمدرسة  -طويلاً عندما توفيرحمه اللهسنة

56م أيبُعيدتخرج أبيزهرةفيهذهالمدرسة بنحو سنتين» وكان عاطف بركات بعدأن

أقصي عن هذه المدرسة قد تفرّغْ للسياسة وانضمٌ إلى «الوفد»؛ وعيّن وكيلاً لوزارة
المعارف ..وربماكان أبوزهرة رحمهاللهلميتتلمذ عليه وإن كنت قدسمعته يثنيعليه

ويذكره بخير””  إلاأنَاّلبوالذيتركهفيالمدرسة والطابع الذيطبعهابهبقيملازماً

غ بلسعودل يعودٌ
زديد
ها..علاوسياسةكذلك .ولعلّتأثرأبيزهرةبالوفد وإععجابه الش
من بعض وجوهه إلىهذا المعهدالذيكانيعد صنيعةًمنصنيعات سعد وعملاً من
أعمالهالجليلة ...وكان عاطف بركات نفسه من أقرباء سعد» ومن أقربالْمقَربين إليه.

كتبه فيفروع الثقافة الإسلامية:

شف أستاذنا رحمه اللهبالدرس والتأليف؛ وخلّف للمكتبة العربية الإسلامية
أكثرمنأربعين كتاباًفيفروع الثقافةالإسلامية .وبخاصّة الفقهوالقانون .نذكرلهفي
( )١ينظرثناؤه عليهفيمقالته فيهذاالكتاب :ذكرى أساتذتي بدارالعلوم ص ٠ ( 3م).

1

عت

الكلام والأديان« :تاريخ الجدل في الإسلام»« ,محاضرات في النصرانية»» «مقارنات
الأديان»« ,المذاهب الإسلامية) ف السياسة والعقائد.

وله فيالاجتماع ونظام الإسلام« :تنظيم الإسلام للمجتمع»؛ «العلاقات الدولية
فيالإسلام»» «المجتمع الإنساني فيظل الإسلام»» «الوحدة الإسلامية».

ومن كتبه في الفقه والقانون« :أصول الفقه»؛ «الجريمة والعقوبة في الفقه
الإسلامي»» «الملكية ونظرية العقد فيالشريعة الإسلامية»» «الأحوال الشخصية»؛ (اشرح
قانون الوصية»؛ و«امحاضرات في عقد الزواج وآثاره»» و«الميراث عند الجعفرية»» وفي
(مصادر الفقه الإسلامي» .وفي «تاريخ المذاهب الفقهية» وفي «الأوقاف» .وبعض هذه

الكتب يقعفيأكثرمنمجلد .وغيرها كثيدٌ عدا عنسلسلته الذهبية القيمة عن الأئمة
المجتهدين وعصرهم وآرائهم وفقههم» كتب رحمه الله عن «الشافعى» ومالك» وأحمد»

وأبيحنيفة» وأبن تيمية؛ والإمام زيد» وابن حزم؛ والإمام الصّادق »»..وخصّ كل
مة بكتاب كبير.
ئلاء
أهؤ
لمن
احد
وا

وكان رحمه الله ينشر تفسيراً للقرآن يُعِدُهتبَاعاً لمجلة «لواء الإسلام» المصريةء
وقد جاوز فبه نصف القرآن الكريم”"» وقد أودع تفسيره هذا كثيراً من معارفه
ومعارف العصر العامّة» وبخاصّة فيالمسائل الاجتاعية والسياسية وأصول الديانات»

ا
١7نتهى فيهإل اىلآية  40منسورة الأنعام»ثمحيلبينهوبيننشرتفسيره علىصفحات المجلة»
قالالشيخ أبوزهرةفيمقدمة #تفسيره»  :71 :1الوكانت مجلة «لواءالإسلام» تنشر فيكل عدد

منها تفسيراً للقرآن؛ وكان يتولاه الرجل المؤمن العارف بالله الشيخ الخضر الحسين» وواصل

تفسيره حتى وصل إلىقولهتعالى :أل9تّهْرَأرام يشير لْرَوِ[4البقرة441١]» : ووقف عند هذه
الآية» وطلب
مني أن أتمممابدأء وأيده صاحب المجلة فيهاطلبء فتوليت كتابة التفسير من

هذه الآية راغباً دائبء واستمررت في هذا العمل إلى أن مُنعت من التفسير ومن غيره بأمر
طاغوتي بمنكانيحكممصر إبانذلك.4..
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١

وكان ينظر فيه إلى تفسير الزمخشريء وينحو فيه نحو السيد الشيخ رشيد رضا والشيخ

محمد عبده رحمهما اللهء رمععاية اختلاف العصرء واختلاف النظرة إلىنظامالإسلام
والحضارة الغربية”".
وقد ودَّعنّه  رحمه الله في داره بضاحية الزيتون بالقاهرة قبل حمس سنوات»

سابيفرية المصطفى يكل والراجح أن يكونقدفرّعٌمن وضعه منذ
وقد بدأ بوضع كت

أمد ليس بالقصير.
مقالاته وبحوثه:

هذا ..عدا مئات المقالات التي كان يمد بها كثيراً من المجلات الإسلامية في
مصر وخارج مصرء والأبحاث التي كان يعدها للمؤتمرات والمجامع العلمية كبحثه

القيم في «القضاء الإداري في الإسلام»  الذي نشرثّه هذه المجلة”" في عامها الأول -
وبحثه في «ولاية المظالم في الإسلام»» وغيرهما كثير.
2

شدة اعتزازه بككتابه عن الإمام الشافعي:

ولا بدَّلنا هنا من الإشارة العابرة إلى أنه كان شديد الاعتزاز» من سلسلته

الفقهية السابقة» بكتابه عن الإمام الشافعي» الذي أعطاه حقّه من التّمحيص والتحرّي
( )١ابتدأبكتابةالجزءالذيكتبهالإمامالخضرء ليكون التفسير كلهنسقا واحداء وانتهى إلىتفسير الآية
“'/ا من سورة النمل # :وَمإنََرصيكُْللعذَولَالئاس وَلكنَ أيهم لايَفْكْرُونَ  4وسقط ساجداً على
أوراق التفسيرء وفاضت روحه الكريمة عند أذان ظهر الجمعة فيالعاشر منرمضان  441الموافق

 .,7وقد صَدَّرٌماكتبهمنالتفسيركاملا باسم «ازلهرتةفاسير» فيأجزاء متتابعة» ثم
جمع فيعشر مجلدات» طبعته دار الفكر العربي بالقاهرة» بدون تاريخ» في حدود سنة 874١.
(؟) صدر عن دار الفكر العربي فيمجلدين بعنوان« :خاتم النبيين».

(")1يعنيبهامجلة حضارة الإسلام التيتقلت منهامقالةالدكتور زرزور هذه.
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والتدقيق ...وسبب ذلك كماحدّئني مرةٌرحمهالل-ه أنه وضع هذا الكتاب وهو على

عتبةالتَّرفّى إلى درجة أستاذ مساعد فيكليةالحقوق» وكانت المنافسة بينهوبين سلفه
3

3

يع ء

.

جالام.
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أستاذنا رحمه الله يختار لهذه «المنافسة» اسمأ آخر بطبيعة الحال» فكان كتابه الذي جاء

فاتحة تلك السلسلة مثالايُحْتذى ويُشّار إليه:

منهجه فيالكتابة عن أعلام الاجتهاد نيالإسلام:
وأمرآخريتصل مبذهالسلسلة» وهوأنَّالمؤلف رحمهاللهيرى أن هذاالنهج في
الكتابة عن أعلام الاجتهاد في الإسلام يلُسمْبّقَ إليه» وبخاصّة كلامه عن «عصر؛ كل

مجتهد ...ولميد مرةًاعتراضه علىمابَدَر منيمن رأي حول «القَدْر؛ الذي يكتب
عادة عن ١عصر) مؤلفي أو إمامموضوع دراسة وبحث ...وهو «القدر الذي يلقي

ضوءاًعلىحياةالمؤلفويُمهد لفهمآرائهواجتهاداته فيه اشتهرفيه ...ويضعه  منثم-
فيموضعه بينمنشاركوه فيهذاالمجال »...وإنكانمنغير اللازم أن يكون شيخنا

«نحاضرات فى النصرانية»:

أماكتابهالذيلميكنيحْفِي اعتزازهبهحتىفيبعضالمجالس العامة» والذي كان
يحب أن يلقىوَّجْهَربهوأنههوالذي كتب هذا الكتاب» فهو«محاضرات في النصرانية».

ومّناطّلععلىهذاالكتاب علمماكانيقول الشيخ رحمهالله ...وقدوده إن شاءالله
رم.
يلي
بديع
خني
بي
ر:
صجتهد
عء وم
لفقها
اد ال
عمي

ماالتفعمقيدهٌاء ..ومجتهد العصرء فباذا أصفه؟ ومن أين أبدأ الكلام على
شخصيته المحبّبة المتعدّدة الجوانب؟

3
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كان أبو زهرة أشبه الناس بالإمام الغزالي رحمه الله :بلاغدٌ قول» وإخلاص
حديثء وغزارة عبارة» وقوةٌححجة ...فهل كان أبوزهرةغزالي العصر؟ !
غزالي العصر:

كانفيقوةدماغه واعتزازه بعلمه كالإمام الغزالي رحمهالولهل..كنّ شيئاً من
طبيعة «الأسد») كان يتبدنوافويله لمنهاج المعرفة ومسائل العلم ..كان يتناولها بقوة

ويقضي فيها برجولة وسرعة .فهل كان ذلك على حساب «الثقة) والتعمّق فيالفهم
والتحليل؟ ماأظن ذلك ..ولكن الذي لا شك فيه فيمايبدو  -أن عبارته فيالتعبير
عنمعنى منالمعاني أو فكرةمن الأفكار قدتطول بعض الشيء» وربماصَاحَبّها قليل

املنتكرار والدوران وبألفاظ جَرْلة فخمة ..ولكنه كان يصل إلى مايريد من أداء
المعاني الدقيقة والآراء الاجتهادية المعقدة.

الكلمة عند الأستاذ أبىزهرة:
ذدنا
تاعن
سمة»
ألكل
ويمكئنا القول :إِنْ«الجملة» أو «ا

الكبير رحمه الله أداة يقع

عليها (طبعه» وفحولته فخمة جزلة ...وتقع عليها ١إرادته» وثقافته بسرعة للتعبير عن

المعنى الذي يريد طال الكلام أو قصر ...ويبدو الكلام طويلاً حيث يجب فيمثل

الكلمة عندالأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا:
وإذا جاز لنا أن نتََخْذْ من «الكلمة» معياراً نقيس به اختلاف مَنْتتلمذنا عليهم
مرنجال الفقه والتشريع  على اختلافهم في الإصابة منقضايا الأمة والمجتمع -
فالكلمة عند أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى الزرقا حفظه الله«حد» من حدود المنطق»

وقَيّد اأحوتراس من قيود المعاهدات ولمواثيق! ..يبحث عنها الأستاذ الزرقا بدأب»

ويختارهابعناية»ويمضعوهاضفعيها الذي لقت لهغيرنافرةول قالقة!

أعلاموغلماء

؟"

تاذ السباعي:
اكللمةأ عسند
ال
وهي عندأستاذنا الداعية المجاهد مصطفى السباعي رحمه الله «كائنٌ عضويٌ»
ينبضُ بالحياة» ويضحٌ بحركة الروح والأعضاء! ..تمس قلب القارئ ,ورك فيه
كوامن الفكروالأدب والشعور ...ولذلك فهي أقوى ماتكون وأفعل ماتكون حين يعبر
باهفاعلنسفة» النظام» لناظعنام الفلسفة» وعن حكمة الإرث لا عن الأنصاف
والأرباع والأسداس ..وعن قواعد الإسلام في بناء الأسرة وموضوع المرأة لا عن
ايعت!
كتوز
رة و
تلوصي
لة وا
اهلي
الأ

قدرة الأستاذ أبيزهرةعلى الخطابة فيالفقهوالقانون:
وإذا كانت الكلمة عند أستاذنا العلامة الشيخ أبيزهرة ما قدّمت ..فإن ذلك
لففقيه» والقانون ..وأن يرداعتراضات المعترضين
أب»
«خط
يفسّر قدرته الفائقة علىأن اي
في الندوات والمحاضرات ومناقشات الرسائل الجامعية ...وأن يكون فيمقدمة رجال

المحافل العلمية العالمية ...يساعده في ذلك ذاكرة قوية» وبديهة حاضرة؛ واطّلاع واسعء
ادرة
وق
تجيب
لع
للى
وة ع
يد والابتكار ...وصوت قويّمجلْجِل ينطلق منأعماق القلب

والعقل جميعاً ...إلىجانبماعُرِفَعنهرحهاللهمنروح مميّبة» ونفس مّرحة» وطبع
أصيل يسعفه بالإشارة الموحية» و«القفشة» الحاضرة!
ورا كانت حصيلة كتابات أستاذنا رحمه اللهفيمحال فقهالدعوة قليلة ...أو دون

من فرّغوا أنفسهم لهذا الحقل» وأتوا فيه بالروائع والدقائق ...ولكن يبقى أسلوب الشيخ
أبي زهرة  بفحولته وجزالته وصدق صاحبه  يصوّر للقارئ أن وراءه الشيء الكثير.
مفتاح شخصيته :الكرامة والعزة:

أماعزّةالرجل وكرامته وصلابتهفيالح فلمأجدلهامثيلاًفيمنعرفت منمشايخ
مصرء وفيمن رأيت من علائها ...بللعلمفتاح شخصيته الفذة يكمن في «الكرامة» أو
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الرفض! رفض أنيبيعآخرتهبدنياه ...ورفض أن يسبقهأحدٌأويتقدّمعليه ...ورفض أن
زم فيحوار أو جدال ...ورفض أنيقولللظالم :ياعادل ...بلرفض أن يسكت عن

الظلم ...ورفض أن يأخذعلىمحاضراته العامةالكثيرةأجراًم انلمال ...بلرفض الاعتذار

عن إلقاءمحاضرة وهوفيغايةالتعب والإرهاق ..وقدشهدت ذلكبنفسي أكثرمنمرة»
م عي
وبخاصة مع طلاب كلية الهندسة وكلية التجارة بجا
شمعة
سن»

وكان طلاب هاتين

الكليتينيحَبُونهحباجًمأءولايتركونمناسبةإل وايقومون بدعوتهلإلقاءمحاضرة عندهم...

ولميكنيتخلّف ,ول يكنيجبنعنأن يقولكلمةالحق...
بلرفض الشيخ رحمهاللأهن ليكون» شيخاًللأزهر» وليس فيمصرٌرجلٌأحلٌّمنه

بهذ المنصب! أقول :رفضء ولاأعنيأنَّلنصب عُرض عليهفأبى...بلأعنيماهوأبعد
دلالة فيشخصيّته علىمبدأالرفض :لقدأبىأن يضع نفسه بحيثيرى ويُدعى! ...وم
يكن أبوزهرة يجهل شروط هذه الرؤية فيتلك الأيام» ولكن نفسه  شهدالله -كانت

تشمئز منمجرّدتصوّرهذهالشروط وسماعهاء فضلاًعنقبولهاوالسعي إليها!
اء
ططلق
عضٌ م
إورف
ل...
ايءسها عزة
كرامة ليست فوقها كرامة» ووعزرةل

الدنيّة

...
ءأخذ
ا ال
طلات
عنمجا
لل م
امجا
وأيّ
في

فحولةٌ فيالقول» ورجولةٌ فيالعمل وبطولةٌ فيالمواقف» وكرامةٌ وسَبْقٌّ فيجميع
شؤون الحياة .هذه هي شخصيّة فقيد الإسلام والمسلمين أستاذنا الشيخ محمد أبيزهرة
كماعرفته وعرفه تلامذته وححْبُوه رحمه اللهوجزاه عن دينهوعباده أفضل الجزاء.

هواليه:
وبتلأبعئدورغل
ح
هذهالنفسالمنطوية علىالعبقرية والبطولة كانتتحب الأبطال ..وقدانطبعفي
زبةغسلعدول ويسعى إلى النظر إليه ...ثم وهو
نفسه وهو غلام حَدَّث يجري وراء عر

شاب يستمع إليهبكلّجوارحه وهويخطب وكانمن الخطباء التقلاائلرفييخ مصر

أعلاموعلماء
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الحديث  انطبعفينفسهصورةهذاالزعيمفأحبّهوتأذّربه وذبلقيكعل-ىلما جُبلت
ه
فلكسفي
ندذ
عليه نفسه من الصلابة والوفاء  حتى آخريوم فيحياته ..وممًّا أك

الصور التيكانت تجري علىمسرح الحياةفيمصرفيتلكالأيام ...وكانليامل من
تذكر صورة سعديوم أطلقعليه النارفيمخطةباب الحديد ..وكيف تحامل الرجل على
نفسهودمهينزفليصعدعلىمنبرالخطابةلحظاتيقولفيها:يعرعلأن أرى منبرالنطابة
ولاأخطب! وميدان الكلام ولاأتكلم ...ثميعلن العفو عن خصمه الذيلميردفينفسه

لمصرإلاالخير! ..ثميقول الشيخ أبوزهرةرحمهالله:أينهذامنحديث العجل؟

وممًا يكمل صورة نفس الشيخ رحمه الله فيهذا الجانب تريّته  وربما تردّده -
فيرفع بعضالناس إلىهذا المقامفينفسه» حتى يأتيأمربعطيه «رؤية» جديدة ماكان

ومرهري» الطارئ...
جلأ
لكا
اذل
«لا
لأهأبنيعقفاعلدىها لو
دخلتٌ عليهمرةوقدضَيّقعليه ..وُحجرعلىكتابهالقِّم#حاضرات فيالنصرانية»

فهالني أمرالكتاب الذي مغى على وضعه بينأيدي الطلاب والباحثين أكثرمنخمسة

عشرعاماً فيذلك الوقتفقال :نعم ...النصارى الأوروبيون يترجمون هذاالكتاب

إل أكترسن لويد سوه وبنافشو و لط وتنااجون اناسدكت اهل مظنا
دار حرب؟! ماأظنٌالأمريابنيّإلاكذلك ...وماأخالٌصاحبكم إلاواحداً منكرام

الشوداء عفداشيج 'إنهولنثازهانرعة ”ابح وكاتقرط مقع تقض أسعافنا
الجليل رحمهاللهكثيراًمنالصّور والمواقف.
ذكريات وصور.

الأذكسرياتتاعذننا الراحل تامللذااًكرة ...والصّور تزحم الخيال ...وهذه مجرّد
كلمة ندخلبإهلاى اسالحرةّنفحسُهبة ...وعقله الواسع ...ومواهبه الخضبة المتنوّعة»
( )١يشير إلىالأستاذ الشهيد سيد قطب رحمهالتلعهالى.

العلامة الشيخ محمد أبوزهرة
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ولسوف يكتب عن الرجل رحمه الله فوق الدراسات العلمية الجامعية عن أبيزهرة
«المري» والداعية» والأب» والصديق» والسيامي» والأديب» والخطيب» إلخ ..ونرجو

أن نسهم فيهذاالمجالفيمناسبة أخرى إن شاءاللتهعالى.
عزمه على وضع كتاب في السيرة:

فيأوائل عام9751م؛ وفيجلسةممتدةفيبيتهالهادئ الرزين ..حدّئني عنعزمه
على وضع كتاب في السيرة النبوية الكريمة ...وعرض لِطَرّف منمخطط الموضوع في

ذهنه» والقضايا «الجديدة» التي لا بدمن إثارتها بين يدي كتابة السيرة» أو في التعقيب
علىبعض المواقف ...وشعرتٌ أنهيحب أن أشترك فيالحديث ..فأشرت إلىأن تلك

القضايا قد كتب فيها «العقاد» في كتابه «مطلع النور» وفي بعض كتبه الأخرى» ىا
كتبفيبعض المواقف الأخرى كُتَابٍ آخرون ...فقال :إنهسيطلع علىهذهالكتب
قبلأن يبدأبالكتابة ..وأذكر أننيوقفت عند بعض النقاط التيجدّفيهامنالقولما

لا بد لأبي زهرة بالذات من مناقشته والردٌ عليه ..كالحديث عن حياة النبي يه
الروحيّة ونحو ذلك» وأشرتٌ إلى من تون كِبْرَ هذه الأمور من الكتّاب والمترجمين...

عمانلم التبعات والحقوق إلى عالمالسؤال والملكوت:
وكانت جلسةممتدةعهدإل انلشبيخايفتيها بإحضار هذهالكتب» وكل كتاب
أقدّرضرورته أو أنَاّلشبخلميطّلععليه!وم يكنالتقديرفياليومالتاليسهلاًهولكنه
جاء بحمدالله صحيحاً ..وحضرت صلاة العشاء» ففاجأنٍ رحمه اللهبحرصه على أن

بعطيني ثمنمااشتريت لهقبل أن نُوَّدّي الصلاة ...وقال بعدأن نادىعلى خادمه
لِيُحضر المبلغ ..لأحسن بكره يموت الشيخ أبوزهرة ...فتُدعى للصلاة عليه فتقول:

لإاِ.نِّ.َ.ي فيذمتهمالالميدفعهبعد!» وضحك ضحكته المشهورة بعدأن نقلنيمن

يه
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عامالتّعَاتَ والحقوق ..إلعىالمالسؤال والمّلكوت! ...وتصوّرت الخسارة والخَطب

اللذين سيحلان منغيابهعنالساحة ...ثمغاب رحمهاللهولمأكنفيمصرليكون لي
ثواب الصلاة عليه وتشييعه ...ولكنني هنا معسائر تلامذته ومحبّيه ندعو لهكلما

هن ...أو ذكرتنا الأياموالخطوب بالثغرة
فًم
مكرونااموققفا
قرأناكتاباًمنكتبه.وذ
التيكانيقف عليها فيدنياالإسلام والمسلمين.

عمل ودأب وجهاد حتى آخر دقبقة:
وبعدء فهذه لمحة عن حياة الفقيد الجليل رحمه الله ..الذي أخذ من دنياه الكثير»
وأعطاها الكثير .جاء خبرٌ نعيه وجمهورٌ غفير يننظر حضوره في القاهرة لإلقاء محاضرة

عامة كانقدأعلنعنها فيوقت سابق ...عومدلأب وجهاد حتى آخر دقيقة...

ارلقجفمهور يتقبّلف ايلشيخالعتزاءح بوعدّأنل اجتماعهم إلمىأتومعزاء.
آخر كلماته المكتوبة:

أماآخركلماتهالمكتوبة فهي«:وأحسبٌ فيحياتيكلّهاأنَلّلهكانمعيمعكثرة
7
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ع

اس

جٍِ

الذين يرومون ب السوءء وما خيب الله لي أملا ولا رجاء .وكنت أضطهد في العهود

السابقة» فكلم)اشتدٌالكربعل جاءني الفرج منحيث لاأحتسب».
اوإني أقول نصيحتي لأبنائي الذين أنعمالبلهأعنلهم تخرجوا على يدي:كونوا
فيعيك اذاف

وتلك هيعلامة الإيوان والقّبول إن شاء الله...على القنطرة التي وصلت في
آخر أيامه عالم الغيب بعالم الشهادة.

العلامة الشيخ محمد أبوزهرة
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في صفحات التاريخ:
سيكتب المؤرّخ :فيالعاشر من رمضان سنة ثلاث وتسعين وتسعائة وألف

اقتتحم جنود مصرقناة السويس»ء وسَّقَطت تحت أقدامهم تحصينات العدو ...وحناجرهم
ُردّد بصوت واحد :اللهأكبر.ثمدخلعام أربعوتسعين وفيهتمَّتحريرمدن القناة»
ورد العدوإلىداخل سيناء ...وفيهتُوقٍالفقيهالعلامة الشيخمحمد أبوزهرة وقدمُحيت

أهحبعزضان .وكان رحمه اللهعالماًفاضلاًمُصِتّماًكبيرالنفسء عالي الهمة»
لفس
مان ن

صادعاً بالحق» آمراً بالمعروف نااهيالًمعكنره ليمُعط الدنيّة من دينه ولا منعلمه
وكرامته .وقد حزن الناس وته حزناً شديداً» ورثاه غيرواحد من الخلق داخل مصر

وخارجهاء رحمه الله رحمة واسعة وعوّض المسلمين خيراًء وإنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم» وإناللهوإناإليه راجعون ,ولاحول ولاقوة إلابالله.

١

أبو ده 0

(٠.-84٠0هاه)
الإمام المستقل الذي عاش من تجاربه ورفض وظائف الدولة

لةرفبيع الثاني من القرنٍ الثاني المجري يِدٌ
كان الداخلٌ إلى مسجدٍ الاكوف

ررجلَاًب هّوعة من الرجالء لا هوّ بالطويل ولا بالقصيره فيه سّمْرة وعليه برحَّسةٌّنة»
قد عَنِيّبثيابه وتنسيقها عنايةً واضحة» فيه يسمةٌ العلاء» وفيه تقوى المؤمنين» وله

نظراتٌ فاحصةٌ في الأشخاص وني الأشياء» كأ:با نظراثٌ تياَجضرْفِق فيالأسواق»
ويسْتَشِفٌ الرّعَباتِ من الوجوه؛ ويتعرّفُ القلوب من نظراتٍ أصحابباء وقد جلسّ
حول ثلاثونَ أو يزيدون يعرض عليهم مسائل الفقهء فيناظِرّهم ويناظرونه» وكأنة

سقراطً الفيلسوف بينَ مُريديهِ وطالبي الحكمة؛ بهديهم إليها بحواره ومحاولاته»

ولكنّ شيحّنا قد يقفٌ المناقشة إن رأى فيها خروجاً على الصّراط» لأنّه يناقشُ في
دين» وإن كان يفكّرٌُ فيه بعقل الفيلسوفء وإذا تكلم الشيحٌ بالحكم سكتت
الأصواثٌ كلهاء وانتظرت منهقَضْلَ الخطاب .ذلك جد سوم لفل ارسي
النعيان بن ثابت.

()١ةلجم :يبرعلا ددعلا لال ماع ه11ا195٠ - 9/م.

أعلام وعلماء

يض
مولده وحياته:

ليكفةوفة سنة 4ا١لمحنجرة على رواية الأكثرين من أبوينٍ
احن
ولد أببو
فازمكن):وابرة عوانانث بن روط كوقد كافحةا منأفلقابل» جد عند

فتحالعرب ذه البلادءويظهرٌ أنةق مدُّنَّعليهمنغيراسترقاق .وقدكان ولاؤه
إنجد ق ادشترقةبنوتيم؛
لنييم ولذلكيقا«لأبو حنيفةٌالتيمّ»؛ ولققدبل

ثم أعتقوة» فكانَولاؤهٌلهمبهذا الإعتاق» وم بَجْرالرقعلىأبيه بإجماعالمؤرخين»
إلَامَّنأكلّالتعصّبُالمذهبىٌ قلبه.
اشرفٍنسبه؛ولابكرمأرومته .وقد
ولقدنالأب حونيفةأعلاىلمنازلٍبعلمهل ب
كانَأبوحنيفةًبحس بذلكٌالشَّرفٍ التَّْسِيّ الذاق ففيوقت قداشْتدّ فيهالفخرٌ

بالّرفٍالنسَبي»ويروىفيهذاأن بعضّ بنيتَيْماٍلذينَبي:نتهي إليهم ولاؤهُ قال له

مستعلياً« :أنت مولاي»» فقال أبو حنيفةًمعتزاً بالعلم والكرامة الشّخصية« :أنا

واللهأشرفٌلكمنكٌلي».

ْ

وقد نشأ أبوحنيفة بالكوفةٍ وتربّى بهاء وعاشّ أكثرٌحياته فيها .وقد كان أبوة

اً حَسَنَ الإسلام .واقلدتقى أبوه بعل بن أبي
لان
سوك
ُرهِ
مسَا
املنتجارٍ أهلٍالي
طالب كرّماللهوجهه .فدعاله بُالبركةٍفيرزقِهِوولده.

وبذلكَ يتبينٌ أنَّأباحنيفةً نشأ في أسرة إسلامية تعترٌبالإسلام» ولقد حفظٌ
القرآنَ فيصدر حياته» واستمرٌ حافظاً لهإلىماته» فقدكان كثيرَالتلاوةٍ له»وقد
أخدّ عِلمّ القراءاتٍ عن الإمام عاصم أحد القراءِ السّبعة.

وذ

أبوحنيفة

وقد كانت الكوفةٌ التينشأفيهاوترعرع موطناًلمدنياتٍ قديمة .وكان فيها
السّريانَوقدأنشأوا هممدارس .ولما صارت قَصَّبَةَالدولة العباسية» وفدَإليهاالعلماء

منكلالبلادٍ الشرقية» منالحند وخراسانَ وغيرهما من الأقاليم الشرقية» ىاوَقَدَ
إليها العلماء من السريانٍ واليونانٍ والرومان.

فحت عين أبي حنيفةً فرأى هذهالأجناس» وأشمعّقلَهُ على هذوالآراء
المِتَضَارِبةٍ التي كانت تَسْتوطنٌ العراق.

انصرافه إلىدراسة علمالكلام وعمله بالتجارة أولا:
ولا شدا وترعرعّ كان بينَ يديه طريقان :إِمّاأن ينصرف إلى الحدلٍ في العقائدٍ
م»
اْمَ
لىعِل
كمّ
لايس
اوم
وه

بيلمن .ويظهرٌ أنه
قبيه
وإما أن ينصرف إلى التجارة كأ

نااللطمرنفين» فكان يبذهوبُافكيير شبابه إلى حلقاتٍ الاجدللٍعقفايئد» وقد
كانيسافرٌإلىالبصرةلذلكٌالغرض» حيثٌكانبه االمعتزلةٌوأهلٌالتّحلٍالمختلفة.
وكان يختلفٌ مع ذلكٌ إلىالأسواقٍ يتاجرء ثم غلبت عليهالتّجارةٌ التي صارت
.
تأن
اإلى
مزقة
مرت

ولكنة معاختلافه إلىالأسواقٍ كالتي انصرف إليهاابتداءًقد

بورع إل الفقهِ بأكثرأوقاتِه» وصارٌ للتجارة أقلها .ويُروى أن الذي وَجهَهُإلى

ذلكعامرٌالشَّعبِينُالمحدّثُوالفقيه» ويذكرٌأبوحنيفةًقصّةٌهذاالتوجيه؛ فيقول:

اختلافه إلى العلاء واتّجاهه إلى الفقه:
«مررثٌ ياوملاشًعَلّىعبيّء وهو جالسٌ فدعاي» فقال لي :إتلىخمَتنلف؟
لافٌ
تثٌ
خني
اع
اسّلوقء
فقلت :أختلف إلى الشّوقء فقال :لأمعن الاختلافٌ إلىال

إل اىلعلماء.فقلتٌله:أن قاليلٌالاختلافٍ إليهم.فقالّلي:لاتغفلوعليكٌبالنظرفي

لومي

0

العلم ومجالسة العلماء» فإني أرى فيكٌ يقظةٌ وحركة .قال أبو حنيفة :فوقمٌ في قلبي
تؤاتيلة كك الاحفواوة إل السوقور لوزتفيالكلوامقش البكتولا»:

نجهأبوحنيفةمنبعدذلكإلاىلفقهءوخاض فيعلمالكلامقبلأن ينصرفٌ
انصرافاًكليًإلاىلفقههوم اعنصراؤهللعلمل يمتقطخعَناِلتجارة»بلايستثمرٌمتجرّه»
ولكنْكانلهُشريكٌيعاوته» وقَدٍاعتمدّعليهفي الإشراف علىالمتجرء وكانيختلف
إلى السّوقٍفيطَرّفِمنالنهارليعرف سَيْرٌالمنْجرواستقامة أحواله» وعدم خروجه
عايوجبه الدينٌفيالانّجار.

رلّهء
دنك
اهم
صلبّ
مذيط
ولا انّجه أحبنويفة إل اىلفقهِ أخ

وأكثرٌ منالرحلة

ليتصلبالرُواة» وكانالحجٌّموس العلمله وُلأمثاله م يننتجعون إلمَىْلَانَالعلم.
طينه العلميٌ» كماأنهاكانت مُقَامَهُ
وكانت الكوفةٌه ايلمقامَالأصلنَلمه»ووه
ومُقام أهلهمنقبله؛ وكان يرىفيهابيئةٌعلمية» وإنلميمنعه ذلكمن اقتطافٍ
يْش
عَن
ويين العلميلكل طالبللعلم» ويهوأ
كمٌف
تفيّ
لأي
اهر
ثمغرايتٍرفهياء ول
اميزةمَ عالمايًختاره»فقدسَئْلمرة١:مِنْ أينَجاءكَ هذا العلم»؟ :فقال:
فويبييئلةعل
منتعفدين العلم والفقه .ولزمت فقيهاً من فقهائهم» .فهويرى أن البيئةتبععث
«ك

نوازعَالعلموتفتحٌالآفاق» والشيخ يوجّهويركز.
مدرسة الكوفة اختلفت عن مدرسة مكة والمدينة:

وفة مدرسةٌ فقهيةتختلف عن مدرسة مكة ومدرسة المدينة في
لكفي
انت
كا
المنهاج والشيوخ ,فكان فيهافيعصر الصحابة عبدٌاللهبن مسعود ,ثمأقامبهاعلي

أبو حنيفة

وم

ابن أبيطالبء أقضى الصَّحابةٍ ى راُوِيَ عن النبيّ يها''» وكان لما تلاميذٌ بعدهما
منهمعَلْقَمة» وإبراهايلمنَّخَّي .وأبررٌمن حملفقة عبداللهبن مسعودهذانٍ الفقيهان»
وقد نقلاةٌ إلى الأخلافٍ وخرّجا عليه وفرّعا الفروعَ الكثيرة .وقد امتارٌ فقةُ النخعي

وتلاميذِهِ بالقياس» والقياس هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمرٍآخر
منصوص على حكيو لاشتراكفيالعلّة.

وهم فيهذه الأقيسةٍ مُتأنرونَ بالمصلحةٍ وبالعُرف» وكانوا فيدراستهم للأقيسة
الفقهية وتعرّفٍ العللٍ التي بُنِِثُْ عليها الأحكامٌ المنصوص عليها يفرضون وقائمَ 
لتيعختبروا عليهاتلك العلل .ولذلك نشأفيالكوفة بمدرسة إبراهيم النّحَّعِيّما
س0مي بالفقهالتقديري» وهوتقديرٌوقائعٌ لمتقحعلىأنباواقعة» ويستخرجونٌ أحكامّها

علىمقتضىمااسْتَُبطوه منعللٍللأحكام.
ونيتلك المدرسة شاعّت أحاديثٌ عبدٍاللهبنمسعود» وأحاديث علٌبنأبي
طالب وفتاويهماء وأحاديث أبي موسى الأشعريّ وأقضيئه» وقضايا شرَيح وغيره
من قضاة الكوفة وسائر العراق.

( )1روى ال(بخ4ار4ي )14عن ابنعباس :قال« :قال عمررضى الله عنه :أقرؤنا أبنوأقْضَانا
يالفتعم»«:171/ :8كذاأخرجهموقوفاً»»وأماقوله«:وأقضانا علّ ف»َوَرَدَ من
علِءٌ.»..قالالحافظف «

حديثٍ مرفوع عن أنس رفعه« :أقضى أمتي علي بن أبيطالب» .أخرجه البغوي .وعن عبد الرزاق
عن معمرعنقتادةعنالنبيّيك مرسلاً« :أرحم أمتيبأمتي أبوبكر»وأقضَاهم علّ »..الحديث.
ورويناه موصولاً فيافوائدأبيبكرمحمدبن العباس بن نجيح» من حديث أبيسعيد الخدري مثله.
وروى البزار من حديث ابن مسعود قال« :كنانتحدّث أن أقضى أهلالمديئة عل ,يبن أبي طالب
رضى الله عنها.

رحلته إلىالمجوالمناسك وأخذه عن فقهاءمكةوالمدينة:
ان» أستادُأبي
ربي
لدُيبنأ
سمّا
مَلعَلَمهذه المدرسة» بعدإبراهيم النّحّعيّ» ح
حنيفة» وهو الفقيهٌالذيلزمهفيمعدِنٍ العلم؛ وقد لزمه أكثرٌأوقاته فيمدى ثانية

عثرٌعاماًمنعُمْرِهالمبارك .ولمتكنْهذهالملازمة كاملةًإذ كانكثيرَالرحلة إلى
الحجٌللمنايك؛ وليشهدٌ منافمٌلهأهمّهاالعلمء وقدكانيلتقي بالفقهاءِ وبالرواة من
اء
لمعن
التابعين» فرّوى عن فقهاءِ مكة ورواتهاء مثلعطاء بنأبي رباح .وعروى
المدينة ورواتها فروى عن الإمام محمدٍ الباقِر» وروى عن الإمام جعفر الصادق ابنِهء

وروى عنعبدٍاللهبنحسن بن حسن .ولاجاءالإمامزيدٌبنعل إلىالعراق أخدّ
عنه»وقالفيه:إنهأعلمأهلعصره؛ وليمجذْباباًمنأبوابٍ الفقهإلادخلمنهءولا

عامامًهاتكنفرقته إلاأخدّ عنه.

راك تمر امراك اك نودرت اخي عازنابارلصيرا
السّنةء مدل فيذلككمَكلٍالطالبالنابغةالذيلايققْعصِءُعلىمايُلقى عليه» بل
ينمي علمّه بدراساته الخاصة.

ومعأنهل يمستقل عنشيخِه فيوجوده؛ كانت لهتخريجاتٌ وآراء» وخصوصاً
عندمايكونُفيرحلة»ولذلكشاعَذكرُهفيمجالس العلاءقبلأن ينفرد بمجلس
خاض لدرف:

جلوسه للدرس ومنهجه فيالدراسة الفقهية:

ميتطاول أبوحنيفةإلىأن يكونلهمجلس درس خاصٌ وحمّادٌ شيخهعلى
َيْدِالحياة» حتى إذا مات حمادسنةً١؟١٠ه جلسٌ أبوحنيفةً فيمجلس درسه بالكوفة»

ب

أحبنويفة

وفتح عيونٌ الفقهِ ووسّع نطاقٌ الفقه التقديريٌ» ورسم لنفسِهِ منهاجاًء وصار فقية

العراقغيرمُنارّع» وأعلن خط الفقهاللتتيزمهاء فكانيأخذ بالكتاب؛ فإنلميجد

كفتياب اللهمايسعِفٌه بالفتوى أخذبسنّةِرسولاللكهل فإنلميِذأذ بأقوالٍ
الصحابة» فإن كانوا مختلفينَ اختار من أقوالهم» ولا يخرحٌ عنهاء ولكنه لا يتَّبعغير
الصحابة» ويقول قولةً الفقيه المستقلّ« :إذا جاء الأمر إلى إبراهيم (النّخْعيّ) والحسن

(البصريّ) فرهجمالٌ ونحنٌ رجال».
وقد وسّع أبو حنيفة باب الدراسة الفقهية» وكان يدرسٌ النصوصٌ دراسة
اكتفيبتعرّفماتدلّعلي أهلفاظهاءبليدرسالمقاصد
يراستهاء ل ي
فاحص متعمّقف د

والأغراض والصّوالح اتلتُيبْنى على الأخذٍ مهنذه النصوصء ومن وراء ذلك

يتعرّفٌ العلَة ثميأخذفياختبارها علىضَوْءالعُرفء الذيهو أعلم الناسبه لأنة
اق.
سقٌوفي
أْفِ
تااجرلٌ يض
رأيهفيالعقود التجاريّة أسلم الآراء:
رتين اختصّتا به:
وقد امبتاظزفاقههُهُ
إحداهما :أنْآراءَهٌ في العقودٍ التجارية أسلمّ الآراء في الفقه الإسلاميّ» لأنها

آراءُتاجريَضْفِقٌفيالأسواق» ويعرفٌ مواضعٌ الأمانة ومواضم الخيانةفيمعاملاتِ

التجّار» وما يدفع أبسهبابها.
مناصرته الحرية الفردية:
الثانية :أنه كان أكثرٌ الفقهاء المسلمينٌ مَيّْلاًإلى الحريّة الشخصية» فقد كان

ر الحريةفيغيرهك ياُقدّرهافينفسه.فهولايسمحٌلقاض أوغيرهأن
درا
ياً ح
رجّل

أعلام وعلماء

ان

يتدخَلٌفيحريةالناس الشخصية مادام العقلقدتوافر» ومادام التصرّفٌ لاضرَّرٌ

ت.
امن
مرمةٌ
رص حُ
حلشخ
لبحا
ايست
فليأهحل» وم
إنالنْلُّمالإنسانية القائمةً والغابرةً تنقسمٌ في اتجاهاتها إلى م تكن نيا
الََعةُالجماعيةالتيتعطيللجاعة مثَّلةَف ايلدولةحيالتَّدخُلفيشؤون الآحاد

وإل تُظّم أخرى تنّجه إلى تنمية الإرادة الشخصيّة وتوجيهها بوسائل التربية
والتهذيب ,ثملاتتركحَبْلَهاعلىغاريها.

ءِ المسلمينَ
اين
وكان أبوحنيفةيتتجهٌإلىالنظام الثاني» ولذلك انففردق مهنب
يختيارزوجهامنغيرتدمحلوليّهاءولايتدخَلإلاإذا أساءتث
بإطلاقحريةالمرأةف ا
امنثهالتوقعالإساءة» ولكنْيبي
الاختيارٌبالفعلبأنتزوّجت غيركُفْء.فهول ي

التدمحل عند وقوع الإساءة بالفعل.

سضْلرٍام إلى الايولم»حبَمنجعْرَ على
إ عنَ
لءم
انيا
وافنفرقدهمنابِءنٍِ الُ
السفيهالذييُبذّرمالهم داام عاقلامُذْركاًءلاآلننقيه لخرراى أن اكير عليهفذ

يكو حلط هالشولكة فيهزهرار ده وعتخم تي وكينلهأن ايكون ذا إرادة
ورك وشخصيّة ولامال لهمن أنيكون لهمالول كراعة ول شخضية لهبوالعمل
القضائي يدل علىسلامةنظره»فارأيْناسفيهاًُوحظ عند الحجُر مصلحتّه بليغلب
فيالدعاوى قَصّدَالكيد والأذى.

ويقرّرءرضياللهعنه؛أن كلّإنسانحيفيايملك»ل تاُقيّدملكييّهإِلّإاذا اعتدى
على حقٌ غيره» بل منع لزوم الأوقاف .لأنّها ثُنافيحريّة المالك فيا يملك.

و

أحبنويفة

أكثر الفقهاء تساعحاً فىمعاملة غيرالمسلمين:
ومع هذه النزعةٍ الحرةفي فقهأبي حنيفة» تجدبجوارها نزعةًالتُسامح؛ فهوأكثرٌ

الفقهاء تساعحاً في معاملة غير المسلمين الذين يستظلّون بالراية الإسلامية» فأباح لهم
الحريّة الدينيةَفيأوسع دائرة.

وفكذا نجه النقية يذ التتعل الأقساة ق تعره وترعاتة راراقة:
صفاته:
وقد انَّصف أبوحنيفةً بصفاتٍ شخصيّة» جعلت منة العالِم ذا الخُلَقٍ

الكامل.
ادك

هذه الصفات:

ضَبْط النفس عندما باجم بألفاظ نابية» أو عندما

يماجم باعتراض معترض .وممَضَبْط نفسه كانقويّالإحساس خصوصاً فيالناحية

الدينية .قال له قائلٌ« :يا مبتدع! يا زنديق!» فقالّ الشيخ الوقورٌ فيهدوء :اغفر الله
لكء [إنَ]اللهليعلم منيخلافَ ذلك ,وأنيماعَدَلتُ ب مهُلْعرفته» ولاأرجوإِلَّا
عفوه؛ ولاأخاف إِلَّاعقابه» .ثمبكىعند ذكر العقاب .فقاللهالرجل :اجعلني في

جل نماقلت» فقال التقيّالمنسامحٌ« :كلمَنْقالفيناشيئاًمنأهل الجهل» فهوفي
جل).

كانت نفسه الطيّبةكأئهاصَفْحَةٌمَجُلُوَةٌمَلْسَاءُل يانطبعٌفيهاشيءٌمنأدران
الحقد ,بلتنحدرٌ عنهاأسبابه ولايتصل بهاشِيءٌمنه.

أعلام وعلماء
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ع

ع

ا

ب  -وقد أوتي استقلالا فيالتفكير» جعله لايندمج بفكره فيغيره» وقد لاحظ

عليهذلكشيخهحمّاد فقدكانينازعٌه النظرَفيكل مسألة» وكذلك كانطول حياته
ل ياأخذقولاًمنغيرمناقشة إلاأنْيكونكتاباًأو سنّةأو فتوى صحابّ ولايتَبِعٌأحداً

منبعدذلك» بليقولقوله المستقلٌ :هُمْرجالٌ ونحنٌ رجال .وقددفعهاستقلاله
الفكري أن يأخدٌالعلممن كلمصادره غيرتاركِمصدراً أو شيخاً لِدِخْلتهأوتَرْعتِه

أل منأئمةآل البيت؛ بلأخذمنبعض الذينقالوافيالتشيّعلآلالبيت كجابر
المُحْفىَ؛ وكانيتمثّلكلمايأخذه فيعقلهوقلبه علانقياًخالصاً.
عميق الفكر:

ج  -وكان عميقٌ الفكرة لايكتفي بالبحث فيظواهر الأمور والنصوصء بل

شوق الامزاافتها القرية والجرة يدف عن العلل والاناك :لما ذلك عق[
الفلسفيّ المُتَعمُقَ هوالذي[جَعَله]بنّحِهفيأوّلحياتهالعلميةإلىعلمالكلامليرضيّ
تالنكهمةٌ العقلية» وأنَّذلك التّعمّى هوالذي دفعه ليأَندْْرْسٌ القرآن والحديث
لل ليستخرجٌ منهاالقياس» حتّى إذا استقامت العلةٌ الباعئة
لععن
احثِ
دراسةً با
علىالحكم فينظره اطرد القياس وفرض الفروض لتطبيقه.

سرعة بديهته:
د وكان حاضرٌ البديبةتجيئُهأرسالالمعاني متدافعة فيوقتٍ الحاجة إليهاء فلا

يُفْحَمُفيجدال» ول ياُعلَقُعليهفينظرءولهفيذلكالمناظراتثٌ العجيبةٌ والإجابات

المُسَدَّدة التىتُروى علىأنبامنغرائب العقل المستيقِظٍ المدرك.

١:

أبوحنيفة

يروى عن الليث بن سعد فقيه مصر أنهقال« :كنت أَتَنَى رؤية أي حنيفة» حتى
ه
5

نسألة:فوالله
لاتط
0ين علشيع » لقالرجل:ياأباحنيفة» و سألهُع م
رأيتٌ الناس 2

ما أعجبني صوايّه كما أعجبني سرعةٌجوابه».
ور
حانضمع
وك

رنب طريقٍ
قه م
أاظر
بديبتِه واسمّ الاحيللةٍجفديلء يأتيمن

يفحمه.

إخلاصه للحق:
ه -وكان أبوحنيفةمخخلصاًفيطلب الحقٌّ»وتلك هيصفة الكمالٍالتيرفعته
وأنارث قلبَهُوبصيرئَة؛ فإنَّالقلب المُخْلِصٌ يستقيم إدراكُه وفكرٌهء إذ لاتوجد
شهواتٌ أو أهواء تُفسدُ عليه مقصده.

ولقدخلّص أبوحنيفةٌنفسّهإِلّام انلرّغْبةفيفهمالدينٍفهياًصحيحاء فجعل

نفسَهوقلبّهوعقلّه للحن وحدّهٌ ومايهدي إليهالدين» وكان ذلك شأنهفيمناظراته
بطلبٌالحقّسواءٌأكانغالباأمكا منغلوباًءبل إناهلغالبدائ]مًادايطلبال
وةُشائبة.
شويُ
وحدة .وكانلإخلاصهلايفرض أنَماّ وصلإليههوالحالذيلاصُ

هرةً«:ياأباحنيفة»أهذاالذيتُعنّىبههوالحقٌّالذيلاشك فيه؛؟فقال
وقد قيلٌل م
مختاطاًلدينه«:واللهلا أدريلعله الباطلٌ الذيلاشلك فيه!».

ول يكن أحبنويفة لهذا من المتعصّبين لآرائهم» دبفلعة الإخلاص وَسَعَةُ
الأ لأنْيفتح قلبَهُلرأيغيره؛وإِنَّالتعضصّب إنمايكونتمنغلبت أهواؤهعلى

أفكاره»أويمن ضعفت أعصابه .أو ممّنضاقنطاقٌفكرء ولميكنأبوحنيفةًشيئاً

منهذاءبلكانالقويّفيعقله»المستويّعلىنفيه»المخلِصٌفيطلب الحقٌ»الخائفت
من ريه فقدَّر لنفسِه الخطأ ىا قَدَّرالضّواب.

أعلام وعلماء

و وكانيُوّحُهذهالصفاتٍ صفةٌأخرىلعلهامظهرٌمنمظاهر هذهالصفات
كلّهاء أوهيهبةٌمن الله لبعض النفوس .تلك الصف هي قوةٌالشخصية والنفوذ والمهابة

وقوة الروح ..كان له تلاميذ يخصّهم بعنايته» ولم يكنْ يفرضٌ عليهم رأيَة بل
يدارسّهم» ويناقشُهم مناقشة النظراء» فإذاانتهىإلىرأي صَمتَ الجميع» وكثيراً ما
يرفعون أصواتهم فيمناقشةٍ حتى إذا أخذيُمضي القولٌفيالحكم سكتواء حتّى قد
قمالعباعضصُريه؛ وقدرأى هاذلامشهد :اوإنَّرجلايُسْكِتٌالثكب ههذه الأصواتٌ
ايم!».
لٍف
سأَن
اظيلمٌإالش
لع
هذه صفات أب حنيفة» وبعضها فِطْريٌ» جلهاكَسْبِيَ كَسَبه برياضة نفسه

وعقلهه وعُمْقَبحثهومعالجته للحياةومشاكلها .ولابُدأَننْتكلّمَفيهذاالموجزفي
ام.
اهالّ:ف صيكِلّتِه
ذِهه» وثباني
اا:مف صييِلت
لهُّ
ت:أو
أمبرين
تألبياحنميفيةذه:
صبلة
لقدكانلأبيحنيفةتلاميذٌكثبرونء منهممَنْكانيرحلٌ إليهويستمع إليه
أمدأ قصيراًء ثميعود إلى بلِهء بعد أَنْيأخلّ طريقَهُ ومنهاجّه .ومنهم مَنْ لازمّه .وقد

قالّ في تلاميله الذينَ لازموه هؤلاءِ ستةٌ وثلاثون رجلا منهم ثانية وعشرونّ
يصلحون للقّضاءء وستةٌ يصلحون للقّتوى» واثنانٍ أبو يوسّف وزَُره يصلحان

لتأديب القضاة وأَرْبابٍ الفتوى.

ولقدكانأبوحنيفةتاجراًيكتفيبالربح القليل الذيلاالِطه نّمأو شُبْهَهُ
ألم أوتاشيياةفحل أ كاكومعذلككانتكبارةمدهعليهالريكالوفين:وكان

ع

أحبنويفة

يُنفق على تلاميذِهِ الفقراء من تجارته؛ ويُعينٌ مَنْ يُريد الزواج منهم على الزواج»
دا يحتاسم إليه.

وحلَميكْنرٌه عتائلدااًمعليىذِِ فقطءبلكانيعودٌعلىكلّمعاصريه من
أهلٍبلدِِ من الفقهاءِ والمحدّثين .كان يدّخِر لنفيسه من ربحه ما يكفيه عاماً هو وأهلّه

بالمعروف .ويُنفقٌ الباقي على الفقهاء والمحدّثين بالكوفة» فقد جاء في «تاريخ بغداد):

«أنه كان يجمع الأرباح عندةٌ مِنْ سنةٍ إلى سنةٍ» فيشتري بها حوائجٌ الأشياخ والمحدّئين
وأقواتههم وكسوتهم» ويقضي جميعٌ حوائجهم ,ثم يدفمٌ إليهم باق الدنانير من
الأرباح» فيقولٌلهم:أنفقوا فيحوائجكم وتلحامدوا إِلّاالى فإنيماأعطيّتكم من
ماليشيكاًولكنْمنقَضْلٍاللهعلفيكم».

عى تلاميدَّه بالمالٍ فقطء بلكانيرعاهم بالنصيحة والتوجيه والإرشادٍ
ويليركنْ

تإوذلاّوا شأناًمنشّوونٍالدولة» ولقدقالأحدتلاميذه فيمعاملته لهم«:يكُاغنْني

ميَُعنلّْمهه ويُنفْقٌ عليه وعلى عياله» فإذا تعلّمقال له :لقدْ وصلْتَ إلى الغنى الأكبر
بمعرفة الخلال والحرام).

ولقد كانت دراستّه بالمناظرة والمنافّشة ل باِالتَلْقِينَ والإلقاء» ى)أشّناء وكانوا

بناقشوةُ فيكلقياسفقهيّيعرضٌهء وقدقالمحمدبنالحسن أصغرٌتلاميذه« :كانّ
أصحابٌُ أيبُيحننايزفةًْعوئَةٌ فيالقياس» فإذا قال« :أستحين» ليَلْحَقُبهأحد).

ع

وكان يقودُّهم إلى التعمّق في فهم النصوصء ويقول لهم« :مَتَل مَنْ يطلب
انيت

ولا 3

0

الصَّيدلانّ يجمع الأدوية ولا يدري لذي داع حتّى يجىة

الطبيب» هكذا طَالِبٌ الحديثٍ لياعرفٌ وجة حديئة حنَّىيجىء الفقيه).

اعادم وعلياء

3

وإنَّهذاالنوعمنالدراسةم قعُوَِّعقلِوهَسَعةٍَيِهجَعَلله نُظراًثاقباًفي
التربية والتعليم والتوجيه الاجتماعي ,وكتَبهُ ووصاياة لتلاميذه تُنبىعن عقلٍ مُرَب

عميقٍ النَّظْرةٍ في النفوس وفي المجتمع» وهو يقول لأحد تلاميذه» وقد ذهب إلى
البصرةليتولّ الدرسٌ والإفتاء :اححبرُهم بجي العلمدون رقيقه» وآنِسَْهُم ومازخهُم
أحياناً وحادتهُم» فإنالمودّةٌتستديم» وتَغَافلَ عن لامي ارق بهم ولا تَيْدِ لأحدٍ

ينفايكنةٍ لها».
صلى
لع
اعِنْ
بسْتَ
منهمضيقٌّصَدْرِأ ضوَجَّرءوكُنْكواحدٍمنهم,وَا

انصاله بالسياسة فيعصره:
انقطمٌ أبوحنيفةعنالسلطان؛ ول يأخشّجائزةًأو هديةمنأميرأو خليفة»
وقدكانفي مهحبّةٌلآلعن منغيرتشيّمأو تعصّبء ولذلك ل يمُوالٍِالأمويين ولم

يعنالتمرّدعلبهم»أويدحإلاىلفتتقهولكنٌقلبهكانمعمَنْيرجعليهممنآلٍ
علّ .ولما خرج زيدُ بن عل زين العابدين على هشام بن عبد الملك قال« :ضاهى
خروجة خروجٌ رسول اللهتك يومبدرا.
ولقدافجدت النية عليهمنجحلذلك فاختقينوأحيةتخشر نعلت أقواله:

وأرادوا أنيْختبرواولاءه»فطلبةٌالواليالأمويّللقضاءء فامتنع» فعرض عليهأَنيُْولّيه

بعضالولاية على بايلتمٍال» ولكنّ اليج التقيّ يأبى ويشتدٌ في الإباء» ويناشده
الفقهاءًوالقضاةً أنيْقبلفيرفض» لأنهل ياريدٌأن يتولّالمظالِم» ثميقولُفيعَزْمة
المؤمنالمُسْتَمِْكء وقدأرادأنيْوليالْحَنْمَبن يُمضيَالكتب« :ألروادني أن أ 3
١

ألبهواب المسجدٍلمأدخلفيذلك» فكيف وهويريدمنيأن يكتب دمّرجليَضْر0
5

0

عنقَهُ ظالماء وأختمٌ أنا الكتابٍ على ذلك؟».

ابو حنيفة

1

حَبْسَهُ الأمويُون وضربوه:

فحبسٌ أبو حنيفة ورب فيعَبسِه حتىأخرج) علىألايُقِيمَبالعراق»
فذهبٌ وجاورالبِيتَ الحرامٌسئة 81واستمرٌ حتَّىسقطت الدولةٌ الأموية» فعادَ

سكوتفةقلمراّ للالعأبمراٌسيين» وقد اسْتَبْكَرَ
اىال
إل

بولايتهم» وذهب معوَفْدٍالعلماءٍ

إل أبيالعبّاسٍ السفاح وألقى كلمتهم؛ فقال« :إنْهذا الأمرّ قد أففى إلى أهلٍبِيتٍ

نيكم يل وجاءكم الله بالفضلٍ وأقام الحقٌ» وأنتممعشرٌالعلماءأحقٌّمَنأْعانَ
عليه ..فبايعوا بيعةَتكونعنداللهحُجةَلكموعليكم .وأماناًف ميَعَادِكم» لاتلقّوا

للهبلاإمامفتكونوا يمّنْلاحَجّةَله).
ل

الو

اا

اللكافين الاناشد لترون فين قفن ب الطوقةه رقكة انين قلق
نمدفس الزكيةبالمدينة» وخرج أخوه إبراهيم بالعراق»
لمح
ارج
بمَلنهْم؛ ولما خ
عقلى
قوري لاعلوهايدلعل.هاا تسد وشترقت عه
كانت:غياراث أن تعدفة ف ي

فمتاُوتىبطة لبعض قُوّادالمنصور عنأنهيخرجوا لقتالٍ العلويين الذين خرجوا.
وعينٌأبيجعفر المنصورمُترَكَبةٌمُتَرصّدةٌمخْصِيةءولقداننهتتٍاِلمعركة بقتلٍالإمامَيْن
محمد وإبراهيم» وموتٍ أبيهماعبداللهبنالحسنٍ فيحبس المنصورء وقد كانشيخاً
لأبي حنيفة .وبعد انتهاءِ المعركة أخدّ المنصورٌ يحص على أبيحنيفةً فتاويّه» وأبو

حنيفةٌ يجهرٌ باحق يلخاشى فيهإلاسلبلحهائةُ وتعالى .ويُروى فيذلك أنَّأهلّ الموصل
خرجوا علىالمنصور فتغلّبَ عليهم؛ وأَحَدَعليهم شرطاًأن باح دماؤّهم إذا انتقضوا

عليّهِمرةأخرى .ثم انتقضواء فجمع العلماءً وفيهم أبوحنيفة فعرض عليهم تنفيدٌ

لوقام

1

الشرط الذي أخذه عليهم؛ فأباحوا دماءهم وأبو حنيفة صامتٌ صمتاً عميقاً فقال
لا
ايخم تاقول»؟فقالأب حونيفةٌكلمةالحق:اإنهمشرطواما
أب جوعفر:اوأنتي ش

اُباإحِلّباأحدمعانٍثلاثة»
لكر » وشَرَطْتَ عليهمماليسلكلأنَّدم المسلمل ي
فإنْأخذتهم» أخذتهم بهالايحل» وشرطً اللأهحقٌأَنيُْوفىبه».

حَبْسَُالعباسيّون وضربوه:
ضاق أبوجعفر ذرعاًبأبيحنيفة» فأرادَأَنيْخُْتبرولاءه» فعَرّض عليه القضاءً
فرفض؛فرص عليهأن يُراجعأحكاعالقُضاةفرفض»فأقسمعليهأن يتول»وأقسمَ
لد

ليزه مسيم وما وكانيرب كليوم عَقْرةَأسواطومخايفت

نعد ذلك
نلعذابايل السّجنٍأخرجء ومُنمعن الإفتاء»وماتم ب
علياهلموثم ا
بقليل»وأوصىأَلَايُدفنَفي أرضغَصَّبهاالأميرأو اممبخصيها.
موتح اشهيدا:

وهكذا مات أبوحنيفة شهيداً ومنخيرالشهداءء» فقدقالّكلمةًالحقٌعند

الجَؤرء وقد قال النبيٌّبل« :خيُالشهداء :حمزةٌبنعبدالمطلب» ورجلٌ قالكلمةً
!ر'" .وهكذا مات أبوحنيفةًمجاهداً فيسبيل الحقّ»
ّ سّلطلانهٍ ج»ائ
فٌقّعَند
حق
ظامَّم.
علإم
فارحل األلاه

( )١أخرجه الحاكم في«المستدرك» "!6١7 : ( )4884من حديث جابر مرفوعاً بلفظ« :سيد الشهداء:
حمزة بن عبد المطلب» ورجل قامإلىإمام جائر فأمره ونهاه فقتله» وقال الحاكم :صحيح الإسناد

ولميخرجاه.

مالك بن أنس
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مالك بن أي
(م6-4/0ااه)

الفقيةٌ الذى عَمَّت فتاويه مَشْرقٌ الدولة ومَغْرما
كان الداخل إلى المسجد النبوي فيمنتصف القرن الثاني اللهجري يرى رجلاً

طُوالاه مَسْنون اللحية» أَشْهَرَ الوجه .جميلٌ الثياب» جليلٌ المنظره فيه مَهَابت وله وقارٌ
ولعينيه بريقٌ ينفذإلىالقلوب .,يجلسٌفيأكبرحلقة علميّةفيذلك التاريخ.
ذلك الرجل هو مالك بنأنس رضي اللهعنه.قدآتاهاللهتعالىبَسْطةفيالعلم»

والجسمء واليخلق.
وقد اختار أن يكون درسه في مسجد رسول اللهبَكِِدِهِوهوثالث المساجد التي

ُشَّدُإليهاالرّحال .واختار أن يكون موضع جلوسه المكانّ الذي كان يجلس فيه
ل بخنطاب فيقضائه وتدبيره شؤون الدولة» وفتاويه للناس» وكان أيضاًمجلس
عامر

فنابنن» وعبد الرحمن
شُوراه الخاصّة الذي يَتشاور فيهمع علِيٌبنأبيطالب» وععثما
بنت» ومعاذ بنجبل»
ثيدا ب
ابن عوف .وعبد الله عببناس» وعبد الله مبسنعود» وز
وغيرهم من فقهاء الصحابة وذوي الرأي منهم.

( )١مجلةالعربي الكويتية» العدد 7١2 نوفمير  4491م.

إعلام وعلياه

4

مكانته ومهابته:
وقد تحدّث أهل المدائن والأمصار باسم مالك وكانت فتاويه تُنشر وتُذاكر
فيمصر والشام وبلاد المغرب كلها.

وكان فيالأندلس الإمامٌ الذي ليُاذكر بجواره إمام» حتى كان أهل الأندلس
يَسْتَسقون بقلنسوته إذ يتّخذونها بركة» ويَْرَعُون إلى الله أن عُطر السماء» وهم

حاملون لها.
وقدكانلهسلطانفيالمدينةيصلٌإلىسلطان الولاةمباءوإنلمتكنلهولاية»
ولقدقالبعض الشعراء فيوصفه:

يَأبِىايلجُواربٌَافجاَمٌ مَيِبةٌ

والمّائلونَ نواكسٌ الْأَذْمَانِ

أَدَباُلوقاروعرِسٌُلطانٍالتَقّى  2فاهلومُطَاعٌ وليسّ ذا سٌلطان
إنكلك المكانةمااجاءته خذواء نيا اينات اق كام ونية افد وف
شيوخه» ومن شخصهه ثمما أفاض على الناس من علم غزير» واستنباطٍ فقهيّ سليم»
وإدراك لمصالح الناس» وعلم بالقرآن والسنة» وتنقيح الرواية ونقدها بدراية عميقة
مدركة.

وقدعاشفيعصرماجَتْ فيهفتنكموج البحر» وكان هويركب سفينة النجاة»
ولا يخوض فيهاء ويستنقذ العلم والفقه والدين بشخصه القويّ الذي لا يَفرّض
عليه أمرّإلاماكانمن أمراللهوبيه.

من ببت عَنِي بالحديث والفتاية:
جىح
رعل
أجرة
لقدوَلِدَإمامٌدار الح

الروايات سنة 74؛ بعد أن اسْتَتَبََ الأمر

لبني مروان» وهو يتتمي إلى ذوي أصّبح» وهم قوم من اليمن .وقد أسلم قومه في

عهد الرسول يِه وكان أهل بيته يُعْتَونَ بالحديث» واستطلاع أخبار الصحابة

وفتاويهم ,وقدتَوَارئُوا الفتاية بذلك خلفاً عن سلف.

ريء ككانبمانر التابعين» روى عن عمربنالخطاب»
مأب
علكابن
فجده ما
وعثمان بنعفان .وأمٌّالمؤمنين عائشة .وقد روى عنهبنوه» ومنهم :أنس أبوالإمام؛

ولكن أنساهذالميشتهر بالرواية ىااشتهرعنّاه :ربيعونافع المكنىبأبي سهيل.

وبهذايتين أنَّمالكاًرضىاللهعنهقدوُلدفيأسرة اشتهرت بالرواية» ونشأ
بين رواة محدثين.

وكان الفقهإلىذلك الإبّانمختلطاًبالحديث ,فلميكنقدتميّرَعنهفالرواة يروون

فتاوى الصّحابة ويُطبّقونها علىالحوادث التيتقعبينظَهْرانيهمء ويُسْتَفتُون فيها.
ولذلك اتجه الإمام مالك بعد أن حَفِظ القرآن كشأن كثيرين منالمؤمنين»
وبعدأنتَقَصّح بالعربية؛ إلىطلبعلم الرواية» ومععلم الرواية الفقه.
ومدينته مدينة العلم والرواية:

وقد كانت البيئة العامة كبيئته الخاصّة :تُوجّهه نحو المعرفة وطَلّب الرواية» فقد

ولد وعاش بمدينة الرسول يل ومُهاجَرهِ الذي هاجر إليه» ومنزلٍ الشّرع الإسلامي»
ومَعْقِد حكم الإسلام الأول إذ كانتقَصَّبَةَالدولة الإسلامية فيعهد أبيبكر وعمر
وعثيان رضي اللهعنهم أجمعين.

وقدكانبهافيعهدالفاروق عمر رضياللهعنهكلفقهاء الصحابة أوجُلّهِم

أبقاهم بسجواره ليتعرّف الرأي القويم من آرائهم» وجعل من كبارهم شّوراه الخاصة»

أعلام وعلماء

وقد خرج بعضهم منها بعده» ولكنهم عادوا إليها بعد أن كانت الفتن والحروب بين
المسلمين» إذ وجدوا فيها الموئلوالمثابة والأمن.
وكذلك قَصَّدها التابعون الذينكانوا يريدون فقةالصّحابة الذينلمتجاوزوا
حدود المديئة أوآبواإليها بعدأن خرجوا منها.

ولقد كانللمدينة تلك المنزلةالعلميّة فيالعهد الأموي ,وكانت مَهْدَالسّنن
والفتاوى المأثورة» حتىلقدكان الحاكم العادل عمربنعبد العزيز رضي اللهعنه

ىّا»
ضعر
ملهم
يكتبإلىالأمصاريُعلمُّهِمالسئنوالفقه» ويكتب إلىأهل المدينة يسأ
ويعمل باعندهم .وكتب إلىأبيبكربنحزم منعلماء التابعينبالمدينة أن يجمعله
السنن» ويكتب بهاإليه»ولكنهثُونيقبلأن يتملهم أاراد» وهوتعميم فقهالتابعين

باالمدلينةأفميكصلار.

أنه شد ومُسَدّد خطاء:
هذههيالبيئةالتيعاشفيظلَّهامالك وتلك أسرته وكلتاهما تُنَمّىفيه
و إلى العلم والاتجاهإليهه ولقد كباجنلوهار هاتين البيئتين هادٍ مُرشدٌ يدفع

ويُسدّدهولكنهل ياظهرفيكثيرمنالأحوال» وهوأمه”"»فقدكانت ذاتَرأي صائب
وفكرٍمستقيم .وكانتتُْرِفُعلىتوجيهمالكحتىشب عنالطّؤْق؛بلإنهاكانت

تختارلهشيوخه؛ وتُرشده إلىمايأخذه منكلواحد منهم لينال منكل شيخ خير
ما عنده» فكانت تقول له وهو يذهب إلى ربيعة الرأي أحد شيوخه :اذهب إلى ربيعة
( )١واسمها :العاليةبنتُشّريك بنعبدالرحمن بنشريك الأزدية.

مالك بن أنس

آه

فتعلّممنعلمهقبلأدبه»؛وقدكانربيعةفقيهاًذا رأيعميق» واستنباط دقيق»وله
لسانّ طويل فصيحء ولعلها رضياللهعنهاكانتترىفيلسانه بعضالتَبْوَات
كشأن كثيرين منذوي الفصاحة:؛ فَحَذَّرت ولدهافيعبارة رفيقةمنأدبه.
كانيتصيّد شيوخه في خلوتهم:

وبهذا التوجيه الكريم ,والبيئةالخاصّةالحادية والبيئةالعامّةالتي مُكّنطالب
العلم منأَنْيَرِدَموارده؛ ان'ُصَرّفمالك الناشئ إلىالعلم» وذهب إلى مصادره من

التابعين» رواة أحاديث رسول الله يَكِدِ وأقضية الصحابة وفتاومهم .وأقبل على ذلك
بإخلاص وجدّ ودأب ..كان يذهب إلى شيوخه فيكلّوقتء لا يمنعه حَرٌّولا برد
ولقد روي عنه أنهقال:

«كنتٌ آن نيافعاً (مولىعبداللهبنعمر) نصفٌ النهارتُظَلّلنِي شجرةٌ من

تعهة إشذارع اسناعة كان1:ارو الماتددقنكهاسم
ريولي
حخي
ال
عليه وأدعه حتى إذا دخل أقول له :كيف قال ابنعمر فيكذاوكذا؟ فيجيبني» ثم
أحبس عنه» وكان فيه جذة».

ولدكاةيوزاوقرس ليشاررق الذيالا بحريه سيكلفاولا
صَحَب .ولنتركه يتحدّث إلينا عن قصّته في تََهتَبْع الزهري الذي كان يُسمّيه ابحر
العلوم» ,فهو يقول:

«اشهدتٌ العيد»فقلت :هذايو يمَخُلوفيهابنشهاب .فانصرفت من المُصَلٌ»

حتى جلست على بابه» فسمعته يقول لجحاريته :انظري من بالباب؟ فسمعتها تقول

أعلام وعلياء
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مولاك الأشقر مالك .قال :أدخليه .فدخلتٌ؛ فقال :ما أراك انصرفتٌ بعد إلى

حت:الجاة لي
منزلك! قلت :لا .قال:هلاأكلتٌ شيئاً؟قلت :لا .قال :اطعم» قل
فبه .قال :ف تريد؟ قلت :تحني قال :هات .فأخرجت ألواحيء فحدَّثني بأربعين
حديئا فقلت :زدني .قال :حَسْبّكء إِنْكنت رَوَيْتَ هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ.
قلت :قد رَوَيْتها! فَجَبذ الألواح من يدي» ثم قال :حَدَّث» فحدّثته بهاء فردّها إليّ
وقال١ :قم فأنت مأونعية العلم).

شابٌيافع..لكنهوقور!
انمههذاالاتجاهإلىطلب العلممعصف لازمته منوقت أن كانغلاماًإلى
أن ضار إماماً؛ وهي حبّهللوقاروالاتّران وقدمرّوهويافعبأحد شيوخه وهو أبو

زثْفديحمء وكان المكان صَيّقأَ فلميجلس ولميستمع
الزّناد''» فوجده ينمْحَُدَّ
ولماالتقىبهمنبعدقاللهالشيخ عاتباً :مامنعك أن تجلس إِي؟ فقال الشاب
الؤقون الذيغل الع «كان المكانصما مَكَرِمهْتُ أن أكتبَ حديتٌ رسول الله
كقلا وئأنما».

وقدتلقّىمنشيوخكثيرين» فقدكانفيمدينةرسولاللهول وهيمعدن
العلم»وإليهاأوى التابعون أو جلهم فيعهد الأمويين .والذين اختاروا غيرها مقاماً

بىها أفضل
ل بآعدخر لزيارة الروضة الصشريافةحعل
اوقت
كانوا يجيئون إليها ال

يث
دلقَى
اايت
حيهذ
أان ف
الصلاة وأتم التسليم .وك

صلحمانبه الذين
أرسو
ال

شَامَدُوا وعَاينواء وتلقوا التنزيل وتفسيره منصاحب الرسالة عليهالسلام.
( )١هوعبداللهبنذكوان القرشى» مات سنةثلاثين ومائة.

س
ألكنبن
ما

لاه

انتقاؤه الثقات فى الرواية:

وكانينتقي الثقاتمنأهلالرواية وأهل الدراية» وهويقول( :إِنَّهذاالعلم
ذنون منه .لقدأدركت سبعين من يقولون :قال رسول الله
خمِّ
أا ع
تظرو
دين» فان

ن
ملو
ودهم
اَّأح
ر إلىالمسجد  ف أخذتٌ عنهم شيئاً.وإنشا
أطين
عندهذهالوأسا
علىبيتماللكان أميناءإلاأنهمل يمكونوا منأهلهذاالشأن».
دهيث:
حلفق
ليا
اه ف
ووس
در

وبعد أن وعى مالك القويٌ الفكروالخُلْقٍ والدين» ماأدركه منعلمأهل

عصرهء اله عن تدُضْجه في السنّ والعقل إلى الدرس» واختار  كم قالنا  -أن يكون
مجلس درسه هو المجلس الذي كان يجلس فيه الإمام عمر رضي اللهعنه .وكان من

خحُسْن الاختيار أنهكانيسكن فيالمنزل الذي كانينزلفيهعبد اللهبنمسعود رضي

اللعهنه»فالعلمكانيُظِلُفكرّهف ايلمكان»كماكانيلهفيكلأعمالهوكلٌالأزمان.
وعندما جلس للدرسء قسّم درسه قسمين :أحدهما :لرواية الحديث ,والثاني:

للفقه.ويُسمّيهالمسائل» لأنهماكانيتكلّمفيالفقهإل فايه|يسألعنهمنوقائعتقع.
وكانفيدرسهيبتعدعنالعْلو معأنهلمتكنفيهجَفُوةولاخشونة» وقدقال

يعن الذفيذه :تانإذا حلم معناكأنةولحدمتاء كط معناى الحديتك»:وهو شد
تَطَامُناًمنالهءفإذاأُخَلَّفيحديث رسول اللهتبيّنا كلامهكأنَّنام عاَرَفئاه ولاعَرقنا.
ومع أنهكانالمهيبّفيعامّةٍأحواله» فإنهفي درسهكانيخصٌّ الحديث بِسَمْتَ
خاض يلتزمهه فكان إذا خدّت توضاً وعبيّآء ولبس أحسر ثيابة.
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ولما مرض انتقل درسه إلى بيتهء ومع ذلك كان للدرس سَمْته ووقاره .يحكي
أحد تلاميذه أنه عندما انتقل درسه إلى داره« :كان إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية»

فتقول لهم :أتريدون الحديث أمالمسائل؟ فإن قالوا :المسائل خرج إليهم فأفتاهم
وإن قالوا :الحديث؛ قالت لهم :اجلسواء ودخل مُعْتّسله فاغتسل وتطيّب» ولبس
ّم» واتُللقمىنلضَهّة» ولميكنيجلسعلىالمنضّة» إل إاذا حَدَّثْ.
ماً
ثيوابتاًمعجدد
رأى فتناًكتقطع الليل:

ولنترك مالكاًفي درسه الذي مكث فيهنحواًمنخمسين سنة» إلىماكانيجري
ؤ مونن السياسة والحكم وموقفه منهاء فقدعاش فيشبابهوبعض كهولته
شوله
حَ

فيعصر عاصف بالفتن» وأدرك فيصدر صباه عهدعمربنعبد العزيز» وكانلهفي
در»
يأث
دقله
شيع
نفسه ذكرى طيَّة :وف

وجعل حكمه ميزاناً للحكم العادل إذ رآه

وعاينه وشاهده.

كىم
لتهحعل
اهول
به وك
ولا ثارت الشفتبنافي

الأموي ,اعتزل القائمين بهاء

ولميخض فيها.وقدرأى فتناًكقطع الليل المظلم؛ علمفتنةًمقتلالإمام الشهيد زيد

ابنعليبنزينالعابدين» ورأى فتنةأبيحمزةالشاري سنة ١*1 التيقتلفيها عدد

كبير من أبناء المهاجرين والأنصارء وعاصر خروج الحكم من أيدي الأمويين إلى
ور
صعفر
نبيج
مهدأ
ليع
امت ف
أيدي العباسيين» ثمرأى الفتن التي قا

وخروج محمد

النفسالزكيةعلىأي جعفرء وأُوذيَفيهذهالفتنةأبلغالإيذاء.

رإأمىامٌ ادلارحجرة كلهذاء وكان يرى أنهفيضجّة الفتنيختفي صو

الحق»ويكون الشحٌالمُطّاع والمهوىالمتّبع» فانتهى ما رأى وعاين إلىأن الأجدر

مالك بن أنس

هه

بالمؤمن فيهذهالفتن أنيأفتيإيلىسديفقهه ويلجأ إلزىراعة الزرع أو رعاية الغنم»

فإنميكنزرعٌولاضرعلجإألشىافالجبلكاقر ان . "5

اُئللك عن بعضالفتن التي خرجفيهاالخارجون على الحَكّامفقال:
مدس
وق
(إذا خرجوا علىمثل عمربنعبد العزيز فقاتلهم» وإن لميكن مثلعمر بنعبد العزيز

ادهو يتقمالاين لظارطام»ثميكلمهقكابهيا؟.
مالكيُضرّب بالسٌّياط!
رأى مالك رضياللهعنهفيتلكالفتنأنَاّلظلميشتدّهوأنهيقعفيهام انلمظالم
مالايقعفياستبداد سنين» ولذلك جائبها .ولكنه يستمرٌفيتقريرالحقائق الدينية من

غير نظر إلىكوَنها تُؤيّد الخارج أو الحاكم .ولقد كانمحمدٌالنفس الزكيّةينّهمأبا
عدر التطيوق أن به ادف كرما وان التتمك نلابزع يمه وش كان
ْلهتلَِ:ك«لْيسرَءِ يمين»”" .فنهىوالي المدينةمالكاًعنأن
سبقو
ُذا
ِهدمله
لتش
يس
ً»أطوملا« ( »)١679يراخبلاو (,8”008 .18
( )١ريشي ىلإ ثيدحلا يذلا هاور مامإلا كلاميف
نوكي
يردنخملا :لاق لاق لوسرهللاِ:ةِكَي كشوي #نأ
“اا 76531).5015نعيبأ ديعس
خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفي بدينهمنالفتن» .والشعف :رأس

الجبل وقمته.

(ا؟ل)لمميرردففويع؛ وإنَّهاهوموقوف علىابنعباس» أخرجه ابنأبيشيبةفي«المصنف» 915 :4
( )81*:منطريق شيم عنعبداللهبنطلحة الخُزاعي؛ عنأب يزيدالمديني» عنعكرمة»
عن ابنعباس قال« :ليس لمكره ولا لمُضطهد طلاق»؛ ورجاله ثقات .وعلقه البخاري 71417" :9

فيالطلاق ولفظه« :وقال ابن عباس :طلاق السكران وَالمُسْتَكْرَه ليس بجائز» .وقال الحافظ:

وصله ابنأبيشيبة؛ وسعيد بنمنصورء جميعاًعنهُشيم؛ عنعبداللهبنطلحة المنزاعي؛ عن
أبييزيدالمديني» عنعكرمة» عن ابنعباس قال# :ليس لسكران ولالمضطهد طلاق»- 2 .

أعلام وعلماء

كه

يتحدّث بهذا الحديث» ولكن مالكاً يعصى أمره .لأنْ النهىَ عن إذاعة أحاديث
6

رسولال5ل0هيك فيهعصيانٌ 1للهورسوله؛ وع 1لىالمرءالمسلمالسمع والطاعة إلاإذا 0أمر
بمعصية فلاسَمْعٌولاطاعة» ولذلك لميُطع الوالي»فَضَرِبَ  وهو الشيخ الوقور-
بالسياط» ذكانثت شارة الجهاد وعظمة التقورى ونداء الحق.

كان ينصح الرشيد والخلفاء:

وكانت علاقة مالك بالحكام؛ سواء أكانوا ولاة أمكانوا مخلفاء» أساسها النصح
والإرشاد» فكان ينصحهم إن وجد مايُوجب النصح .وكانوا يستمعون إليى لأنه
كان يخلص في| يقوللايبغى به علواًولافتنة» ولهوصايا كثيرة للخلفاء» من أخصّها

وصيته للرشيد» وهي وصبّة هادية واعظة مرشدة» ولكن تَرَيّد فيها الرواة» ومع
ذلك يستطيع القارئ الفاحص أنيُميّر صحيحها من السقيم الذيزِيدَفيها.

ولقد كانيُوصى الخلفاءَ بأهلالمدينة» ويُروى فيذلك أنه دخل على المهدي
3

.
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ٍ
أوصيك بتقوى الله وحده؛ والعطف على أهل بلد رسول اللهيك وجيرانه.

فإنهبلغني أن رسول الله قال« :املمُديهنةاجريء وبها قبري» وأهلها جيراني»
-

والمضطهد :المغلوب المقهور .وثمّةآثارفيعدم وقوع طلاق المكره عن عمرء وابن عمر» وابن
يز»
اعمر
زبد
لب
عن ع
الزبير» و
98-5

والحسن ,وعطاء» والضحاك» ذكرها ابن أبيشيبة ف «مصنقه)ا

وه

واحتج البيهقيفيهذهالمسألة بحديث عائشة« :لاطلاق ولاعتاقفيإغلاق».
وحديث عائشة أخرجه أحصمد " »1537 :وأبوداود ()71917؛ وابن ماجه (١7), 54 والحاكم

891 :7ء والبيهقي / :,ا٠"0وفسّرعلماء الغريب الإغُلاق بالإكراه .وقيل :الغضبء وقيل:
الجنون.

مالك بن أنس

/اة

اولحقيقايمقة»ٌ©ع.لىأمتيحفظيفيجيراني»فمنحفظهمكنتلهشهيداًوشفيعاًيوم
وكان أخشى ما يَخْشَاه على الولاة والخُلفاء المدح الكاذبٌ الذي يجيء على

ألسنةمَنْيعيشون حولهم.فإنّذلكالمدحيجعلالسيئمنأعمالهمحَسَناَفلاتتّسع
قلوبهم لإرشاد مُرشد .ويلُاوشبيءِقٌ االحلكاسمّفيّات أكثر من التركية الكاذبة
لكل أعمالهم» ولذلك كان يغضب من الثناء الكاذب على الولاة .ويّروى أنَّوالي

المدينةكانعندمالك مرة»فأثنىعليهبعض الحاضرين» فغضب مالك وقالللوالي:
«إييّا
غكرأّنك هؤلاءبثنائهمعليك.فإِنَّمنأثنىعليك وقالفيكمن الخخير

ماليسفيك» أوشك أن يقول فيكمنالشرٌماليسفيك:فائّقاللفهإناكأعمرفٌ
بنفسك منهم ,فإنه بلغني أنَّرجلاً مّدِحَ عند النبيّ يكل فقال« :قطعتم ظهره أو
عنقه»”" لو سمعها هنا أفلح”" .وقال عَكهِ« :احثوا الترابٌ فيوجوه اراي
( )١أخرجه الطبراني ١٠:  (١714) ١٠٠7بلفظ مقارب من حديث معقل بنيسار رضياللهعنه.أن

رسول الله وي قال« :المدينة مُهاجري ومَضُجعي من الأرض» وحقٌّ على أمتي أن يكرموا جيراني ما

اجتنبوا الكبائر .فمنلميفعل ذلك سقاهال
اللهم
خنطبيناةل .»..قال الميثمي في«المجمع» ون

ارد

فايلهعسبدلام بنأبيالجنوب .وهومتروك.

(") رواه البخاري ( .)9547ومسلم ()170؛ من حديث أبيموسى الأشعري قال :سمع الي
كك رجلاًيثنيعلىرجل ويطريهفيالمدحة»فقال :القدأهلكتم أو قطعتمظهرالرجل».

() روى أحمد ( )90591عن أبيبكرة :ذرُكجرلٌ عانلندبيّ بل فأئنى عليهرجل خيراً» فقال
ك :اويحاك قطعت عدق أخحيكءواللهلوسمعهاماأفلحأبدأ»»ثمقالرسولاللهيله «إذا أثنى

أحدكم علىأحدفليقل:واللهإِنَفّلاناًول أازكٌّىعلىاللأهحداً».
( )4رواه مسلم ( )3570عن المقداد أن رسول الليه قال« :إذا رأيتم المدّاحين» فاحثوا في وجوههم
التراب».
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كانف عيُسْرة» ثموسّععليهالله:

وقدكانفيأوَّلأمرهف عيُسْرةشديدة» وق لدارّمَئْهتلكالعْسْرةمدّةطلبهللعلم.
حتى إنهكانيبيعالأخشاب منسقف بيتهليواصل طلب الحديث والفقه؛ ولاينصرف

عنهما .وكانيقول« :لايبلغأحدّمايريدمنهذاالعلم حتىيَضُربه الفقر» .فللاعلا

له وملبسه
انهلجاخءته
زيق» ويقَددَت المنعم
فائ
أةكفي
شأ
ل جو
رهف
ازء» وباْسِلط ل
وسكنه؛ فكانيَعْنَى بمأكله؛ يُحْسن تحيرأنواعه .وكانيُعْنَى بملبسه ويَتَخيّر البياض

بائه»
نْتّى
صيه
فناورقفة ومطروحة يَمْنَةويَسْرَةٌ في
لصف
سماككانيُع
ه؛ فك
مانف
مك
نواحي البيت»يجلس عليهمنيأتيهمنقريش وأبناءالأنصار ووجوه الناس.

ذاكرة واعية حافظة:
لقدآثاهاللتهعالىذاكرةٌتثيرانتباههلكلم ياُلقَىعليه» وحافظة تعيكلما
ريص
حهف
تُودّعه .فإذا استمع إلى قول استمع إلي

ووعاه وعياً تام وكان الحفظ

والوعي والذاكرة ينَمّيها اعتاد الناس على ذاكرتهم فيهذا الزمان» فماكان العلم

يُؤْحَذ منالكتبء بلكانيُؤْحَذُ منأفواهالرجال» وكانت أحاديث رسول اللهيكل
غيرمُدوّنة فيكتاب مسطورء بلكانت مجموعة فيالقلوب .وكان مالك بهذه الذاكرة

القوية معمساعدة غيرها منالصّفاتء المحدّث الأول في عصره حتى لقد قالفيه
تلميذه الشافعي :إذا جاء الحديث فمالك النَّجمُالثاقب».
وكان رضياللهعنهيحفظ كلمايسمعمن أخبار عنالنِْيّكلك ولكنهلا
يُلقيعلىتلاميذه إلامايستقيم معمقاييس نقده فيالفحصء وتمييز الصحيح من
غير الصحيح» حتى إنهموجدوا بعدموته صندوقين من الكتب دوّنهاوليُعلّمها..

وروى الشافعي أنهقيللمالك :عند ابن عُييئةأحاديتٌ [عن الزهري] ليست
عندك»» فقال :أن أحدّّتُ [عن الزهري] بكلّماسمعت؟ ! إن إذن أحمق.إ»ني اريد
.ع

ُيتٌ
بأن
ِدت
ُثرلود
صادي
أن أَضِلّهِإمذن» ولقدحرَجَتْمن أيح
سَوْطاً ول اي

بكل حديث منها

( )١سقط ما بين المعكوفين .وجاء في «مناقب الشافعي» ص 991لابن أبي حاتم الرازي :قال

الشافعي :قيللمالكبنأنس:إِنَّعنداب عنُبينةعنالزُهري أشياءليست عندك؟ فقال :مالك:
وأناكلماسمعت تن القديك حدس /ه!4آنإان أزيدآن اطلعهم:

وروى الحاكمفي"معرفة علوم الحديث وكميّة أجناسه» فيالنوعالتاسع عشر :عنعبداللهبن

تفن تون ساك مالف واوقول ل(قناكحلاكديف روات أسنويت يكل

ىحرج وقلة حديثيهتفي
قااللحاكم:فيالكبُن أنس
حديثمنهساَوْطينول أُحدّثبا!
ثم
عل ت

حنيح
ليي
الحديث هذه التَّقََّة فكيف بغيره تمن يُحَدَّثْ بالطّمٌوالرّمٌ؟ّ! أي دو
صز بي
ان تم

والضعيف.
قالالحافظ ابنحجرفي«الفتح» ١:  817فيشرحقولعلِمٌ«:حدّتوا الناسبايعرفون  -أي:

يفهمون -أنّحيُون أن يُكَذَّباللهورسوله؟!»« :وفيهدليلٌعلىأنَاّلمنشابهلاينبغي أن يُذكر عند
العامة .ومثله قول ابنمسعود :اماكنتخَُدّئاًقوماًحديثاًلاتبلغه عقولهم إلاكانلبعضهم
فتنة»» رواه مسلم.

ومنكره التتحديث ببعض دون بعض أحمدفيالأحاديث التيظاهرها الخروج علىالسلطان؛

ئب؛ وقمبنلهم أبوهريرةكماتقد عنهفي
ابلويغوسرفافي
حكافدييث الصّفات؛ وأ
أال
وم
ذهيعفنة» وعن الحسن أنه أنكر تحديتٌ أنس
ححو
فمتنن» ون
الجرابئن وأنَّ المراد :ماايلقع

للحَجَّاجٍ بقصةالعُرَنِيين لأنهاتّذهاوسيلةًإلىماكانيعتمدهم انلمبالغةفيسفك الدماءبتأويله
الواهي .وضابط ذلك :أن يكون ظاهر الحديث يُقرّي البدعة» وظاهره فيالأصل غير مراد,

فالإمساك عنهعندمنيُخشى عليهالأخذ بظاهره مطلوب .واللهأعلم» .انتهى.
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العلم نورلايأنس إلابقلب تقيّ خاشع:
وقد صَاحَبٍ ذكاءَ مالك وعبقريته في الحفظ والوعي وصبرة وجلده ودأبف

إخلاصٌ منيرمشرق ..أخلصفيطلب الحقيقة»فانّجهإليهامنغيرغرض ولاهوى

ولاعورج؛ وأخلص فيطلب العلمجملة»فطلبهللتهعالىل يابغ ب عهُلواًفيالأرضولا
اء والشهوات ليقول الحق وينطق به» ويدركه ويفكر فيه
ههومن
أفس
لص ن
فساداً واخلّ

تفكيراًسلياًإذ لاشيءيُعكّرالفكركالغرض والامتراء» وإرادةالاستعلاء» وكانيعتقد

س
نرلا
يعلمأنو
أنَنّو ارلعلمل ياكونإلافيقلبتقيّفقأدَثْرعنهأنهكانيقول«:ال
عي»» وكانيقول١ :مازهدأحدفيالدنياإلاأنطقه اللبهالحكمة».
شتق
الب
خابق
إل

ترايّلقهففتيوى:

وكان لإخلاصه لايحبٌالعَجّلةف ايلإفتاء»بليؤثرالتريّث» ويستأني المستفتي»
وأحياناً يقول« :انصرف حتى أنظر»» ويتردّد فيهاء وقد اعترض عليه بعض تلاميذه

فيذلكفبكى» وقال« :إنيأخاف أن يكونليفيالمسائليوموأيّيوم,مَنْأحبّأن
يجيب عنمسألة فلْيعرض نفسه على الجحئةوالنار» وكيف يكون خلاصه فيالآخرة».

ولإخلاصه للكتاب والسنة واحترازه عن الخطأ فيدينه كانلياقول« :هذا
حلال وهذا حرام» إذا كانما وصل إليهفيأمرأساسه الرأي والاجتهاد .لاالنص

من الكتاب والسنة» بل كان يقول فبما يرى إباحته« :ليس به من بأس»» وما يرى
يهتاكبانعه فيالفتياء ومن كان يقتفي آثارهم
تحريمه :إن أكرهه)»؛ ولنتركهيتكلّمفب
املنصحابة» فقدرُوي عنه أنهقال:

يمءنِ اشَدَعل منأن أنالعن مشالةمنالتادلوالحرامء فإِنْ هذا
«شما

هوالقطعفيحكماللهتعالى»ولقدأدركتٌ أهلالعلموالفقهببلدناءوإنَّأحدهم إذا

45

س
ماألكنبن

سُئل عن مسألة فكأن الموت أشرف عليهء ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام
والفتياء ولو وقفوا على ما يصيرون إليه لقلّلوا من هذاء ون عمر بن الخطاب وعلي

اطبناأبليب» وخيار الصحابة كانتتَرِدُعليهمالمسائل» واهلمخقيررون الذينبُعث
فيهم النبيكل وكانوا يجمعون أصحاب النبيّبكِ ويسألون ثمحينئذيفتون» وأهل

زماننا هذاقدصارممّهم الفتيا .ولميكنمنأمرالناسء ولامنمضىمنسلفنا
الذينيُقتدى بهمويُعوّل أهل الإسلام عليهم أن يقولوا :هذا حلال» وهذا حرام؛

ولكن يقال :أنا أكرهٌكذاء وأما حلال وحرام فهذا هوالافتراء علىالله #.قل ريشم
كَآ نول أنلَهّهُلم يرن رزَرْقٍ فَبَعَلْشْرمَنْهُحَرَامًاوَحَلَلَا[ 4يونس]90 :؛ لأن الحلال

مواأرحلسّاولللهه».

ولإخلاص مالك فيالإفتاء كان يقول« :ألحاسن» أو١ألادري) بصوت جهير
إذا ليمنتهمنالمسألةالتياستفتيفيهاإلىرأي يطمئرنٌإليه.وقدكانالسائليجيئهأحياناً
أمقنْصَى الأرض» ومع ذلك إذا لينتهإلىأمريطمئن إليهقالفيصراحة” :لا
أدري».

وأحياناً كان يقول« :لا أدري» إذا كان قد انتهى إلى أمر في المسألة لا يحسن
إعلانه» لأنهربايجرّئ الفسّاق على الدين.

ني:
يدل ف
دالج
لره
انيك
كا
ولقد دفعه إخلاصه للدين وللحقائق الديّة إلىكراهة الجدل فيالدين» وهو
يقول في ذلك :ا

لطر

أيضاً«:إنَّ الجدال ي:قس القلب ويورث الضغن».

ل
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وقدعاش مالك فيعصركثرت فيهالمجادلات ومجالس المناظرات» فكانت
مناظرات بينأهل الفرق المختلفة» وكانالمعتزلةيجادلون فيالردّعلىأهل الأهواءء
ولك مالكاًكانيريدأن يُبعَدالفقهوالحديث عن الجدلء لأنهعلمالخلال والحرام

وهويقتضى النظرةالشاملةلاالنظرةالجانبية» ويرى أنَاّلجدليجعل أقوى الناس
بياناًأغلب وأسبق» ولذلك يقول رضي الله عنه« :كلم) جاء رجل أجدل من رجل

تركنامانزلبهجبريل !».
وكانتالمناظرات الفقهيّة قدكُثْرتفيالعراق وبينكبارالعلماء» ولكن مالكاً
كان يكره هذاء ويراه مسابقة لاتليقبوقار العلماء» ولا بطلب الحقيقة» ويّروى فيهذا

أنَّ الرشيد جمعفيمجلسه بالحجاز بينالإمامأبييوسف تلميذ أبيحنيفة» وكان
قاضى قضاة الإسلام» وبين إمام دار المجرة مالك .رضي الله عنهماء فقال الرشيد

مالك« :ناظر أبايوسف»» فقال الإمام القويٌ تلك الكلمةً القويّةً( :إنّ العلم ليس
كالتّحريش بين البهائم والديَكة).

د:
تحقولا
ننص
كا
ين ي
وكانمالك رضياللهعنهيحترمأحكام القضاة ويُبعدها عنمواطن الرَّيْبِء
انس تَقُدَهاء حتىلتاذهب قُوّتها ورّوؤعتهاء وقد يدفم
للننبي
اُع
ا
ولذلك كان ل ي

ذلك إلىالتَّمرّد عليها والعصيان لهاء ولقد قالتلميذه ابنوَهْب« :سمعته يقول فيا
يسأل عنه من أمر القضاة :هذا من متاع السلطان».

ن يتعرّض لأحكام القضاة بالنقد .ولكن كياُنرشدهم في
كناما
مالك إذ

الخفاء»حنىلاتذهبرَوْعةالأحكام الت يُصدرونهاء إذ أنَاّلتعرّض لهابالتقدعلى

الملأ يذهب ما ينبغي أن يكون لها من إِجُلالء لِتُجْتتّ المنازعات من جُذورهاء

ولكيلا يفتح على الناس باب الطعن بالباطل وبالحق.
وى

فْرَاسَةَ تلخاطىء!
وقدكان الإمام مالك معتلك الصفات العلميّة والشخصيّة ذا ؤراسة قوية

كة:
لفراس
ا في
مافعى
وبواطن الأمور .ولقد قال الش

ونس»
فواط
نلىب
لهاإ
افذب
ين

«لما بياث إلىالمدينة وَلقيث مالكاء وسمع كلامي» نظر إلي؛ وكانت له فراسة ».ثم

قال :ما اسمك؟ قلت :محمد .قال :يا محمد اثّقالله والجتنب المعاصىء فإنه سيكون
لاكلشأشنأمنن».

وقدقالأحدتلاميذه« :كانفيمالكفراسةٌ لاتخطئ».
والفراسةٌ النافذةٌ في القلوب هي صفات قادة الأفكار الذين يتُصِلون بالناس
ب
توسحمما
ويُرشدونهم ويَّهُدُونهم» وهي التي ياعرلفقباهائد الفكري كييأفتي النف
ليصل إلىمامب حتىلقدقالعليبنأبيطالب رضياللهعنه(:إِنللقلوب شهواتٍ
هام
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وإقبالا وإدباراء فأتوها من قبل شهواتها وإقبالهاء فإن القلب إذا أكره عمِي».

هاالهخحلتىفاء!
وقد اختصٌاللهمالكاًبصفةٍلازمته طولالمدة التىتَولَّفيهاالدرس والإفتاءء

وض للياة :هأدحعك الأكبان علالصذافه وذ المتفة اانه تلاميده حت إنالرتخل
يدخل عليه فيمجلس درسه فيُقرئ السلام؛ فلايردعليهأحد إل ماَنْهَمةٌ وإشارة:

ويشيرون إليهألايتكلّمء وقديستنكر ذلكء ولكنهماأن يملاعينيهبهالكِوسَمْته؛
ويقع تحت تأثير نظراته؛ حتى يأخذه ماأخذهم.

اعم وا

45
ومبابه الحكام» حتى إنهم اجون

بالصّغر فيحَضْرته .بل ويهابه الخلفاء

أنفسهم.

ويمُماروى فيذلك :أنَّالمهدي دعاه؛وقدازدحم الناس بمجليسه» يوَلبْقّ
مَوْضعٌلجالس» حتى إذا حَضّرمالكتنَّى الناسله حتىوصلإلىاللخليفةفتنحَّى
لهعن بعض مجاسه» ورفع إحدى رجليه ليفسح لمالك المجلس.

لقدبلغتمَيْبَةٌ مالكِحدّاًميبلغهالملوكوالخلفاء» فكان المهيبَ منغير
جوت

ولا سلطان.

قال بعض الأندلسيين الذين عاصروه ورأوه« :ماهِبْتٌأحداًمَيْبَتَى عبد الرحمن

ابن معاوية (أي عبد الرحمن الداخل)؛ فدخلتٌ على مالك فهبته مَيْبَةَ شديدة
ةة!
ةا
زي
اذها
عم
مرك
مك

وكان أشدّ املَنايسْبَّة لهواليالمدينة» حتىإنهلبيشاعلرذلة بينيديه.

قصّة التقاء الشافعيٌ بهالك:
فذيلك« :دخلت إلى والي مكة .وأخذت كتابه إلى والي المدينة» وإلى مالك بأنس»

فن
وشييم
فقدمت المدينة» وأبلغت الكتاب إل اىلوالي» فلم|قرأهقافل:تيىا» إِنَّم

المدينة إلى جوفمكةحافياًأهونُعليمنالمشيإلى باب مالكبنأنس» فلستٌ أرى
الذل حتى أقفعلىبابه .فقلت :أصلح اللهالأمير» إن رأى الأميريوجّه إليهليحضر.
صعاىبنا تراب العقيق نلنابتعض
ومأن م
فقال :هيهات! ليت إن إذا ركبت أنا و

حاجتنا .فَوَاعدنّه العصرء وركبنا جميعاًء فوالله لكان ى) قال» أصابنا تراب العقيق»

فتقدّم رجلٌ فقرع الباب» فكَرَجِتٌ إلينا جاريةٌ سوداء» فقال الأمير :قولي لموْلاكِ
إنني بالباب» فدخلت» فأبطأت» ثم خرجتء فقالت :إِنَّمولاي يُقُرئك السلام»
ويقول لك :إكنانت لديك مسألة فارفعها فيرقعةيخرج إليك الجواب» وإن كان

للحديث فقد عرفت يومالمجلس» فقاللها:قوليلهإنَّمعيكتاباًمنواليمكةإليه
في حاجة» فدخلت وخرجت وفي يدها كرسي فوضعته» وإذا أنا بعالك وقد خرج

وعليه المهابة والوقاره وهو شبح طويلٌء فجلس وهو مُتَطلُس فرفع إليه الوالي
الكتاب» فبلغ إلى هذا :إِنَّهذا رجلٌ من أمره وحاله؛ فتحدّثُّه وتفعلٌ وتصنع...
! قثامل :سبحان الله!أَوَصار علم رسولاليلُهيؤْلخَذ
دبهمن
يكتا
فرمى بال
بالوسائل؟! فرأيت الواليقدتهيّب أن يكدّمه.
وهكذا عاش عزيزاً فينفسه مُكرّّماً عندالناس» حتى جاءهأجله سنة4/11

مء فتركعلماًنافعاًينتفعبه.
لور
لطفعئ ن
امين
فانطفأ نورٌالجسم ول

أعلام وعلاء
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الشافعت""
إيبا

(ده-١غع5١ه)

خطيبٌ العلماء وفيلسوفٌ الفقهاء
ف ايلعقّدِالتاسعمِنَّالقرن الثانيالهجريّء كانيجلس فيالبيتٍ الحرام» قريباً

مزنمبئزرم» شاب عليهثيابٌبيضء تعلو وجهَّهُ شمرة» حَسَنٌالسَّمْتْء حَسَنُ
العقل» وكان يُدارس مَنْ يحيطون به الفقة والحديث» ويروي لهم الشعرٌ والأدب.

وكانت حلقيُهتنّسعفيأشهرالحجالمعلومات حيثيفدٌالناسٌمنكل فج عميق»
إذ كان يقصدٌّ طلَابُ علم الإسلام مكة للحجّ ومذاكرة العلم في منازلٍ الوحي.
ومهابط الرسالة .وكانت مكة ندوة العلماء يجتمعون فيها ويتذاكرون الفقة ويّروي

ولقذا امترع عل هذا القات وحدينه وعلل ةقانا اح وونة ا هن
أحمدٌبنحنبل»فجلسإليهفراعَةُقوله»وأخذيحدّثمنمَعّهِبحديثٍ ذلك العالِم

الشابٌ» وقال لصاحبه وهو يحاورٌه« :قم معي حتى أَريّك رجلاً متر عيناك مثله»»
َحَجِبٍ صاحبّه منأن يأخذهمنمجلس المشْيَحْةٍفي الحديث إلىمجلس هذاالشابٌ»

فيشتدٌ أحمد في الحماسةٍ للعالم الشابٌء ويقول لصاحبه« :اسْكُتْ» فإنْ فانّكَ حديثٌ
( )١مجلة العربي :العدد  »81عام  4/111ه 651 -مم.

اب

الشافعي

على ته بنزول”" »2ولايضدٌّكء أماإن فاتكعمل هذاالفتىء فإنيأخاف ألاتجده
إلىيومالقيامة»م راأيتٌأحداًأفقةف كيتاباللهمنهذاالفتىالقَرَشِيَ».

الشافعئ ذو نسب بالنبئّ كَلكِ:
ذلكمالعالمالفتىهوتحمدٌبنإدريس الشافعيٌ اقرش المطّلبِي»ينتهينسيه
إلىالمطلبٍ بنعبدٍمناف» فهويلتقيمع النبيّ ل فيعبدمناف .وبنو المطّلب وبنو

هاشم كانواعلىمودّةٍف ايلجاهليّة وفيالإسلام» حتى إنهميأبَؤن إلاأن يشاركوا بني
هاشم فانزل جمعناذى قريش» يسبب مايتهم للبيوك ونصرته بعدمبعثة.
وُلِدالشافعيّ فيسنة ١6١ بحيّ اليمنفيغزة»وكانتأُمّهُأزديّةيَمَنَِّ و

تكتحل عيناةٌبرؤيةأبيهإذمات وهو صغيرفيالمهد» ولكنهكانقُرّةعينأمّهء ولقد
75

5

:

و

عْنِيتُ بتربيته» وكان رضي اللهعنهتُحدِّتُْ عنأَمّهِوعن عنايتها بهفيقول« :وُلدتٌ

ابلحييَمَنْ؛ فخافث أامليضعَيلّْعة» وقالت :الحَنُ بأهلك .فإني أخحافٌ عليك
م

5

م

0

أنتغلب علىنفيك فَجَهّرني إلىمكة:فَقِدِمْتهاء وأنايومئلٍابنُعشر أو شبيةٌمن
ذلك».

تلهء
حبي
ليس
صد ف
موحي
فهذه الأمّالصَّاحة رَضِيّتْ بفراقٍ ابنِهاال

فذهب

وأقامَبينذويه» وتثقف بثقافةأهلمكة» ويظهرٌ أنهالحقتْ به بعدأَنْأصلحتُ من
2
ت 5.

ها.
ربت
ماوورت
أويه
شؤ

1

( )١معنى روايةالحديث بعلوٌ :أن يكونَ عددُرجال السندقليلأء كأنيروي مالك عننافععن ابن
عمرعنالنبيّيك ومعنى روايتهبنزول :أن يكون رجال السندأكثر» كأنيروي مالك عنأب الزناد

عانبن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بنالخطاب عنالنبيكَل (زأهبورة).

ا

41

فيمدرسة ابنعباس رضياللهعنهما:
ناشلأشافعي فقيراًء ونسيباًرفيعاءفَعَلابنسبهعنسَفْسَافٍ الأمورى وتَطامَنَ

مهنخوتن ؤلة متف كان" الآيث الألرفه  1جلدكنا لأسا وتمدل
فاتلهفقققَدراء,

ات بتوجيهأَمّوهأقربائهمن قُريش إلىحفظالقرآنٍ الكريموجمع الحديثٍ
وروايته» وكانت مكةهيمدرسة عبداللهبنعباس التيترك فيهاتلاميدّه .ولذلك

كانثفيهاعلومٌالقرآنوالناسخ والمنسوخ إذ كانذلكمن أهمّماكانيُعنىبه
عبدُاللهبن عبّاس» حتىلقدسُمّيَتَرَحمَانَالقرآن.

وكانفيمكةعددٌمنكباررواة الحديث؛ منهمسفيانٌ بنغبينة» ومسلمٌ بن

خالل الزّنجيٌ» وغيئُهمكثيرهوقدتلقىعليهمالشافعي كثيرءحتىبلغمبلعٌالإفتاء»
شنرين.
واهولفعيس

خرج إلى البادية لِيَتَقَصّح لسانه:
وكان وهويشدوفيطلبالفقهِ والحديثِ وعلوم القرآن» يعمل على أن
يتَقَضَّحّلسائّهالعرب» حتىلاتكونفيهعُجْمَةٌ في وقتِخالطت العُجمةٌ بعض

المتكلمين بالعربيّة فيالمدائن والأمصار» وفي سبيل تنقية لسانه خرج إلى البادية» فلزِمَ

قبيلةً مُذَيْل وكانت أفصحٌ العرب؛ وكان يرحلٌ برحيلهم؛ وينزل بنزويهم» ويحفظظً
أشعارهم؛ حتىكان روايةًلهذهالأشعار» ولقد قالالأصمعيٌ  ومكانته فيرواية

الأدب مرموقة« :صَحَحتٌ أشعارٌ هُذَّيلعلىفتىّ منقريش يُقال له :محمد بن
إدريس.)..

الشافعي

4

الشافعي يلقىمالكاً:

تم الشافعيٌالعشرين منعُمْرهبمكة»ون ل بهالإفتاء» ولكنّحديتٌمالكِكان
منه ولذلك جاء إلى
لم
عفاض
ذابئعاً»لفهذمٌهاب إليه؛يوُلرد أن يذهب إليه خا الو

الموطً نقرأه» وحفظ الكثيرَ منهه وقيل حَفظه كله ثم ذهب إليه ومَعَه توصيةٌ من والي
مكة إليه.وكانت مكانة مالكِقدبلغت ذِروتباء فلّ التتقىبإمامدار الحجرة» وهو ذو

ؤراسة» نإظلريه نظرةٌ فاحصة ناؤذة» ثم قال له :اليامحمد اتالله واجتنب المعاصي» فإنه

سيكون لكشأنُمنالشأنءإِنَاّللتهعالىقدألقىعلىقلبكٌنوراً»فلاتُطفيُهبالمحصية».
لزم الشافعيٌ مالكأء وقرأعليهالموطأفيأول مَقْدَمِهء وكانت قراءتّه وحسنٌ

أدائه يُعجبانه» ويقول في ذلك الشافعي« :وابتدأت أقرأء والكتاب في يدي؛ فكلَّ)
عبيَيْتٌمالكأءوأردثٌ أنْأقطع؛ أعجبه حُسْنّقراءتي وإعرابي» فيقول :يا فتى» زذ)»
حتىقرأتهعليهفيأياميسيرة».

وقد عاش الشافعئٌ مَمّمالك تسم سنواتٍ تلقى عليهفقّهَالمدينة» ولكنه كان
بلفياد العربية يستفيد منهامايستفيده المسافرٌ الأريب من
احللاتٍ
ممّذلك يقوم بر
علم بأحوالٍ الناس وشؤون اجتماعهم؛ وكان من وقتٍ لآخرٌ يذهبٌ إلى مكة يزور

مه ويستنصح بنصائحهاه وكان فيها  -كما رأينا  -رأيّ صائب» ونظرٌ مستقيم؛
وحُسْنُ فهموتُبْلوأدب.

يرهن داره بحثاًعن الرزق:
هةه عاد الشافعيّ إلىمكة»واتجهت نفسّه إلىعمل
١سن
9لك
/ما
9ات
1مام
ول

يدرعليهرزقاًيدفعحاجته.

ا

أعلام وعلماء

وصادف أن قَدِموالي اليمن إلى الحجازء فخاطبه بعض القرشيّين في شأنٍ

الشافعيت» فأخذهالواليمَعَهويقولالشافعي« :ولميكنعندأُمّيماأتحمّلب فهرهدْتٌ
داري».
تولّالشافعي عملاًف نيَجْرانهومابلغالفقهاءًوالمحدّئين ماصنعلامُوه ونقدوه.

وَلضِربْ صَفْحاً عنملامةٍاللائمين» ولنتجة إلىماكانمنهفيهذاالعمل .لنقشدرٌ

يمُفصيكَلّاعنصرِعون الولاةًوالقضاة
لواءً العدل .وكان النناسجٌرفيان كماه
ليجدوا السبيلَ إلى نفوسهم» ولكنهم وجدوا في الشافعيّ عدلاًء وأنّه لا سبيلٌ إلى

الاستيلاء على نفيه بالمصانعة والملّق» إذ الامللقّبهاوبٌ الذي يلجصغارٌ النفوس به
شدافعي هذاالبابَ» ولكن
إلىالكبراءليُحَوّلوهم عنجَجْرىالعدلٍ والحقٌ» واقلدس

معدل مركت عرقي » الاميتوع عليه إلا أولو العو من الوخالا جرهم بتمرضيرة
لخشونة الزمان وأذاهء وكيد الكائدين» وجهل الجاهلين.
محنثه:وشايةٌعندالرشيد:

ونزلٌ باليمن  ومن أعمالها نجران  وال ظالم» فكان الشافعيّ يأخذ عيلدىيه

ويمنمٌ ظلمّه أن يصلإلىمن تحت ولايته .ورُبّها نال الشافعينٌّ ذلك الوالي بها يملكه
العلا منسيف مُحسنون استعمالهه وهوالنقدهوألسنةٌالعلماءوهمغضاب تعملٌ ما لا

نشل لوث القضيات :واخد الوال من جاه يكتد له باس والرقايةة وكل فير
ما لقله.

ولقد جاء في وشايته من ناحية الضعف عند العباسيين» وهي خوفهم من
العلويّينء فائّهمالشافعيّ بأنه علويٌ» وأرسل إلىالرشيد يقول له« :إرِنَجّهلنااً من

ولدشافعالمطّلبِيَ»ل أامرلهمعهولاغبي؛ يُعملبلسانهمال ياقدر اٌلمقاتلٌعليهبسيفه».

7

الشافعي

وقد أحضّره الرشيد إليه» ووجّه إليه التهمة بأنةُعلوي فانبرى يدفع التهمة

عن نفسِه ببلاغته قائلاً« :ياأميرَالمؤمنين ماتقول فيرجلين؛ أحدّهما يرانيأخاه»
والآخرٌيرانيعبده؛ أبّهاأحبٌ إليّ؟.1
قال« :فالذي يراك أخاه».
فقال الشافعي« :فذاك أأنتمَييراٌ المؤمنين .إنكم ولد العبّاس ,وهُمْولد عل

كنًام؛ يوَرهَومْتَنَا عبيدهم».
نروْ
ااستَ
وعبّ
خنايل
إمْب
وانحلنٌم بطنّولب» فأنت
ساق الشافعيّ هذه الحُجَّةَ وهي في فحواها تدلّعلىمم وإباءٍ وسّموء

ملق كدي عررياروكانل المجلىعيةرد لديوالياف سياأ تحيفة.
فاستأنسٌ به الشافعيّ» ورأى أنّ العلم رَحِمٍّ بين أهله .فذكر أنَّله حظاً في الفقد
والحديث .واستشهد بالقاضي محمد بن الحسن .فقال القاضي الفقيه« :له من العلمحطَّ

كبير» وليس الذي يفم عنه مِنْشأنه؛ :فقال الرشيد :اذ إليكحتىأنظر فيأمره؛.
اد ومذاكرته محمد بن الحسن الشيباني:
غهدفي
بامت
إق

نجّاه العلم من الولاية ومحنتها فعاد إليه» وأخذ يُذَاكِرُ محمد بن الحسن فِقَهَ
العراقيّن» والتّقى عندهبذلكفِقَهُالعراق وَفِقَهُالمدينةوفِقَهُمكة.وقدأخذمِنْعلم
محمد صاحب أب حنيفة وكتبه» ونقلّ عنه وقيّدمانقلّ» حتىلقد قال« :حملت عَنْ
محمدبنالحسن ور بعير ليسفيهإلاسماعيمنه».

ن .وهذا
حمدسبن
لمح
امام
ولقد أقامببغدادأمداًليسبالقصيرٍ فيضِيافةٍالإ
الأمدٌلميذكر المؤرخون مقدارّه» ولكنًا تلُباَاعِدٌ إذا قداّرلناهس بننحتوئن» عاد بعدّهما
وعنده نوعانٍ منالفقه مختلفان» ورأىتَسَعِّبَ الآراء» واختلافٌ الأنظارء وتباينَ

افبذم ( عاد

7

الاتماهات :فكان لبُاذَّ له من أنْيَفكْر ف أمرآخرٌ غير الفتاوى والفروع الجرئيّة

كم
وان
يرفة
للأىقل لمع
وهو وضع مقاييسٌ لمعرفة الحقمِنّالآراء» أاوع

أقربٌ

للحن منهاءفإنهليسمِنَالمعقول بعدأَنْرأى مابين نظرالعراقيين والحجازيين مِنْ

خلاف» وكلا الفريقينلهاحترامهف نيفسه أَنْيحكمببطلانٍ أحدٍالنظريْن جملةٌمن
بٌاط:
نهج
تمنا
ا يسضع
لعيّ
الاشاف

لهذافكّرفيوضع مناهج الاستنباطٍ لتكونّ المقياسٌ والميزان» وهو في سبيلٍ
هذاتوائرعل اىلكتابيعرفطرقدلالائه»وعلىالأحكاميعرفناسيكّهاومنسوححهاء

وعلى السنةٍ يعرف مكائها من الشريعة» وصحيحها ومييرٌه عَنْغيرهه وطرق الاستدلال

بهاء ومقامها مِنَاّلقرآن الكريم؛ تثُمكتيَعفرَفَ الأحكامٌ إذا لميكنْ في الموضوع
عقا ولاش

نوما ختوائط الاجتهاد؟ وما الحدودٌ التي ترشع للمجتهد؟ فلا

يعدوّهاء ليأمنّالشّطّط.
كفةي» وقد عهدناه
منأجل هذاالتفكير العميق» طالتٌ إقامئّهفيهذهالممرّةِ
صاحبٌ قار وني هذه الفترةٍ الطويلة التقى به أحمدٌ بن حنبل وغيره من فقهاءِ
العراق» وفقهاءٍ المدينة» وأخذوا عنةتلك المناهج.

هرٌجء فالخليلٌ بنأحمدقد وضعقواعدَ العروض
اٌعص
نعصر
اانلهذماال
وك
ومناهبجه» وأبوالأسود الدؤلٌ قدوضع مناهجٌ الفُضْحى وقواعدهاء والجاحظ قد
أخذيَضَعٌمناه النقدٍالأديٌ» وكذلك المبردُ وغيرهماء فلميكنْغريباً عنالعصر
أن يتّجه الشافعيّ إلى وضع مناهج الاستنباطٍ وأصوله.

#0

الشافعي

عودته إلى العراق بمناهجه:
تكامل للشافعيّ فيأثناءإقامتهبمكةمجاوراًبِيتَاللهالحرام علمٌل باُدَّأن

يعلنه للدرس والتمحيصء فانتقل إلى بغداد وقدمها للمرة الثانية سن  ,641وهو
يحملُفيحقييتِهِ علاًكليء وليس حلولاً جزئيّة» وقواعدٌ عامّةٌلافتاوى وأقضيةً
خاصّة ,فانثال عليهالفقهاءٌ والمحدّثون ولَّمْيكنمامَعَهقولاغيرَ مدوّنء بلكان

معهكتبٌمُدوَّنةٌ حاويةٌ للمناهج والفروع التياسْتَدْبطها بتطبيقهذهالقواعد.

وأخذيّمْلِهذهالكتبّ علىتلاميذه» فدوّنوا الرسالة» وهي التيوضّحفيها

ع؛
رملوعلى
فيشت
لذي
اوال
مب» وه
أتا
لا ك
اّنو
المناهج» وأصولٌ الاستنباط» ودو

وفيه

أيضاً مناهجٌ ككتاب جماع العلم وكتاب إبطال الاستحسان» وقدكتبّ عنه كلّهذا

تلميدهالزعفراني.

0

وقد مَكَّتَ في بغدادٌ فيهذه المقدمة نحو سئتين» اطمأنٌ فيهاإلىزهنشر آرائه

اء
هامن
قلمل
فين ا
له ب
ااهج
ومن

والمحدّثين.

رحلته إلى مكة .وعودته إلى بغداد .وإقامته مصر:

ثمعادإلىمكة» ولعله ذهب إليهاحاجّاء أو لإنهاءءبعض شئونه بها.
وعاد بعد ذلكإلىبغداد سنئة »841ولكنّهفيهذهالمرّةلَمْيقِمبهاإلا

أشهراء ث تمَرَّحَمنهاإلىمصر» فوصل إليهاأولسنة.991
وهنايسألٌالباحث :لماذالَمْتَطلُإقاميٌهببغدادهذ اهلمرّة؟اولعجلوابت عن
هذاالسؤالٍ :أنَاّلخلافة قدآل إلعىبدٍاللاهلمأمون» وفيعهدهكانأمران:

كي

أحدُهما :أنَّالعنصرٌ الفارسيٌ سَيْطَره إذ إِنَّالمعركة التي كانت بين الأمِين
والمأمونٍ كانت في حقيقتها معركةً بين العرب يُناصرون الأمينَ» وَالفْرْسِيناصرون

المأمون» فبانتصار المأمون عَلَبَ الفُرس.
ثانيه) :أن المأمونّ أدنى منه المعتزلّة» وباعدّ بينَهُوبينَ الفقهاءِ والمحدّثين» حتى
أمّىاقلُأبمثَيْلٌ وفاته إلى يأُننْْلَ المحنةً بالفقهاء والمحدّثين.

وما كان الشافعيٌ العربنٌ قرم لِيرضى عَنْ المقامفي ظلّ الغلية الفارسيّة
أوَلنْايُقيمَ فيدار الخلافة التي تُقرّبُ المعتزلة وتُبْعدُ الفقهاء» فكان لا بد من أن
يِشْدَّرحالّه إلىبآلخر.

واختار مصرء لأنها بتوسّطِها في الديارٍ الإسلامية بينَ الشرق» والغرب
والأندلس» كانت لها مكانةٌ علمية :لإقامة تلاميذ مالكِ بهاء ولأَنَّأميرّها كان عرييّاً

قُرشيَاً عباسيّاً .وقد أكرمَوفادةً الشافعيّ» وأجُرى عليه حِضَّتَه مِنْ بيتِ المالٍ كقرشيّ
مُطَلبيَ»فإنَ لبي لي سرّىبينَ بني المطَّلِبٍ وبين هاشمف ايلعطاء.
أقامالشافعيٌ بالفُسطاطء وأخدٌ يُلْقي دروسَّهُ فيجامعهاء وقد أَََّت دراسَتّة

افلميُسْطَاط لؤانالًجدديدراًمانَسّة :فأَتَلٌَين الففة بالموازين التي وضَعهاء فوَرّنَّ فقة
العراقيين» وفقةمالك»واضطرٌ أنيْالف أستااه»وكانمنبمنزلةأرسطومِنْأفلاطون.

وقد قال أرسطو عندٌ خلافه ممّ أفلاطون( :إنَّأفلاطونَ صديقي» ولكنٌّ
صَدَاقتي بالحقٌأونّق).

لس
دهلّ
ننَأّ
أعُهأ
لذيبل
امْيك
ولسانٌ حال الشّافعيّ يقولمثلّهذهالمقالة.فلّ
يأخذونٌ قَلنْسُوةَ مالك ويَسْمَقُون بيهَامْأريَعونَ إلى الله عندٌ الجَدْبء أيُننزل

الشافعي
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عليهمالماءمُرْدَلفين إليه بهذه القََمْسُوةهأ حعتلّىنَ كتابَهُ «اختلاف مالك ليُمْبتَللناس

أن مالكاًبَكَدٌكسائرالبشريُخطئ ويُصيب .وهكذا نجدٌإخلاصّه للح يدفعٌهإلىنقد
شيخه» ووفاءه لشيجه يمنعه مِنْإعلانٍ النقد .وإخلاصضّه لدينه يدفعة إلى الإعلان.
ول يكت بوزنٍ آراء غيره» بلجاء إلىآرائهنفسه .وأخذ يمخصها ويتفحصهاء

وانتهى إلى مخالفة اجتهادهِ السابق في كثير من المسائل» وأمل من جديدٍ كُتْبّهِ على
تلاميذه بالفسطاط جدّداً لآرائه وقد خالف بعضها وأقرّأكثرها .وكان وَأوية لمذه

الكتب اخنودبيرييعة ينستيان الرادى المؤذن وقد الى سيذه الكنب ماكان
اقلددزوعنهفرانيٌ عنه.

وصارٌللشافعيّ بهذانوعانمِنّالكُنّبِء أحدهما :كتبّهبالعراق» وهي القديمة
والأخرى بمصرء وهي الجديدة .وقدقالبعضُهم هذا إنلهمذهبين :أحدهما قديم»

والآخرٌ جديد .ولكنْ المذهبّ واحد .ولو اختلفت آراءًالإمام» ولذلك كان يقول

صفاته ومواهبه:

لقدآتىاللهالشافعيّ حظاًكبيراًمنالمواهب العالية» جعلّهفيالذَّروةٍمنقادةٍ
الفكر الإسلامى» حتى لقد قالأحمد بن حنبل:

«يُروىعَنِالنبيّوك أن قهال« :إنَ اللهعروجليبعت لهذهالأمّة علىرأ

كلّماثة سنةٍ رجلايُقِيملُها أمرّ دييها»”"" فكان عمرٌ بن عبدٍ العزيز على رأسٍ الماثة
الأول» وأرجو أن يكونَ الشافعيّ على رأس المائةٍ الأخرى).
( )١رواه أبوداود (14؟ )4منحديث أب هريرة مرفوعاً بلفظ« :إنَّاللهيبعثلهذهالأمةعلىرأس
كلمائة سنةمنيجدّدلهادينها».

أعلام وعلماء
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وقد كان الشافعيٌ قويّ المدارك كان حاضر البديهة تَانْاللُمععلياهني انثيالاً
 . 1وكانيُلقيعلىمايدرس ضَوْءا منتفكيرهفتنّضح بين يَدَيُ
لحقائنٌويستقيم منطقها  ..وكان عميقٌ الفكرة» وكان بعيدَالمدىفيالمَهُمء لا يقف

حر صلإل الخكام*.ل وةكانت نتيجة اتجاههإلىالكُلَياتٍ أن وَضَعٌ

أصولٌ الفقه:فكانفيالفقهكأرسطوفيالمنطق.
قرّةبيانهوقّصَاحَةٌلسانه:
وكان الشافعيّ قويّ البيان» واضحٌ التعبير» وأُوقَمعفصاحة لسانه وبلاغة

بيانه صوتاًعميقّ التأثير» يُعبر بنبراته» ك| يوصّح بعباراته .ولعمق تأثير صوته كان
إذا قرأالقرآنجاهراًبقراءتهأبكىسامعيه .ولقدقالابنٌأبيالجارود:

«وما رأيتُ أحداًإل واكتبّهأكبرمِنشْاهِدّته؛ إِلّالشافعيّ» فإِنْلسانّه أكبرُ من
كتابه! .ولقد بلغمن إجادته القولٌأنْسنا معاصروه «خطيبٌ العلماء»).

اتهسوقو
تّةه:
رصير
فاذب
نف

..وكان الشافعييٌنافدالبصيرة» قويّالإفراسة» بصيراًبنفوس الرجال وماتُطيقه
مداركهم» وتلكصفةلازمةٌللمُناظر الأريب الذييريدأن يَجُذْب حَصّمّهإليه.كما
هيلازمةٌللأستاذالمُذْرِكِ الذييُوائِمبينطاقةٍتلاميذهفيالفهم»وطاقتهفيالتبيين»

والمقدار المناسب من الحقائقالعلمية .وقدآتىالله الشافعيّ منذلك كحظبايأراً.

ومع هذه المواهب العقليةٍ والبيائية كان الشافعيٌ صاقَ النفس من أدران الدّنياء
ولذلك كانمُِلِصاًفيطلب الحقٌ» صادقٌ النظرفيالاتجاه إلىالحقيقة» ومن الحكمة

المشرقية أنَاّلاتجَاالمُخْلص فيطلب الحقائقيُشْرِقُف ايلقلببنور المعرفة.

بلا

الشافعي

إخلاصه للحق:

وإِنَّإخلاصٌ الشافعيٌ فيطلب الحقائق لازمهفيكلأدوار طلبهللعلموتحقيقه
فاه الناس من آراء أعلن آراءه في جرأة
لعم
أه م
ياصٌ
وإعلانه؛ فإذا اضْطّدم إخل
ّّبء
صشِدَ
عب أَ
تال
ليط
انأب
وقوّة .كان الناسٌ في عهده بين متعصّبين لعل ب
مي
لاسهد
افل
وتبكين “

ا

فأعلن أنه يُفضّل أبا بكر عليه» فرماه المتشيّعون

ا

را

كيام معاملة البُغاةه فرْمِي بأنهٌشيعي
حٌ ف
معاوية وأهلهء واعتبر فعلَهُحُأجَة

رافضئ» ولكنهوهويقولٌالحقلميبال وقالفيذلك:
وفضْل أبيبكر إذا ماذكرته

رُمِيتٌبِتَضْبٍعند ذكريّ للفَضْلٍ

ْب0ء كلاهما
صفْض
:في
وازل
َارَ
نتٌذ

:أدين بهحتى أوَ 0سَّدٌ فيالرّمل

ويقول:
إن كانرَفْضاً حب آل محمد

تلْيَْهِدٍ الثقلانٍ أنيرافضي

دفايغجيراة
وإذا اضْطّدم إخلاصّه في اطلحبنٌّ بآراء شيوخه أعلنالمحقّ
ولامُوَاربةَ» كارأينا فيكتابه«اختلاف مالك».

والض رجاتي جر وتانبرقعو الا|ي 3عامهسه كار
ي
يص

يقول في قضية كليَّةٍ عامةٍفيآرائهالمخالفة للسنة :ااومامِنْأحدإِلَاوتَذْهَبٌ عنهسنة

لرسول اللهكك وتَعْرْبِء فمهاقلتمنقولء أو أصَّلتٌ منأصلفيهعنرسولٍ الله
َلخلافٌماقلتفالقولماقالرسولٌاللهيك وهوقولي»'.
()١لفأيصل :والمتعصّبين.
ا
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خنلرُّميُولاء:
بُوعداّهلع ا
وهناك نوعمن الإخلاص اختصّ اللهبهصفوةً عباده الذين يكونون قدوة
الناس» وهذا الإخلاص هو الابتعاد عن الزَّمُو وَالخْيّلاء بعلمه» والإخلاص على

هذا النّحو مُرتقَيَ صعبٌعلىالذينيُصاولون البيان ويقارعون بالدليل» فإنه يندرٌ
فيهممنلميدخله زَّهُووحُبٌاستعلاء .والشافعييٌ كانمنهذاالنادر» ولذاماكان

ايصه في
لغف
خبل
إقد
يغضبٌ فيجدالء ولايستطيلٌ علىمجادله بعنف القول.ول
طلب الحقّوالبعدٍعنالمْيّلاء أَنْكانيتمثى انتفاعالناس بعلمه منغيرأن يُنسبّ

إليه»فقدجاءفيتاريخ ابنكثيرأنهكانيقول" :وددتٌ أنَاّلناستعلّموا هذاالعلم»
ولا ينسب إل يغ  5فأَوجرعليه ولا يحمدوني».

ضء وذكاءً قلبء وقُوّةٌنفس» وتَبَاعُداً عن
َْلَ
َاصرتُب
غإخل
ولقدأكسبهال
الدناياء وكُسَاميا عدال ياليقٌبالرجلٍ الكاملء ف عاُرِفَعنهأنهكذب فيقول» حتى
قالفيهيحيى بن معين :الوكانالكذبٌ مباحاًلكانثُ مروءةٌالشافعيّ تمنعٌهأن يكذب».

وهذا أسمى ما يصلٌ إليه المخلصٌ الصّدوق.

وقدقَمَىنَحْبَةُرحمهاللهفيجهادهالعلميّ سنة١ 4؟ من اللحجرة .ومدفئه اليومَ
افليقاهرة.

رضي اللهعنالشافعيّ» ونفعاللهالناسبعلمه وحُلّقِه وإخلاصه وقُوٌةٍدينه.

هن

أحمد بن حتبل

أحمد بن حنبل”"
121١-1١58(ه)

فيالطريقبيندار السلاموالرّقَ فيربيعالثانيسنة 4172كانالسائرٌيرى
ْالال وأاكثلراتمسِنَِيح»
بلاانلقأدصغُفً
جنداًمُدجّجِين بالسلاح» ومعهم رج
وممّأن السياط كانتتنهال عليها الوقتٌبعدالآخر,ل يمَنِيا© عنذك ارلله»قد

عاَلمإَيرهانُ قُلوبهمافلمتررح بأنفسهما السّياطء وإن هرأت أجسامه] .وفيشقّةالطريق
ولأوائه؛ والضرب وعذابه» صَعْفَ جسم أحدهما عنالاحتمال؛ فخرٌصريعاًومات

شهيداء وققلُيوُهَفّيها"» وبقيّالثانيوحدَهٌيتحكلٌ الألم»ولكنّاللمهَعَهفهوغيد
نسٌ دائأ بربّه وبَيْناهومم الجندنَعَىالتّاعي الحاكم
أُو
تله
منفردٍ ممستُوحسشءْ ب
الذي نزل ذلك البلاءٌ باسمه» وهو المأمون» أَعَيةٌالشيخ لتقي بأصفاده إلى بغداد

ولااسا
وذلكمٌ الشيخهوإمامٌالفقهِوالحديثٍ أحمدٌبنحنبل» اخثُرٌفصَبّرءوباءًالظالمون

بإنْمهم .وبظَافِلرنهّوجاة والذكرالحَسَنْء فكانلهلسانُصدُقٍفيالآخرين.
( )1مجلةالعربي :العدد 173عام 811٠١ه 0591-م.
( )١أي :يضعفا.

()'7هومحمد بن نوح بنميمونء رفيق الإمام وزميله فيالمحنة.
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مولده ونسبه ونشأته:
وَلِدالإمامأحمدفيربيعالأول سنة 4710وكانت ولادنّه ببغداد» وقدوَلِدفي

أسرة عرببة شَيْانيّة فكلا أبويّه من شّيْبانَ» وشيبانُ قبيلةٌمن ربيعة» لحا همَةٌفي الجاهلية
والإسلام» حتى لقد قيل« :إذا كنت فيربيعة فكائرز بشيبان» وفاخر بشيبان» وحاربٌ
بشيبان.)2

رّنك فينُصرة العباييين
تلمم
ادّشهحنب
وكان أباوهملحمقدٌبونحَنبّلماند وج
حأتدىال اللهمنالدولة الأمويّة وذهبت مالنمشرق» وقد ضربةٌ حاكمٌ الأمويين
لذلك فاحتملٌ حتى زالت تلك الدولة.

وأمهكانت شيْأبانشِيةزًنىاء وكانأبوهاجواداًكرياًبقادفبتّحه للعرب»
تنزلٌعند وفودٌ القبائل فيضيّفها.

ورث أحمد عن هذين الأبوين سّمُوٌالنّمسء وبُعْدَ الهمّةه وقوّةَالصبْره والاحتمال»

ولكنْ قُدّرلأحمدّ أن يتربىيتيمأءكاتريّىشِيحْهُالشافعيٌ يتيرأءفلميُدركٌأباه.
وقدقامتأُمّهعل تىربيتهوالعنايةبتنشئتهفيظلٌبعض ذوي عُضْبِتِه؛ول يتركة

أبوهكلال ياجدٌم ياكفيه.بلتركل عهَقاراًيسكنّه وبهحوانيثٌله غاَلَاتٌضئيلةٌتُعطيه

الكفافٌ منالعيشء ولاتُعطيهرافعٌالعيش وليّّنّهه وقداستمرٌيعيش منهذه الغلّة

الضئيلة حتّى قَبَضَهُ الله تعالى إليه» فعندما أقبلتٍ الدنيا عليه» وألقيت بين يديه
ناه عنهبنفستَزِهّة.كانتبِدَرٌالأموالتجيئهم انلمتوكّلفيردّهافيتواضع كريم.
وقدظَهّرتْ مظاهرٌالورعفيأحمدَمنذُكانطِفْلاًميستأنسُ رشدّهء فقدكان
عمّهيُرسلُإلىبعضالولاةبأحوالٍبغداد»وكانيكتببباءوقدكلّف أحمدابنّأخيه

أن يُبلّعَالوا بعضّهاء فأخذ الكُتبَ وألقىبهافيالنهر.ولاقيللهفيذلكقال
متعجّباً« :أنا كنت أرفمٌ تلك الأخبار!!؟ رميتٌ بها في الماء؟ فجعل الوالي» وهو
الذي كان سائلةة يسترجعويقول« :هذا غلامٌيتورّع» فكيف نحن؟!».

ابر حنبل يتّجه للحديث بكليته:
ولهذا التّروع الدينيٌ مُنْدُباه اختارثله أُسرئّهالدراساتٍ الديئيّة فتعلّم
اجّلهدإليىوان ليُمرّنَ
علوم العربية  80القرآن» حتى إذا بلغالرابعةعشرةً وٌ

على الكتابة والتحرير.
حتى إذا ثم هذا الدور» وشَّبّ عن الطَّؤْق» أخذ يختارٌ لنفيه» فاختار ما يق
عُزوعهومَمَم ناشَّأتهعليهأُسرته وقداختارأن يتّجهإلى الحديث؛ فكانيذهب
مت

إلىحلقاته» فجلس فيحلقةٍالقافي أبييوسّف صاحب أبيحنيفة» وقدكانفقيهاً

وحُدَت فقبسمنفقَهِهِقبسة»وإن لميستمرٌعلىالجلوس فيحلقيه»فقدالهإلى
الحديث بِكُليَّه وكان المحدّثون فيكلبقاع الأراضي الإسلامية .ففي البصرة حَُدئُون»
وفي الكوفة حُحَدَّئُونء وفي بغدادَ كثيرون و وبلاد الحجازتَرْحَرٌوتَفْحَرٌبهم.وقد

التقتٍالمدائنٌ والأمصار التقاءًعلمياًفي ذلك العصرء فلميكنثمّةمُُاجزاتٌ إقليمبّة

تجعلكلّإقليميكلف علىحديثأهله»ولايقبلروايةغيره»بلكانت الرحلةٌالعلميةٌ
الكت واسلة جالعل

وعندما اعتزمأحمدٌبنحنبلفيمُستهلٌ شبابهأن يطلب الحديتٌ» أخذنفسه
بالرحلةٍ فيطلبه يمنكالبّيعه» فجمع حديتٌ الشام والعراق والحجازء وإنه بلا
رَيْبِء طلبّ الحديثٌ أولاًفيبغداد» وابتدأفيطلبهفيسن الخامسةً عشرة؛ أي سنةً
 ,40واستمرٌ يسمع ويكتب فيبغدادَإلىسنة »581ثمابتدأرحلاته العلمية.

أعلام وعلياء

وبذلكيكونُق بدقيّف بيغدادَنحوسبعسنينيطلبٌالحديتٌفيمظانّهفيها.
ولَِمَمَعَذلكهُشَّيْمَبن بَشيربنأبيحازمالواسطيّ نحوأربعسنينمنهاءومنبعدٍ

موتٍشيخههذ تالقّىعنكلّشيوخالحديثفيبغداد.
رحلاته:

أخذفيالرحلةمنسنةٍ 51فرحل إل اىلبصرةحمس مرات» ورحل إل اىلحجازٍ
مثلهاء وفيرحلته إلى الحجاز سنة 1/1/التَقَىبالشافعيّ فأخذعنهالفقه .ى)أخدّ عن
سفيانٌبنعُييّنةاحديث» وقدكانلقاو بالشافعي بعدأن أنضج هذافِقَهّه وأخذيِبيْنُ

مناهج الاستنباطالفقهي» وهنا نجدٌ أحمدَ يضم إلى دراسته وجمعه للحديث دراستّه

للفقه»وبذلكالتقىعلمٌالفقهوعلمٌالحديث؛ وإِنْكانالحديثٌفيهأظهرٌ وأوضح.
واكالنريرححللاتٍ الكثيرةً معقلةٍفيالمال» حتّى إنهكانأحياناً يرحل

ً.
جثللاثاكان
انها
ماشياً وقدحجّحمس مرات»ر م

ولقدكانيَسْتطيبٌُالمشقَةٌفيطلب الحديث,لأنّالشيءالذييجييمسريكون
قريب النسيان» وكانيحنسبٌالنيةف ايلحجرةلأجلٍالحديث» وقدسافرإلىاليمن لطلب

انهد
زدَم
لفُقِ
اّمَر
الحديث الذيرواه عبدالرزاقٍبنهامبصَئْعاءاليمن .وفيهذاالس
فكانيَكْرينفسّهلِحَمْلٍأمتعةٍالناس؛ حتّىوصلإلىعبدٍالرزاق .ولماعلمهذا
باعليهمنمَشْقَةٍمدَإّليهبدنانير» فقالأحمدٌالصّابِرٌالشاكر« :بأخناير»» وردّهاء وقد

اّهلافحيطدلبيث؛ ولأنّالعمل
مكث علىهذهالمشقَةٍسنتيناستهانبهافيهاءلأن

الشاق خيءمنقَبولٍمِنّةالعطاء.
وهكذا طاوّلفأأحمقدٌافلييم الإسلامية طالباًللحديث ,يلساتكثرٌ منهالكثير»

ولاينيعنالكدّواللوبِ»يحملحقائبكُتبهعلىظهره.

مع المحبّرة ..إلىالمقيرة!
اغمة»
مبل
إغم
لبل
اقد
ج كدذّّ زاد مقامّه ..و
ولما
وك

وصار مقصِدٌ طلاب

الحديث؛ وفقو الحديث» والمستفتين منكلّبقاعالعام الإسلامي؛ وكان يُدرّنْكل
مايستمعٌ ويكتب» كك واه يقن لا معن ها الحالوقدبلغمنالفضل ما
بلغ ,فقال له« :يا أبا عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ ,وأنت إمامٌ المسلمين» فلاذا

تكتب؟؟ فاقلاإلمامٌ المجدٌ « :مَّالمحبرَةٍ إلى المقبرّة)»وكان يقول رضي اللهعنه«:أنا
أطلبٌ العلمّ إلى أن أدخل القبرا.

رداول اعنم

وين تر رزلاكط و بر لض الذي

عاش فيه كان عصرّ تدوين الكُنّبٍفى*شتّىالعلوم» كانيكتب كلّما يسممٌويحفظه»
وإذاسألهسائلٌ أ رووى عنهراو ل ياَعتَهدُعلىحفظه في روايته»بلكانيُمليهممّا
واكيتبه
اًم
ه.
كتب» ويستمع إليه ليرقرا

ولقد انه أحدٌ إلى الفقه من وقتٍ لقائه بالشافعيّ» فامتزج حديئُه بفقهف
دوين الفقةمونيتابتعة االحتلقة حى:أنتلقيه الال يقول« :كان أحمدٌ قد كتب

كُنْبَأهل الرأي وحفظها ثملميلتفث إليها» .فهويطلب الآراءًالمختلفة» وإنْكان

ل ياُذعن لاتجاو بعضها.
كتابة العظيم ١المُستد):
وإنّالأحاديتٌ التيرواهاهيحديتٌ وفقه.فقدروى الأحاديتٌ النبويّةٌوفقة
الصحابة فيا رواة مِنْ فتاويهم وأقضيتهم» وفقة التابعين فيه رواة مِنْفتاومهم وأقضيتهم

أيضاء وكان حريصاً علىرواية ماجاءفيموطأ مالكمنفتاوى وأقضية للصحابة»

أعلام وعلماء

م

بلكانحريصاً علىتعرِّفٍفتاوى مالك فيمسائلو» وخصوصاً ماكانيبنيهعلى
عامللمأدهلينة.
وقد سجّل حديثه فيكتابه العظيم ١المستدا» وهو أكبرٌ موسوعة لأحاديث

رسول الله كَل وفتاوى الصحابة وأقضيتهم.

ل يمجلس للحديث إلابعد الأربعين
وقدجلس أحمدللحديث والإفتاء عندمابلعالأربعين مِن عُْمُرِه ويُروى أنَّ

بعض معاصريه جاء إليهيطلب الحديتٌ سنة ١7 فمأبُىُأدنَّْئّه فذهب ذلك

الاطاللبٌرإلرىعّبداق باليمن» ثمعادإلىبغداد سنةٌ ٠ ٠ 5فوجدهقدحدَّثْ واستوى

اتناجسلفييه.

ولاذاليمُحَدتْقبلأن يبلعَالأربعين؟ لعله فيذلكيقتدي بالنبيّيكل لأن

النبيّبكي يمنزلعليهالوحيّقبلالأربعين.
وقد استوى أحمد منبعد الأربعين فيمجلسه فيالدرس والإفتاء» وأمَّهُالناس

منناكحلية» وكان درسّه بمسجدٍ بغداد.
نُولُالمِحْنةٍبه:

كان الشيخالإمام يسيك فيدرسيهيسجيأب ملَنّْه [عن] الحديث .ويَطْلبٌُ إليه أن

يكتبه»ويجيبُمَنْيسألهعنمسائل؛وينهاهٌعنأَنيْكتبم ياُفتيبهإلَأان تكو الفتوى
فيحديث؛ ونهىعنكتابةالمسائل» حتىل ياتبعَهامَنْل ياعرف منأينأُخّت.
وشارت كروكه فيبخلفيعكريجرجاولاعواصفٌ فيهاء ولكن جاء ماعكّر

صَفْوَالدرس» وعَصّف بالشيخ؛ وذلكلمسألةٍأثيرت في العصر الأمويّ .وهي سال

خلق القرآن» قدأثارها ناس يريدون إثارةًالجدلء ومّعَالجدل الرّيّب بين المسلمين»

حتىتَضْعْفَ قوةٌاليقينٍفي قلويهم» فقدأثارالْجَعْدٌبن درهممسألة خلت القرآن

وكونه مَخُلوقاً للهتعالى» وقد استنكرٌ كثيرون من العلماء ذلك» واعتيرُوا إثارةً ذلك
بدعةًل ثاُثارهولزمبقيةٌالتابعين الصمتٌ فيهذهالقضية» فلميتعرّصُوالهاسلباًأو
قخلرقٍآن
لٌ ب
اقول
إيجاباء وقتل خالدٌ بنعبدٍاللهالقْريّ الدجعدرَهبنمء وتَبِمَ ال
 2مال اكلاموات جاعإل كلدمداري عليهللدمالذيقااللهالي

كىيك من
شإل
للٌتالُدعا
استغ
فبه:لوَكلّمَ ألّهُ مُوسَى تَ[حَاكلِليمنًاسا4ء .]471 :وا
ا

ل

ل

ا

لصىم دسعايةٌحية أيَُنْسائلوا
اوا
فت

المسلمَ عا قالهاللهتعالىفي كتابهعن المسيح» ألميقل# :وكلمته :ألقها إِلّ
سرس وَرفح يمَنّهُ  [النساء »]171 :فإن أجاب بذلك» وسيجيتٌ حت سألوه« :أكلمةٌ
الل تهخلوقةٌأملا؟»»فلايجيب» وكأنهم فازوابالحُجّة.

وكان بن المي طائفةافدتضدّت للزة عل كل مايرم عه الستلمية
للطعنفيالإسلام فوجدُوا أنهمنالواجب أن يقولوا :إن القرآنّملوقٌ» وكلمةالله

التيعبّريهاعنالمسيحهيمخلوقةٌباعتبارأنَمّسّاهاوهوالمسيحُمخلوق.
اللأمونٌيضُطهد مَنْل ياقولٌبخلق القرآن:
وقدجاءالمأمونُواتَّلّرأ المعتزلة مذهبأء وكانيقولٌعن المعتزلة أصحايناء
فأخدّيدعو إلىالقول بخلقٍ القرآن» وحاول فيمُناظراته التيعَقَدَهاأنْيحمل الفقهاءً

والمحدّئين بالمجّة والبرهان على اعتناقٍمايرى .ولكنّهم توقّفواء لأتّهملايقولون

مالميقلهكتابُالل وهلاسُنَّةٌ رسولهءولايَخُوضون فيأمرليَمرِدْفيهنصّءولميكن
يٌافتيهم العملية محتاجين إليه.
الحناس

اعلام وعلياء
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وقداستمءً المأمونُتُجَادلٌويُناظرٌفيهذاست سنين منسن 7١7 إلىسنة)7 41
رمعترلةفي
ّ أبي دؤاد كبيا
هوزيره أحمدبن
عاتب و
خارجبغداد؛م ك
يلرقة
ف ا
وهو
ولكنه

ذلك الحين .أخحذتِالكتبٌّ تجيء دنترى» يجيء الكتابٌ تِلوَالكتاب» وقد ابتدأ فيكتبه

بضرورةحَمْلٍ كلمَنْيَتَولَوْنَ أيّ عمل فيالدولة على القولٍ بخَلْقِالقرآن» ولا تُقبّل
7م جمس

شهادةٌأيّ شخصلايقولبخلقٍالقرآن.ثم ترق فمََعَ الفتينوالمحدّئين أَنيْقوموا

بالفتوى وبالحديث إلا إذا أقةرّوا بخلق القرآن» ثم انتهى الكتاتث الأخيث المقينوت

للمأمون إلى أَنْيُنزِلَ العقاب الشديدء بل الإعدام؛ بِمَنْ لميقل إِنْالقرآنَ مخلوق.
وأمربأن ْمَلالفقهاءًوالمحدّئون الذينلايقولون ذلكءمُوتّقِين إلىعسكر المأمون.
وجاءفيآخرالكتاب« :فإِنْلميرجعوا ويتوبوا حملهم جميعاً علىالسيف إن شاء الله
ولباقاوٌةلٌلإلها).
وقدأجاب الجميمٌماعداثلاثةٌفيبيقواإلىالمأمون» فرج أحدُهم فيالطريق»
ومات الثاني» وبقي أحمدٌوحدّهللِمِحْنة فتلقاها صابراً.

وقدمات المأمون ,وأحمدٌيُساقٌ فيالطريق» ولكنّالوصيّةٌ كانتفيكتاب المأمون
إلىأخيهالمعتصم بأن يُْشَدَّدفيمسألة خلقٍالقرآن.
المعنصم يجري علىسَنة أخيه:

وقام المعتصمٌ بالوصيّة فعذب أحمدبالضربالمتوالي ثانيةوعشرين شهراء ثم
تهاء والتّحديث حتى جاء الواثقٌ
فنل
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اث.لثم
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فأعادها جَذْعاء وانزل بأحمد وغيره عقابا وتعذيباء حتى يئس» فأخرج .على أن يلزم

ينهولايُفتيَولايُحَدّثْ .حتى جاء المتوكّلء فأزال المحنةٌوأبعدٌأحمد بن أبي دؤاد
الذي كان مرك هذه الفتئة» والموسوسٌ ببذه المحنة.

أح
حمدنبن
بل

/ام

بينالمحدّئين والمعتزلة:

وفينا» وليسفيهايقولونكفرول راَيْْ؛بل
لهةٌ
وموج
قةله
يعتزل
والحقٌ أن الم
إَ الذي دفعهم هو ب الطريق على الذين يحاولون إفساد عقولٍ المسلمين بتأويل

بعض العبارات القرآنية تأويلاً باطلاً.

والإناءاعدوفعكلالمحدقين م كاانواابريدوة اللتوض فيذلك للانان
فيه»ولاتوجدٌفائدةٌعملية .ولقد جاءت مناظرةٌفيآخرعهدٍالواثق» وفيحَضْرتِه؛ بين

يح موقن المحدّثين» قال
ولوضمن
مُدثِ وأحمد بنأبيدؤاد نذكرها لأتها لتاتخ

أحمدٌبنأبيدؤاد :لماذا تلقاول إِنَّالقرآن مخلوق؟ فقال الشيخ اللذليسعيذقاب:
اشيءٌ لميَذعٌ إليه رسولٌ الله ولا أبو بكر ولا عمرٌ ولا عثمان ولا علّ» تدعو إليه
أنت؟ ليس يخلو أَنْتقول علموه أو جهلوه؛ فإِنْقلت عَلِمُوهِ وسكتوا عنه» وسعّني

وإيّاك من السكوتٍ ما وَسِع القوم؛ وإِنْ قلتّ :جهلوه وعلمتّه أنت .فيا لَك بن
كع يجهلٌالنبييكلِوالخلفاءٌ الراشدون؛ رضياللهعنهمشيئاًوتعلمُهأنت؟».
هذه صُورةٌمُصَّغْرةٌ للمحنةوأسبابها .وقد خرج منها الإمام وبجسهِه تُدوبٌ
وآثارٌ جروح» ولك نفسّه خرجت مَصُقولةٌ نقيِّةٌ كالسيفي العُرْمّف .وعَلَّتْ منزلثه

بينالناس»يُقْصّد مِنْأقصىالبلاد الإسلامية ليُسمّععنهالحديثولِيُستَفتّى .واشتهر

أمرُه في كلّالبلادٍ الإسلامية» حتى حََسْيَ على نفيه ودينه من هذه الشّهرة» فكان
يقول« :وَدِدتُأن أعيسٌف شيِعْبٍمنشِعَابٍمكةلايعلمٌبيأحد).
الييها فيردُها ردقابًقا وكانلايأكل منطعام
طٌ إ
عرسل
لل يُ
اوكّ
وقدأخذالمت

بيه لأنهعلمأنيهقبلُهداياالمتوكل؛ وكانعيشّهمنغَلّاتعقارهالذيوَرِئهعنأبيه.

أعلاموعلماء

م8

ّهعِه
وزاتهةو نرفس
واستمرٌ ذلكالإمام مطمح أنظارالمسلمين بحديثه وفقهه؛ ون

في دينِه حتى قبضهاللهإليهفي؟١ مربنيع الأول سنة ١452 فشيّعته بغدادٌ وما

حوهًاحتىلبرجنازةٌف ايلإسلامقبلهبمثئلذلكالعددم انلمشيعين.

من صفاته :الحافظة الواعية:
يلذروةبين العلماء.
اتُصفالإمامٌأحدبٌصفاترفعثهفيجيل وجعلئهف ا
يازمةٌلكلعالامشتغلبفرعمنفروع
هل
وول هةة اعفان  :الصفة اٌلعلميٌالتي

العلمالدينيَأو الدنيوي»وهيالحافظةالواعية»فهذه الحافظةأساسٌلكلعِلمٍونظرء
وخضوصا

عذاء الحديث.

وعقددّه

راة»
فيهذ
اهف
تارٌضعن
مأخب
ولقد آتىاللهأحمدَمنهاحظاًوفيراًء وال

كثيرون أحفظٌ أهل عصره .ولقد قيللأبي زرعة معاصره :المَنْرأيتَ من المشايخ

والمحدّثين أحفظ؟» .قال:أحمدبن حنبل.
وام

ومع

785

5

-

لله

1

-

.ام

7

6

ع

خبطهووعيه كين لطر و كلماببكل»فيو فط الحافيث اللي512

وفناوىالصحابة؛وفتاوىكبا ارلتابعين»ويَعَّمهذا كل تهَمَُمالعارفيالمُسْتَِْطٍ
خد
بذلكين الحذئين»احتى
لاجر الزاريالخافطوقد اشتور

يمره.
هومف ع

الحديثمنطريتٍأو طريقان أوثلاثة»
ويقولٌ في ذلكإسحاق بن راهَوَيه١ :كنانتذاكرٌ

فأقول مامراده؟ مافقهه؟ موق قاييلا أحمدبن حنبل» .وقال ليك إبراهيم
الحرمي :لأدركتٌ ثلاثهةلد7بر مثلهم» وعجر النساء أن يلذن مثلهم :وَأنت أباعبيْد
ا

اي

ا

الالخاا

1

لد

3م

هحدنببنل
من صفاته :الصير والجدّد:

1
0
والصفة الثانية»؛ وهي أبرز صفاتٍ أحمد :الصَّبْرُوالجَلّدُ وقوّةٌالاحتمال» وهى

مجموعة سَجَاياكريمةٍأساسّها قوةالإرادة وصدقٌ العزيمة» وهذهالصفةٌهيمزاح
صفاتٍ الإمامأحمد»فقدجمعبهابينَالفقروالجُودٍوعرَّةٍالنفس والعفة.وجمعٌبهابين
الإباءوالعفوه واحتالٍ الأذى والصّفْح الجميل» وهيالتيجْعَلتهيتحمّل الشدَّةفي
طلب العلمفيالحضر والبَّدُوء وهيالتينازلٌمهاالذين رامُوهبالأذى فصَّبّروصابّر»
رياه

عه

435

ولييِنْ ول ينهم إلىقولهم» حتى عََجّروا وهم الأقوياء» وغَلّبَ وهو الضَعيفٌ في بدن
ننها
سي ف
ولك
فلقو
هي.
صاسي

025

0

3

4

9

ولمازالث التّقمةاختّيرهاللهبالنعمة فصَّبرفيهاى ص)َبَرفيالأول؛ فردًعطاءً
الخليفة الموفورٌ» ورضي أن يعيش هو وعياله في خصّاصّةٍ من العيش.
وأ

وس

٠

وام

ات

3

0

3

02

اس

وصبره صبردٌلاأنينَفيهولاشكوى ولا ذهاب جّنان» ساقوا اثنِينبينيديْه

فقتلوهماء وهم مُهدّدونه بالقتل» أييوقروليٌدموان .فاوجلدأفحيبيعضاءٍ المعذّبين

البويطيّ صاحب الشافعىّ؛ فقال له« :ماذا قال الاشاف
لعئحٌفُياملمَّسحيعنلىَ؟؛.
دُتعجّباً« :انظروارجلاًهوذا يُقَدّمُلضرب
بنأبيدؤا م
فتعجّب الجميعٌحتىقالأحملٌ

!».
قرُهفى
فاظ
لفين
اقه
عن
0

هه

ع

رك و

من صفاته :النزاهة بكل ضروبها:

والصفةٌ الثالئة :النزاهةٌبكلّشّعبها وضُّروبهاء فهونَْهُالنفس»لميأخذ من

مالغير قهليلاًأو كثيراً.وهونهف إيبمانهفلميجعللخيراللسهُلطاناًعليه»ل ياُداري
ولايُداجي؛ ولوكان السيفُفييدمَنْبرق ويُرعِد .وهونزهف تيفكيره؛ فلميردأن

أعلام وعلماء

7

بكرف أيمرليمفك فياهلسّافُالصّالحء ولايحم حاجةًدنيويةمنحاجاتٍ الزمان.
وهونه ف فيقههيأخذٌ برأيالصحابة» فإنٍاختلفوا اعتبرأقوللهم أقوالاًله» وكذلك
التابعون الكبارأهلُالورع.وإذا ل يمكنْنص ولافتوىلصحايّ أوتابعيّأخدّبالقياس»
واعتيره كأكلٍالميل ياحلإللالضرورة وبِقَذرها.

وكان مع زهادته ونّرَّاهةٍ ينُفبيِهيحٌ الحلال لكل مَنْ يستطيعه مِنْ حلال:
ويعتبرٌتناولالحلاليلينالقلوب» وفي دائرةٍالحلال الذي لاشُبْهِةَفيهتُسْتطابُ
الحياة» ويقولٌفيذلك :ليؤكلكلالطعامبثلاثة

ارخراد بالسرور ويحالفقراء

وءالءدنيةا» .وكانيفهمٌأن الصّدافقةةالرّةعل ولذاكان يقول:
لوممعأربنا
اار»
بإيث
بال
«إذا مات أصدقاءً الرجل ذل» .ون النزاهة المطلقة التيانَصفَ بها ذلك الإمامٌ الجليل»

لناص مستفيض» حتى إنلهإخلاصه كانيحب أن يحْمَلذكرُه ويغبطً
خم
انإبعت
الذينحملذكرُهم؛ ويقولُفيذلك«:طُوبىلمنأخملاللهعروجل ذكرّه) .ولإخلاصه
كانيستقلٌعبادته»ولايستكث المحنةٌالتنيزلتٌبه.
ومن صفاته :أمنَههكيابناً:

والصفةٌ الرابعةٌ التي امتاز بها ذلك الإمامٌ الجليل» هي المهابة .كان مهيباً من
غير خوفء وكان رجالٌ الشرطة يهابونة حتّى عندما يُسَاورون دارّه .فإنه يُروى أن

يّهَ»وآطئرٌرأقنٌ بابعمّه ويدخل إليهمن
شُرطياًذهب ليناديّه» فيهاَبّطأْنرْقٌ باب
بابه»حتىيؤنسٌنفسّهبذلك اللقاءالمهيب.
صحدرٌيه« :دخلتٌ علىفلانٍ وفلانٍ منالسلاطين» فمارأيتٌ
الأ
ومقدعقا

أهيبمنأحمدٌبن حِنبل .صرت إليه»أكلّمهف شييءفٍوقَعَتْعلالرّعدةٌحينَرأيثه
من هيبته).

0

أحمد بن حئبل

وإِنّاهيبةَهبةٌمناللهتعالى»وقدنّ)هاعندأحمدَماانّصف بهمنالبدٌالذي لا

مزاحفيهحتىإنهليحسب أن كل مَّرْحٍَمَِجَةٌمنالعقل ..ونّاهاصَمْنّهفإذاتكلم
فللاَعْوَول تاأثيمَفيه|يقول ..ونّاها صبرّهفيالمِحَن» وعفته عنأموالٍ الحكّام.

وكان معهذهالمهابة الأليف المأمونّ الموطّ الك لتلاميذه وأصحابه .وقد
قماعلأحادصٌريه فيوصفه« :ما رأيتُ أحداًفيعصر أحمدّمِمَّنْرأيت» أجمعمنهديانة
وصيانةٌ وملكاًلنفسه .وفقها» وأدب نفسء وكرمٌ لق وثباتَقلبءوكرممُجالسة».
الحنيلية:

لَدِدفيين بالحنبليّة بلذااعلَفعيصور الإسلامية
اَشْد
لبينناس وَضْفتٌ الت
ذااع
5

م

:

إلىعصرنا هذا وضْففٌ التشدد فيالنزاهة بالحنبليّة.

وإِنَّ هذا الوصف له صبلاةلٌإمام أحمدٌ ذاتِه» وببعض الذين اعتّقوا مذهبّه
وآراء فيمذهبه.
ع

9

و

ع

َأمًاالذييتّصل بشخصه فهو النزاهة والتورّعٌ عنالحرام» حتىإنهكانيمتنع

عنأكلطعامِهإذا خبرٌبوَقودٍظنّأن مالكّهليمملكٌهمنحلالء أوفيهشبهةٌحرام.
وَإِنَّصفاتِه وأعماله كلَّهاتدلّعلى أن أهَحَدَنّفسَهبشْدَّةٍل ياحتملّها سواه»وإنليَدْعٌ
الناسّ إلىأن يَْسّلكوا مَسْلَكّه.
م

3

5

030

3

3

ع

اعم يد

3

أمَاماوقع.من بعض الذين اعتنقوا مذهبّهفإنابنالأثيريذكرٌفيتاريخهأنهفي

سنة 87ل قامثُ فتنةٌفي بغداد بسبب شِدَّةٍ الحنابلة» فأراقوا الأنبذة» وهاجموا دُورَ
القَوّادِينَ» وكسروا أدوات الغناء» وضريوا المغئيات» وكلا رأَوًارجلاًيمي مع امرأة

اعلا وعلياء

1

استوقفوهماء وسألوهما عنالعلاقةبيتّهماءويندرٌأنيَْسْلَّمَمنهمأحدء وأغلظوا على

الشافعيّةوعلىالشيعةفيتقديس أثمتهم ناجعل الخليفةٌيرهم ويمنحٌمناظراتهم»

ويحملّهم علىالاستخفاء بمذهيهم.
رلة:
اسائ
هض م
طىبع
لف
اداته
مفر

وأمّامايتعلقبالمذهب الحنبلٌ نفسه .فإنهقداشتهربِالتَسْدّد فيالطهارة» وقد

راجعنا المذهبّ الحنباجَ فيهذاء فوجدناه انفردً بِاليتتَسْدّ2د فيمسائل:
منها :أنه يوجبٌ تطهيرٌ أي إناءِتقعٌفيهنجاسةٌبِكَسْلهسبع مراتٍ إحدامُنٌ

يلمذهب.
ولراجخف ا
بالتراب» وذلكه ا

ومنها:أن الماءَالذيينزلُمنالإناءالذييقعفيهنجاسةيعد نجساًفكلالماء
التويرل توامراك الخبييل يعدكسا
ومنها :أنه إذا كان معّالشخص إناءان» أحدّهما فيه ماءٌ طاهرء والثاني فيه ماءٌ
غ#
 ٠عو
23 5
ِِ
نجس» وشك ولم يعرف أيماء أريقا منغير تحر.

ومنها:أن الأوان التيكانيستعملّها الوثئيون والمجوسٌُ يحب تطهيرها بطريقة
الاحنسابتلةعقمباللما.

ولبهلذاهحُضنَرّيّن وغيرهم أن يمَصُِتمَُواشَكدلَّدٍِ فيدينهأو نَرَاهِيِه بأنه
حَنْبيَه فالوصفٌ سليدٌ» وأكثرٌهذهالأسباب يرفمٌالحنبلية ولايخفضُها.
ين.
حقين
لّدَّي
االصَ
ّلفي
صحنب
لبنَ
اللها
وِمَا
رَح
2

7

لذ
2
0-5 0

ت5د-ك0

جم |

وم

2

تَرَاجِمِ المحَد

1:

بين

البخاري
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الببخاري
ع

0

5-١91(ه؟ه)

منذٌبعتاللهتعالىمحمداًرسولاًللعالمين؛عَنِيَالذين اتّبعوهبقولهوعملهوما
وقدرُعهوُ من5أقوالٍ و ؟أ.فعال» فح0فِ0ظ1وا 0ق0ولّه» ل5أنه منجوامع الكًَّلِمء ولأ5نه بلياكنتاب
اتلعلاهلى» والألنةرتبسلايغلةِ المحمديّة ولأنه الأسوةٌ الحسنة ,ولأنّأفعالهوتقريراته

يانللقرآنٍ كأقواله.
5

0

5

النبي ينهى عن كتابة كلامك .ثميجيز:

ولقدمنُواف أيوَّلِالرسالةٍأن يكتبواكلامّهفنهاهم؛ حتىلايختلظًعليهمقوله
بالقرآن» حتىإذا استطاعوا أنيُفرّقوابينَكلامالحنّ»وكلامالرسول يكلفيآخرحياته

أَذِنَّعليهالسلامٌلمنأرادوا الكتابةًأن يْكتبواءفأوِنَلعبدٍاللهبنعمروبنالعاص أنْ
ه.
رهو
يبّ
وتبغفكت
يك

كان الناش أحوج إلسىنوالرسوليكلبعودقاته:
ولما انتقل الي كل إلاىلرفيق الأعلى كانتٍ الحاجةٌ إلى معرفة سّنَّةرسولٍ الله

كله شديدة مَاسّدٌء لأن المسلمين فيحاجة إليهاليهتدوا بباءوي
اتعرلّفوإا ح
سُكم
لَام

( )١مجلة العربي :العدد ملل عام 6مهمء5 -مم.

أعلا

519

59

5

ها تحقيقاً لقوله تعالى :ايها لَدِنَ “امنْواأ أطِيعوأ الله وَأطِيعوأ ألسولَ [ 8النساء.]80 :
ه 20402

فهُابعتده
وعبّ
ولأعهم كانوا يطيعونٌ النبيّعليهالسلامبسؤاله فيحياته» وطا

تكون

ض هأمممونرء أخذاً بهذا النصّ الذي تلؤناه» وبقوله عليه
عيم|
يله ف
بمعرفة أقوا
السلام :اتركتٌ فيكم مإان سّكتم بهلن تضِلُوا بعدي أبذا :كتات الله تعالى»

وا حكمّه
رهّمأمفرٌ
عضل
ترَ
وشئَّي»”" .ولذلك كان الأثمة الراشدون الأعلامٌإذا عَ
منكتاباللهتعالى»فإ ليمجدوام يُاسْعفُهِمتعرّفوهم سنّنَّةَرسولاللهبه فتساءلوا
في|بيهمعنسُنَّةٍعندبعضهم وهيلايمكنٌأن تغيبّعنكلَّهم.اولمصنّحابة
رنأهًء تونقادقلُوا فيابيهم
طم
سوا
أفظ
تمفرنّعُوا لاستحفاظٍ كلامالنبييل فح
ماكانيرويهبعضُهم بعدالاستيئاق منصِحَةٍنقله.

روى التابعون كلامٌالرسوليي عن الصحابة» ثمروى عنالتابعين تابعوهم:
انء وتَيَلمدٌ
وق تدَتَلمدَللصحابةتلاميذُروَوًاعنهم» وهم البتابإعونحلسهم
لكُلٌتابعيٌتابعٌل نهقلّعنهماحؤظهذاعنأستاذه منالصحابة» ثمجاءًالذينمن
وح تاهاو دووبسكل لون هاالله ممقكايو

ةشقن مسقل

هذ لرواناك تبشايطا و كس :ميف كان يدكزكلراحو امن اروف متد سين
) (١رواه مالكفي«الموطأ؛ ( )995بلاغاًعنرسولاللهيك ووصله ابنعبدالبرفي«التمهيدا3 

 ١من طريق الحنيني  -وهو ضعيفت عن كثير بنعبدالله بنعمرو بنعوف المزني» عن
أبيه» عن جده.

وقال ابنعبد البر:وهذاأيضاً حفوظ مشهور عنالنبيكل عندأهلالعلم شهرةًيكاديستغني
إنسناد.
ماهلاع
ورواه الخاكم فيلمستدركه) 1

عن أبيهريرة رضى اللهعنه وعن ابن عباس رضى اللهعنهما.

البخاري
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يصلّ إلى الصحابّ الذي روى عن الرسولٍ قولّه .وقد رُوِيَثْ تواريحٌ الرجالٍ رجلا
رجلاًء وعرفَ مقدارٌ عدالتهم» وعنايتهم م ياَزُوونء وضَبْطِهِم لميانقلون» حتىكان
جَمْعٌالحديثالنبويّ برواةٍعدولثقاتِضابطين» يعرفونٌ م يانقّلونَ ومايدعون.

جوامعٌ الحديث الشاملةٌ فيالقرن الثالث .وأضبطُّها صحيحٌ البخاري:
وماجاءمتتصففٌ القرنٍالثاني» حتىكانالجمعٌوالتدوين قداستوى علىسّوقه

للةقٌرفنيٍ العالث»
ولكن كل مجموعة ل تكنْشاملةء حتىجاءث الجواممٌ الاشام
وأوضحُها إشراقاً وقوه وضبطاً :صحيحٌ البخاري.
نشأةالبخاري:

والبخاريّ هو أبو عبد الله محمد بنِ إسماعيل بن إبراهيمٌ بن المغيرة» كان مِنْ

أسرةٍ مجوسيّةٍ في أصلهاء وأرّلُ مَنْ أسلمٌ منها جد أبيه المغيرة» أسلم على يد والي
بُخَّارى» وحَسُنَ إسلامّه وحَسّن إسلامٌ ابنِه وحفيده إسماعيل أبيالبخاري» وكان
هذ]فرا ثقياً.
وَقلدِدَ البخاريّ سنة 491ه وقد عيّن ابنكثيرفي«تاريخه»» والخطيبٌ في

"تاريخ بغداد» ليله مولده» فذكرا أنها الليجلُهمُعةٍ ف ايلثالتٌعشرٌمنشهرٍشوّال من
هاذلهسئة.

ولعل عناية البخاريّ بتاريخ رجالٍ الحديثٍ وأحوالم هيالتيجعالئهيتعرّفٌ
تاريخمولده ويصل إلى معرفته يقيئاً .وقد وَلِدَمن أبوينٍ صالحين فكان أبوه صاحاًء
وكانت أمّهتقية طيبةٌ طاهرة» أخلَصَتْ للهعفبيادتهاء وأرضَعَتْ ولدّها صفيغره
حتبع االللهى» وتقواه.

3
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داعلاءبأخمٌاريّ رد بصره إليه:
فنشأعابداًمنذّنعومةظفره»وأحسّ بفضلاللهتعالىعليه» واستجابته دعاءً
0

أمّههذلك أنه وُلِدَمبصراًثمصارٌمُعْمَضٌالعينن لايُبصر .فأخذث أنهتَ6ضْهرَعٌ إلى

اللتهعالىأن يردإل اىبيهواقرّةِعينهابصرّه.قالالمؤرّخون :إنهارأثْ فيهايرى النائمٌ
أنْأباالأنبياء إبراهيمَ خليل الله عليه السلام؛ يقولٌ لها« :يا هذه قد رد اللهعلىابئِكِ
بصرّه لكثرة دعائك أوبدكاثك» فأصبح مُبْصراً».

فلّااستيقظتُ منمنامهاء رأثُابئّهاقدارتدٌبصيراًء فعلمتٌ أنهاالرؤيا الصادقة
شكر النعمة:

أحسَّتْ أمّالبخاريٌ بنعمة اللهعليها إِذأْعادَالنورّإلىولدهاء وأحسٌ ابنْها
دمين يتدارسّه
ل إالىلعل
ين»
رفي
صبّه
ميهبإُِذْكت
لعل
بنعمة اللهتعاالى
فحفْظٌ القرآنَالكريم» وتتبّمَعلماءالدينفيعصره؛ واسترعاه ماينقلوته منأحاديثِ

الرسولٍ الكريم يل فوجدّ فيه الحكمة وفضْلٌ الخطاب .فاته إليه بعد حفظٍ القرآن.
فلميُعنَ بأقوالٍ الفقهاء» وكلام العلماء» بل عَنِيَبكلام مبعث النوره ومشرقٍ المعرفة»
وهومحمدكلة.

انُهإلى طلب الحديثٍ بعد حفظٍ القرآنٍ الكريم» وقالوا :إنه ألهم طلبه
وأَشْربَحُبّهوهوغلامٌف ايلعاشرةمنعُمْرِهءوكانذا حافظةٍواعية»وذاكرةقويّة

فالتقت الرّعْبَةٌ الشّديدة معالاستعدادٍ الكامل» حتى إنه وهو افليحادية عشرةً من

عُمرِه صحّحلبعض شيوخه الرواية» وراجَعَه فيهاالمرةًبعدالأخرى مراجعة المطْمَئنٌ
المسْتَؤئِقَ حتى أقرّالشيخ بصحَةٍمارأى.واستمرٌ يطلبُ الحديثٌ بأرض سَمَرْقَنْد

البخاري
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ومَنْحومًاءيأخدٌعنشيوخ الحديث فيتلك البلاد»وكانبهارواةٌأعلامٌأخلصٌوا

النيدّوطلبواالحقّء وهميات عُدولُ ضابطونء يعرفون ماينقلون ومايدّعون.
إلىالبيت الحرام:
وما استوى عُودُهء وصار فتىّ سويّاء إذْبلعالثامنةَ عشرةً من عمّرِه يَمّمّشَطرَ

المسجدٍ الحرام .فذهب حاجاً معأبيهالتقيّ .وكانغرض أبيهأداءَالفريضة» وغرضة
هوأداءٌالفريضة وتلقّى الحديثٍ فيمكة والمدينة» وكانتافيذلك الإبّانء لاتزالان

مَوْرِدَ الإسلام العَلْبء يَرِدإْليه الصّادِرون من مَشَارقٍ الأرض ومغاريهاء فأقامَ في

تلكالأرضيالمقدّسةٍ ماشاءًأنيُْقيم» حتىجمعٌمنرواةٍالحديث فيهاماعندّهم من

ترِكةٍمُثريةعن رسولٍ الله وَل

تَتَقَلُهِفيالأمصارء ينقلٌعنرواتها:
وبعد أن ارتوى منماءِزمزم وما حاوهلًابقمعنةٍ المباركة» وارتوى حمدنيثٍ

البرساولل يحكجلازء أيختذتقلُ في الأمصار الإسلامية مصراً مصراً فانتقلٌ إلى
البصرة» وإلى الكوفة» وإلى ماوراء النهر,لايعلمبأرضينَبْناثقة إرلَاحَلّ إليه .وقد
رحل إلى دار السلام حيثٌ التقىبإمامها أحمدّبن حنبل» وروى عنهوتلقى حديثه)

سخدنٌدمنه .ومانقلّ حديثاً وضمّنه كتابهإلاإذا كان قدأخدّه منراويه .فقد
وأ
كانمنْشَرطِه في الرواية ألايأخدٌعن مُعاصرإِلّإاذا لقيه»فَمَنْمات قبلّهل ياأخدٌ
عنةمهما بِعَدتٍ الديار ونأتِ الأمصارء ومها عَظُّمتِ المشقّةه ولذلك  0ترحاله

لياقيمٌفيبدإلّاعلىني اةلرحيلٍعنهإلآىخرٌيكونفيهحَُدَّتْمعاصرٌعُلِمأَمرّه.
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وقدأخذيجمع ماسيم ويّدوّنء يَسْهَرٌاللياليذواتَ العَدّدٍفيتدوينٍماجمع»

ويشكرٌ بالعملنعمةٍاللتهعالىعليهف أين رد بصره.فقدذكرابنكثيرف تيارعخه«:أنَّ
البخاريّ كياسنتيقظ ف ايلليلةالنواحودةممهنء فيوقدٌ السّراجَ ويكتبٌ العابرةً مر
بخاطره؛ ثميطفئ سرابه ثميقومُمرةًأخرى وأخرى» حتىكانيتعدّدُ منهذلك

قرعيبشاًرميننَ مرة.فكانَ ذلك عبادةًيتعئدٌاللهتعالىمباءوهذامَم نَُسَكِهوكثرة
صلاته ونَهجْدِه بالليلٍ تما يرفعه إلى مراتب العْبّادِ الزّمّاد.
جلوسه للعلم:

تذاكرتٍ الرُكبان باسم البخاري» وتناقلتٍ الأسماع علمّهء وقد صارٌ يتقل

للإلقاءِبعدأنْكانتقلفيالأمصارللتلقّي .وصار يرويللأجيالٍ منبعدهبعدأن
كانيُروىعمّنْسبقهم انلثّقات» وبذلك صاريعقدٌمجالسّ للحديث فيالأمصار التي

ااسا ع
فيكالوسار ان شارك ل لقان لاعل
طالبي الحديث الذينيحون بالثقات .ويريدونٌ أَنْ ياسملعوباخمانريّ رواية عصره.

وقد انعقدث له مجالس علم في البصرة والكوفة ومضر والريّ وسَمَرْقند
اصِللْكإّلىحهدوٌّلة» وهوفيمكجلالسه
وابتدأث هذه المجالس» تعرينة عات|يَ
كانالثقةًالذيلايُمكنٌ أن يضعُف لهحديثٌلعلةٍفيمتنهءأو شذوذ في كمه أو

ضَعْفِفيرجاله» حتىكانعلمُهُوشهرثه ب أهكبرمِنْسنْه.
فيبغداد:

وكانت بغدادٌ في عصرهء ومن قبل ومن بَعدّهء قصبة الدولة الإسلامية:

دخةبٍ» وفقه وفلسفة» وافيهلاحعلدميٌثٍ
ولمأمنل
وموثلٌ العلاءِفيكلأبوابالع

البخاري
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والرواية قد بلع الذّروة» وحَسْبّكَ أنْ تعلمَ أَنّه كان فيها إمامٌ المحدّئين أحمدَ بن

حنبل» فكانّ لا بدأنْيأوي إليها البخاريّء كما أوى إلى مكة والمدينة» ولذلكَ رحلٌ
إليها نان مراتٍ يَتَعْذّى من مَوَاردٍ الحديثٍ من الرواة» وعلى رأسهم أحمدء الذي

كان يكيره سنا.
ومابلعمابلعّمن الشأنٍ والعلم» وكانّ الإمامٌأحمدٌقدقبصّهاللهتعالىإليه:

جلسّ للحديث فيهاء وبدا نبوعٌه وبَدَتْ سَعَةُعقلف وانّساعٌآفاقه»وقرَّةٌ حافظته»
ودقَّةٌروايته» حتى صاروا يَتَشْكّكون فيكل حديث يذكد أن اهلارعرف بول ةركدون

قفَُيولٍ أيّحديثٍ يعرقه.
وكان الرواةٌ منأهلالحديث الذينكانلهمذكرٌوشأنَّيعققدون فيا بينهم

المجالسّ يختبرونَ مقدارَ علوه فكانوا يذكرونَ الأحاديتٌ» ويقْلِون إسناقهاء وييبُهم
بتصحيح السنده فانتقل أكثرٌهم من حال الاختبار إلى حال التقدير والإعجاب» بل
اتتقلوا إلحالٍ الأخذٍ عنه والاتباع» وأقرُوا له بالصَّدقٍ في الرواية» وأَذّْعنوا له

واْتمرَّتْ مجالسّه من بعدٌ تسيرٌ في بغدادَ وغيرها برخاءٍ سهلة» حتى كان الحسد
والحسّاد.

الحسد:

كانت بغدادٌ تَوجٌ فيها مَوْجَاتٌ من الآراءِ والأفكارء وكانثُ مسألةٌ خلق القرآنٍ

نشل العقلّ الإسلاميّ فيها وفي غيرها من عواصم الأقاليم الإسلامبّة» وذلك فيأولٍ
ه .وكانت المحنةٌتنزلٌبرجالٍ الحديث ابتداء»
فمن
صثر
تىأك
نّ إل
مجري
القرنٍالثالثِالح
ث نمَزَلثْمنبعدذلك بخصومهم؛ لماجا اءلمتوكّل» وانتصرٌلأهل الفقهوالحديث.
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وعندئذٍ صارَ العالِجٌ يوصَّفُ بسلامةٍ الاعتقادٍ إن قال :إِنَّالقرآنَ كلام اللهغيد
محلوق» ويوصفُ بالزيغإِنْقالِ:نْالقرآنَ لفظهٌمخلوق» أوقالّ :هوغي مخلوق»
ييّ الرأيئن
فعندئظٍيُوصَفٌُبالضلال» وخلع الربقة»وإنْ كانكلامُهليس قاطعاًف أ
تأَوّلٌ له المحبّون» وَأحِمَهُالحاسدون.

ريه
صف
عديثِ
وَجَدَالحاسدون المغمرٌ الذي يغمزون بهشيخ أهلٍالح

من

هل اءلناحية»ذلكأنتهلظف ايلقول»فليمحكمْف ايلقضية»بل توه ولعميأذن
من المسائل التيَدسُوغٌلمحدّثِأَنْيخوض فيهاء وهوالمحدّّتُ الذي ينقل الأحاديتٌ

وأخبارٌ الصّحابة في يد نقلاًمروياًفيالقضيّة .لاعن النبيّيد ولاعن صحايته

الكرام.فتوقفوم يقلّو»ويسعّهم وايسمهم.ولكنّالحسدّالذييأكلٌالقلوبّ جعلهم
يُغْسّرون التوقف با وى النتهمءفادّعوا أنه يرى أنه يقول :إِبناْللفظقيرآنٍ مخلوق»
وذلكٌ لأنة قال :أعمالٌالعبادٍكلّهامخلوقة .وأخذ ذلك من قولٍالنبىّ لِ« :إِنْالله

يَضْنْمُكلصانع وصَنْته”" .وأوّلوا كلامّه بأنه يرى أنه يقول :لفظي بالقرآنٍ مخلوق.

واثبرى مام الحديثٍ رجلٌحقودٌ حسوده وتَقوَّلٌ الأقاويلٌ على البخاري» حتى
لقدبلغبه الحقد» أن يقول( :مَنْذهب إلىمحمد بن إسم|عيل البخاريّ فائًّموه».

نَمالبخاريّ لأنهُأحسّبأنّالعامةيتبرّمونبه»وقدأَحَحَلٌيطُوفٌفيالأقاليم»
حتى أوى إلى سَمَرقند ونزلٌ بقرية (خرتنك) وبهابعضقَرابتهفنزلٌ عندّهم» وأحس
الذي كان :نقيّالإيهانٍ سليمَ الاعتقادٍ بترملوا

إلى رئه يَفْرِعٌ إليه:

يح
حديث
صو ح
( )١أخرجه البخاري فيخخلق أفعال العباد منحديث حذيفة رضياللهعنه .وه
قالالحافظفي«الفتح» .8/494 711

كا

البخاري
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االلهمّ إنه قد ضاقتُ علَ الأرضٌ با رَحُبَتء فاقبضني إليك .فقبضَةٌ اتلعلاهلى إليه
بعد شهرمن دعائه».

آثارٌه .وأشهرّها كتابٌ «الجامع المسند الصحيح»:

ترك البخاريٌ كعثلياراً كلهقصل بالرواية والأثر» فقد كتبّ كتابين فيالتاريخ»
ها «التاريخ الصغير» و«التاريخ الكبير»» وهما في تاريخ رجال الحديث والآثر.

وترك كتابئن آخرين» هما كتات «الضعاف الصغير» و«الضعاف الكبير).

وترك الأثرٌ الخالدَ الباقيّ مبيناًوموضّحاً للشرع الإسلامي إلى اليوم كهتواب
«الجامع الصحيح)”".

وقد ابتداًبجمعه في شَرْخ شبابه» يوَهتَوتَقَلُ في الآفاق يأخذٌ عمّنْ قبل
و مننه واف عل ذلك إل أنبَْلَعَمابلعمنالثقةوالاشتهار بالحفظ.
دعطي
ويُ
اٌقٌ
حند
سٌ ع
إكنت
عندئل نجهإلى تدوين «الجامع الصحيح»» ويقول فيسبب تدوينه :اا

نضٌا :لوجمعثُمكتاباًختصراًلسن النبيَك فوق
يابع
اللن
حفقا
صيُهء
أرناهُو
اب
ذلك فيقلبي» فأخذثٌ فيجمع هذا الكتاب» (يعني كتاب «الجامع الصحيح»).
وقدأخدٌبجمعه فيمكةوالمدينة عندالروضة الشريفة» وقالوا :إنهترأجبموابه

ف ايلروضةٍ الشريفة» ولميكتفيبطْهْرِالمكان»بلكان ل ياكتبٌُحديثاًمنالأحاديث إِلَّا
بعد التوضؤ وصلاةٍ ركعتين» وقد استمرّ فيتدوينه نحو ستةًععشارمٌاً.

وهو مُرنبٌ حسب ترتيب أبواب الفقه يلُمؤْحَذ عليه إلا نحوٌ ثلاثين حديئاً
ونحوستين رجلا وجموع أحاديثه :زه

/ا) يي وسبعول ومئتان ل

( )١واسمه :الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللهيب وشئنهوأيامه.

آلاف»
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الرواية» وبِحَذْفٍ المكرّرء يكون المجموعٌ نحو أربعة
وهو كان يُكرّر إذا تعدّدتٍ
8

5

3

و

2

ا

آلانٍ حديث”"» وقد اختصرّه الزَيْديّ.
عرة العلم:
كان البخاريّ في جِدَةٍمن العيش والرزقٍ الموفور» فالتقى فيه يان وتقىّ
ورزقٌ طيّب» ولذلك لميتَدَلإَلى العيشٍ فيكُنَِ ملتِ أو ذي سُلطان ,وليسٌ لابن
حعرلةييله.

طلب إليه أبمُيخكَارى بعد أنْآبَ إليها أنْيذهب إليه ليقرأ له كتابٌ «الجامع
الصحيح» و«التاريخ» ليسمعٌ منهء فقال البخاري لمن أرْسَله« :أنا لا ذل العلم» ولا
أحمله إلى أبواب النّاسء فإِنْكانت لك حاجة» فاحضّرْني في مَسُجدي أو في داري».
فنك الم ولتإلاهن مقرأرلائإهل البخاريو لس يلحاضده أحد.
ل

فرد اٌلعالِمٌالمعترٌبعر اللقهائلاً:ايه

الما

أي

أنه يُقدّمالعلمَللناسٍ علىسواء» فحرّضٌ الأمميث أذلاء العلماءء على أَنْيتكلموا في

دينٍ عزيزهم التقي النقي.
وهكذا عاش البخاريٌ عزيزأً» ومات مُعزَّزاًمُكرّماًف لييلةٍ عيدٍ الفطر منسنةٍ
5ه فرضي اللهعنهوأثابّهعلىعملِدالنافعإلىيومالقيامة.
34:
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ي:ت

ريي» ص# :7/14/فجميع مافي صحيح البخاري منالمتون
ااهد
سفي
لجر
ان ح
افظ اب
()١لقحال
ا
الموصولة بلا تكرير على التحوير (؟ )95ألفا حديث وستائة حديث وحديثان .ومن المتون
المعلقة التيلميصلها فيموضع آخرمن الجامع المذكور )(49١ مائةوتسع سوق حدينا.
فجميع ذلك1571( :؟) ألفا حديث وسبعمائة وأحد وستون حديثا» .انتهى.

مسلم بن الحجاج

م١١6

مَسَلم بن الحسجاج”"

(,40؟ا!-ؤزوكاه)
انتشار علوم الشريعة فيبلاد ماوراء المشرق:

كَثْرتْ علومٌ الفقه والحديثٍ واالتفلسيرق,رفنيٍ الثالثِ الهجريّ بمشرقٍ البلاد
الإسلامية مخراسان وفارس وسمرقند وما وراءهاء لأنَّ أهلّ هذه البلادٍ كانوا قبل
الإسلام أهلّعلوموحكمةٍ وفلسفة» فلم|جاءًالإسلام أشبعوانهمتّهم العلميةفيعلومه
وكا روي في الأثر'"« :منهومان يلَساْبِعانٍ أبداً :طالبٌ علم وطالب مال» ومَرَدٌذلك

إلكىلّمَنأْقامَمهم منالعربء ولأنَأهلّهذوالبلادسّلِبواالولاية والحكم باستيلاء
قنه» وقد
رسةي ع
ضليىهم» فانصرفوا إلىالعلم؛ لينالوا الطريا
اع
رمين
العرب الأمسل
تقَدوها عنطريق الحُكُم والسلطان .فَاسْتَوْلَوَا علىرياسةٍخالدةلاتبلىبكرٌالعَدَاةِومرٌ
العَثِىّ» واستبدلوها برياسةٍ وقُيّةٍلاتبقىإلاأمداًمحدوداً مهمايكنْطولهأوقِصَده.

الحركة الفكرية فىأول القرن الثالث:
ولينّخذوا بغداد مستقراًومُقاماءلأنهاكانتفيأوّلٍالقرنٍالثالث»تحت سلطانٍ
امعتزلةٍوالحركة الفكرية ف ظيِلّهِمء وكانتفيها الفِئّنِءبسببالمعركة بينأهل الفقه
( )١بجلة العربي :العدد الى عام 68؟11ا هع

64591ام.

(ك)1لمانم ابنعباس رضي الله عنهما .رواه الدارمي ( )457فيمقدمة سُّئئه .ىاأورده أيضاًمن
كلام ابنمسعود

( )7307والحسن

اليصري

(1١917).

0

اه

والحديث» وأهلٍ الاعتزال» وقد اكتوى بنارها إمامٌ اسن والفقه أحمد بن حنبلٍ
يننفةيٍ دار السّلام
دَّوْ
رضي الله عنهء فكان علماءٌالفقهوالحديث والتفسيرء لمايَر

الهدأةً والاطوئنان .والعلمٌ لا يعيش إِلّافي جو هادئ مُستقرٌ مطمئن .وفوقٌ ذلك
فإنهكانفيتلكالجهاتالناتيةوَلاةٌيُشجّعون العلماء» وير ضونعلى العلموطلبه.

فلميكنغريباًأن يوجدّ فيهذه البلادٍ البخاري كا رَوَيْنا من قبل» ثم

رصيفه”" مسلمٌ بن الحجّاجء أبوالحسين القُسْيْريّ» صاحبٌ الصحيح الذي يُقاربُ
كتابٌ البخاري» أويساويه فينظر بعضٍ العلماء» بل ادَّعى بعض المشارقةوالمغارية؛
أنهخير منه.

ولادة الإمام مسلمونشأته:

وَلِدَمسلم بنيسابور» ونشأ نكأة ديد لأنهكانفيبيتٍ دينيٌ» ومع أنه نشأفي

يسابور ووَلدَ فيهاء يفتهتومي إلىأصل عَريّ .لأنه ابن بني قشر وهي قبيلةٌعربية»
فهو يُشبهُ الإمامّ أحمدَ بنَّ حنبل إذ وُلِدَّ بخُراسان وهو شيبانقٌ من أسرة عربية»
ويظهرٌ أنهاآوَثْ إلى تلك البلادٍ النائية؛ طلباً للراحةٍ والاطيئنان؛ ول يكنْ لها صِلةٌ
بأهلٍالسلطان كأكثر هذه البلاد.

وقدحفظالقرآناَلكريموتعلَمَأصولالدين»وأتدَالفقةعنالمذهبالشافعيّ»
ون كان له اجتهادٌيخرجٌهعن أنْ يكونّ مُقلّدَ وذلك لأنَّ مذهب الشافعيّ كان

منتشراً في تلك الجهات ولميكن يُكَالبُه في السيطرةٍ والنفوذ سوى المذهب الحنفي»
الذي كانَ مذهبّ الدولة» بِيدَ أنّ المذهبّ الشافعيّ كان يستمدٌ قُوّته من الشعب
( )١أي :يُعارضه فيعمله» ويألفه ولايفارقه ى]في«القاموس».

ماسللمحبنجاج

وإيثاره له»والمذهبٌ الح
انفيّ
ليس
ستمذ
لقَوّ
طتهُامنن»

٠

ولك المن
تاظرة
ع كا
قنت
ة

خْرَةٌبين مذهيئن سني يلتقيانٍ في زاو
دي
يةة
رأشهاالكتابوالشّنةوعَمَلُساف

الصّائح؛

رضي اللهعنهم؛ ولميكن انْفراجٌكبيدٌفيخطي الزاوية»بلإِنحَّطَيّهامُتقاربان .لا
يبتعدان.

إالىحديث:
بعذأن اعد الكقةةواعة الكفيف وصار فتىّسَوَيَاًانه إلىالحديث بِكُليتِ

ليثإفي
واالحد
سهعللماٌم ,والتقى بكبارٍ المُحَدَّئين فينيسابور حتىجمعالرّواية
عنهمكاملةٌ غير منقوصة» وقدأخدّعنهم أخدّمُنْقِنِملازم» فلااستوفى وقويّ

عُودُهه رَحَل إلى البلاد الإسلامية» يطلبٌ الحديتٌ من مَوَاطِنِهء ويأخذّه عن رجالف
نسافرٌ إلى الأقطارٍ الإسلامية في طلب الأئمة» فارتحلٌ إلى خراسان» وذهب إلى
الَّيّءوإلىالعراق» وأخصٌ ممَنِالتقى فيهوأخدّ عنه :الإمامٌأحمد.وكانّ في أَوْجه

وقد تَاسَالمِعرَتُُكبهبان» ثمرَحَلإلى الحجاز يطلب الحديث فيهممالحجٌ»ويروي

عنكبارالمُحدّئين فيه.وم تقففرحلتةعندحد اّلعراق»بل رَحَلَ|إلىالشاميأخحدٌ
منمُحَدٌَئيهاء وإلىمصرء ولعلّهُكانيأخذ فيمصرّعِلمَين :علمّ الحديث عن الرواة.

يّ الذينَكانتمِطْرٌه ممُسْتقرَاً ومُقاماً.
عيذٍ
فلام
شيٌاعنت
لشافع
اقةال
وف
-

0-2

وعندما زارٌ البخاري نيسابور التقى به مسلم وأخذ عنه نين به أشدّ

الإعجاب؛ ولازمه وأدامَ الاختلافٌ إلى مجليه» ولا استممٌ إليه أحبّه» وتعصّب له
حتى لقد روى الرواة أنه بعد أنْ استمعٌ إليه  1ما بين عينيه) وقال له« :دعني

[اكثنرتك نا أعات الأسسافيووويية عط م اوطلية الورك بعلن

أعلاموعلماء

م١١

الصّدقٌ والاستقامة:
بل مغسلمٌبنالحجّاجالَوف ايلرّوايةبعدأَن طوّفَفيالبلامشرقاًومغرباً

ختلفاً إلمىجالس الرجال» وهو يتلقّىعنهم ,وينقدُهم؛ وينقدٌ ما ينقلون نقدّ الصَّيْقٍ
للدراهم» يدفعزُيوفهاء ويقبلجيادهاء وينقلإلى الأخلاف مايراه مخض الصَّدقٍ

سل ع
ف اي
رلنق
ونل الله كَكة.
فهو لا يأخد إلا عن الثقاتِ لصّادقينالأمناأءءهلٍ الاستقامة» ويُوجبُ على
للتهم؛يهممه ويقولُفي ذلكرضي اللهعنه«::اعلم 
أه ا
طالبالحديثأن ييتعد عن

وَقَقَكَ اللهأن الواجبعلىكلأحدعرفالتّمييرٌبينصحيح الروايات وسقيوهاء

وثقاتٍالناقلينلهما انلتهمينءأنيتِّيَمنهام كاانمنأهليالتهم؛والعائدين منأهل

كجدله52 :
لنااهزوم دما ل قولُالذله
البدّع» والدليلٌعلىأن االذليقل
اوا أن مصدبوأهَْمجَامدو مْيمضيَحُوعأَعثلْمراْ
لين امواإن جَآكءد ماس ايا ي

حو

نَنْدِمِينَ * [الحجرات]5 :؛ وقال جل ثناؤه:

7

ا
ؤممّن

م نّ شبد [ #البقرة:

وقال عر وجل :لوَأَشْيدوأ ذوَىٌ عَدَلٍ [ 65الطلاق »]7 :وما ذكرنا من

هذه الآي يدلّ على أن خبرَ الفايقٍ ساقط غيدُ مقبول» وأنّ شهادةً غير العدلٍ
مردودة”".
٠.

6

5

2

ّ.

٠

وات

0

فهو يشترط فيمن يروي عنهم من معاصريه أن يكونوا معروفين بالصدقٍ

والعدالة والاستقامة» وألَايكونٌغرامُهم كثرةًالتحديث منغيرأَنْيعرفوا السقيمَ

منالصحيح بلإنهبنذ منالإكثاردليلاًعلىعدمالإتقان» ويروي فيذلكقولٌ
( )١مقدمة مسلم طبعإستانبول ص( ./أبوزهرة).

١

سلوين تاج

البيّ كلْ١ :كفى بالمرء كَذِباً أن يحدّتٌ بكل ما سَمِع» .ويروي عن عمرٌ بن الخطاب

قوله :بحسب المرءِمنالكذب .أن يدت بكلماسَمِع).
0

ل

©اان

-

8

اله

وكان يأخذٌمن كثرةالتحديث .دليلاًعلىعدم التَّحرّي فيصِدْقٍماينقل عن

الرسول يك ويذكرٌ عننفسه أنهاختارٌكتابَهُمنبينثلاثمئة ألف حديث؛ بعد أن
اختبرٌ صدقٌماأخذه ورواه؛ فلميكن هنّه  لاهوولاغيه من المحدّئين  الإكثارٌ

والجئع» كاافترى بعص المسْتَشْرقينء بلكانهمّهالنَحرَيَ وتَعُرّفَ الصحيح» ورد
القيه:

ون
كتي
وكانيُبِعدٌمنروايته الأخبارٌ الغريبة التيل تمَسَْاَنِسُ بمثلهاء أتوال
0

65

5

3

5

1

فيذاتهاغريبة على المعقول» ويروى عن ذلك قول عبد اللهبن مسعود رضى اللهعنه:

امأانت بَمُحَدَّثٍ قوماًحديثاًل تابلغهعُقوهم إلاكانله فمتنة».
وكان رضىاللهعنهلايقبلٌ حديثاً من كانيغتابٌ الناس» وخاصّةً العلياء.

ّاج كان يادالفبعخناري فيقولِهبالنسبة
ذكر الخطيبٌ البغدادي أان ملسلحمٌجبن
5

5

و

52

0

-

للقرآن» وكانمحمدبن يحيى الذَّهْلٍ منشيوخه ينالمن البخاريّ لرأيه» وقاليوماً

لأهلمجلسه؛ وفيهممسلم« :مَنْكانيقولٌبقولٍالبخاريّ فيمسألةٍاللفظٍبالقرآن»

ْمل مجلسّنا» فنهضّ مسلمٌ منفوره إلىمنزله» وجمعَماكان سبوعهمنالذهِل,
وأنسلة إلبه وترك الرؤابة عيس:امت كيت الرعفة ونيا

وكانَمنالغريب أنْالبخاريٌ» الذيقيلٌفيهماقيل»لميتركِالأخدٌ عنمحمدٍ
ابنيحبىهذاء بلروى عنه في صحيحه وَعَدذْره.

أعلام وعلماء

8

إن هذا الخبرَ ل على قر التَحِرّيء والإخلاص للعلماء عند مسلمء 70
هى.
باحة
سرجي
للسم
وحهاعل
خٍاعن
رديٌ» وَأَخَذِه بالعفو وت
عالىا

انُصِالٌالسند:
يُشترطٌف ايلروايةأن يكونٌالسندٌمُتّصلاَ فيُعدٌمن الضعيفء الحديثٌ الذي
يرويه التابعيّ» ولايذكرٌ الصحابي الذي روى عنه .ويُسمّى المرسّلء كا لياروي

الخبرٌالذيينقطعٌفي إحدى طبقاته .ويروى فيذلك أن عبد اللهبنَالمباركِرد الخبرَ
المرويّ عنالحجاج بن دينار» أن النبيّ كل قال«:تأُنصَْيِّّ لأبوك ممّ صلاتّك
ين الحجاج بديننار» وبين
أن قو ناف مريكة فقد قال ابن المبارك :إِبنْ

النبيّيك مَقَاورَ[تنقطع] فيهاأعناقٌالمطلِيّ.

وإنَّيُمّسقلساّمُ المحدّثين الذين التقى بهم وتتبّع إسنادهم إلى ثلاثة أقسام»

ى :فأهلٌ الطبقةٍالأولى :الذين عُرِنُوا بالاستقامة
ويجعلُ كلَقّسم طبأقةخٌتلريها
والإتقان لماينقّلون» ومَنْينقلون عنهم؛لميوجد في رواياتهم اختلافٌ ولا تخليط»
ولافيإسنادهم ضَعْف»ء بلصِدْقء وهؤلاء تُقدّمروايائهم علىغيرهم.

والقسم الثاني:مَنْل يمُعرفْ عنهم كَذِبٌء ولا انحرافٌ عن الجادّة ولكن لم

يُعرفوا بالإتقان في الرواية والسّنَّ وهم طبقةٌ دون الأولى ,وتُقدّمُ الأولى عليها إن
ك حديث عائشةً عنالنبيكل
ذرويلفي
كان تعارُض» فهممنزلةٌدون منزلتهم .ويّ
إذ قالت« :أمرّنارسولٌاللهيك أن تُزِلَالناس منازهم».
5

و

و

ينْل
د مَ
ثايق
والقسم الث
هبل
حالث:
م»

0

605

وهم المتهمون عند أهل الحديثء أو
30

ماسللمحبجنّاج

حل

عندٌالأكثرمنهم» وكذلك منيكونُ الغالت علىحديئِه الممكرٌالذييخالفُ المعروف
عنالثّقات» أومَنْيكثّرٌعندّهالَلّطء إن هؤلاء لايّروي عنهم أيضاً.

وكمنَبرهْويّانّه وقوتها:
 75الدَّقَةِفي اختيار مَنْينقلٌعنهم رَوَى الأحاديتٌ التي اشْتَمَلتُ عليها

نيه ولكنّ أهلّ الخبرة كانوا يَرَْنَأن البخاريّ قداشترطًفيمَنْيأخذٌعنهممالم
يَمْرّطْ مسلم» فالبخاريٌ اشترط الإتقانَ والصّدقٌ والعدالة والصَّبْطً والحفظ ى)
اشترطٌمسلمء بَيْدَأنالبخاريّ اشترط المُلارّمةَ”'' لمنيروي عنهءلبأانلمهُلارّمَةٍ
أمداًغيرقصير يتعرّفٌ حالّه بالعيان'"» لا بالخبر» بينها اشترطً مسلمٌ أنْ يلقاه» وأنْ
يكونافيعصرواحد'"» ولاشك أنمر اللقاءدون الملازمة.
وإذا كان البخاريٌ ف روايته يمتازٌ غلى فسلمع مهذه الميّرةٍ التيوق الرواية

شد توثيق» فمسلمٌيمتازٌعل اىلبخاريّ بجودة التُصنيف ,وحُسْنٍ الترتيب» وقد بدا
ذملؤكفليكفلاّته.
ومن كتبه :المُسْئَدٌ الكبيدٌ على أسراء الرجال»» وكتابٌ «الجامع الكبيُ على
الأبواب»»؛ وكتاب «العلل»؛ وكتاب «أوهام المحدثين»» وكتاب «التمييز»» وكتاب

امَنْليس له إلاراو واحد»؛ وكتاب «طبقات التابعين»؛ وكتاب (المُخَمْرَمين)
(1
ا)ل
ليشت
مرط
لال
ابخا
زريمة»

وإنمااشترط ثبوت اللقاء ولومرة واحدة .وال
القاء
ل دو
سن ث
مبوت
اع

هموذهب أب زرعةوأبيحاتم
( )1هذاالتعليل لالزوم لى لأنَّ البخاري يشترط ثبوت اللقاءولومرةواحدةكاتقدَّم.

(؟) شرطمسلم :المعاصرة وإمكان اللقاء.

١

0

ولكنّ كتابّه العظيمَ الذي خدمٌ به الإسلام؛ وناظرٌ البخاريّ به في كتابه» هو
«الصحيح»”"» والأكتّرون من العلماءِ على أنَّكتابٌ البخاريّ أوثقٌ رواية» وكتابُ
مسلم أحسنٌ تبويباً وترتيبأ» وقد بالغ علماءٌ المغرب وبعضٌ علاء المشرقِ في تقادير
كتاب مسلمء حتى قدّموه على البُخاريٌ» ولكنّ الجُمهورَ الأعظمَ من المحَدَّئِين

ذىلغيكر.
عل
ودام أذ عل البخاري تكراره الحديتٌ الواحدّ عفديّةٍ مواضعء وأحياناً
يذْكْرٌبعضّى الحديث فيمَوْضِع» وبعضّهُ فيمَوْضِع آخر وقد تحاشى ذلك مسلمٌ في

صحيحجه؛ فلمْيكنفيتهكرار,إلام تاَضْطبُالضرورةٌإليهوءقد ذذكلرهكوٌ في
ااثعلةىٍ أقسام .وثلاثِ طبقات من
ثقِسلّمُه
مُقدَّمِةٍ صحيجه .فقالرضيالعلنهه :انُ
اُستَعْنَى فيهعنتردادٍحديثٌ فيه
الناس”" منغيرتكرارء إلاأنهيأ مَوْضِمٌل ي

زيادةٌ معنى» أوإسنادٌيقمٌإل جىإَنسْبنٍاده لِعلَتةكونُ هناك فلابلإمعنادة الحديثٍ
الذي فيهومَاصَفْنا منالزيادة» يأُوأفْنصَلَ ذلك الجمعنجىمملنةٍ الحديث على
اختصاره إذا أمكّن؛ ولكن تفصيلّه ريا عسّر من جملته» فإعادثه إذا ضاقٌ ذلك
سلم).

اود

ومؤدّى هذا الكلام أنهلياُعيدٌإل إاذا كانثثمّةَزيادةٌلاهم منغيرذكر

الحديث كلّهءأو يكونهناك إسنادٌيُقوي الإسنادالذييكونٌفيهعلهق تدُيِلُهعن
( )١واسمه« :المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل ع
رنسول الله يلوا ىا

حقّقه أستاذنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في رسالته« :تحقيق اسمي الصحيحين واسم
جامع الترمذي».

( )1قدذكرناالأقسام الثلاثة( .أبوزهرة).

مسلم بنالحجاج

*1١

درجته» فيذكرٌ الإسناة الجديد ليعلوٌ به أو تكونُ إحدى الروايتئن فيها اختصارء

الأخرى فيه أصيل» فيذكرٌالمُفصّلء إذْيَِيقُ المُطْتعرٌ حن أذ َل كل
المعاني.

استمرٌ مسلمٌ رضياللهعنهفيطلبٍ الحديث وتحريره .وتخليص أحاديثِ

رسيولٍ
َالل
شهَُكومنكجلّممااء وردٌكلّم ياتوه في كهذباًعلىرسولٍاللهبك بل
رد كلّما لميكن الراوي فيه يَطْتَآنإلى روايته .وكلّما يكون غريباً لميستأبس

بالمعروف من أحاديثٍ رسول الله ككُ.
يموت وهو يبحث:

وكقادن يجاهد ,حتى حَصَرٌنّهِ الوفاة» ويهُبوَحثُ عن حديث سّكْل عنه فلم

ورذاهاء نود ار نرم وي اماس اا

ران لاف ررق

إلى ربّهه وهو يبحت عنه» وكان ذلك عشيّةٌ الأحد وَدُفِْنَ يوم الاثنين لخمس بَقِينَ
منرجب سنةاك ليُعمّرإلاسبعاًوخمسين سنة»أتىفيهابذلك الثّراثِ العلميّ
العظيم.
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اقلا وعلماء

أبوداود السّجستاني”"

٠١0(؟-هلالاه)

الأزدي السّجستاني:

هو سليان بن الأأشعثِ بنِ إسحاقٍ بِنِ بشير» أبوداود .ويُنسبُ إلى سسجستان
وإلى الأزده وهي إحدى القبائل اليمنيّة» فيُقالُ له :الأزديٌ السجستانّ» ويظهد أنه

مَنْ أضْل غير عري» وانّصلّ بالأزْدِ بصلةٍ الولاء» كالشأنٍ في كثيرين ممِّنْ أسلموا
من الأعاجم» فقد كانوا يعقدونٌ عقدّ ولاءِ مع أسرةٍ عربيّة» فينتمونّ إليْها بهذا
الؤلاى توتكون أسرةً له كمأسرةٍ النسبء وإِنْ كانت دوتها قُوّة ولعلّ ذلك اتََاعٌ
ع المؤاخاة التي سنّهاالي َك عندما آخى بين المهاجرين والأنصار ,وآخى بين

الأَوْسِ وَالْمَرْرّجء فكانتٍ المؤاخاةٌ تُلحِقُ المؤمنّ بالمؤمن بالأخرّة وإ لمتكن

رجم جامعة» ولاعَصَبةٌ دافعة.
ويظهرٌ أنهُوَلِدَبالبصرة» فقد كانت عبان كلماباهواقندتقلّ منها بالطوافٍ

في الأقاليم الإسلاميّة ليجممَ الأحاديتٌ من أفواه رواتهاء ويتلقّى كُّبَها ميَنْ

كَمَبّهاء ويعوةٌإليها كا يعودٌ الغريبٌ إلى موطيه الأصلّ بعد طول التلوافٍ وتنائي

الديار التي طافّ بها .وقد ذهب إلى بغدادَ قصبةٍ الدولةٍ مراراًء خصوصاً بعدأن
استوى سوقٌ عله لينشرٌروايتهالتيصَحَّتْعندّه.
( )١مجلة العربي :العدد  :58عام 6ه

5551-م.

أدباوود السجستاني

722

نشأنهودراسته واتجاهه إلىعلم الرواية:
كانتت نشأة أبي دواد بالبصرة» وهي إحدى مدائن العلم فِ القرنينٍ الثاني

اّمَلتْمفيعهاآترازءٌلة وانبثقتٌ
للماُم؛ ونَ
كأع
لنش
والثالث منهجرة النبيّيك وابها
منربوعهاء وكانبهااجتهادٌ فقهيّفيعهدٍأب حنيفةومَنْجاءًبعدّه»وناظرٌالشافعيٌ

ذقّهاتها آفرياء انحرف بعضّهم إليها.

ولقدكانيَسُودُالجرالإسلاميّ العامثلائةٌأنواعمنالعلوم؛تيّرٌبعضُها عن

يتقو أرثيةة ع الكل أو الحله الذي موضوشه فلسفة العقيةة الأسنلايتة»
والثاني :علمٌ الفقه .أو علمٌ اْتنباطٍ الأحكام التكليفيّةٍ العلميّةِ ومناهجه» والثالث:
عاللمحُديث» وقد تير بهذاعلمٌ الرواية عن علمٍ الفقه .وإن كان الثانييستمدٌ

أحكامه من الأولء إذ هو ينبوعه الذي يستقي منه كمصدر ثانٍ بعد القرآنٍ الكريم.
انّجه أبو داو إلى علم الرواية» ومنها يستقي علمّه بالفروع» ولا يتجاورٌ في
ذلك ما يُروى .وكذا ابتدأ باستحفاظ القرآن الكريم؛ فاته إليه»إذحقلةةوهوقِوامُ
لعلمالإسلاميّلمَنْيريدأنيْتَخصّصٌ فيناحبةٍمننواحيه ثمعلمالعربيّة» إذهي

وعاء العلم الإسلامي» وهي المصباحٌ لمن يُريدُأن يسيرٌ فيطرائقه» ويْصِلٌ إلى غايتو»
ومنبعدذلك انج إلى الرواية.
3

طوافه فى الاقاليم:

ولميكن بالبصرة من رُوَاةٍ الأحاديث والأخبارٍ عن الرسول َه مَنْ يكتفي

بالروايةعندّهم» ولذلكَ كانلابد لهأَنيَْطُوفَفيالأقاليم ليسممعٌ الكثيرينَ من

الرواة فيالبلدانٍ المختلفة» فرحل إلى الشام وإلى مصرء وإلى أرض الجزيرة» ونخراسان

6

5

وما وراءةهاء وذلك فوقٌ رحليه إلى مكة والمديئة» وسائر بلادٍ الحجاز ليلتقِيَ بالرواة

الذينَيُروىعنهم فقداتَمَقِرّواةٌصحاح السنّةٍعلىأن الروايةلاتكونٌمنالصّحفٍ

الكتوية لها تديترها اللخريقنةوللال أذن تلقمنالأكواءةلزنا يكرث مكنوي
ل باُدَأنْيقرأعَمَِنْ كَيَبَه يوَقتدَساهلونَ فيأنيَْرْويَ رغايوعرنه .وكلاهما

عالَحيا لوالمكُنسرّضون أن يكون اللي املكنتْب» وإ اكلابخناري

شقددَّد فيأن لهايُروى عنراوحيإلّمانه”',فلايتوسّطٌ غيذه.

وكانعمادٌالروايةعندهم أمرين :أوّهما :ملازمة الراويمَنْيرويعنهليعرفٌ
مقْدارَ الثقة فيه» وثانيه :ضَبْطّهوإتقائهوحِفْظّ فاإذلابرلوغاتيةٌ الأمريْن علىوجه

مالنتة» وإن كاننقصٌفأحيدهما قراّالهُال فيالآخر.
الككماال ك
وقد كان أبو داوة يَشْدَد في ضرورة الملارّمة على وجهٍ الكال» ويكتفي من

الضبطٍ وإتقان الحفظٍ بوجودٍ الأصلء وألا يشترط بلوغٌحدٌ الكال'".

وافمكتأنلاث حكن أحدينقل إل غيروهارواءة فالحد البضرة فشكا

ومقاماً له يَفِدُ إليه طلابُ الرواية من البلادٍ الإسلامية» يَتَلقَوْنَ عنه ما تلقى؛
وانتقل إلىبغدادٌمنبعد ذلك يأخذون عنهمانقلعن غيره بالتلقي» وباخدد عن

غيرهمنأصلها مالميأخذهمِنْنقل»وقدعَرَض مافيحقييته علىالإمام أحمدبن
حنبل» وتلقّىعليه ويهُكذؤاْصحاَرذُّ عنه»وإن استمرٌيأخذُعنغيره كإمامدار
السلام أحمدّ رضي العلنهه.
( )١يريد ثبوتاللقاء حتىيستقيم الكلام.

(؟) راجع فيذلك الحازمي فيشروط الرواة( .أبوزهرة).

أبوداود السجستاني
سنن أبيداود:

كانتٍ الثمرةٌ الواضحةٌ الطيبة لجهود ذلك الراوي الجليل» هي كتابه «السئن»

وعقردضّه أكمشارنا عل الإماممد ذ
هاسسَحْسَنهواستجاه» وقد قا فليه بع
تلاميذاٍلإمام» فيا رواة البغداديّ« :ألِينَ لأبيداودّ الحديثء كم أَلِينّلداودَ الحديد».
وقدعَنِيّ
أبو داود بدراسة الفقه .ولذلك انه في الرواية إلى دراسةٍ الأحاديث

التي يستدلٌ مها الفقهاء في الفروع الفقهية» وقد قال فيه بعض العلاء :إنه كأافنقة
أصحا بب الضّحاح والسنن»وكذلك لعنايتِه بفقهِ الحديث .جمعالأحاديتٌ الصحيحة
أواني يكو فيا
مياستدٌبال
هفتامءن غيوَ
رهُنوٍاض فيهاء
ىقد
حتل
قافليها

الإمام الغزل اليكفي المجتهدَ معرفتها من الأحاديث النبوية» فهي جامعةٌ لأبواب
الفقه متقصيةٌ لأطرافهاء فعنايسٌةُ بجمع الأحاديث التي تدورٌ فيها فقهاء الأمصان
أجِهُ
لُبنَ
اَنْه
جَعل
حإل
اىجدمعيثِ الصاح للعمل .بارلفعنظر عنمراتبلتهاروفيقاوةيٍة:
فجممٌ فيها الأحاديتٌ المتوسّطة» والأحاديتٌ التيتبلغهذه المرتبة» ولكنّها ليست
موضوعة» وم يعنت أنها مكذويةعلى النبيّ عَكَلكق وإن هذه الأخبار مشهورةٌ عند أهلٍ
الفقف ون ل تكن من حي ©
ث الرواية ف قوةِ واحدة» وقد قال أبو داود ف ذلك*

الأحاديثُ التيوضعتُهاف ك
يتابٍالسننأمكثَرّشهااهِير» وهيعندكلّ مَنْ كَتبٌ
فيالحديث .إِلّاأنْ تيبر هال ي
اقدرٌعليهكلالناس».
رسالة أيداود لأهل مكة:

بعضُهلمكةعنالأحاديثٍالتي اشاْتَلملَستُّْعنليْهانَء فأجابّهم
وف سدأله
برسالةقيّمَةكٍتن منهاجه
في الرواية» وجاء في صدر هذه الرسالة :الإنكم سألتمأن

أعلاموعلماء

1

أذكرٌلكمالأحاديتٌ التيفي كتاب اليه أهي أصِحٌماعرفتٌ في الباب» وَوقفتٌ
:وليسٌ فيكتاب السَّنْنِ
هذلككله»»...وقال فيها د
اكرتُمفاعلمواأنك
مذ
جميع
على

الذيصنفتُهعن رجل متروكِالحديثٍ شيء؛ وإذاكانفيهحديثٌمُنَكرٌبين
ثنث

أنه

مُنكر»وليس على نحوه في الباب غيرُه»؛ وقال أيضاًفيهذهالرسالة« :وما كان في

كتابيمنحديث فيهوَهْنٌفقذيله وفيهمالايصحٌسندّه»ومال أَمذْكُرُفيهشيئاً
منذلكفهرصَالحٌف سينَّدِهِومعناه» وإِنْكانبعضه أقوى منْبعض».

وإنهمهمايكنفيالكتاب من أحاديتٌ فيها وهنٌأو غرابة»فاإلنمهتُمَّنمْقٍ
عاذ لمانال ولخت ورمعت رباو الروايةعدار كزين أن

قهيبه إل اباي ومُسْلِمءوإن كانبعضالناسيُقدَّعمُلهيهما”",
سصّْحابحءِل
ثيالَثال
ولكنّالأولهوالصحيحٌ المعبّيرٌعندأهلالرواية.
( )١يريد الإمام الخطابي (ت 887ه)» وهذا التقديم يرجع إلى اختصاصه بأحاديث الأحكام؛ وجمع

مسائل الفقهاء .قال المخنطابي في «معالم السنئن» ١: « :/كتاب السئن لأبي داود كتاب شريف لم

اِنّف
يُص
ل فديعل
يمن كتاب مثله ...وقد رٌُزق الاقبوللنمن
اس كاقّة ....وعليه مُعَوّل أهل
العراق» وأهل مصرء وبلاد المغرب ..فأماأهلخراسان :فقد أولع أكثرهم بكتاب محمد بن
إسماعيل ومسلم بن الحجاج ومن نحا نحوهما فيجمع الصحيح على شرطهها فيالسَّبّك والانتقاد.

إلاأن كتاب أبيداود أحسنٌ رَصْفَا وأكثرفقهاً.»...
وممّنقدَّمهعلىصحيح البخاري الحافظأبوالقاسم خلف بنقاسم الأزدي القرطبي المعروف

بابن الدباغ(ت "14اه) فقد روى ابن عبد البر أنه قيل لابن الدباغ :أي أحب إليك؟ كتاب أبي
داود أو البخاري؟ قال :أحسنها وأملحه) :أولمافينظري واختياري .ذكره ابنخيرفي(فهرسته»

ص»٠١7 والتجيبي في«برنامجه» ص .44وقدنقده الحافظ أبومحمدعبداللهبنيربوع الإشبيلٍ
(ت ؟770هه) ىا نقله عنه ابن خيرفي«فهرسته) ص/ا.١١

هراز

أبوداود السجستاني

الحديث المَرسَل:

وقد يقول قائل :إنه يقولُ إِنَّبعض مروياته فيها وَمْن في السندء ولكنها
عين وتابعيهم م
بدٍ
اسنلدٍتنايعه
ا للعمل؛ والجواب عن ذلك :أن مسأل ال
تكن العنايةٌ مها شديدةٌ» بل كانت العيرةٌ بقوة الرّاويء فإذا قال التابعيٌ :قال النبي
يك ولميذكر الصحابي الذي روى عنه؛ م يسأل من الذي نقلّلك هذا عن النبي

من الصحابة» ما دامَ التابعيّ مشهوراً بلقائه بعددٍ كبير من الصحابة» ولعله
سيعه من علد كبير منهم» وهوفيذاتِهثقةٌأمينٌ كسعيدٍبن المسيّب والحسن

البصريّ» ويُسمّى هذا النوعٌ املنحديث مرسلاًء قوَقِدلَّهُ إمامالمُحَدَّئين مالك»

ويح الفقهاء أبو حنيفة» ولكننْ لما تقادم العهدء وجاء القن الثالث» اشترطوا

لول الحديثٍ اتّصالُ السند» فسقط املناعتبار أخبارٌليمنَصلُسندهاء ولكنْ في
هالياليعين كتانعمل نباء قعل هذا الأساسن :تكن ضالحة للعمل» وزن كانث
حسبٌ الاصطلاح غير متّصلةِ السند» فكانٌ أبو داود» بعقله الفقهيّ الناضجء
عدين وتابعيهم
لاًتهاافبيعه
امول
وبإداركهلمغازيالرّوايات يَقْبَلّهاء لأنها كان مع
نيلاُيمسكرقٌِأطنَهاء وقدقرّرأنهاصَاَةٌ للعمل» ونقول :إنهاواجبةٌالعمل.
معاني الإسلام:

كان أبو داودَ مُدركاً لمغازي الإسلام ,فاهماً لمراميه» فبعدٌ أن روى الأحاديتٌ

لتى يدودر عليها الفقةٌ الإسلاميئٌّ والأخلاقٌ الإسلامية والفضائلٌ التي جاءَتْ بها
ال النبوية قرّرَأن جماعَ الأحاديثِ فأيربعة» ولنترك لهالكلمة» ىا روىعنه
ونل الحلهميسلّهمئة ألفٍحديث الْتَخَلْتَ منها
سع
ربِتٌ
الخطيبٌُ البغداديّ« :كتَ
ماد 2

كتابى ١١

0

را

اع

خسري

معت فيه أربعة الافٍ حديث»

ا

0

2

وثانمئة حديث» ذكرت

أعلام وعلماء

ل

الصَّحِيحَ وما يُشْبِهُه وما يُقاربُه .ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث:

قولّهعليه السلام( :إنَّما الأعمالُ بالنيّات»» وقولّه عليه السلام :امِنْ حُسْنٍ إسلام

المرء» تركّه م يالَعاْنيها» واقوللسعللياهم١ :لا يكونٌ المؤمنُ مؤمناًء حتىيرضى
لأخيه ما يَرْضَاهٌ لنفيسه»”» وقولّه عليه السلام« :الحلالُ بَيِّنْ والحرامٌ بَيِّن
وبيتهما مُشتبهات».

وإنَّهذه الأحاديتٌ الأربعة يمر نواحيّ الإسلام المشكة والاساعدة
فالأولٌ :يُييّنُ أن أساسّ الأعمال الإخلاص» والحديثٌ الثاني :يُبِيَنْ أن أساس
العلاقاتٍ الإنسانية» احترام ف الغيروحريته وإحساسه وشعوره؛ وَاللديث الثالث:

يّنٌأنَأّساسٌ البناءِالاجتماعي أنيّفرض كل امرئأن م يافعلّهقانونٌمبيح»فلا

يوديلغيهلايرمادو عرهبيتيكوهادرعاماام هرتنافعذلك

انسّّ الحلالٍ وتالَحسراْمتَمطايبُه العقول
سْ أ
أيِّن
التعميم .والحديتٌ الرابع :يُبِ
ّبٌ الذي
يهو
طف
لقيم
لظعرقل الامست
المدركة؛ وما تَسْتقبحه ا يكونم فاين

عاك اللسيوطل انك بوما يكون حي فى نر المقول المدزعة عير افيه
للاهولى؛حرفهارمٌ الذي جاءتٍ النُصوصٌُ بتحرييه.
وأبو داود مع ذلك الجهدٍ العلميّ العظيمء والإدراكِ المستقيم كان ورعاً

زاهداًعفيفاءحتىلقدقالوا:إنهكانأاشبلةناس بالإمام أحمدبنحنبلفيورعه

وعمَِّه» وكانلايسيدإِلّماَعَهالكتب» ولكنّه ؛متنا حىالآيكوواقذلكازياءة
رحمّة الله ورضى عنه.

( )١رواه البخاري (1١): ومسلم ( )04عن أنسبن مالكء عن النبيّيَكةٍقال« :لا يؤمن أحدكم
فسيحهب؟ .والليرصوف
اأ
لو :لج
حب لأ
حيتى
لاره
قخيه
ن_ما
حييحين بلفظ :ايرضى"».

الترمذي

التَْمِذِيَ”"
-51١(ؤالاهم)
كان لبي كه فيا روي عنه يقول« :العلمُ ياني)” 2مقن زل اننا زواة يلاد

لمن من أرض فارس وخراسان وسمرقند”"'» وغيرها من البلاد التي عمر الإسلام
ذلوبأهلهاءوملأها بالتقوى والمعرفة» وقدتَحقّقت نبوءةالنب
لرا
ايّب
للعفظه

لأفذااً الذين حَمَلوا مصابيحٌ العلوم الإسلامية في شتّى فروعها من تفسير وفقه
ولغة .وافتخ أي كتاب زاخر بعلم الإسلام» فإنك واجد آثارٌ علماءء هذه الأرض
الطيّبة الفاضلة.

( )١مجلةالعربي :العدد  »48عام 2ه

5551 -ام.

( )1روى البخاري ( )7077من حديث عَقبة بنعَمْرو قال :أشار رسولاللهيل بيدهنحواليمن»
فقال« :الإيهان يَعَان».

ورواه البخاري ()4814؛ ومسلم ( )70من حديث أبيهريرة مرفوعاً( :أتاكم أهل اليمن هم
أرق أفئدةٌ وألين قلوبأء الإيهان يان والفقه يِّيَانء والحكمة يانية.»..

)لس ثاؤزاء يلاد اليم أرض فازسن وخخراسان» ولق أن الأمتاذ اتدل بحديف :الو كان
العلبمالثريالتناولهناسمنأهلفارس» لصَّحَّت دعواه.
والحديث رواه أحمد )(٠64/7 من حديث أبي هريرة رضي اللهعنه .والحديث إسناده ضعيف

دلفيظث« :لوكانالدّين؛ ىاجاءفي«المسند» برقم
لححفي
الأص
وهْْربشنب .وا
َ شَ
حعف
لض
(لخم'ع.)64

أعلاموعلياء

١

ولعلّأوضعٌماكانمنعلملحمهوروايةٌالحديثء وَحَسْبْكَ أنْ تعلمَأن
ّ0
البخاريٌّ ومسلمَ بنَ الحجّاجء وابن ماجّهوأبا داود [والترمذي] والنسائي

» وأكثرٌ

الحفاظ بعد ذلك كانوا منهم» ى)كانث لهمالقَدَمُ الثابتةٌفيالتفسير وفقه اللغة

ونحوهاء وى|كانتلهمالبصيرةٌ النافذةٌفيالفلسفة الإسلامية والتصوّفٍ وعلومه.

ولعلّالسرّفيذلكالاتاهُ العلمي القويّ» وسَعَوْضٌُبحاره الزارة» هوأنَّ
هؤلاء  عندما داخللواإسفيلام» وذاقُوايَسَاشْتَه وذاقوا حلاوةً الإيمان وطيب

العلم؛ واميلكجنلهمفايد والسلطانم ياشخلهم  اتجهوابكل قُّواهمإلى تعرّفٍ
الثُورالذيأصبحوايُنْصِرونٌَب اهلطريقٌإل اىلحقٌّ»فائّمهواإلىمعرفةأصلهء وموضع
إشعاعه؛ وماانبثقٌّمن نهورٌه»انّجهُواإل اىلكتابوالسّنة.
«التىحفقييق اسْمَي الصحيحين)
تداح أبو غدة رحمه الله تع
اشبلخفعب
( )١قال أستاذنا العلامة ال

اء الأئمة الستة علىاختلاف فيالإمام مسلم-
ص :10ومنجليلتقديراللتهعهالؤىألنّ
ليسواعرب وقدأقاماللتهعالى  ولهالحكمة البالغة سبحانه  هؤلاء الأئمة المحدّئين الكبار

الأعاجم من مشرق أطراف الدنيا :البخاري من بُخارى» ومسلا من نيسايورء وأبا داود من
سجشتان» والترمذي منترمذ» والنسائيّ م ننّسَّاهوابنماجهمنقَرُوين  وأمثالهم من المحدّئين

أيضاوًامفسّرينوالفقهاءوالأصوليينواللغويين والأدباءوالمؤرخين وسواهم -حفاظا لشن
نبيهمحمدالعربيالمكيالتّهامييكل وحُراساًلدينهوشريعته المطمّرة .إعلاماً للأجيال اللاحقة
بأنَّهذا الدين الحنيف» امتذّظلّهالوارف» وطللكقكه لاما إلى جَنَبَات الأرض الشاسعة
شرقها وغربها وشمالها وجنويهاء فيكون ذلك للأجيال المتلاحقة درساً متكرراً يقرع أساعهم

كلاتقلعنهؤلاء الأئمةرواية حديث سيدنا رسولاللهصلوات اللهوسلامه عليه.فللهدَرُهم
ماأجلبرّهمء وأجْزل أجرهم .وأكثر خيرهم .فهمخدموا هذا الدين وعلومه» وبذلوا غاية

»
لمكفي
ذاهبه
طاقاتهم ومو

بٌ
حهُيك
وسول
بدافع العقيدة والإييان بالله ور

سُئتهء بلداافع

عصبيّة أوتبعيّةأو عنصريّة أوقوميّةأوعرقيّة أوبلديّة»فرحماثٌ اللهعليهم ورضوانه العظيم».

الترمذى
١77

1

تجهوا إلى الكتاب يتعرّفُونَ مراميّه وغاياته» واتّهوا إلى الحديثٍ يتعرفونإسناده
ورواياته» وبذلك كان منهم المفسّرون كالرَعْسَريّ وابن جرير؛ وفَخْرِالدين الرازيٌ»
وكاتمنهمالبخاري ومسلم وغيدهما.

عالمٌ ضجريَرٌيعنْدٌحنبُرون:
ونء التيكانت علىسيف ذلك النهر»
ُمر
حاءَ
ياور
جدٍم
ونيترمذ» إحدى بلا

كعانلة مُِحَدتُ صرير» يروي أحاديث رسولاللهصلىاللهتعالىعليهوآله وسلمء

تولنايمييهذهء ومَعهمكُحُبْههيُراجعون فيهام ياقرأهُعليهممِنْغيرمراجعة
كتاب» ولا فذكرة مَذَكرق وهم يتابعونٌ ماكُتَّبء وما ينطق ب ينقَلُوا عنهما

وئه
ذوا
خكان
رشأونُافيية الحديث :فإينّأما
رووالهِءيجيرهم ف نيَقَلِهء كماكانال
من الكّيْبٍ المكتوبة منفصلةً عن راويهاء وينقلوتها إلى مَنْ وراءَهم بإجازةٍ منه.

ذلكم العامالمحدّث الصّرير» هو محمدٌ بن عيسى بن سَوْرَة التَّرِمِذِيَ» نسبة

إرلذ التي ولِدَ مباء والتي عاش حياتّه فيهاء وكان مَنْواهالأخيد بها.

الترْمِذِيّ رأى النورٌ قبل المى:
لمقادتٌ ذلكااللعرَاّاوِيةٌ ضريرأً» ويظهر أنهعاش شَطراً منحياتهفيسنيّها

الأخيرة ضريرأ» حتى ادي أنه وِدَ أكمة لا يبص ول يرٌالنورٌ قط ولكنّ الحقيقة
أنه رأى النور» وكتب وألّفء بعد أن طاف في البلادٍ ييجمعٌ الرواياتِ الصحيحةً
مر أنوفوااهتِها أهل التنَبِّتِ والصّدقٍ والأمانة.
تفايب «التهذيب» « :-كنتٌ فطيريق مَكّة» وكنتٌ
كءً
رُوي أنهقال ىاجا

فد كتبتُ جُرْءَيْنِ من أحاديثٍ شيخ .فمرٌ بنا ذلك الشيخ» فسألتٌ عنه» فقالوا:

أعلام وعلماء

0

فلان» فرحُتٌ إليهوأناأظنُ أن الجزءين معي,وإنماحَمَلْتْ معي جزءين رين
وناع نامرامون
برهامكزي ين ترز تبيمان حرو عه قرا م س
ا

ادام(أيْ ورقاً أبيض فييديغير صالجللمراجّعة)» فقال:

أما تستحي مئي؟ فقَصَصْتٌ عليهالقصّة» وقلتٌ له:إني أحفظه كلَّهه فقال :اقرأء
ف رقأتّهعليه؛علىالولاء؛فقال :هلاشتظهرتٌ قبلأن تجيءإَِّ؟قلت :لا.ثمقلتله:

حدّنني بغيره»فقرأعليأربعينَحديثاًمنغرائب الأحاديث .ثمقال:هَاتِء فقرأتُ
عليه ماقرأمنأولهإلىآخره»""".

فيهالنك 1دل 31:21إولةاسيل قن ةقر اف كلكبعرو شوق

الخيرٌلإثباتِ ذلك ثمهوأيضاًيثبتٌقوةًحِفْظِهء ويظهرٌ أنهكان قدأخحلٌأحاديتٌ
يلنقلٍعنهحيتم راواه» فل)
عنذلكالشيخبطري بعض تلاميذه» الذينَأجارّهمف ا
التقفى به آثْرَأنْ يأخدّه منهبدلأنْيقتصرّ على الرواية عنتلاميذه» ولو كان قد
أجازّهم.

ث ,مُطوفاًفيالبلا حتىإذا شب عن الطَّرْق»
يممٌ
د يح
حِذِيُ
لَرْم
اَ اّلت
ظل
وَلِدَمحمد بن عيسى بترملا" وتلقّى علومه الأولى .استحفظ القرآن» ودرسٌ
فقةالإمامالشافعيّ ون كانقدبلعمرتبةًالاجتهاد .بعدأَنْصارٌحافظاًمنحَفَظةٍ

الأحاديث» ونقلها مَصُونةَفيحِرْزمَكينٍبعيدعنالتغييرٍ والتبديل» إلى الأخلافٍ
بمعنيه.
)( (١تهذيب التهذيب».884-848:9 
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الترمذي

ا

ولقد كان كشأن طُّلّابٍ الحديثء لا يأخذون الحديتٌ إلامِمَنْ روّؤه من

أفواء الشيوخ الذينَ روّؤاء حتى لا تدخلّ عليهم الزيوفُ من الرّواياتٍ بالتحريف أو
التصحيف .كان بطرتو الاناق الإنيلاضة لهل الزوايةعنالتيوقووم تلاس

اخدٌ ع انلتلاميذإذا
الشيوخ الذينَأَجِيرٌلهمأن ينقلوا.وم انلمحدّئينمنكانل يأ
ان التلاميدٌقدأجيزوا منشيوخهم» وكان ذلك للاستيثاق.
كانالشيوخ أحياء» وكلو

والبخاريّ رضي الله عنهاقخدتصّ بفعل ذلك» وأهشودٌ كَمَمّئَ]".

كانأبوعيسى التَرِمِذْيّ يُطوّفٌ في البلادٍراوياًناقلاًعمَّنْهوأكبرُمنهمن

الشيوخ؛ حتى إذا بلعمن العلم مبلغاًء وشبٌ عن الطّوْق فيالرواية؛ أيخُدلّقي على
غيرهك تالقّىعَمَّنْهوأوسمٌمنه رواية وأكثرٌ نقلء وعلماءٌ الحديث كانوا حريصين

علىألّياقطعوا الرواية وتلقّي الأحاديث أَنّىوَجَدوهاء فأحاديثُ رسولالل يهكلِةِلا
يبط بهعاِلعٌواحد ولكنْ حيط بها عِلمُ الأمّةفي مجموعهاء والحديثُ جوهرة تُؤْحَدُ
أأىوُحَدَتْء وهو الحكمة» يَتَلقَاها الكبيرٌ والصغيرٌ على سواء .فتلقاها أبو عيسى
صوغيارساًتمرٌ يتلقاها كبيراً .وكانَيلقيمنالحكمة النبوية علىغيره»فقدكان يروي

الأحاديث عَمَنْ يلقاه منالكبار» ويُلقيها علىمَنْهُوٌ أصغرٌمنه»بل علىمَنْهو
خياعرنيٌ»
ُرو
بني
أكرمنه»وله و مُالتَجِلَّةِعنذه» فاقدلكا

وروى عنهالببخاريئ

بَعْرْفء وبه كان يفْحَرٍ ويعترٌ.
حديئان» وممذا ي

وقد تَبَّتَ أن الناسٌ كانوا يأخذون عنه في أرض الحجازء وفي سمرقّئد» وفي
م

أن

بخارى.

( )١فيالأصل :تثبيتاً.

)1

ع
وقدكانيأخذٌبقولالبخاريٌ« :يلكاون المْحدّث محدثاً كام حتى يكتبٌ

عَمَنْ فوقّه» وعمَّنْ دوئه» وعمّنْ مثلّه.

عمل التَرّماِذليّحفدييث:
لقد قال علماء الحديث« :لمّا مات البُخاريٌ يلَخمْلَّفْه في خراسان ,مثل
أبيعيسى التَرِمِذْي» فيغلم الروايهوابورم والتقوىء فاعتبروه خليفةً البّخاريٌ في
خراساة وعزاءً الناس فيهبعدموتّه».

ا ات

د

د

اكاب برجت الحديت

أوشما:كتابةالحديث؛ وجمعٌه وترتيبُه وتدويئه وكتابته واضحاً يرا يلَعاسْرُ
على النفسٍ فهمُه في وَضْع طبقتِه في قوةٍ الرّواية» أو غرابيّها .وقد وضع في ذلكَ
كتابّه «الجامع»ى وقد سمي شت"

ثانيهما :دراسئّه لرجالٍ الحديث» ومراتبهم منحيثُقوةٌ الثقةِ فيهم؛ فكتبّ
كتاب «التواريخ»» وكتابَ «العلل»» وكتاب «الأسماء والكتى).

وقد هَدَنّهِ الدراسةٌ للرواياتٍإلى الكلام في أنواعالأحاديث .ما يُقْبَلٌ منها
بإطلاق» وما يُقبلٌعل تحفظ.

فتكلُم فيتََولاٍلمُرصَل» وهوالذيل يمُذكزفيهالتابعمَنْروىعنهمن
الصحابة» وتكلّم في المنقطع الذي انقتلية فيه الملليلة في أيّ طبقة طمبنقاته
) (00واسمه الصحيح« :الجامع المختصر منالسَّنن عن رسول اللهيَكةٍ ومعرفة الصحيح والمعلول

وماعليهالعمل»كى|حمّقهأستاذناالاشيلخفعبتداح أبو غدة رحمه الله تعالى كفتيابه «تحقيق

اسمي الصحيحين وجامع الترمذي».

الرمذي

١

وتكلّمٌ في مراتب الأحاديث من فُوٌةٍالرَواةٍ في الثقة» فتييِّنَ الحديثٌ الصحيح
والحديث الحسنء والحديتٌ الغريب» والثنانء وغَيرٌذلك ممه مُُونٌ ف كُحُن

علمالحديث دراسة أو علمٍمصطلح الحدييفثن5د]تن""" العلا
وقد كات
ف الخابجة ماشه إل 'ذللف :لأنه على رأس الممتيْنٍمنالحجرة» كانت قد

نشد شثوث اٌلرواية»فكانلاجدم و
نَضعضوابطها ل
ءمعرقةالصحيحمنالسقيم
منهاءفكانَذلك علم مصطلح الحديث.

ولعله كانيُذاكرٌ شيحَّة الإمامّالبُخاريّ فيذلك» حتىلقدروي أن البخاريّ
ذا

ذاللترمذيٌ مخاطباً له«:انتفعتٌ بكأكثرٌ مراانتفعتٌ بى»» ولاشك أنَّفىهذا
راصعامنالشيخ» ولكنلابد أنيْكونّبينَالتلميذٍالذكيّ»والشيخ التقىّ»مذاكرةٌ
فيأمرغيرالنقل» أثارٌإِعجَّابَ الشيخ بتلميذه.
كتابهالجامعأوالسر :
سمميي مدونة في الحديثٍ «الجامع» | سَّاه هوء وى) هو في حقيقته»
لقل س

سمي بين المَحريينَ أيضاً «بالسَّنْن» .وقد أجمع المُحَدَُون على أنه أحد الكتب

اسمةٍالتييرجمإليهاأهلٌالعلمبالحديث؛ وقدقالفيذلك الحافظابنكثير«:كتابُ

الجامع» (للثّرْمذيَ) أحدٌ الكتب السنَّةٍ التي يرجعٌ إليها العلمكٌ فيكلالآفاق».
وعواجكة بآن لست عانعاء لاتحم كلمرضْوعائق :الأخاديث الشركة
رالصئرةتقتصرٌ على أحادي
ث الأحكام« .فالجامع) يجمع أحاديث العقائد» وأحاديث
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0

الأحكام؛ وأحاديتٌ الزْمْده وأحاديتٌ الآداب في الأكلٍ والشّربٍ والمعاملةٍ في السفرٍ
والحَضّر وأحاديتٌ التفسير» وأحاديثٌ الِمْتن.

وقد جَمَمَ هذ كالَّهُكتابُالتّرمذيء وزاد فتاوى الصّحابةٍ وأَقضِيتَهُم» والتقى
مع السنن فذيلك.

وقد عَرَضٌ أعبيوسى التَّرْمِذَيٌ كتابّه على علماءِ الأقطارٍ الإسلامية» لتكونّ
عندّهفرصةٌللتشيّّتٍ مماجاءًفيه.وقدجاءفيكتاب «التاريخ» للحافظ ابنكثيرأنَّ

الترمذيٌ قال١ :صَنَفْتُ ذلك المُسْنَّدَ الصّحبح» وعَرَضْئُهُ على عُلماءِ الحجاز» فرضُوا

به وعَرَضْتّهُ على علماءِ العراق» فَرَضُوا به وعَرَضْئْه على عَلماءٍ خراسان فرضُوا
به ومَنْكانف بيِيتِههذاالكتاب؛ فكأنّماف بيِييِهنبييَتَكلم).
ولقد زكى ذلك اتلكَتالبقمََناْهه ومَنْجاءمنبَعدّهمِنْأهل العلم والرواية

والإسناد» والأكثرونٌ منالعلماءعلىأنهمنحيث قوةٌالثقةفيهخخامسٌُ الكّتُب الستة
و
79
وأوّلها جامعٌ البخاريّ» وثانيها صحيحٌ مسلم ,وثالثها سُ وتَنُ أبي داود» ث2م السنن
الصغرى للنسائي» ثم جامع الترمذي.
ويعقدٌ العلماءٌ مُوازّنة ينه وبينَ جامع البخاريّ؛ فِيَجْمِعونَ بلااريب على أن

«جامعٌ البخاريّ أقوى ثقةً وأصحٌ جمعاًء لدقَيِهِ فيالرواية» وشروطِه الشّدِيدة فِيمَنْ
لمونحضيثوُحٌ والبيانُوحُسْنٌالترتيب,يُقَضْلُبعض العلماء«جاممّ»
اكن
ول
و

ست

الترمذي .لأنه يلُاكرّرٌ الحديتٌ إذا تعدّدثْ طرقٌ روايته» بل يتان واجدة» وهى
التييراهاأوثقٌمنغيرهاء وقديُشيرإلىغيرها منغيرتكرار لنصٌّ الحديثء ولأنه

|

الزمدي

نو لقذلكللأيوضاحقٌ تاراتي لبايستافيلدمنهلأهلاال وبَعصاَرّرٍ بالحديث» كييستفيدٌمنهمندوكهم.

فٌاظ أنهقال« :كتابٌ الترمذيّ عندي أنورٌمنكتاب البخارئٌ»
حعض
لوىب
ادر
وق
لأنهلايصل إلىالفائدةمنهإلامَنْهومن أهلالمعرفة التامّةبهذاالفنّ وكتابٌ الترمذي
و
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5

فدشرح أحاديثه وبينهاء فيصل إليهاالناسمنالفقهاء والمحَدَثين وغيرهم».

ويلاحظ أأنثهى 5ق[ال :اإتنه أأ:نور*ٌ آأمي آأو*ْىضّح.ء ويلمقلئَ َ:إنهأأمصاحثٌ1و2أوثق» وبذلك

تارّلىالثدقنةافيء.
وعد

وبعدفإنهينضح منالكلام فيالترمذيٌ وغيره مقدارٌعنايةالعلماءِبأحاديثِ
رسولاللهيلك وقدنقلوه لف عنسَلّفء فنقله الصٌّحابة عنالنبيّيك ثمنقله
سترلات
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مق 1لَهُتلام 7يذُهمء ومن جاءً يعدهم» وكلا تقادم الزمن ازدادٌ التَسدّدٌ في
لتابعرن»ث ن

ْولالروايةوتمحرّي صدقهاء حتىدُودَتِ السّنةفيالمجامع وتناولثها العصورٌمُتقحة
738005

ِِ
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ع

2

5

اس

يوَضحةء وبقيثُ خالدةً ح'جّة قائمة»ومَنْكانتعندَهُمجموعتّهاء فعندَهُبلاغالنبيّ
205

القائمُبجوار القرآن يُوضّحُه ويبيّّئه واللهتعالىبكل شيءٍ مخيط.
9
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ابن ماجَة القزوينى”"
(١9؟-؟لالاه)

في بلاد قَزُوين» وفي قَصَبتِها حيثُ كانتٍ الأرض التي تُتَاخم أرضّ الروم»

ونُتَاخمٌ روسياء وحيثٌ البحرٌ الذي تسمّى بهاء كان الإسلامٌ منتشراء وكان ثمةَ علمُ
الإسلام غزيرأء وكانَحديث رسولاللهكلْهِيروى» وينقلهالثّقاثُ الأخيار إليهامن
سائرالديارالإسلامية.

مولدٌ ابنماجَهُ ونسبه:

في مدينة قزوين من هذه البلاد الني كانث عامرة طيّبة» تُؤتي أُكُلّها من العلم

والفضلء وُلِدَإمامٌ من أئمةٍ السَّنةء الذي اشتهرٌ بَكُنِيته» وهو ابن مِاجَد وهو أبو
ّّه أبا
ديس
ملمااءٌجعلَىأهنُ هجذال
عبداللهمحمدبنيزيدَبنماجّذءاوتقَدمَقّ الع
أبيه» ولكنّه لقبٌ لأبيه» وإمًا اسم  3فقد قال الزَّيدِيّ في كتابه «تاج العروس

شرح القاموس» :إنهاسمٌ لأمه .ولعلّ أمّه كان لها شاأنلْعفليم» كاملاكأامنرُ في

كثيراتٍ من نساءِ العرب .ولكرّ الأكثرين على أنْماجَه لقبٌ لأبيه.
يقال له :ابن ماجة الرّيَعِيّ» نسبة لربيعة الأزد» ولميكن ابن ماجَهُ عربياء بل
كان مول أعجمياًء وذلك لأنه في صدر الإسلام كان الأعجميٌ الذي يُسْلِم يتَخِلٌ
#1

ودف

دراوت

“رديا

و

1

5

0

5

أحيانا أخوةٌبينهُوبينَأسارةٍلعمنرب» فيكون كواحدٍ منهذه الأسرةبِعَقَدٍيُسمّى
0

5ه-6م.
68"5
1م 11
()١لمعجلرةبي :العدد  48عا
ا

ا

ابن ماجه القزويني

عقدّالحُوالاة» وأساسٌ هذا الوادكر جرع رروقد ار اس ينه
اليه إذ ارتكبَمايُوجِبُ الدّية» وإذا ماتمنغير وارثِ كانت تلك الأسرةٌترنّه
علىبعضيالمذاهب الفقهيّة» وكانَّهذااقتداءًبرسول اللهكك في|عََدَمنإخاءٍبين

النالخرين والأبضاو ل ول المتخوة الأسلامنةةبويزذا ركرة عند الله أن اللرالاة

توثيقاً للعلاقاتٍ الأخويّة بين المسلمين» وإبعاداً للوحشةٍ وإيجاداً للأنس بالإسلام
وأخوّته بالنسبةللأعاجم الذين يدحلون في الإسلام» وينقطعون فيكثير من الأحيان
عونذلوليمهم» فيلتقونَ بالمحبّة والولاء القلبي والقانوني معإخوانهم العَرّبء
ولياتعالىفريقٌمنهم علىفريق.

(الموالي) آلّ العلمُ الإسلاميٌ إليهم» خلفاً عنسَلّف:
كانأولنكفالاجم آى أولتكالمواليالذينعقدوامع[خواجهمقدآل العلمُ

ف» فكانّ أكثرٌ التابعين الذين تَالقَلوَاصعحلابة :من
ّعن
لفاً
ََلّ
سيهم
الإسلاميٌ إل
الموالي» وكان أكثرٌتابعي التابعين كذلكء وعوّصوا بذلك عنسُلطَانِ القوّةوالسيطرة
فلطان الفكر والعلم الصحيح ,فكان منهم أثمةٌ أعلام» افليفقه والحديثٍ والتفسير»
قيراهمدمةنٍ الفكر
والعلم العريّ نفيهمنبعد ذلك؛ كَيسِيَوَيُهِ والزَّمَخْشَرِيٌ وغ
الإسلاميّ فيعلمالعقيدة» وماُوّن"'' منسائرٍعلومالإسلام.

نجامُه إلىعلمالقرآنٍوالحديث والفقه:
ل

وقدانهإهلعىلمالدينٍيدرْسه؛

وعلمٌ الدين كانذا ثلاث شحَب :علمٌالعقيدة» وليمُعْرفْأنه انه إليه»وعلمٌالقرآن
()١لفأيصل :دووناه.لصواب ما أثبته.
ا

أعلام وعلاء

قل

والحديث» وعلمُالفقه:وقدمزجبِينَهذ اهلشّعَبٍالأخيرة التيتنتهي إل شىُعْبتَيْن

وجعلها يصِبَّانٍ فيمَصَّبَّ واحد» وهو علم الأحكام الشرعية التكليفية.

اه منذٌنشأه إلى علم القرآن» فحَفظه”"» وإلى علوم اللخ العربية فأتقتّهاء د
إنهقدتصدىمنبعدذلكلتفسيرالقرآن:ولايمكنأن يتصدّىلتفسير القرآنإلا

مَنْ يكونٌُ له ذوقٌفيالبيانٍالعري» لأنه أبلغكلام في الوجودء وهو الذي أعجرٌ
العربٌعنأنْيأتوابمثله « أكَللجَْْسنَِمَعَتٍ لانن وَالْجِنُعل أن يَأنوأ بِمِثْلٍ مدا
ييا
ن بمِنْلِي وبلَوعكْتصُمْم لظيَئضهيرا [ا©لإسراء.]88 :
ولا
لد

وإنه املنمؤكّد أنتفسيره  كاسئْييّن  كاننتيجةلدراسته العربيّة» ولروايتَهٍ
لأقوال الصَّحابة والتابعين» ولقد أخدّ من بعد الدراسةٍ الأولى ينَّجهُإلى الجهادٍ في

لينممانء الأثر» سواءٌم ياتعلقٌمنهبالفقهوالتفسير» والرواية
عثير
سابللعلم كشأنٍ الك
المجرّدة.
رحلاته فيسبيل العلم:

أحَدَّيجوبٌ الآفاق حايلاًمَعَهحقيبةَعلمه فرحلّ إلىفارس وخراسانّ والرَّيّ»
مُشْرّقا ثمرحلّإلىالعراق والحجازء ثاملإلشىامات ومصرء مُغْرّباً.وقال فيهابن
حجر العسّقلانّ في كتابه «التهذيب» :وسمع بخُراسان والعراق والحجاز ومصر

والشام.
ا
مثلّاحبجنا الرمام أحمد .و«اصحيح» البخاري ومسلم عتلىلا
( )١فيالأصل :لحفظه.

م للحديث قبله

اابلنمقاجزهويني

يفيل

ومتنتهرحلتّهفيطلبالْأثَرِإلابعدَأنْجمعم ياُمكنٌأنيْكونٌثروةًللحلّف»

وأخدّمنبعدذلكيُرتيُهاويُنسّقهاء ويَضَمٌكلّقسممنهافيموضعه منأبواب
العلمالإسلاميّ.

كانهه فيرحلاته وفيالتقائهبشيوخ الأثر_أنْيجممَكلّم عاندّهممنعلمفي
الإسلام» فهويجمعٌ منهم أحاديت نوا اللهكل التيصَحََتْ عندّهم» وفتاوى

الصّحابةوأقُضيتّهم» وكذلك فتاوىالتابعين منبععدهم؛ وقضاء المشهورين منالقُضاة

اللذتيقنّوا بالصحابة ونالوامتهم وماأَيرَعنالرسوليكلم بنياناٍلقرآنالكريم؛وما
أثرعنالصحابة والتابعين منفهمللتنزيل؛ ولايمكنلمحَدثِ أن يستَيٌِ منصدقٍ
نلنبييلأو اخبرعنالصحابة إلّإذاا عرفرجالهليميرايت من
لحديثِع ا

الطيّبءوالصّادقٌ الذييُقبلُقولّهءمنانهمالذيل ياُقبلقٌَولَهُعندالناسإِلّابعدأن
يتينأمرٌه.ومثلهذال ياُقبلمنهخبرٌعنالنبيّيكلأ صوَحَابتِهفإنظهَنِينٌغيرعذل.

وقد نَثْرَكنانتهمن بعدٍ ما جمَع» وتفخّصٌ فيعيدانها عوداً عودأء ليعرفٌ نوع
كلواحدٍمنها .وقدقسَمَّهامِنْبعدذلكإلىثلاثةٍأقسام :قسمٌفيالتفسير» وقسمٌ
ف ايلتاريخ» وقسمٌفيالسّئن والأثر.

صِنّف فيثلاث أبواب :فيالتفسير والتاريخ والسنن:
ولذلك كانثمُصِئَّائُهف ثيلاثةٍأبواب:فيالتفسيروالتاريخ والسنن؛ فلهكتابٌ
فيكلواحدٍمنها.

اٌلعنم قويٌّ العقل والإدراك مُخْلص نافِذٍ
عْدر
وكانث هذه المصتّفاتٌ تَض
لببصيرة»قدأشرقٌقليُهبنورالحكمة »:فَكَثْرصَوَابُه وقلّخطؤه وهومأجودٌفيالحالإن»

يل
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ففيصوابه طَلّبَالحقّفأصابه .وفيخطيه طَلَبَ الحنّفأخطأه .ولهفيذلك أجرٌ
المجتهدين المُخلِصين.
وللجنتكلم فيكتابيه(( :التفسم » ,و#التاريخ»؛ ثمفيالسنن منبعد.

كاتالبهتفىسير:
فأماكتابهفيالتفسير ,فقدقالّفيهابنكثيرفيتاريخه« :هوتفسيرٌ حافِل» ول
يَكُنْتفسيرٌههذابالرأي»بلكان تفسيراًبالأنّرءكانيجممٌأقوالٌالصحابة والتابعين

فيفهيهم للقرآنٍ الكريم» وقدجعله السيوطيّ فيرُتبَةٍقريبةمنتفسير ابنجرير
الطبريّ الذي جاءًمنْبعده .ولعل فرق الرتبة كانسببّهتأخرٌ ابنجريرءفإِنْالمتأخرٌ
ينتفعمنْعلممَنْسبقهوتجاريهم» ولعلماامتازبهابنجريرعلىاب منَاجَهُومّنْفي

طابقلتِمهفمسنّرين أنْ أبنّ جُرير يتعرّضُ لتوجيه الأقوال المأثورة» ويُرجُحٌ بعضّها
علىبعضء ويَتَعرّضُ للاستئباطٍ والإعراب والتخريج» وذلك لأنه  فيعصر ابن

جريزت فداذ الرائ يدخل لبون أتااارة ماكة ون امهفقن:درززاتيع القرآن
على أنه بابٌ من أبوابٍ الرواية» ولا يَتَجَاوَرُون حدّ الرّواية والأئّره وقد تلقّؤْه مَعّما
تلقوامِنْفتاوى الصحابة وأقوالهم.

وكتابه التاريخ»؛ وهوتاريخكاملٌمن لدنعصر الصحابة إلع
ىصره؛ وواضح

أنهقددوّنَفيهأخبارَالرّجال الذين روّواالسّنةءوذُكِرُوا في أسانيدٍالأحاديث .ليُعَرَفَ
مقدارٌ الثقةفيرواياتهم؛ وبذلك يتين أخنه
اكدان
ماً للرواية» ىا كان التفسيث للقرآن
جزءاًمن الرواية.

وم

ابن ماجه القزويني

وفي الجملة كانث حيائه كلّهلالرواية» بدأباءوسارفيهاوءانتهى منها إلى هذيْن
الكتايين» ثمإلىكتابه الذي عرف به وهو كتابٌ «الْسّئْن).

كتاب السّئن:

يُقَسّم علماءٌ الحديث كُنْبَ الحديث إلى أقسام» منها قس|نٍ رئيسيّانِ هما :الجواممٌ
اابريّ ومُسلم .وهيتجمحٌكلّأقسامالأخبازالمرويّةعن
خكت
ب» ك
لمعٌ
اجوا
والشّنن .فال
الننّبل من أحاديثٍ العقائد وأحاديث الأحكام وأحاديثِ التربيةالنفسيّة والأدب
لذن ف ايلحياةٍعامّة»وفيبعض أحوايها كالسَّمْرٍ وغيره»وأحاديث التفسير» وأحاديث

ِيرَةٍ النبيّ لك وأحاديثٍ الفتن”' مما تنبّأ به النبيّ َي فيهاء وما يجب فيهاء
ومناقبٍ الصحابةٍ الذين ذَكَرّهم النبيّيبكالخير كأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعلٌ وبقية
العشرة المبشَّرِين بالجنّة كأبي عبيدةً عامر بن الجرّاح أمين'" هذه الأمة.
وأمَا السّنن» فإنَأكثرّها في الفقه» وهي مريببترتيب أبوابه» وقد تتبّعرأوتها

أحاديتٌ الأحكام وقضاء النَِّيّيك وأعماله التي ستنبى عن أحكام فقهيّة؛ وما أفرّه

من أقوالٍ وأعمالٍ تتعلّق بالأحكام» ويروونٌ معها أقوال الصحابة الفقهية .وإنه من
أول كٍُنْبٍالسئن كتابٌ «الموطأ» للإمام مالكِ رضي العلهند ففيه مَصَادِرٌ فقههمن
الآثاره [أوق]فوياهلٌ الصحابة» ومايُستنبطٌ منها.ولذلك قالف ميُقدّمِته:إنرهأي»

وليسٌبرأي منحيتٌإِنَاّلاستنباطً كان لهمدخلٌ فيايتتهي إليه»ولكنه استنباطً
مُعّصلبصاةٍوثيقة بِالسّننٍوالآثار.

ولقد هيج ذلك المنهاج كُتَاب السّئن الأربعة :ابن ماج وأبو داوده والترمذيّ»

والنسائيّ» على اختلافي بيتّهم فيمقدار التقيدٍ بالفقه وأبوابه.
()١لفأيصل :الفقه.
ا

)١ا(لفأيصل :أمير.

أ

يم

هل
ج
ابن
منْ ا
وسن

3

قالفيهأهلّالخبرة :إنهكتابٌدقينٌدا علىإتقانٍصاحبه)

فقدقالفي اهلحافظًابركثير:السرم لابنماججةدالَةٌعلىعملهوعليهوتبخُره واطّلاعه
وانباعهللشّةفيالأصولٍوالفروع؛ويشتملٌعلىاثنٍ وثلائينَكتابهوألفب وحخميمئة
نان عل از الاق حدريفهكلماسناة موف السدرةة .وقاربٌ ذلك الذهبيّ في

كتابه «تذكرة الحُفاظاء فقدقال مانصّه :سيرم بي عبدٍ اللهبنابه كتاب حَسَن

لولاماكرّره منأحاديثٌ واهية ليست بالكثيرة».

وقدأجمعهؤلاءِالخبراءًعلىأمريّنبشأَنٍهذاالكتاب.

أوها :أن حهَسَنٌالتبويب»ق ودَضَعَكلّحديثف ميَوْضعِهمنفقهالأحكام؛
بحيثٌيَسْهُلُعلىطالبفقدالسئةأن يرجمإليهمنغيرٍعُسْر.
ثانيهما :إِنَّفأيحهاديتٌ واهية السندء بل قال بعضُ العلماء :إِنَّفيه أخباراً
مكذوبة علىرسولاللهيكل ولاتصحٌ نسبّهاإليهعليهالسلام.

زنيّ أورثبعلةائين خبراً«فايلسّنن»» قال :إنها من
واقدلأحجصىواب
الموضوعات."0

وبالرجوع إليهانجدٌابناَلجوزيّ نظرٌ إل اىلسند ,فقرّرأن كلّسندفيهرجلٌلم

ويٌع2اً عليه ويلنظ إلى
ميثوهعضانلنب
يُعرَفْ بالعدالةِ والصّدق» يكومٌ حد
داقيث امبانجه التي أدرجها ابن الجوزي في«الموضوعات» فكيتاب شيخنا العلامة
اسي
حنظر
أ)ي
(1
محمد عبد الرشيد النعماني« :الإمام ابن ماجه وكتابه السئن» ص 791-7772ثم أوردست أحاديث

ركم عليهابعض الحفاظبالوضع أوالبطلان»ثمقالص :711/فهذام ااطّاعتعليهوقتجمع
هذهالغجالة منالأحاديث التيقدحكمعليهابعض الحفاظ بالوضعء وفيهاأحاديث كثيرة ضعيفة»

وبعضها أشدٌفيالضعف منبعضء ولوجمعهاأحدٌمنعلماءهذاالشأنجاءفيملّدلطيف .انتهى.

ابنماجه القزويني

باس

مسن الخ المزويٌ عن ابي عليه السلام» أهو ملائمٌ للمبادئ الإسلامية أمغيرٌ ملائم.

وحكم علىالخيربالوضع من جهة السندٍالذي وصلّ إليهابنماجَه وإلميلنظ
يه من

جمجهمةوع الإسناده فيقكدونٌ بعضُرجاهثقات.

بارٌ التيقالعنهاإنهاموضوعة علىأقسامثلاثة:
خنت
لكأكا
اذل
ول
قسم ظاهر الوضعء كأخبارٍ فَضْلٍبعض البلاد وفَضْلٍ بعض الأطعمة» ونحو

ذلك وهذه اجتمعٌ فيها ضعفٌ السندٍ وضعفتُ امتنء وعدمٌ توثيقها بأسنادأخرى.
وقسم معناة صحيحٌ فيذايّهولكنْفيبعض روايه ضعفء مثلٌماثيب إلى

لنيل أنقهال« :الإيهانُ معرفةٌ بالقلب» وقولٌ باللسانء وعَمَلٌ بالأركان»”"© ففي
رواته من ضَعْفتٍ الثقةٌ فيه» ولكن المعنى سليم سفن معالمبادئ الإسلامية» وضعفٌ
الراوي يلَاسْتلزمٌ الكَذِب»ء يوقسدتلزمٌ الاتهام والعيظة ولذا قال السيوطي”" في

هذا الخبر :الحقٌ أنه ليس بموضوع»”.
والقسمٌ الثالتُ :معنا صحيح وروي بسَندٍكلّرجاهثقات»وكإانن السئدُ
الذيرواهُابنماجَهُفيهضَعْفء وذلك مشألمارُويّ أنَاّلنبىَّك قال:اميعاشرٌ

التجَاره فاستجابوا ومدّوا أعناقهم» فقال« :إنَّلله باعِمّكُم يوم القيامة فُجّارا إلامَنْ
»تاعوضوملا«:1794-1178:1
ناميإلا نم »هنئس (504). ١لاق نبا يزوجلايف
()١هجرخأ نباْهّجاَميف
حيجتوزجاج به.انتهى.وقالالذهبيفي
لمءالا
اَهِ
موضوع .أبوالصّلت عبدالسلام بنصالحمُن

«الميزان»  1:715قال الدارقطني :رافضيٌ خحبيثه مُنّهمبوضع حديث« :الإيهان إقراربالقول».انتهى.
(ا)5شفيرح ابن ماجه» وينظر« :اللآلئ المصنوعة» ١:  777-571و(التعقيات» ص.7-7

() والقول فيه ما قاله الدارقطني» كما نقله الحافظ في «التهذيب» ١ :5؟:: «قال أبو الحسن

(الدارتطني) :روى حديث «الإيمان إقرار بالقول»» وهومنّهمبوضعه لميحدثبهإلاسمرنقه
ياث .انتهى.
دهذ
لاءحفي
ابتد
منهء فهوالا

الام وعاراء

ا

صَدَّقء وأدّى الأمانة»”' فمعنى الحديثٍ سليم وفي رواية ابن مِاجَهُ ضَعْفء ولكن

رُوِيبسنل آخرٌغيرسنده؛ وهوّ قويّ.

وننتهيمنهذاإلىأنَّسننابنماجَهكتابٌيُونَقٌ به»ويُعتمدٌ عليه وقد
قَخَصَّه العلياء بمخبار دقيق 00

وهو من صحاح'"" السّنةّ السّتة :صحيح

شارك ا وندليرانداوهوالتنالق والياك وارواقاحةاويطولز لشقلةوار

كفيك ال لعنلا مقميك ا لباوولنا يانهإتعالركللوطل
هاء وأورده ابن الجوزي في
ننمن
«4١س(7
()١خرجه امبانجه فيباب الاتولقّيتفجيارة )7
أ
آلى المصتوعة» ١411-5745 :7  ١:الحديث صحيح»
اوطليلفي
«سي
«الموضوعات» ؟91:/؟ وقال ال

رُوِيَمنعدَّةطرق» أخرجه الدارمي والترمذي ))(١1731 وقال :حسن صحيح .وابن حبان في

صحيحه والحاكم وقال :صحيح الإسناد» والطبراني؛ والضياء المقدسي في«المختارة» من طريق

إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جدّه فذكر حديث رُفاعة المذكور.
( )1قال أستاذنا العلامة محمد عبد الرشيد النعاني في كتابه «الإمام ابن ماجه» ص« :877وبالجملة

فقدتفرّدابنماجهبأحاديث كثيرة» عنرجال متهمين بالكذب وسرقة الحديث ,بماحكم عليها
تجاج بحديث رواه ابن
اعحلى
امحلتجٌ
بالبطلان أوبالسقوط؛ ولذا صرّح العلماء أن لا يّقْدِمَ ال

اقةن.
ئىث
ئهعل
منمن
طيك
االم
وجهم
ما
قالالحافظ السخاوي في«فتح المغيث» :وبالجملة فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من السئن  لا
سيا ابنماجه .ومصنف ابنأشبييبة» وعبد الرزاقمماالأمر فيهاأشدء أو بحديث منالمسانيد -

واحدٌّإذ جميعذلكل يمتشترطمنجمعهالصّحةولاالحسن خخاصة .وهذاالمحتجٌإن كا منُتَأملاً معرفة
الصحيح منغيره؛فليسلهأن يحتج بحديث منالسَّئن منغيرأن ينظر فياتصال إسناده وحال
رواته»كاأنهليسلهأن يحنجبحديث المسانيد حتىيحيطعلماًبذلك .وإنكانغيرمتأهّل لدَرْك ذلك»

ده ويإنكلمن
للّهأن
دظريفيث .فإنوجدأحداًمنالأئمة صحّحهه أيوحسُّنقه ف
فسابيللهأحنين
ذلكفلايّقَدم علىالاحتجاج به.فيكون كحاطب ليل؛ فلعلهيحتجبالباطل وهولايشعر .انتهى.
(؟) فيهذه العبارةترز والصواب أن يقال :منكتبالسّنة الستّة.

١5١

ابن جرير الطبري

ابن جرير الطبري”"
(١-277اظاه)

شيخ المفسّرين وكبيرٌ المؤرّخين
ثلاث من أهلٍ العلم جمعتْهم الرحلةٌ إلى مصر”"» وأصابئهم آلامُ الغربة,
انتفّرواإلى القوتِولميجدوامايمُوتمء وأضرّتْ بِهمٌالحال وألحَّتْ بهمالمَخمَصَّة

فاجتَمَعُوا في مكانس أُوَوًا إليه» ولم يجدوا حيلةً إلاأن يسألوا الناس؛ أعطّؤهم أو
منكُوهم .ولكنٌأُيخْرجٌثلاثةٌعلماءًأعلامٌيتكمّفون الناسءويَندَىماءجبينهمجميعاً»
يأُعمْني أحدُهم عن سائرهم؟ فانتهوًا إلى ذلك؛ واسْتَهِمُوا بالقرعة فِيمَنْ يكون
يبه الذلّ فهذيه المَخْمَصةء فخرجت القرعةٌأحعدلهى."”.
ذلك العذيلكُت
فعلم أنهمُقَدِمٌعلىمحنةالنفس يتّقيبهامحنةالجوع» فقال« :أمهلوني حبّى أتوضّاً

وأْصل» .فاندفع يُصَلٌّما شاء أنْيُصلٌّ وكأنه يشتطعِمٌ الله بدلّ أن يسْتطعِمَ الناس»
ويقَدّموجهّه لله بدل أن يُقدّمه للناس .وما أنْ هم أن يُنهيّصلاته» ويتوجّه إلى

( )١مجلة العربي :العدد '»4عام هد

75ؤام.

( )1فيحدود سنة »507وهمأربعةمُحمّدِين :محمدبنإسحاق بنشُرّيمة» ومحمدبننصر المروزي»
ومحمد بنهارون الرَّوؤْيانِء ومحمد بن جرير الطبري.

ا

1
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علدموعلبا

الناس» حتى جاءتهم هّدايا السلطان ,0وبدَرٌ الأموال» وكأنها المطرٌ ييءٌ عند

الجَدبء والغوث يِاجِليءٌاعسنتدغاثة بالرحمن”"!
هؤلاء الثلاثة”" الأتقياءُالأعلام» كباينهم أبوجعفر محمدبن جرير الطبريّ»
شيخ لز شين وإمامامُلُمفسّرين» والفقيةٌ والأديبٌ والكاتبٌ #وعااللغة المستبّحر.
مولده ونشأته:

وَلِدَ فيآخر سنةة أربعوعشرين ومئتين 411؟ من هجرة الرسول وق وقيل
لاس خرصو

سواه قد الوقن اديه:كيفوقع الشك

فيوقتٍ ولادته؟ فقال«( :لأن أهل بلدنا يَؤرّخون بالأحداث» ومرّت السئون ».ا

مولدي بِحَدَثٍ كان في البلد» فلّا نشأت» سألتٌ عن ذلك الحادث» فاختلفَ

المخِْرونلي»فقال بعضهم :كانفيآخرسنةٍأربع» وقال آخرون :بلكانفيأولٍ
وكانث وفاته سنةعشر وثلاثوئة "٠ لأربع منشوّال» فقد مات فينحو
السادسة والثانين» وقد كانت ولادثّه في «آمُل» قصبة إقليم طَبَرِسْتان في ذلك

الزمان.

١

( )١والي مصر أحمد بن طولون.

( )1أورد هذه القصة الخطيب في "تاريخ بغداد»  »451 :7والذهبي في «تذكرة الحفاظ» ١: ٠ه/اء
والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» ١97 :7 وغيرهمء وأوردها أستاذنا العلامة الشيخ

عبدالفتاح أبوغدةرحمهاللهتعالىفيكتابهالعّجَّابٍ« :صفحات من صبر العلماء» ص ١91-*191.

(؟) كانواأربعةكماسبق

ابنجريرالطبري

١

وقدنشاًنشأةعلميةالهفيهاإلىطلب العلم»وكانأبوهحريصاًعلىتوجيهه
لطلب العلم»وذلك لرؤية رآهافيهايرىالنائم» فقدروى أنهرأىرسولاللهيك في
منايه» وبجواره ابه ومَعَه مخْلاةٌمملوءةٌ حجارةً» يرميبهابينيديالرسول كَل فسأل

عنتأويلهذهالرؤيافقيلله:إن ابتكهذاإِنْكرنصح ف ديينه»وذبٌعنشريعته.

اشتحفظ القرآنَ الكريم وجوّدهفيصدرحياته:ثمانههمنالقرآنٍإل اىلحديثِ
فطلبه ببلده» حتى إذا حصّل خير ما فيها امه إلى الريّ عش علماء مُحراسان» والتي
ترّجت للإسلام جهابذةً منّ العلماء» وأخذ يطلبٌ الحديتٌ بالرواية عند علمائهاء

وأخصّهم محمد بن ميد الرازيّ .وكان ممّ هذا يرحل إلى قريةٍ بجوار الريّ يسمع
إلأىحمدٌبنحمَادٍالدولايّ .وكان لش
ّحهو
وغفه
ص
ْبٌ لبهطلب العلم يحضُرون

له ي
يك؛ق ف
نٌّا ذل
درس ابنحميدوابنٍحمّاد فياليوم الواحدء ولن
يقص
وهو
عترك
ل:

اكنناكتبٌُعندمحمدبنحميدالرّازِيّ فيخرحٌإليناف ايلليلمرات»ويسألّناعاكتبناه»

وكناتّمضي إلأىحمدَبنحمّاادلدولايّ» وكانمنقريةمنقرىالرّيبينه وابينَ الريّ
ِطكْعاَةلثمتمَجعْداُونين! حتى نصيرٌإلىابن حُحمَيد فنلحٌمجلسّه).
وقدأخدٌوهوبالريّ عنسلمةًبنِالمفضّلء عنمحمدبنإسحاقٌ «المغازي»,

ى]أخدٌعنأحمدٌبنحمّادكتاب «المبتدأ»» وقدكانماأحذه عنهذيّن العالميْنٍ نواةً

تاريخه الذي شرّق به اسمّه وعَرّب.

إلىبغداد:
لقدترامى إليهاسم أب عبدٍاللهأحمدَبنحنبل الذي أدركه زماته» وكان أبو
ى
صععفمر
جج
عبعبدعل
تهه») ومعم ذلك | ٍ 2ت نفسّه إإللييةه ممع
ييءاه» واأببوو ع عببلد الله ففيى شيخوسيحوخحت
براففصه

أعلام وعلماء
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الشقة وعِظَم المشقّة» فسار طالباً لقاءه» والاستماعَ إليه؛ ولكنّ إمامَّ دار السلام مات

قبلأن يصلإليهإماامُامؤرّخين الشابٌ.
واكتفى حينئذٍ بالسماع من المحدّثين بهاء وكتب عن شيويخها وأكثرٌ من الكتابة»
ثم أخذ يشدٌ الرّحالٌ إلى البصرة التي كانت موطنّ علوم اللسان» بجوار مَنْ بها من
المحدّثين والرّواة للوقائع والمغازي .ثم ركب متنّ الفيانيفانتقل إلى الكوفة» ومرّ
بواسطً فيطريقه؛ وتلقّى عن شيوخها .وفي إقامته بالكوفة أخذ عن كل رواتهاء وكان
من كبار شيوخها عالِم اسمّه أبوكُريُب”" فيه شراسة وعنفٌ وضيقٌ عَطَنء مع علم

غزير» فأخذ أبوجعفر يستميلهإليه بحفظه وسماحة لق حتى نال اطمئنانه يقت
فسمع منه الكثيرَ من الرواية.
فيالشام ومصر:

وبعد أن جاب آفاقٌ العراقٍ راوياًمُقبَاَغرّبَ إلى الشام» ثمإل مىصر .وفي الشَّام

التقى بكثير من كانوا يقيمون بالسواحل والتُخُورء فأخذ ما عندهم مِنْ علم بالوقائع؛
وأخبارهاء والأمراءِ وأحوالهم» وقد أرتمحّلتّ والقننهناالسباراف التبطاط
ها الشافعيّ واستقرٌ بهالمقامٌفيها .وقد
يوى
إلتلي آ
ادد» وا
غيةدبع
مديئة العلمالبثان

وصل إليها سنة ثلاث وخمسين ومئتين  7672فكان قد زادّ على الثلاثين» وقد ترس
بالتجارب وبالرحلة المستمرّة» والالتقاء بالشيوخ نيمشارقٍ الأرض ومغاريباء وقد
اختلفت مناهجهم وعلومهم .وعندما دخل مصرّ كان قد تزوّد من علم الرواية

والوقائع بأكبر زادء ىا تزوّد بعلوم الغ وعلوم القرآن.
 (000عمد بن العلاء الهَمْداني.
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وفي مصر كانتثبقية منتلاميذٍ الشافعيّ» وتلاميذٍ ابن وَهْبء وعبدٍ الرحمنٍ بن

لالب وخماوين حي لك او وغرلاعورالابمالك جاح قر ايلايدلاقي
وتلاميذٍ مالك ففِققهه هذين الإمامئئن» ىاأخذ في الكوفة وبغداد فِقَهَأبي حنيفة ومسائل

أحمدٌبنحنبل وامُسبَده) وكا أخذفيالشام فِقةالأوزاعيّ عنتلاميذه» تألواميذٍ
تلاميذه.
م

'

وبذلك التقى الفقةُبكلّمناهجه ممّالرواية والأدبٍوالعلوم العربية.

وفيمصر ابتدأيظهرٌمكنونُماجمعءويذاكِرٌالعلماء»فقدالتقىفيهابأبيالحسن
ل

ل

فلالقيةأبوجعفر تذاكرا العلم؛ ف:تفّحَتُ عيون العلوم في ابن جرير» فتكلم بكلام

المُسْتمكِن المحقّق في القرآنٍوالفقهِوالحديثٍ واللغةٍوالشعرء وقد سأل أباجعفر
عنشعر الطَرِمّاح ولميكنلهروايةٌفيمصرءفتبيّنأنهيحفظه وأخذيُمْليهحفظاًمن
ذاكرته علىمَنْأراد.
ونيأثناءرحلتهالى بالمُرَيٌّ صاحب الشافعيّ» وأحد حَاملٍفقههإلى الأجيال»

وقد روى عنه الفقة برواية الكتب البغداديةٍ التي دوّنها الزعفرانٌ» ىما روى الكتبّ

المصرية التي دوَّنها الربيعٌ بن سليهانَ المرادي.

وبذلك اجاتملععفليمهٌ بالفقهِ كلهاطّلععلىماعندفقهاءِالعراق جميعاء
وذاعلفدتهاةلاه وماعندوارمصترمحفقوالافييودالايةرضيالعلنياء
وفوقٌ ذلكماعندالشيعةٍمنعلمءحتىإنهاتهمبالتشي عندالحنابلّة» ولكنّهكان

ت
نآي
اصية
كالغ
فزق

اعلاموعلياء

ل
علمه:

آن اىللهأباجعفرعلمأغزيراًشهدلهبهأهل عصره جميعاًء بلشهدث بهآثارٌه
للّقفها
رعوبرن .وقد قااللفعيهلبعمضاء« :كان أبوجعفرقدنظرٌفي
ال
اتيخ
العلومكلّهاءفقدنظرٌف ايلمنطقوالحساب وفيالطبٌّوالجيروالمقابلة ...وكانعازفاً
عنالدنياتاركاًلهوالأهلهاء يرفنفسّهعنالتئاسها .وكانكالقارئ الذيلايعرف

إلالقرآن»وكالفقيه الذيلايعرف إل النوو وكالحاسب الذيلايعرفإِلّ الحساب.

وإذاجمعتبينكتبهوكتبغيره» وجدتٌ لكُتبهِفضلاًعلىغيرها.

وقدكتبّكتباًليسلانظيرٌف بيايهاء وهي أول مابُدئ بهفينوعهاء منها
كتابه«جامع البيانٍعنتأويلٍ القرآن»» وهوكتابٌ التفسير المشهورء وكتابٌ «تاريخ
الرسلٍوالملوكُ وأخبارهم؟» وهوكّتابالتاريخالمشهورءوكتابهف ايلقراءاتالمتواترة

كلّهاء ومنها كتايه «ذيلٌالذيل» وهو يشمن على تاريخ مَنْقُتِل أو مات من

رب
قتيب
أىتر
ل عل
ابعين
أصحاب رسولاللهَكل أوالتا

شء ومنها
ربيمن
قأقر
فال

كتابه المسمّى «اختلافٌ علماءٍ الأمصار فيأحكام شرائع اك

ومنها كتابه

الطيفٌ القولٍفيشرائع الإسلام»؛ وفيهمجموعٌ مذهبه الذييُعوّلُعليه.ولهكتبٌ

اخرىكثيرةفيفروعمنمسال الفقهه.ولهفىالققهأيضاً بات «الشروط»»؛ وقد
ضُمٌإلى«اللطيف) فيا اشتملعا وقد اختّصرٌ كتابٌ «اللطيف» فكيتاب سرّاه

ام
حٍكفي
«الخفيف» .واللهفيقه وأصولهِ أيضاًكتابٌجليلٌسّاه «بسيطً الأقول
شرائع الإسلام» .وله كتاب اآداب القضاةاء وله كتاب «التّهذيب»» وله في الآداب

و الأخخلاقكتاب سرّاه (أدب النفوس».

وهكذا تنوّعث كيه وكثرت» ولهمُساجلاتٌ أدبيةٌوفقهية بينالعلماء.

١ /
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وقداستمرٌ دائباًعلىالتحصيل والتأليفٍ لايني عنالرحلةٍ والتلّقّي والكتابة

حتى وافاه الأجلٌ سند ١98 لاريمينكفلنكول ماعو ومات فيحيويتة

وتوت لالهينزي اسيك ورا ولق إلكاشيكلت قو الواقاويلناعن
شيبهقط وماكانفيحاجة إلىالتغييرأو التلوين» وكانموثّهببلدِه بطبرستان» عاد
إليهبعدأنطوّففي الآفاق ماشاءًأنْيُطوّف.

منالعلماءالعُرّابِ الذينآثرواالعلمعلىالزواج:
صيفي
ول ف
مَظَهرجمُنرى حياته أنه كان حصوراً ميتزوخ”" ,2وقد قا
وي

حالهءعندماحلّمصرونزلٌعندالربيعبنسليمانتلميذٍالشافعيّ« :لاولدَلي»وما
خللك مراويل علحرامولاسساول قط

ولذلك انصرف للعلمبِكُليّهدائبال يَممْغْلْهمالولاولد فقدكانيعيش على
بقيةم انلماليتّجرفيها.ولماأرسل فيمصرّوأصابنه الخّصاصة :كانيكتفي بدرهمين

وثلثي درهم,ترَىعليهكلّيوممنأهلالعلم لامنسلطانٍولامنذي جاه.
صفاته:

كان إمامَ المفسّرين» وشيم المؤرّخين ,يتّصفُ بصفاتٍ جُعَلتهفيالذّروةٍمن
 3جالات العلمف ايلعالّمكلّه فءإ(ذاه كيارنودت) يُلقَبهالعلماءبأنهأب اولتاريخ القديم»

ناأبلوجطعبفرريٌ أبو التاريخ الإسلاميّ» ويحقٌلناأننْلقّبهأيضاًبأنأهبو التفسير
الأثري.

ْ

( )١وقدترجملهترجمةحافلةوارفةشيخنا العامة المحقّق الأستاذ عبدالفتاحأبوغدةرحمهالله
لمزعولىاج» ص5ه./5-
اعل
اابفهع المعطار« :العلاء العُزَّابٍ الذينآثرواال
نيكت
االلى ف
تع

ادم وغل
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وأولُ هذه الصفات العالية :الجلدٌ والدأبُ والاجتهاد وتحجّل المشاق في سبيل
ع

5

ع2

0

2

٠

الحصول علىعلم الرجال من أفواههم .فهوكان رجل علم في الرواية والدراية

معأ وعالكالرواية تجبٌعليهالرحلة» ليستمعَ من أفواه من يروي عنهمماداموا

أحباء» ى|كانيفعلٌالإمامٌأحمدٌبنحنبل» وكافعلفيعصره البخاريٌ ومسلمٌ من
أثمةٍالحديث.

ولهذا الجَلَّدِ والدأب» كان يركبٌ مَنْنَ الأسفار» لينتقل من طَبَرستانَ إلى
العراق» ويتتقلّ فيأمصاره دارساً فاحصاً راوياًء ويتتقلّ منبعد ذلك إلى مواطن
العلمفيالشامات ومصرء يأخذٌويفحص ويُدوّن.

والصفةٌ الثانيةً التي انّصف بها ذلك العالِمٌ الجليلٌ :العزوفٌ عن أغراض
أتتهبدّرٌالماللميأخذّمنهاإِلّاحاجته .وكانيرمَّى أنْيعيش فيفقرءكرياًزاهداً
منأنْيعيشف بيُحبوحةٍ منالعيش ذليلاًخانعاًطالباًمرضاةًأمير»أو مستظلاًبظل

سلطانٍ كبير.وإذاكانالمؤرّخون منبعده كانوايعيشون فيظلال الملوك»ويُكلّفُونَ
بلامة» فإنّشيمالمؤرّخين ليكنْف كيتاباته شيءمِن هْذاء لأنه
معحنهامبق
لبةً
الاكتا
كانيكتب للهوللحقٌء ولنفيه التيلميملكها حاكمٌ بعطاء .لتمياكتربيخ ملكِ

لينافق»كهكاُلّفَبعضكناب بني بوَيْهِأن يكتبتاريخّهم .فسلايل وجهور
ويكتب :ماذا تصنع؟ قال« :أكاذيب أَنمّقهاء وأباطيل ألقّقها».
والصفة الاثاللثةٌصمفناتٍ التي رفعيّه إلى الذّروة :الذاكرة الواعية» فقدكان
2

بحفظٌم ياسمع؛ث يمُدوّنويُرتب ,ولايُمكنٌ ثلمَننتْحكَلمثلّماحمّلبهنفسّهإلا
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ع١

أَنْيكونَ ذكوراً واعياًء إن التأليفت الجيدَ يحتاجٌ إلى ذاكرةٍ تحفظ وتّعيء وتُقدّم
ثمراتٍ حفظ ووعيها.

والصفة الرابعة» التي انّصف بها ذلك العالِمٌ العظيم :خَُضُورٌ البديهة» وقد

بَدَثْ هذه البديهةٌ الحاضرةٌ في مناظراته؛ يفُهسوَاجِلُ المُزنٌ صاحبّ الشافعي في
أصول الفقهِ الشافعي» ويفلج عليه في المناقشة» ويجمع المعلوماتٍ من رواياته .وهو

يعلعُ مروضوماكليّة مما دوّن.
والصفةٌ الخامسة :الإخلاصٌ فياطلحبقيقة» لا يميلُإل هىوىّ فييُناقل» ولا
يندفعإلىغرض غيرخدمةالإسلام ورجالِهفيتفسيرهوتاريخهوفقهه»وإذاكانقدجاء

فهتيفَسينرهَبعاضٌتِه فون انخداعه بالرواية لامنقصدٍتحريف الكَلِمٍعنمواضعه.
والصفةٌ السادسة :الشجاعة الأدبيةٌ الرائعة» وما يُذكر في ذلك أنه جاء إلى

بغداد» ولأحمدَ بنحنبلمنزلةٌعظيمةٌلهبعدماتهكاكانتلهفيحياه» ورقأدى
انع
بعل اللراسة الفيقةأنأعذاازختسيلحَدت ولسيققيههوائة عبدالجعاءل ق

خالفته انعقادَالإجماع ,فقر ذلكوى نايل انعراراللهعلىالعرشفيقولهتعالى:
#اليَحَنُ عَلَاعرش أسْتَوئ » [طه]5 :ء بأنْذلك معناةُ الاستيلاء' »2وليس الجلوس
فء إذ لايليقٌبذاتهالعليّة»وهذاخلافٌماكانعليهالحنابلة.
يير
مكنغ
يره» ١77: :41 وقوله :آلرَحمَنُ عَلَالْمَرشٍأَسْمَوئ © يقولتعالى ذكره:
«طبتريفسفي
( )١قالال
اناسمعتنىواء فيمامضى» وذكرنا اخختلاف المختلفين
لِّ
ادب
شىه ارتفع وعلا .وق
رعل
عحمن
الر
فيه» فأغنى ذلك إععنادته فيهذاالموضع.
سيير قولهتعالى :كم َسَمَو إل آلتسمَآهِ[ ©..البقرة« :]41:وأؤلى المعاني بقولاللهجل
وتقافل ف
05
 1ست  2لع
ثناؤه :ثم أَسْمَوئ إِلَألسَمَاءِ مَسَوّسِهُنَ :#علا عليهنٌ وارتفع فدبّرهن بقدرته :وخلقهن سبع
سماوات» .انتهى.
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وقد ذهب إلى الجامع ِيْصلٌّ الجمعة» فأحاط به الحنابلة يسألونه عن رأيه في

الإمام أحمد» وعن رأيه فيقوله تعالى :للحن اعلْعلَرْشٍ أَسْموئ  #فجابههم من غير
واراة» وقال رفي اعللنهه« :أمّا أحمد بن حنبل فلايعد خلافه)» فقالوا له« :لقد

ذكرّهٌ العلماءٌ فيالاختلاف»» فقال« :ما رأيته رُوِيَ ب (أي :مسائل فقهية) ولا رأيثٌ له

أصحاباًيُعوَلُ عليهم؛ وأنَا حديتُ الجلوس علىالعرش فمُحالء ثم أنشد:
سُبْحانَ مَنْلَيْسَلَهُأنيس

ولَيْسَلَهُفيعَرْشِهِ جَلِيس

فلما سم الحنابلةٌ ذلك :وأصحابٌ الحديثٍ معهمء وتَبُوا عليه ورمَوٌء
بمحابرهم» وكانوا ألوفاء فقامَ ودخل دارّه؛ فرمَؤْها بالحجارة» وصار على بابه مثل
الت االعلظيمحجمانرة .يوتلحامّلٌ مثلّهذاإل ماَنْيكونُتخلصاًشجاعٌالقلب؛

مؤيمناقًبوهلا.

تفسيره:
امه ابر جرير إلى علم الرواية والأدب ,وقد كان كلا العِلْمَيْنَ واضحاً في
تفسيره كلّالوضوح» فهو يَنقلُالرواياتٍ المختلفةً ليصلّ سندّها إلى التابعين» وأحياناً
يصلّها إلى الصحابة» ويختارٌ بعد سَرْدِ الروايات ما يراه أقربٌ إلى معنى الآية .من هذا

بنّجهإلىنْبالنصٌبعدأنيْزيلمنحولِهكلّم ياحولبيهوبينَإدراكهعلىوجهه
الصحيح؛ ولعلَّهفيهذاقدبلعالذّروة.
اومفيسة
خوه
وقدأتمّكتابّ التفسير سنةَسبعينَ ومتتين ٠اءلأي

منْعمّره أو السادسة والأربعين علىاختلانٍ الرواياتٍ فيمولده.

والأربعين

آم١٠6

ابن جرير الطبري

وقككلق علا الأمصار قو الشركة وكانفيهمأثمةٌاللغةفيهذاالعَضْرء
فكان في هذا العصر ثعلبٌ عاالكلغة» والمرَدُ صاحبٌ كتاب «الكامل»» والزَّجَاجُ
وغيُهم من النحويين وفرسانٍ هذا اللسان» وخِلٌ هذا الكتابٌ مشرقاً ومغربء وقرأه

كلقركانفتىوقعامق العلراف كل قدمهووفيله:
والكتاب جَزْلُ العبارة بين ون في بعض تعبيراته ما يصلٌ إلى أعلى درجاتٍ
انثر الفنيّ من غير تكلّفٍِللصناعة.
وقد ابتدأ في كتابه بمقدّمةٍ تحوي الكثير من العلوم التي تتعلّقُ براآلنقه بين
إعجارّه في بلاغتّه وقراءاتّه ورواياته» وبين أنه جاء 0

مبين» وليس فيه غيرٌ

غري» وتكلّم في ناسخه ومسوخه» وهكذا استزسلٌ في مقدمة كانت باباًللدخول
مفعيانيه القدُسية.

سَرَيَانُ بعض الإسرائيليات فيتفسيره:

وجل مَنْ لا يخطئ» وكلّإنسانٍ يُخطى ويُصيب إِلَاصاحبٌ الروضة .ولا

شك أنه أَخلٌعلى التفسير بعضٌ الرواياتٍ التي اشتمل عليها .ذلك أن الإسرائيليات

َرَت إلى المسلمين في عصر الصحابة» حتى إِنَّابن تيمية يقول فيرسالةٍ التفسير:
إن عبدَاللهبن عَُمَررضياللهعنهماقدأصاب يومٌاليرموك  وهياملعركةٌالفاصلةٌ
ابليمنسلمين والرومان  أصاب زاملتَينِ منكُنْبٍأهل الكتاب .قَسَرَتْ معلومائ)
إلى التابعيين وبعضص الصحابة» ولذلك شُحنت بعض الكتببالإسرائيليات .وكان

بعضّها فيذلك التفسير الكبير الذي كتبهذلك العالِمٌ العظيه”".
ائيليات فيتفسير الطبري :دراسة في اللغة والمصادر العبرية» للدكتورة آمال
رب:
ستا
()١ايلنظإر ك
«

عبدالرحمن ربيع»طبعفيالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية-مصر_-سنة ١ 874ه > 8١١ 7م.

أعلام وعلياء

5
قصة زواج النبيَكِةِبزينب بنت جحش:

ولعلّمنأبرزٍم كاانفيالتفسيرمنإسرائيليات :قصةٌزواجالنزبيّيونلب
بنتَجَحْش» فقدذُكرأن النبيبل رآهافوقعثفيقلبه»فأرادَالزواجمنهاواستخيا
مِنّ الإعلان فيذلك”".
وهذاخطاًلاتقمح صريحالنصّءفاللتهعالىيقو :ل# :وتخفى فيتفلكت

مألاه مُبّدِيهِ  [الأحزاب »]7 :واللهل يمُيْدِعشقاء بل الذي أبداه أمثاليلُهلطهبألنّْقّ
ان ذلك لشق» بل لجح المسلمينعلىأنلم
دَيْدٌزوجتهء وكما
مَنيْتبتّؤنهم تأكيداًلمناعلنبين»ي ولذلك قال تعالى# :قلنًا فَصَئن ريد ينها وطرا
0

7

27

2-1

اكو علاومن حر فه وج ييه !إذذااقَصَوأمِنْهُنّوطرا ©
ل لي

[الأحزاب :لا ].

ا اليل" عقن جا
ومن الخريت :أن  12الفكرين العو ابت رهينذفق
الحافظ ابنكثير»وقال:إِنْابنجرير بط فيهذاحََبْطاًكثير» ولمتصح فيهرواية
2

3

5

8

-

-

#

قطء بل كلها إسرائيليّاتٌ من أعداء الإسلام”".

) (١ينظر :جامع البيان للطبري ؟؟.٠١ :

يرشختزلايف »فاشكلا«  47847177 ":يفسنلاو  /1» :ريسفتو نيلالعلا ص . 096
()١نمو :ءالؤه

(؟) قال اابنتكثفيرسفييره» « : 8 5ذكر ابنجرير وابن أبيحاتمهاهناآثاراًعنبعض
المّلفء أحبيناأن تُعرض عنها صَفْحاًفلانُوردها» وقال ابنحجر في«فتح الباري» :541 :/
«ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري؛ ونقلها كثير من المفشّرين» لا ينبغي
التشاغل بهأ؛.

1

١

ابن جرير الطبري

ق ندتراكٌالكلامفيفقهابنجرير»فقدكانعالافًقيهامًجتهدال ياقلعنامي
املنفقهاء» وكان لهمذهبء ولذلك مَوْضِعَ تفصيل.
ايرك تاريمّه»فقد شرّق وغرّب» لقدأتمّتاريخّهفيما بعدسنةثلاثمئة
ولكنا ل ت

 »”١وقد ابتدأ تاريحّه بذكر قصّةٍ الخليفة» فذكر خلقٌ آدمَّوإبليس» وما كان من

نزول آدمَإلى هذه الأرض المتنازعة المتناحرة» وتتيّع بعد ذلك أخبارٌ النييين نيبانبياً
مستعيناً بالقرآنٍ الكريم» وقد يفصّل ذلك ببعض الإسرائيليات من غير خروج على

اتدواية حليلك لمشيو مقرل ني باد إل ذفنمل القولكيه

وذكرٌ أخبارٌ الراشدين وأخبارٌ بني أميّة وبني العبّاس واستمرٌ فيتاريخه إلى أن أممه

إلى حين موته» فجاء حُجََةَ في التاريخ الإسلامي ,لا حُجَةَ فوقّه وقد كتبه بعبارة

جزلةٍ قوية واضحة» وكان يسند الرواية فيه| يتعلق بالوقائع الكثيرة.
هذا هو ابن جرير الطبريّ الفقية والمفسّرء والأديب والمؤرخ» وقد وصل إلى

القمّةِفيكلّماكتب»فرحمه اللهورضي عنه.

 وتنظر الندوتان اللتان شارك فيها الأستاذ أبوزهرةفيندوات مجلة «لواءالإسلام؛ حول موضوعاعاش
اأول
لرسمن
لى:عفي
دد ال
زواج النبيكك بأمْالمؤمنين زينبء ال
نة السادسة (7/111ه -
1م

ديد
لية:
اثان
وال
عف

ننة
ااني
لعش
الث
سر م

العاشرة١971/( :ه 1041/-م)» وستصدر

«الندوات القرآنية» بتحقيقي فيفترةقريبة بعونالله.
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7

ل

“م

(88-:95ههم)

العالم التقيٌّالحرٌ
كان الداخل إلى البيتٍ الحرام في اثلث الأول من القرنٍ السادس الحجريّ يجد
فّ حوله طلابُ الأدب ونا اللشجارة تقل المواعظٍ وجوامع الكلم.
لًتقد
الا
رج
وطُلّابُ التفسيروسائرعلوم القرآنٍوالحديث» وقد كان ذلك الرجل الو

انان

اعزالية3ا نافويهرهسينارقوف فك لسك إعدىرجانه ماين
ْةلء وإذا سساتربرهاها بثوبه المَضْفاضء فيظنه الناسٌ أعرجء ولا
جشب
ّة ت
رشب
لبخ
اها
عن

ض ععلىفي البدنّ» ودفعاً
لاءً
اتعل
يظئونه مقطوعاًء ويكفانعلٌ ذلك ستراًللعاهة» واس
للريبة» تملا أمامَالناس.ذلكمالرجلٌهوأب اولقاسممحموةٌبنُعمرٌالزغشري.
قداختارفيشَطْركبيرمنحياتهأمنجيكاوونّراً بِيتٌاللاهلحرام”"؛ ولذلك
كان طلابٌ العلم يتقصّفون حوله لعبقرية رأؤهاء
وله
أطلقوا عليه اسم جارٌال
( )١مجلةالعربي :العددلال عام١08211 ه 1551-م.

(؟) رحل الزمخشري من خوارزم إلى مكة قبل العشرين والخمس مئة؛ لقراءة كتاب «سيبويه» على

أبيبكرعبداللهبن طلحة اليابري الإشبيلي الأندلسي كمافي «أزهار الرياض فيأخبار عياض"
للمقرّي الا

الزغشري

هه١

فبُقفهي» وهو البحرٌ الزخار الجامع
لُجِي
وثارناضجة في العلوم جَنَوْهاء فاهوت
لكلامالعرب”'"؛ وهو الحكيم الذي ينشرٌ الحكمة والموعظة الحسنةًفيمجاليه» وهو

ددل حول العقائدٍأرسالآء وهوالمفسّمٌُللقرآنٍ
لجٌجعن
احُج
التكلمالذيتجيء إليه ال
هلمعنىواللفظمعأءوبعقلٍ
في ا
هذَوْقٍمُرهف» يذرٌ
يلمحالإشاراتٍ البيانيةفيب
الذي

فياك يق إل الله ولا يققت عند العاف وبقلب مؤمن يسع أمامّالحقائتي

القرآنية» وتضيء فيقليه التَّجِلَّياتُ الربّانية وهو يقرأ ويتفهّم.
0ه

َمَحاْقشْرء اقرية عرفت به:

ولدذلكالإمامٌفيسنة* '"'155بقرية زمخشر .وهي منحقْروىَارَرْم؛ ولعل
هذهالقريةماكانتلتُذكرٌعلىلسانأحدٍمنغيرٍأهلالقرى الت تيُجاورّهاء ولكنها
الآنتُُذكرٌفي الَّرقٍ والغربء وفيعدَةِلْاتِ غير العربية» لأنهادشرفت بنسبة أبي
القاسم جاراللهإليهاء فبعد أنْكانث نكرةً صارت معرفة» حتى إنها في الحقيقة

لحديرةٌبأنتنسب إليهولاينسب هوإليهاءإِذْهيعُرفتْبه؛وليمُعرفٌبها.
يوُمعرفٌ شيءٌعن أبيه .ولكن عرفت أمّهبالتقوى والرحمة» والعطف على

صغار الطير»ولْنسْقُ لككلامّه فيسبب قطع رجله؛ وقدسّكِلَعنذلك» فقال:

دعاءٌالأم:
«دعاءٌالوالدة» وذلك أنيأمسكتٌ عصفوراء وأناصبيٌّصغير» وربطتٌ برجله

خبطاًفأفلتمنيديودخلٌ خرقاًفجذبئُهفانقطعتُ رجلّهفتألَّمِتٌلهوالدي.وقالت:
()١لفأيصل :العربي.
ا
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ا

ل

دعجم

أ

أ

الدابة فيأثناءالطريق» فانكسرث رجلي وأصابني منالألمماأوجب قطعها».

وإِنَّهذهالقصةلتنبئ عنأمرين:
اقة :راماي قط سواطلأ أيا
فاده قاب دراطتاتستو و
كانموضعّهء والرحمةٌ من صفات المؤمنن المخلص.

وثانيهما :أن الزغشريّمعأنمهعتزلٌير الأمورّإلأىسبايهاءكانلط إهانه

بقدَر الله تعالى» وبأنّكلشيء بِقَّدرٍ مقدورءيعتقدٌأنَاّستجابةً الله تعالى للدعاءٍ لها
شأئهماف سيَيْرِالأقدار» وفيايكتبهسبحاته وتعالىلعباوه منغيرتغييرٍولاتبديلفي
علمه أوإرادته أو و

م:
لئة
اأتله فعيبي
نش
آوى العلم إلى تلك البلادٍ النائية من أرض الإسلام» وانتقلّ الأدبٌ من ربوع

الكوفة والبصرة وبغداد إلى همذانَ والرّيّ وخوارزم ورّخِرَتِ اللغةٌ العربيةٌ في
القرنينٍ الخامس والسادس» بذخائرٍ الفكر الإسلاميّ والفلسفي التي أنتتجها العلماء
الذين :نشئوا وعاشوا في تلك البلادء وأنتجواء وأخرجوا النفائسٌ والموسوعاتٍ في

الفقه والتفسير واللغة والأدب.

فقد خرج منها أفذاذُ العلاء والأدباءِ كبديع الزمان الحمذاقٌ والخوارزميٌ»
و

وخرّج منها الفقهاء والمفسّرون أمالٌ الشيرازيٌ صاحب كتاب «المُهَذّب) ف الفقه

( )١فيالأصل :مقدره.

الزغشري

/زأه ١

القارن» والفخر الرازيٌ بحر العلم» والغزاقيٌ صاحب الحكمة» وخرج منها علماءٌفي

شنى العلوم؛ كالشهرستانيٌ صاحب «الحِلَلٍ والتّحَل»» وأبي'" الريحانٍ البيرون المؤرّخ
1
والرياضيٌ والفيلسوف.
انتقل الزمخشريٌ من بلدةٍ رَّمَخْكَر إلى بُخَّارى وهناك تلق الفقة الحنفيّ من
أثمته بباء وكان لفقهاء الحنفية بتلك البلادٍ النائية مقامٌ في الفقهِ والَدّلٍ والأصول»
وحسبي تعريفاً بمقايهم أنْ يكونّ من بيهم شمسُ الأئمةٍ حلاوانيٌ» وتلميذُه شمسش
فية.
نبيأب
حاح
الأئمة الرضى شارحكُنّبٍمحمد بن الحسن الشيباقٌ ص
وتلقى الحديتٌ عن أثمة المحدّثين في بخارى» ثم تلقى الأدبّ واستحفظ

الروايةً على كبار الرواةٍ بباء وهكذا أخذ من كل دَوْحَةٍ من دَوْحاتٍ العلم أطيبَ ما
مل ثميانرء وأينمَ ما فيها من رَهْرِء حتَّى إذا تغدّى أكمل الفذاء» وغل الفذاء في
نفيهعلماًناجحاًمشرقا أخدٌ يكتبٌفيعلوم غتلفة» فكتبفيشرحالسَنّة وروايتها
كتلبّه «الفائق»؛ وهو فائقٌ حقاء وكتب في البلاغة كتات «أساس البلاغة» وهو مُعجمٌ
لاستعالاتٍِ العرب وليسّ للكلماتٍ فقط» وكتاب «جواهر اللغة»» وكتاب «مقدّمة

الأدب»؛ وقد أحصى ياقوت في «معجيه» عدداً كبيراً من كُُبِههفليُرْجَعْ إليه؛ ولعل
أكثرّها ذكراًوأبقاها أثراًكتابه «الكشّاف)."0
( )١فيالأصل :وأبو.

( )1هذاءوقد حذّر الشيخ الإمام ابنُأبيجَمْرةالأندلسي» منقراءةكتبالزتخشري؛ للعارف بدسائس
الاعتزال» لأنه لا يأمن الغفلة» فتسبق إليه تلك الدسائسء ولغير العارف أيضاًء لأنْ تلك الدسائس

تسبق إليهوهولايشعر» فيصير معتزلياً .نقلهذاعنه الحافظ ابنحجر في«لسان الميزان» في
ترجمةالزمخشري.
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آيرن:
رفس
لفقفيت
اكشا
ال
ا
مقامٌالتفسير جليلٌ خطيث وهومُرتةقىصَعْبٌل ياِجْروعليهإلامَنْ اجتمعثْ عندّه
لمونم القرآنٍ والسئة أوفى قَذْرء ومن حياةٍ
عال
متلكاث في علمالبيانٍوذوقه» ون
0

يو درورو د ريفسة (لايةذلكمدللوقك موريوف قن

ولعلمنالخيرأننْتركَالكلمةًل لهيعرقّنا أوصاف المفسّرء فقدقالّرضياللهعنه:

اليافوص علىشيءِمنتلكالحقائتي(أي معاني القرآن) إِلَارجلبَرَعَفي
علمين مختصّيْن بالقرآن» وهماعلمٌالمعانيوعلمُالبيان  ..وحرّصٌ علىاستيضاح معجزة
رسولاللهوكِْبعدأَنتْكوّنآخذاًمن سائرالعلوم» جامعاًبينتحقيقوحِفْظ كثير

المطالعات» طويلٌ المراجعات» وقدرجمٌزماناًورجع إليهورّدَّورد عليه ..وكانمم

ذلك مُسْتَرَسِلٌ الطبيعة مُنْقادهاء مشتعلّ

القريحة وقَادَهاء يقظانٌ النفسء درّاكاًللّمحةٍ

وإِنْلطّف شأئماءمنبهاًعلىالرمزة وإنخفيّمكائماء لاكرّاًجاسياًء وغلياظاً
جافياءمتصرفاًذا درايةبأساليبالنظموالنثر ..قدعلمكيفيُرتَّبُالكلامٌويُؤلّف»
وكيف يُنظّمويوصّف».

٠

هذه صفات مَنْيَتَصدَّىلتفسير القرآنليتعرّفَ مواضعٌ إعجازه؛ وأسرارٍ بلاغته.

ولقدكانيحسبُ أنه ليس من فرسانٍ هذاالميدان» ولذلك ليفكّز فيسلوكِ ذلك

المسلكِ الذيقدتنقاص عنههنته.
ولكنهكانيُذاكِر المعتزلةَ منإخوانه فيمعاني القرآن» وهممَنْكانوايجمعون

بينعلمالعربيةوالأصولٍ الدينية» فطلبوا إليهأنيكتبّلهمتفسيراً يكشففٌ عن أسرار

الزمخشري

ل

لتزيلبعدأنتْن لهأمنه بهذا الأمر جديرءلماكانيُلقيهمِنْتفسير لآياتٍ كانيثيدُ

إعحاء

امهم

.

فشرسورةالبقرة»واستعفى منتفسيرسائرالقرآن:
دلكنهيُسْتعفيلعظم الأمرءوبعدّإلحاحشديده أمى عليهم تفسيرَ سورة

البقرة»واكتفى بذلك ليكونّ تفسيره مثالا يحتذى ومنهاجاًء يتتهجونه .وقد أسهبّ

وتفخىصبوهصاً أن الشيخوخةً قد
فيتفسيرسورة البقرةٍ الذي أملاه .وقد اك
سارعث إليه.وقدحَدَتَماحرّكهمتّه»ليمم اابتدأءذلك أنهوهويعاودٌالذهابّ

أل الجاورةلبيتاٍللاهلحرام»كلّمامرعّلىطائفةمن أهلٍالعلمهوجدَ عندّهاشوقاً
لتقرأماأملا ٠ه .وا حلبمكة»حَرّماللاهلآمِنِءوجد الشريفَ الحسينيّأباالحسن
علبن حّمزة»ولهفي قليهالمكانة»فذكرلهأنهكانيدث نفسّهفي مدقغيبتهعن

اهرزم ليتوصّل إلى ذلك التجزءفِسفيير
ولي
بفدخَ ع
الحجازٍأن يقطمّالفيافي وي

القرآن الذي أملاه .ويخاطبه فيإتمام ما بدأ.

ثميعودفيالعشر السابعة إلىإتماممابدأ:
ميِذبدامنأنيُتمّمَمابدأءولك أنَىلهمنقوَّةاِلبدنمايتمّمُالباقيّ على
منهاجماابتدأء وقددخلفيالعشر السابعة .ويقولفيها« :ناهزثٌ العشرٌالتيسمّتها
العربٌ :دقاقةً الرقاب» فأخذثٌ في طريقةٍ أاخصلرٌأ م
ونلى» ضماعنٍ الكثير من
الفوائد؛ والفحص عن السرائر».

أتمٌالتفسير فيأقلٌمن سنتن» وهومَُاورٌبيت الله»ويقرّبُ منصديقه

كي:
لف
ذقول
النّريفه وي

«وما هي إلاآيةٌمنآياتٍ هذا البيتِالمحرّم» وبركةٌ

أنيضثعلِّم بنركاتٍهذاالحرم| 0

أعلام وعلماء

انَسَمّتفسيدالزخشريّ بسماتٍلمتوجذفيغيره»فهويعرف أسرارٌالبلاغةفي
القرآن وأوجة إعجازه» ويسبقٌ إلى مداركَ كانت بكراً لميسبقه أحدّ إليهاء ومن جاء

بعادهل مذنين كتابولاتففيسير البياٌ قباسُلواكمثنيهر» وامنتهمّمبنعه اتّباعاً وإن
ليبلغشأوّه؛إذ كانالفرقٌبينالفكرةالأصلية والمحاكية واضحاً ومابلغأحدٌفي

يٌالز
تفس
تيرعه؛مببلع
رتخش
هريّ
' م'ن".
وكان يذكرٌ المعنى ابيتداذء»كثرمٌ المناقشة حولّه بقوله« :فإِنْ قلتّ »»... :ثم
وفرية البقرة» وهو
سدأه
يجببٌ فيقول« :قلتٌ 2... :وإنْ ذاللكمهنوهاج الذي ابت

التزامٌللجدل الذيانَصف بهالمعتزلةٌوكانوافيهبارعين.
والكتابٌ كانمفصّل التفسير فيالبقرة» وكانمَُملاًفي|وراءهاء وقدذكرٌهو
هنْي
تدأ
نأرا
ينه
السبب» وهوأنهكتبّ الأولّفيقوَّتِهءواشلئاينَخفويخته ولأ

قبل أن يسبقٌّ إلبهِ القدّرِ .ذْصار يحسب أن وجوبٌ الإتمام لميكنْ وجوباً متراخياً»
بل كان الوجوبٌ على الفور.
ومن الغريب أن الذينَ حاكَوْهُ أو تَلّدُو

لون فيا أجملّ ويُفصّلون فيا

فصَّلء وقدوٌجدعنده العُذره ولامعذرةًعندّهمإِلَاأنْيكون ضعفٌ الهمّة» وضيقٌ

الذراع» وقصورٌ الباع.

رن»جفمية الزمخشري« :وأما «التفسير» فقدأولع الناس
تيزا
( )١قالالحافظ ابن حجرفي«لسان الم
به»وبحثوا عليه؛ وبيّنوا دسائسه» وأفردوها بالتصنيفء ومَنْ رسخت قدمه فيالسَّنّةَوقرأطرفاً

مناختلاف المقالات انتفعبتفسيره؛ وليَضٌُُهمايخْشىمندسائسه عفااللهعنه».

الزخشري

ا

الزغشريّ الواعظ:
فيهذاالعصر الذيعاش فيهالزنخشريٌّ كثرتكتاباثٌ المقامات» فكانت فيه
امذان» ومقاماتٌ الخوارزميّ؛ وغيرهماء وكانت الكتاباتٌ
مقامات بديع الزمانٍ ه
الأدبية في ذلك الإبّان ليست مُّرسلة» ولكثها كانث مسجوعة :فالنثرٌ الفنيٌ السائدٌ

لّةِلفغية» والكاتب المُبْدع» إلاأن
اُجَ
غمثشلٍريّ» الح
افليسهّجْعء والمليكزنل

ياخولضٌخمامئضين ,ولكنّه كفتياباته الفنية المسجوعة :لاينّجهإلىاللفظٍ منغير
تجويدٍالمعنى؛ فاكانكخيره لاعمللهإِلَ النثرّوالكتابة» بلكانالعالِمَ الأصول»
والفقية والمتكلم .فعنده ثارلوةمٌعاني قبل ثروةٍالألفاظ» وتجاريّه التي اكتسبّها من

يواترٍ المحرّمء قدأكسبئهآفاقاًفيالتفكير
بٍج
لطلب
الى
م» وإ
للب
علىط
لإ
ااته
رحل

ر]ه كرقلةرولة ,ذفلىك وسائل
تنوك امنيا عارنهالعلينية» فكان :نبتومك
مُكَمَةالمبنىوالنّسحء وفيهاالمعانيالبكر والألفاظً الجَزْلة» فكانت كعروس جيلةٍ
فثيوب الغرس .ومن هذه الرسائل« :أطواق الذهب»» و«الكلم النوابع في المواعظ»),

وانصائحٌ الكبار ونصائحٌ الصغار»» و«مقاماتٌ في المواعظ»» وانزهةٌ المستأنس»»
و«الرسالة الناصحة»» و«ربيع الأسزاركة وزديوان لطت نيران رسائل» وغيدُ ذلك

من رسائل أخوية تضمّنتٌ معان حكيمة.
ولنقبض قبضة من كتابه «أطواق الذهب» تدل على سائر كتابته» فقد جاء

فيهافيتيرالناسوالأزمان« :الدنياأدوارٌوالناسٌأطوارء فالبسلكل يومبحسب

ماالفيطهمونارق» وجالِسكلّقومبقدرماهممن اّلطرائق»فلنتبريالأيامٌعلى

أمنيتك» ولقنْتضنزيلاّلّأيادمٌعِلكى».

أعلام وعلماء

ويقول" :لا أُحدَّتُك عن بلدٍ الشوم ذلك بلدٌ الوالي العَشُومء فإيّاك وبلدَ
الجَوْرِ وإِنْكنتٌأعرَّم بنَيْضْةٍالبلد» وأحظى أهله بالمالٍ المثهروالونّد».

والزغشريٌ لميعضعلىمائدة الأمراء والحكام» ولذالميرضّأنْتكونٌ آراءً

العلماءِ تابعةٌ لأهواء الأمراء .ويقولُ في ذلك« :ما لعلماء السّوْء جمعُوا عزائم الشرع
ودوّنوهاء ثم رخحصوا فيها لأمراء السّوْءِ وهوّنوهاء إنما حفظُوا وعلّقوا وصفقوا

وحلّقوا لبُقُمروا (يجمعوا) المالء ويَيْسَرُوا».
ويقول في بثَروح اهمّة« :لا تقنع بالشرف التالد» فذلك الشرفٌ للوالد»
واضمُمْ إلىالتَالٍ000

وتلُداْلٍ بشرفٍ أبيك م 11يدل

عليهبِشَّرّفٍفيك».
واهكلذام نعجداٌنٌ الكريمة افليألفاظ الحُلوة والأساليب الرّصينة.

يقتان:

ىن
#

وقبل أنْنغادرٌ تلك الرياض مآنثار الزَعْشْري» لابدأن نسجّل حقيقتئن:

إحداهما :أن هذاالعالِمَالجليلٌلميعرفأنهتلقأميراًوليمُوثَرْعنهف كيتاباته
أنه مدّح حاكأ» أو سَخْرَقَلَمهلخدمةحاكم؛ وإنَّالمُتَتبّع لرسائله إلى أصدقائه لا
يد فيهاإلاعبيرَالمودّة» وعْرْفٍ الإخاء» وروحانيّةٍ الصَّداقة» ولايد فيهاازدلافاً
لأمير قط.
ماّ الحاكمفقط» بل أمامَالعلماء» ارتضى
ال
ماء
الحقيقة الثانية :أنه كان شأجاع
د

واء ».

)اه

ه.

1

ا

م

'

أن يكونٌ معتزلياًفي اعتقاده وقتّكان مذهبٌ المعتزلة فيذلكالإبَّانِ مضطهداً من

١

الزمخشري

الحُكام؛ مستنكراً املنعّلماء» مُزْدَرَىٌ من العامّة» ف| جَبنَ من إعلانه» والدفاع عنه
والدعوة إليه .وقد اعتبر بعض العلاء من هناته فيتفسيره حَشْرَهُ مذهب أهل الاعتزالٍ

فيه ولكن ممّ ذلك أجمع العلماءٌ على أن ذلك لميذَمَبْ بسلامة جوهره؛ واشتاله
عاللىلآلئ الفائقة.
ولقد كان لمَرْطٍ شجاعته إذا استأذنَ على أحد ,قال للآذن« :قل :بالباب
محمودٌ المعتزلي».

ولفرط شجاعته كانيُعلنٌأنَاّلقرآنّخلوق» وهورأي المعتزلة :حتىلقدهم
فيافتتاحية كتابه التفسير أن يقول« :الحمد لله الذي خلق القرآن »»...ولكنّ أصحابه
كن.
لع
ذَوْه
نَه

وقالوا له( :إن فعلت نفرٌالناس منه فلمينتفعوا به) .وعندئذ تطامنَ

المعتزلٌ التق النافمٌ الذي يرجو الخيرَ للناسء وَقَبلَأَنْيكتبّ في الافتتاحية :الحمد
لاللهذي أنزلٌ القرآن».

والآن قد مضى الزمشريّ إلى ربّه''» وبعد أكثرٌ من ثانمئة سنةٍ من موته
يتذاكر الناس فكرّه كأنه حاضرٌ بيتهم .وهكذاكلشيءٍإنسانقٌيَفنىإِلَام تاُسجّله

المواهب ,وما ُسجّله النفسٌ الحرّةٌالطيّبة» والعقل المُثْرِقٌ المستقيم .اللهمّ اهينا
إلى الطيّبٍ منّ القولء وامّْدنا إلى الصّراطٍ الحميد.

( )1توفيأبوالقاسم الزغشري ليلةعَرَفَة سنة472ه عن ١/ سئةرحمه اللهتعالى.

أ

ديت

١

3

الفخرٌ الازي”"
:هم -كاداكه)
رجل دنياودين

رجلٌجمعالعلمَوالمال» واحتارٌ منالدنياكثيراء ومنعلمالدّين أكش وترك

لأولاده وأسسارئرتِه تاركلةٌممانل» فبنفيثنُائهم» وذهبتٌ معهم ,ولكنّه تركمعّها
آثاراًعلميةًباقية يذْكَرٌ مباء وتذْكَرٌ منسوبة إليه» فم| تركّةُ من حُطام الدنياء يلبقّ منه
شيء؛ وماتركهمنعلم؛ل يمذَهَبٌمنهإلام أاخفيْهالخزائنٌالعلمية» ومآلّهالظهور»
ولقد صدق رسولٌ الله الصّادق الأمينكل إ يذقول« :إذا مات ابنآدم انقطمَ عملّه
إِلّاثملناث :صدقةٍ جارية» وولدٍ صالح يدعو له .وعلم ينتفع مك وأعلتها
رك ذلك الينجل نينألقندينار» ومئتي كتاب ما بين وسيط
الغالث منها .لتقد

ومبسوطء وقد ذهبتٍ الدنانيك وبقيتٍ الكتب» وبذلك يتقرّرُ أنَّكل شيءٍ يفُنى في

وح والعقل.
رٌصلٌ
لم يات
الا
بنياإ
هذه الد
( )١مجلةالعربي :العدد  55عام 78711ه 71591-م.
(؟) رواه مسلم »)(1"151١ وأبو داود ( »))0832والترمذي »)(5/77١ والنسائي ( ,1050ولفظه

إانتسان انقطع عنهعمله إلامنثلاثة :إلا
عند مسلم منحديث أب هريرة مرفوعاً« :اإذلام

مصندقة جارية» أو علمينتفع به»أو ولدصالح يدعوله).

ل

الفخر الرازي

ذلك الرجلٌهومحمدٌبِنُعمرٌبنالحسينٍ القرشييّالبكري» وقداشْتٌهرٌبلقيه
فاخلردين الرازيّ»ثمأُوجرٌاللّقبءحتّىصا يرُذْكَرٌب«الفخر الرازيً».

والرازيٌ نسبةٌ للرّيّ حيثٌ وُلِدء وحيث نشأً وترعرعَ وشدا في العلوم» وكان
أبوه خطيبٌ الريّ» وواعظهاء وذا السَّمْتِ الحسن بِينّ أهلهاء وبذلك الوسط الذي

نشأ فيهوالتّسب الذيينتسبٌ إليه»اجتممٌل أهمران :كلاهماأعلاةٌوسّمابه.

أوهها :نَسَبٌ شريف» إيتذنمي إلصىِديقٍ هاذلهم بي بكرخليفةرسولٍالله
كك وصفيّه في الجاهلية والإسلام» ووزيره في تدبيرٍ الدولة» وصاحبه في الغارٍ»
وثاني الاثنين.

وثانيها :البيئةٌ العلمية» فإِنَّأباهكانعالمأء وكان خطيبٌ الريّ»فنشأفيبيت

العلم؛ وفي وسطه.
بيئة م فيبلاد خوارزم:

ختْوفايبلرادٍّزم وغريهاوما وراةهاء حتى
وإنَّالمدارسٌ الإسلامية قد أَنبّ
نبَعْ فيها العلا الكباة أمغال أبي الريحان البيرونٌء صاحب الفلسفةٍ والتاريخ»

والخُوارزميٌ صاحب الرياضيات؛ ثم الخُوارزميٌ صاحب المقامات» ثم بديع
الزمانٍ هاملذاني ومَنْ جاء بعدهمء ثم كان فيها الشيرازيٌ

ار

طائفةٌكبيرةٌمنعلم|ءالمذهب الشافعيٌ الذيكانيسودٌفيتلكالبلاد» وله القلبُ

والسلطان .فَمُندٌ أدخل محمد بن إساعيل القفَالُ الكبيء الشاميّء المتوق سنة 65#
ييَزنْميود» حتى إذا جاالءقًرنٌ السادس
اهد» ووهو
لهذ
ذلك المذهب الاجليللٌبفي
لةٌشفعيب.
اياد
المجريّ؛ كانت له الس

أعلام وعلماء

1

الرازينَشَّأف بييئةالعلم:
وبهذايتينأنّفخرٌالدينالرازيقدنشف بييتاِلدين؛وفي مَعْدِنٍالعلم؛
بُلبّه وقد اَّمهإليه فاْتحفظ القرآن»
بدأن يتجةإلاىلعل بمك
وني بيثيو»فكانلا

وروى الحديتٌ؛ وتعلّمعلوم اللغةٍ والفلسفةٍ والكلام» وكان مع كلهذا طالباً للفقه»

وكانمِنمُْقتضى كمالبيئةٍأنْيكونَشافعياًءولذلك كانمنأعلم الفقهاءبفقه
الإمام الشافعيّ رضيالعلنهه» وكان من أشدٌ الناس تعصّباً لذلك المَذْمَب.
عصرٌ امتازبأربعةأمور:
ويجب أنتُررَأنَّهذاالعصرٌقدامتارٌبأمورأربعةكلهاالتقثفيفخرالدينٍ
الرازي رضي اللهعنه.

وعم:
عللجمي
لصي
١اتح

أُولُهذهالأمور :هوتحصيلٌ العلومكلّهاءفلميكنالتُخصّصٌُ واضحاً فكان

الفقية يجمع إلى الفقه علم العقائدٍ وال وعلم اللغةٍ بشْتّى فروعه وتمتز هذه

العلومٌكلهآافثايره وفي تفكيره ويظهث كفتايبات كانه متخصّس فيكلواحلٍ منها.
؟ -الموسوعات العلميّة:

لالمأموورسهووعاتٌ العلميةٌ الجامعة» فقداتََّداَلعلمامٌ إليهاء فكان
وثاني هاذه
 5المذهب ا حنفي «المبسوط» للسرخسئ» وهو وسوعة فقهية» وكان في المذهب
الشافعي «المهزَّبُ) للشيرازيٌ؛ وكان ف المذهب الحَنبلّ «المغني» لابن قدامة» وكان

ف ايلمذهبالمالكيّالموسوعاتٌ الفقهيةٌالمختلفة» وحسبٌ الغرب العريديوانٌالفقه
الكبير» «واهولمحل» لابن حَرْمالأندلسي.

١

الفخر الرازي

الجدلفيالفقهوعلم الكلام:
الأمرٌ الثالث :الجَدّل» فقد سادّ هذا العصرٌ وما قبلّهالحدلُ الفقهيٌ والكلاميّ»
حنىكانالعالِمٌل ياُوصَففٌبفضْل العلمفقطء بل كانيُوصَفهممذلك بفضلٍ
وىا
ال»نحت
كلجد
نلاىظرة وا
اقدلرةم ع
ال

يقولون فيمدح العالم :كعانلاً نظّاراً»

وإنه لفرط عناية العلاء في ذلك الزمانٍ بالجَدَل كانوا يُقيمون مجالسٌ العزاء
ف فايهة.
بالمناظراتٍ فيمسجدٍ الحيٌّاالذلي كوانت
؛  التعصب المذهبي:

الأمرٌ الرابعٌ :هو التعصّبُ المذهبيّ» وإن ذلك نتيجةً الجَدل» فإِنَّالجَدَلَ
جُعلُكلّصاحب فكرة يستمسكٌ بهاوءيعتلُالأدلةًلتقويتهاء ووراءًذلكالتعصّبُ
دعّنل.
جهيَنهى
لهعن
الل
الشديد» ولذلك كان الإمامٌمالك رضي ا

كتبٌالرازي وتصانيفه:
ايزي» فكان عالماًبأصولٍالفقه .ولهفيهكتابُ
ظهرثكلهذ اهلاأملورٍر ف
لسرا وهو ع ف الرتبة الثانية من كُتُب هذا العلم» وقد اسْتَبَحَرٌ فيه»
تَعمّقّفيمسائِله وقواعده تعمّقٌالغائص العارفٍ بمواضع اللؤلومنه»وكانعالاً
أو لين ومست

جلاق
هعن ماا
يا
د فم
وقكب
لكلا
عا

في أكثرالأحيان؛ ومُناقشاً لهفيبعض الأحيان» وقد قال ابن كر فى كله «أحَدُ

الفقهاء الشافعية المشاهير بالتّصانيف الكبار والصغار» وله نحوٌ مئتي مصنفي .منها
التفسيرٌ الحاؤل» و«المطالبٌ العالية»» و«المباحث الشرقية»» وله في أصول الفقه

(المحصول» وغيده» وصنّف ترجمةً الشافعيٌ فيمجلدٍمفيد» وفيهغرائبُ يلُاواقَقُ
عليهاء وينسب إليه أشياءٌ عجيبة» .و(االبلدانيةهاية» ج١7؛ ص .)02
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ّ:
عيّىفي
فراز
ابال
شكتا
افةلعند
وق
ونقفُهناوقفةٌقصيرةٌعندكتابه«مناقب الشافعيّ»» فقدكانمُظهراًلتعصّبه
المذهبيبادياًفيه»ماتركمنقبةًلمينسبّها إليههومع ذلك كانيُعرّض بغيره من
الأئمةء وحيثٌُ وجدّ روايةٌ ولو كاذبةً تُعليه ساقّها من غير تُحيص» وكأنها خبرٌ

صادقٌ لاشكٌفيه.ومنذلكمثلاًم راواه عنحمدٍبن عبداللهالبَلَوي» فإنه روى
عنهأن الشافعيّ عندما سيق إلى الرشيدمُتّهماًبالتشي سنة 1ه كان ذلك بدس
خف منأبييوسف ومحمدٍتلميذيّ أبيحنيفة رضياللهعنهم .وادَّعىلهعلمَالطب

وعلمّ اليونانية» معأن الرواية كاؤبة» لأنأبايوسفَ قدمات سنة  781قبل أن
ب لحم جم رك عدب اع ار مي نا اموي أي يدرالا
علمَالعراقٍمنهبعد أَنْفكّتْقيوده.ول بي*ثبث أن الشافعيّ كان يعلمُلغةًاليونان» بل

إنهميبت أناهلتقى بالسَّرِيانِ الذينكانوايُكَوّنون مدرسةً التارجملةمفينعهصدٍور
والمأمون.
وقد رد ابن القيّمتلك الرواية واتهمالبَلّويّراوها بأنهكذاب (راجع كتاب

«١مفتاح السعادة» لابن القيِّمى ص .)6550وردَّها أيضاًابنُ حجر العسقلانّ وقال:

الأوضحٌ ما فيها من الكذب قولّهفيها( :إنَّأبايوسف ومحمدٌ بنالحسن حرّضا الرشيد
تدء
اق
مسف
عاللىشقتالفٍعيّ»؛ وهذا بواطجلهمنين» أحدهما :أن أبايو

ولم

هلشافعيّ .والثاني :أنه|كاناأتقىمنأن يَسْعَيافيقتل رجل مسلم».
يجتمعب ا

ولااشكٌ أن التعصّبّ المذهبىّالذيساد عصرّالفخر الرازيّ» هوالذي سهّل
لهقبولٌتلك الروايةالكاذبة التيأجمعّالعلداءٌعلىكذيها وكذب راويها.

الفخر الرازي

علامرايغزيرو»إحاطةشام

!١

اه الفخرٌ الرازي إلى الدرس والبحثٍ والكتابة» وقد أوتيكل المؤمّلات
قطليبقة
حلى
لٌإ
اهاد
التيهله لذلك:علمٌغزير»وإحاطةٌ شالة» ودقَةٌف ايلفهم وات
عمِنغويّرجء إلاإذا كان الأمرٌ يمس المذهبّ الشافعيّ؛ فإنه فيهذهالحال يكونُ منه
انًٌُ» ومَهما
ييكو
قلا
تف
ساف»
منجر
ااهُومينة الا
زاتج
التعصّبء والنظرٌ الجانبيّ» وال
يكنْفقدترك ثروةٌفكريةيندرٌبِينَالعلماء منتَرَّكَمثلّها.
ونايلتملهدارس ليّدرّسٌ فيها:
٠

للفدةافينٍ
الرهسٌ البمخت
دوَا
مَنَ
لك ب
اذل
وكقادنَ ذا حَاظُولةٍَم علندوٌك» ول
شتى ليلقيّ فيها دروسّهء والناس يَفِدونَ إليه طالبين علمّه» يستمعون إليه في

تحقيقاتِه العلميّة» وكان ذلك للخاصّة من أهل العلم الذين يستطيعون أن يُدركوا
المعانَ العميقة التى يدرسّها.

ومجالس للوعظ والإرشاد:

جتاللهسٌ وينعّظجِهُ فيهاإلىالإرشاد والتوجبه والرواية والقصّصء.
مان
وك

وهذه المجالس كانت تتَّسم بأنها جامعةٌ لكل الطبقات» فكان يحضرٌها العلماءً
والملوك والأمراءً والوزراء» وتُجَمّل ذلك المجلس الحافل حُضورٌ العامة والفقّراءء
فإذاكانَاللهتعالىقدجَعَلٌلهحَظُوةً عندَالملوك» فقدكانت لهُحظوةٌ عند العامة»
وجمع اللهفيمجليه بينالفريقئن» فكان مجلساًتُظلله الملاككة؛ لحضور الفقراء

والعامة فيه.
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تَصَدَى الرَازِيٌللمنحرفين وجادكّم:
ولقد كان يتصدَّى لمجادلة المنحرفين ومناقشتهم ,وكانوا كثرةً في البلادٍ النائية»

ص فريه طائفة
فكانيردعلىالشيعةف كيتاباتهوني مناقشاته» وفي دروسه؛ وكعانث
اسمّها الكرامية نسبةً إلى محمد بن كرام السجستانٌ المتوقى سئة ©07ه .وقد كثر
يٌ» وكانيعتنق مذهبّهم باعلضملوك؛ ثمخرجّ
ْخر
زالف
ادٍ
لفةرفّيعه
أتباعٌهذه الاطائ

مانلهواهعمتفقيادٍ مايالف الأشعريٌّ والمعتزلةوغيرّهم ,وفي الفروع آراءٌمنحرفةٌ

مينُهاملاِفٌ صريمّ القرآن» وهيأنْصلاةًالخو تكبيرتانِ منغيرركوعأو سجود

أو إياء با وذلك يخالفٌ القرآن ومنها :جوارٌ الصلاة فيثوب تبيس» ومنها:أن
العباداتث تجوز بغيرنيّة»وغيرٌ ذلك.

فكان لابدأنيْتصدّى لردٌاهلأذقوالٍ إمامُالعامة والخاصَّةٍ الفخرٌالرازيّ»
وقداشتدٌف ايلردٌوأكثرٌمنانيلمنهمفيدروسه ومواعظه .وكان عظيمٌالتكايةفي

جيلاتقليفسيها الأمراء والملوكُ واالولزراعءٌاممّعة» فيلكاون
هذه المواعظ؛ لأمنّه

فريقٌ من الأمة إلا شاعٌ قولُ السوءٍ في مجاهم بالنسبة للكرامية» وبذلكَ ضعْفّتُ
شوكتهم وضَوُّلَتْ كَثْرتهِم» وليَعُدهمنفوذٌف ايلعامة»واللاعكنبدراء.
خصُومُ الرازيّ نالثمنهفيديهبالباطل:
وإذا كانهوقدرماسّم بحت دفاعاًعنالدين» وإبطالاً للبدعة» فقدنالوامنه
فيديهبالباطل» ومَنْعادىمَنْلادينَلهلايأمنْأن يْتّهمَفيدينهلأنّهلاحريجة

عانلدمدحرفٍ تمنعٌه منتحدّي اليحققفوي|ل؛ فكانوا يرمونٌ ذلك الإمامَّ الجليل

يهبهوةً
بالمعاصي» ويخصٌّونه بأفحشهاء وهومنهابراء»وإذاكانماكانيُضرمرى ب

وا

الفخر الرازي

ايلُتقىدّمها عند محاربة الفاسقين المبتدعين فيالدينماليس فيه.فمإنطهمكائنئاً

كلّالاطمئنان إلى ما يقولون ,لأنّ المذمةٌ من أهل النقص» شهادةٌبالكيال.

ولعل أكند هاكاقزا بوموتيه لباقماتماق بشخو تا كانأقد ماكان

ين فينفسهأنهمكانوايكذبونَ عليهبالنسبةلمنزلةٍالنبيّل ف قيلبهءفقدادعرًا
ه :حمدٌ الرازيّ»
نقوفلسعن
عليه أنهكا ينعيّرُ عن الفنبييّقبول :محمدٌ البادِيّه وي
ومعنى الباديّمنكانبدويّاء ون كتبّهليسفيها شيءٌمنهذاالتعبير» فهيرَميةٌ

فاسقةٌلاتكونإِلّامنفْسَاق.
رمه

7000
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الرازي يذكر الرأي »؛ آنا صريحاء وآنا خفيا:

ولقد كان الرازيٌ في معترك الأفكار التي ينقلّها ويسُوقٌ أدلّتهاء أحياناً يذكرٌ
رأيّهصريحاًجهيرأءلاحَفَاء وأحياناًيذكرٌهخفياًل يابدوإلالأهلٍالنظروالتفكير»
مصِلُواإلى شأوه« ::إنه كان يقرّرالشبهة من جهة الخصوم بعباراتٍِ
لي
مَنْ
وقد قالفيه

».
ةدنى
ر بأ
اذلك
شعن
إيبٌ
كثيرة» ويج

ونيالحقيقة أن ذلككانمنهنيالمسائل التييرى الأكثرينَ عليهاءولايريد

أن مهاجمهم صراحة» بليُمَهدُلفكرة الخصوم المعارضين للكثرةاٍلكاثرة .ومن ذلك
لحر اتح عل امنيا ل ين القرد راد لاسي انبر
اشتمل عليهالقرآنمُن آياتٍوأحكامحُكَمْلا
ليسفي القرآنِمنسوخ بل كلم ا
نسي فيه وهقد ساقفيسبيلٍالاستدلالٍ لأبي مسلمالآياتٍالتيادّعىنسخّهاءووفّق
ينهاوبينَالآياتٍ التيادّعى أنهاناسخةٌلماتوفيقاًوتدقيقاً» واحتفل ببيانٍرأي أبي

مسلم؛ وليمحتفلببيانٍالردٌعليه»بلكانالردٌيومئ بأنه ضعيففٌبجوارم أاَيّدب رهأي
أبيمسلم ..وهكذا كثيرٌمنالمسائلٍ اشتمل عليها«التفسير»» وغيرُهمنالكتب.
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الرازي رجل دنيا ودين:
ّتريحَ بلاشاكٌ أسلّمءوألِيقُبالعالِم الذي ينصرفٌ إلىالعلم»
وإاِنَلاّلمصوقف
لاهمهإلاتقريرٌالحقائقوحدّهاء ولكنّالفخرٌالرازيّكانَرجلّعلمودين» ورجل

دنياء فقدكان مُتصِلاًبالملوك والأمراء» وله منزلةٌ عند العامّة .ومَنْ كانَ كذلك لا

يستطيعٌ أنْيُجابةَ العلماء بها يلأالفون» فإذا كان يشِيرٌ إلىرأيه بعباراتِ”'' تُومى ولا
نَبويانحي الاجتماعية التي ارتبطً بهاء والحقيقة
اْيلجمع
ا يحاولٌأن
ذهو
هف
بّح»
تصر
العلميةٌ التي يريدٌ إعلاتهاء ولو بطريق مستوره فلا يعلنُها عارية» بل مستورةٌ بثياب

قد تُوهِمٌغيرهاء وثُلِسٌعلىبعضمَنْيلُدارِكون أمرّها.
وقد كان يصنم ذلك في بعض الآراءِ التي يختارُها من المعتزلة وغيرهمء

ويومٌ بها ولا يُصرّحء وإذا كان فيذلك عيبٌ فأساسه هو اتصالّه بالحكام والأمراء.
والعالالحقٌ الذي وصلّ إليه الإمامٌ الرازي كان يبُ أنْيعلرَ عن الرانعات التي
تقيّده» ويكون للعلم خالصاً لا يطلبٌُ سواه» ولكنْ لعله وجدّ في الانّصِالٍ ما مكّنَ

به للعلم والعلماء»  1فْتِحَتٍ المدارس» وحَضّر الملوكُ مجالس الوعظ.

تفسيرٌ القرآن للرازيّ:
شتهر الفخرٌالرازيٌ بالتفسير» وإن كان مقامّه فيكل علم من علوم الإسلام
لتر عن مقاية ل التقبيين؛ة بل إن التفسيرَقدكاانلمظهرٌالأكبرّلكلعلوم
الرازيٌ» فقدأودّعَهعلمالإسلام كله فقدجممَفيهبيندقَةالتحقيق اللغويٌ لمعاني

العباراتٍ القرآنية السامية» ونقلّ فيه ما قالَهُ علماءٌ اللخةٍ فيآياتِهِ القُدُسيّة» وتعرّض
()١لفأيصل :بعباراته.
ا

ا

الفخر الرازي

بتفصيلكامللآياتٍالأحكام الفقهيّة؛وكلآي يجريفيظلّه اختلافٌالمعتزلةمم
الأشعريين» أو الفلاسفةٍ مع الا

النظر المختلفة تبيينَالعارفٍ

المُذْركِ الغرّاصء المتعرّنفٍ لأكلوجد الاستدلال.

وإنَّ هذاالتفسي بحقمنأكيرالموسوعاتٍ الإسلامية» ولعلّبعضّالعلاء
قدانتقدٌذلكالمنهاج منالتفسيرء واعتبرَةٌ تشعيعاًلمعانيالقرآنٍفيوسط الخِضَمٌ من

العلوم؛ حتىلقدقيل:إِنَاّلأستااًالإمامٌَالشيجّمحمدعبدهسُكِلَعنتفسير الرازيّ
فقال« :فيهكلشيءإِلَاالتفسير» .ولاندري مقدارٌ صِحَّةٍالنسبةٍفيهذاالقولٍإلى

أستاذالجيلٍوإمامهالشيخمحمدعبده ولكنًانقول:إِنَاّلكلمةٌقدتكونُصادقةٌمن
حيث المظهرء فإِنّالعلومَالإسلاميةالمختلفةٌ هي الواضحة فيه.
ولكن مَن يُْنْعمٍالنظرّيد الرازيّقدجَمَعَفيتفسيره أقوالأهلٍاللخةٍفي

الآيات» حتّىصار مرجعاً فيذلك» وجممَالروايات التيساقّهاالطبريّ وغيرُهفي
التفسير» وجمع أقوالٌ المُفسّرين قبلّه كالزغشريٌّ وغيره» وكان ذلك مع غيره من

اور مأايقرارهبٌ إلىمعنى القرآن.
اليعلوخم»توه
ا

ا

اا

ولكنها لا::نضح فيها شخصيّةٌ المفسّرء ى)نرىفيتفسيرٍ الزخشريّ وفي تفسير

الطبري»

ون

ة»
حفسّر
ضة الم
اصيّ
ون شخ
ع الطبقة» فإ

ومعنى

الآبةعلىمنهاجه واضحٌ بين لاغموض فيه ولاإبهام.
والتفسيرٌ فيهتفريعاتٌ وتشقيقات كثيرة» فهويفرّع الكلام فيالآيةإلىمسائل»

ويذكرٌ فيكلّمسألةٍ الخلاف فيهاء ويذكرٌ الأدلّة مُسَلِسَلةء وأحياناًيُقسَّمالكلامَ في
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الآية إلى فُصولء ويُفرّع ويْفصّل فيهاء وهو فيكل ذلك ينقلّ كم القول» ويحكي

دقائقٌ العلوم؛ ولطيفَ الأفكار .وافتخ أصَيفَّحةٍ من هذا التفسير تمد كذلَكّه
واضحاًلالسفيه.وق فدنحثُصفحةفٌوجدئهيتكلمف ميعنىقولتهعالى:أي
جحلكمالس ساوَألتمَة[ياآلبقرة »]77 :فيقول« :المسألةٌ الرابعة0:ه
كَوْنٍ السماء بناءً» قال الاح :«:إذا تأمَلتَ في هذا العاموجدتّه كالبيتٍ المح 0-0
ما  3إليه» فالساءفوق» مرفوعة كالسقفة والأرض تمدودةٌ كالبساط .والنجومُ

منوّرةٌكالمصابيح؛ والإنسان كالكٍالبيتِ المتصدّف فيه وضروباٌلخبا بض كهناة

لمنافعه» وضروبٌالحَيّوانٍ مُصِرّفة في مصالحه .نوهلرافند يدل على أن
العالمملوقٌ بتدبير كامل؛ وحكمة بالغة واللهأعلم».
لمٌقفياهارئ
اتمت
وهكذا نجدٌفي التفسير أحياناً رياضاًمزهرةٌوارفة الظلال» يس
بأظرف الأفكار» وأحياناً معانَ كأنها الشَّاجْاتٌ يُعَبُ فيها بقوّةٍ المعاني» وإحكام

الاستدلال .ومها يكن أمرٌهذاالتفسير فهوثروةٌفيالعربيّةوالإسلام؛ لياعرف
إرةسًفليباحثمٍيٌ
قدرّهاإِلَماَنْمارسٌ البحتٌ فيهذهالعلوم؛ فحيثٌ)أردتٌ فك

وجدتها بالتفصيل فيهذا الكتاب» أو وجدتٌ لا أصلاً مبديك إلى فروعه؛ أو إشارةٌ
توتمئفٌصإليىله.

الرازي يُلدخِلّه التاريخ فيرُمرةالرّاهِدين:
إذا أسقَطْنا من حسابنا الحاقدين عليه الذين سقاهم أكؤّساً من النقدٍ المرير,
فإنَانجدٌالرواياتٍ تتضافرٌ علىأنّهكانَعابداًون لميكنْزاهداً» واإذلاكزانهَدٌ هو

طلبٌ الحلال» ىمرُوي عنالإمامأحمدٌبنٍحنبل»فقدنحشرٌهفيزمرةالراهِدين لأنا لا
نحسّبٌإِلَاأنهكانيطلبٌ الحلال» وإنْكانيستكثرٌ منه»ولايكتفي بالقليل» و
0-3

هاا

الفخر الرازي

أيٍّحالهوليَعُدّنفسهمنهم ,وليمعدَّهُالتاريخ منهم» ولكنْمنالمؤكّدأنهكانتله

عباداتٌيُكثرمٌنهاء وأورادٌيكثرٌمن قراءتهاء وأَدْعِيةٌيَضْرعٌ إلى الله تعالى بها.
2

٠

5

ع

2م

.٠

إن ذلك العقلّ الذي مرس بالاستدلال والمُحَاجَة وأجاد الفلسفة؛ أحسٌ بأنّه

ميّق فيهاء والاستدلالٍ
عٌف
تهد
اذلييز
كليل» ورضي أن يكونّ الامفلوضعقفايئد .ال
-

0

١

5 7

3

7

لاءوَيْرَعنهأنهكانيقول فيآخر حياتِه ١مَنْزم مذهبّ العجائز» كانهوّالفائزا.
22

0000

ع
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وقد اوصى وصية قرئت من بعده» وفيها أنه رجع عن مذهب الكلام فيالعقائدٍ
0
/
م
ام
ل
ا
ناه
مع
إل طريقةٍ السّلفِ الصالح .وطريقة السّلف أانتلُوعْخقداٌئدٌ منّالقرآنٍ الكريم

والحديثٍ الشريفء منغيرتَقَأْسُّفء ولاتعمّقفيالبحثِ عنطريقة اليونان» التي

تِيهفُيه العقول» ولايخرجٌفيهاالباحثُإِلّامنمذهب إلىمذهبء وليسّفيهاما
هُرٌأهدى سبيلاً.

«نِعمَالمال الصالح في يد العبدٍ الصالح»:
3

2

4

-

7

وممّهذه العباراتٍ البارزة» وجدناة يطلبٌ امال ويقتني جواهرّه؛ ولعل السبب

الذي دقَعَهُإلىالحرص على طلبهأنهوجدّالعلا فيجيلهيعيشونٌ علىهوامش حياةٍ
الأغنياءٍ والأمراءء والوزراء» وإن ذلك قد يُنقِصٌ من قدرهم ولا يُعطيهم أمامَالعامّة
دٍِ الصّالح)""''
بيَد
المكانة اللائقة بهمء وبلغة قول النبيّ وَكِ :انعم المال الاطيّلب,عفي
2

ا

2,ه

1

( )١أخرجه الإمام أحمد (»7
(»)77

ااي

عءاس

9

ام

2

والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ( :)5505وابن حيّان

وغيرهم» وإسناده صحيح على شرط مسلم؛ من حديث عَمْرو بنالعاص رضي الله

عنه .ولفظه :انِعِنًا بالمال الصّالْح »2...وليس (الطيّب) ى]هنا.

أعلاموعلماء

5

وقدبلغهقولُأمٌالمؤمنين عائشةً رضيالعلنها« :إنَّب)ُِيتْأحسابٌ أهل الدنيا على
لمال» وقوهًا رضي اعللنها« :رأيتٌ ذا الما عندَ الناس مَهِيبا وذا المَقْرِعندهم مَهيناًه.

الئكقٌ الواقعة» فلماذا يلكاونٌ عبداًشكوراً؟
قرُت
لرتُحقرّ
وجدّ كلّهذه الاآثا
وناذا يلكاونٌ العبدٌ الصّالحٌ الذي يكونٌُ في يدِه امال الطيّب؟ ولماذا لا يبتعدٌ عن
مَوْضع المَهَانةِ والتبعيّةِ للأغنياء» وإِنْكان عندَ الله وجيهاً؟ لذلك طلب المال» فكان
له  1الت العيْنٍثمانونَ ألف دينار» وله الأمتعةٌ الثمينٌ والملابسٌ والأثاث با

مق معم ياريدهلنفسهمنمَظْهّر .وقيل:نهخلّفمنالذهبالعَيْنِمئتيألفدينار
لائانين ألفاًفقط .وكان لهحمسون مملوكاً تركيّاء وعقاراتٌ كثيرة» ودوابٌٌ وآلات.

دامنئه
وقد استمرٌيعيش هذا العيس الرافغ” إلأىقََنبْضّه اللتهعالى محأسوعداً

وأوليائه معاء لأنّ كل ذي نعمةٍ محسود ,وأيّ شيء أعظمٌ من أن يجمعَ الشخصٌ بين
الدنياوالدين» ويعطيكليهم|حقّهءمنغيرظلمولااعتداء» ولذلك كانهذاالإمامٌ
موضم الحسد.
وفاته:

وقدتُوفيفي ذيالحجة سنة5ه

وقيل :إالنكرّامية دسُّوالهالسّمٌ ى)

أشاعوا عنهمايُدنّمّهِبعد وفاته» وإذا كانذلك اللكر”صحيحاأء فقدذهب شهِيدٌالعلم
حياةًالصَّالحونء فكانوجيهاً في الدنياوالآخرة.
والدين» وحََدَمَاللهحياتهبهتاحِْمُبه

( )١الرفغ : بالغين المعجمة  وجمعها رفاغ .والرفغ والرفاغة والرّفاغية :سَعَة العيش والخضب.
وعَيّش أرفغ ورافغ ورفيغ :خصيب واسع طيّبٌ .انظر :السان العرب» .مادة (رفغ).
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امسن البصري

الحسَن البضري”©
9١(؟١٠١-1ااه)

دخل أعرابي البصرءً فسأل صَفُوةٌ منالناس :مَنْسيّدُهذاالوضر؟
فقالوا :الحسنْ البصري.
هَ؟
ّاد
لمسَ
هب
أال:
فق
قالوا :استغنى عافيأيديهم مندنياهم» واحتاجوا إلىماعندَهٌمِنْأِ
دييئهم.

فاقلاألعرابي :للللههدر هكذا فليكن |لبج عقا
وو

ل

الحسن ولد رقيقا وأمّه أمة:

صٌرة» واكالنٌحفجيهّااجُ
امسٌٌُ بأانّلهسبيد
إن ذلك السيدَ حقاًء االذلينحك

من
يتاريخبزيابدن أيه ليك
الثقفىّ؛ ومنقبل كان زيادبنعُبّيد الذي شي ف ال

قرشياً حتى تكون له سيادةٌ قريش» ولميكن عربياً» حتى يكونّ لهفُخرٌالعرب» ولم
يُؤلد غل اخرية سن يكون لهكرف العيادة الطبيعيةة بن ولد عل لق فكان
4هم.
71815
9ام“1
 551ع
دد 3()١لمعجلرةبي :الع
ا

اعادموعلواء

0

أبوهرقيقاًوأمّهأَمَة»ووَلِدَمنهماءولكنه نالالسيادةً بشرفٍ العلم» وبكّرفٍ الدين»

وبشرفٍ الخُلّق» وبعزَّةٍ القناعة» وثروة الزهادة.
الحسن وَلِدفيأحضان أماٌلمؤمنين:
كان والدٌالحسن منأسرى فارسء واسمُّهيَسَارء وأمّه واسمُها حَيْرة» من
السباياء وقد آملتكيتها إلىالسيدة أمّالمؤمنين أسمَّلّمة زوج النبيّ كِ  .وقد وَلِدَ
شرك اسانأ ملم فدبق بشمنالحانةلي 3وفافتتبعكآمالؤمين

بعطفها وشفقهاء حتىأنهيُروى أنهاغدّتهبلبنهاءفيَروي ابنتحلّكانَ أن أمّهكانث

َِيبُعنالبيتٍلحاجةٍلأم اٌلمؤمنين» فإذابكىالطفل» أعطنه أمسلمةًثديهاتُعلّلهبه
بضّن.
لليلهبع
إلىأن نبي أمّهه وربما دارع

ولقدأعتقثه أم سَّلّمةالتيآلثْإليهاملكيثهتبعاًلأمّهء ولكنّ العتقّلميقطعْه

عنأهامءدبَإلِننهُاه بغذاءٍ روحيّممعالمثْهعنالرسوليِه وحمكنفميتضهاء فقد
كانت معروفةً بِينَنساءالنبيّيل بالحكمةفيالقولٍوالعمل؛ فهي التيأشارث على

الرسول الكريم يك ف صيلح الحُديبية بأنْيببادالًتهحودّلٍ من إحرايه بالنّحر
عندماطَلّبَإل اىلمُحْرمين مَعَهأن يتحلّلواء فتلكّنواءفلانحرٌالنبيثوك بإشارتها
اتابّلعهمجمحيرعمين.

الحسن نشاًفيعهدٍالخلفاء والتابعين:
تلقّىالحسنٌالحكمةٌمنفمأمٌسَّلّمةوهوفيالمهد؛ومازالٌالحسنٌالبصري»
ذه

أو الحسنٌبنيساريشدوفيالحكمة والمعرفةٍ والدين» حتىبلغمرتبةالسيادةٍ حقاً.

1١م
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وَلِدَّالحسن فيسنةٍ7١ء أي :فيالسنينَ الأخيرة منحكم أمير المؤمنين عمرٌ
ابنٍالخطاب رضي اللهعنه.والتقى بالصحابة فيعهدٍعثمان» يو
عنهم؛ واختصٌ فيأخذه بمواعظ الرسول يِه وير السابقين» حتى إذا جاءًعهدٌ

أميرالمؤمنينعلٌِبنِأبيطالبء كانقدبلمٌالرابعةَ عشرةًمنعمّرِه .وكانبالمدينة

عُشّالصحابة وموطن العلم؛يوممقتلذي الثورينعثانَرضياللهعنه»وكانفي
حضرةٍ سيف الإسلام عل عندمابلغدُمقت عثران»فذكرٌالحسنٌأنَعّلياًرفحيدهإلى
السماء وقال« :اللهمَّ

ا وم أمالئ».

وقداستمرٌالحسنٌ فيطلب علم الصحابة عنالنبيَّك مُعترَاًبه»آخذامن
التقى بهمء وقد التقى بالكثيرين» وإنه ليقول« :لقيتٌ ثلاائم
لئةص م
حنابة منهم
سبعون بدرياً».

تلقى علمّه عن هؤلاءء وكان حَفِيِاًبمعرفة سِيّرٍالسابقين من الرسّلٍ وأخبارهم.

كماجاءعلىلسانالنبيّ ل وى|رُوِيَعنالصحابة» وكاتلقاهمنأهل الدياناتِ

الأخرى مُنتقياًم ياأخدٌمنهؤلاءءفلايأخدٌم يانقلهعنهممنغيرفحص واختبار.

القصَّاصفيآخر عصر الخلفاء الراشدين وعصر بني أمية:
وقدشاعَالقصصٌ فيآخر عصر الخلفاءِالراشدين وطول العصر الأموي؛ فكانَ

لِكُلٌمدينةٍفيذلك العهد الأخير» قاصّ»ء كى)كانلهافقيةٌ» وقاض.
ولقد كان القُصَّاص مخْلِطون المرافاتٍ بالحقائق» والأوهامَ بالعقول» وقد

وَجَدَتٍ الإسرائيليّاتٌ طريقّها إلى المسلمين عنهم» ولذلك حاربٌ الإمامٌ عل رضي

اللهعنهذلكالنوعَمنالققصصء وكان يدخلٌالمسجدّفيُخْرِجُمَنيْتكلّمون بالقصص

اعلامووعاه

1/1

الامبلنيّأعولهىام .ودخل مسجدّ الكوفةمرة»فوجدّالحسنّ البصريّ يقصٌ قَصِصّه
فوقفٌ قريباًمنهفترة» ابجمم نمايقولقمترقدعزهدايدلعلأن الإماءالأعظم

ميبدفيقصصهم ياُمنع»فأقرّهويدلٌعل أىن الحسٌكانينتقيالأخبار.
مصادرٌ علم الحسن:

تضافرث أسبابٌ جعلت من الحسن عالاًمخْلِصاًنقيّالقلب» ونقيّ الاعتقاد.

الغا عنلووات إل ابوت رعصر مه ونان
ماشيوخحه فقدكانواالصحابة الذيننقلوا علم'" النبوة» وشاهدّوا الرسول
بل وعاينوامنازِلٌالوحي» ومدارك النبوّة .وقدالتقى بصفوتهم فيالمدينة»وفيالكوفة
والبصرة؛ وقبسٌمنعلمعل بنِأبيطالب ومن هَذَيِهِومِنْ حكمته» واهتدى ببلاغته؛

وبإشراقٍ بيانه» فكبانع مدنه أبلعمََنْتكلّمٌبالحكمةوفضل الخطاب.
وأمَا عصرٌهء فقدالتقىفيهنوعانٍمن العلم ,أحدّهما :اعلنمبٌوّةِ الذي حمله
الذينَالتقىبهممنالصَّحابةِء كعبداللهبنعمّرءوعبدٍاللهبنمسعوده وعبدٍ اللهبنٍ
عباس» وزيدٍ بثِانبٍتِء ومعاذ بنجبل» وثانيه| :علومٌ قدتورّدت على العقلٍ العربي
من الاختلاط الا وتراث الحضارة القديمة والدياناتٍ السالفة» وكانّ في هذا

يِذ النوعالأولمنالعلمسبيلاًلانتقاءِم ياُؤْخذٌمِنَاّلثاني»فياكانيأخذٌمنهإلا
سّلبهفٌ الصالح
لأخد
نبعنيّ يله واما
لثور
دمَي الإسلامي» واالمأ
هق م
ماايتم

رضوانٌ اللتهباركوتعالىعليهم.
( )١فيالأصل :على.والصواب ماأنبّه.

١
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فيعصر الحسن ظهرٌ التشيّع والتفرّق» ومناهجٌ الفقهِأخذث نتميّز
وفي عهدو ننبب:تثُ نابتةٌالتفرّقء وَوٌجِدتٌْ نِحَلٌمختلفةٌبينَ المسلمين» ففي عهده

ظهرٌالتشيّعلآلٍعلٌ» معتدلاً ومنحرفا وفي عهذه ظهرٌالخوارج بعُنفهم ولجَاجِتِهِم

وتشدّدهمء وأَحَذِهم بظواهر الألفاظ» واندفاعهم فيا يحسبونٌ أنه الاعتقادٌ السليم .ثم
فيالعصر الذي عاشفيهأحذث المناهجٌ الفقهيةٌتتميّرهفكانفقهُالعراق» وعلىرأسه
عبدٌاللبهِنُمسعود ,ثمعلقمة» وإبراهيم التَخَعِيَّ» وحمادٌبنأبيسليان» وعلىمائدةٍ
هؤلاء تربّىأبوحنيفةًالنعمان .وفيالمدينة كانالفقهُالحجازي» وعلى رأسهعبداللهبن
خمرة نعي بن مجه ونافعفولعبرل إهن أعهرةواب هابالزهري»ومن
مائدتهمتغذى مالك»وهكذا أخذث في عصر الحسن المدارس الففية قي تاجيا

وكلّهايلتمسٌينبوعّهمن علمالرسوليكلوم ناقلهصحابثه.والاختلافٌ إنَّهاهو
فيالمنهج والتخريج.

وقدآناىللهالحسنّمنالصفات .ماجعلتهعلافيعصرهمعمتاهيّاًمنأسباب

مكُنتهمنأَحْذٍالعلممنمناهله.

نس يحيل إلىالسحَسّن بعض سائليه:

تل

و

2

فقد كان ذا ذكاءٍمُذْركُ عميق ,لايكتفى بالنظرة الأولى» بليُردٌّدُها مرتين»

ولقدبلعفيهذاالذّروة» حتى أنَّبعضٌشيوخه من الصحابة كانتُحِيلٌعليهما
ني.
ية ف
دسئل
ايهلمنأ
يج

سأَُنئّلسٌّ  مولى رسول اللهبَكةِالذيعمّر طويلاًع-ن

تقول ذلك؟ فقال :قرا غزولا السو
مسألة» فقال :عثراغولانا الم» فقيل له:أ

فإنهسيعّ وسمعناء وحفظ ونسينا.
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هى؛ بكلان يجتهدٌ فيهيعر
رٍعل
فرجكامد
وكان مَعَهذهالذاكرة الواعية» غي
لهمنمسائل» ولهفكرٌمستقل» استطاعَ أن يحتفظ باستقلاله معاتَّباعَعلمالسلف
في وسطالفِئّنِالتيوقَحَتْ» والثحل التيظَهرّتء والآراءِالتيانقسمت.

ماخشي الحسنٌ الحجَاجَ طاغية العراق:
باًدفايء رأيه» منغيرأن يتعرّضٌ لإثارة الفتن» وكان ذلك في
[اع
وكان شج

العصر الأمويّ» وَالحَجَاحٌ الذي رضي لنفيه أن يأخدٌ وصف قَطافٍ الرؤوسء وفي

الوقتٍ الذي قحالافكيهمٌ المسلمين الذي سمّىنفسّه خليفةٌالله«:مَنْ قاللي انقالله
قطعْتٌعَنُقَه)» فيهذاالوقت ,نطنّ الحسنٌ البصريٌ بالحقّ» منغيرجَمْجَمَةٍِ ولا

اضطراب .سَأَلّهالحجاحٌالطاغيةٌقائلاً:ماتقولفيعلمّوعثمان» وهويريداليل من
عِلِّ»فأجابهالحسن :أقولُقولّمَنْهوخيدٌمنيعندمَنْهوشد منك» قالفرعون
لموسى# :إفمابا اللقرونالأوك  #قَالعَِلْمَهَاعندمق [ #طه-١6:؟.]5
سرس سل ل

صلرو

رم

4ه

الحسن يأبىأن يزدلف لأمير المؤمنين:

ويُروى أونهقفتيٍ خروج الخوارج على الخلفاء منبنيأميةواشتدادهم عليهم؛

سألهبعض أهل الشاميريدٌإحراججه؛ فقالله«:ممّمَنْنكونءأَمَمّالخارجين أمْمع

أميرٍالمؤمنين؟» فأجابه الحسن من غير تردَدٍولا تلكؤ« :لا تكن معّ هؤلاءٍ ولا مم
هؤلاء» .فقال ل

كلكا ف القول« :ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد»» فغضِبٌ

الحسن وخبطً بيدوء ثمقال :ا«ولامع أميرٍالمؤمنين ياأباسعيد! نعم ولامع أمير

المؤمنين».
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الحسنٌ يُعرّضُ بالحجّاج فيستدعيه:
أجاب الحسنٌ تلك الإجابةً فيوقتٍ كان يزدلفٌ بعض العلماء إلى الحكام بإباحةٍ
دماء الأبرياء.

يح؛ ولا
رمن
صّبِ
تَقَر
لاً ي
ظيه تعاريض
عًف
اثيرا
وج ك
محجّا
وقد كياُنعرّض بال
يخشىفيالللهَؤْمةًلائم»فيقولُ والحجّاحٌ يبنيمدينة واسط:

ايعمدٌ أحدّهم إفليىقشصيردّه؛ وإلى فرش فيْنجّدَه وإلى ملابسٌ ومراكبٌ

نيُحسَتُهاءثميحب به ذبابٌ طمعء وفراشٌ ناره وأصحابٌ سَوْء فيقول« :انظروا
ماذاصئعت!!» فقدرأيّناأيه المغرور» فكانماذاي أافسقّالفاسقين؟ أما أهلالسماوات
فقدلعنوك» وأمًاأهلالأرض فقدمقتوك.»..

يقولُذلكفيموعظةٍطويلةكلّهاعلىهذاالمنهاج؛ويبلعٌذلكالحسجّاجءفيقولٌ
حتي
لخاششيتتهه منأهلٍالشام :يش

ام

رام عو

كر

قفر اللسوة ورقول له«::آمنا لإمرق عليك حنٌّحينّقلت ماقلت؟» .فيقولٌله

الحسن« :يرحمك اللهأيهالأمير.إنمَنْخوّفك حتَّىتبلغأَمْنَك؛ أرفقٌبكمّنْأمّنك

حتىتبلعٌحؤقّك .والأمرٌ بييك العفوٌ والعقوبة؛ فاالفأعَلوْلى بك» وعلى الله نتوكّل»
وهوحَسْبْنا ونِعْامَلوكيل».

ونراهمنهذاالقولأنهيقُرنُالشجاعةً بالقول المُهدٌّئ» فهوحكيمٌفيشجاعته.
ور

ذار ين1071
ل ارك الكؤححيلارع لاصين اي

لاتععلو
االعق
مداه 1ن

ادم بوعل
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الحسن كزانهداًء وأقبل عالىحلال منطيّبات الحياة:
ًَرفيَض الدنياء طالباًللآخرة» وكان ذا وجدانٍ قويٌ
والحسن كان زاعهدا
وان انق
اكيفكبه
يدث انقو فل لحك اتسية مالي امم عسنات» س
هَقُوات» يتعرّفُ عيوب نفسه ولايُعِْى عنهاء ولاُحصى حَسَناتِهء بليستقلها.
وممَزهادته» وعفته ليكنْراغباًعنالحلال» ل يابتعدٌعنالمباحمن اللذائذه

:فلاي 0ر8م ما أ #ح6لالولنهتعالى» وك 1انلاي :رضى عنعملالمتق1شّفين ا 5لذينلايتناولو9ن
الحلالتزهداًء حضرٌالحسنٌمرةًوليمةًفيهاحلواء»فلاقُدَّمتْامتنعبعضٌُ الحاضرين

عنهازهادةٌ فاقاللحلسهن« :كُلَي لاْكّع»فَلَيعْمةٌاللهعليكفيالماءالباردأعظمٌمن
نعمته عليكٌ فيالحَلْواءا.

لأنهيرىأن الزهدّليسهو الامتناعً عنطيّباتٍِ الحياة» كانيرى الاعتدال في
كل شىء؛»فيرى الاعتدال فيطلب الملاذء ى)يرى الاعتدالٌ فيالعبادة» فيؤدذي الفرائض

والسَّننَامكتوبة» ومايستطيمٌ مننوافل الطاعات .وسأله بعض معاصريه عن رجلين:
أحذهما تفرّعٌللعبادة» والآخرٌ اشتغلّ بالسعي على عياله» أّا أفضل» فقال الحسن:
«ما اعتدلٌ الرجلان».

الحسنْ كان يستحسقٌ الغناء الذيلميختلط بإثم:
وم يكنالحسنٌ معتزلاً للناس» بلكانمختلطاًبهم؛يسألونه عنشؤونهم» وعمًا

يجري في جموعهم؛ وهو تُجيبُهم؛ ولا يُرّم شيئاً إلا إذا تَبَتَ لديه بالدليل القاطع
تحريمٌهء ولذا قالوا« :إكنهامنا يُرّمُالغناَ الذي 1يختلطً بإثم»بلكان يستحسئه

لخن البضري

ما

هةلون في
ااث
تتٌسثل
اضصُريه« :أيدرك
فنةسفي»» وقد قمالعبع
نْفت
لثْر
االيْ
إذ
الغناء:الحسن البصريّ والشعبيّ والنّحَّعيّ).

وَوَاضالتهود والتضارى:
تنعغيضرّب
ُّيقي
مّدَ
واكلانحسنٌ مع هذه الصَّفَاتٍ ارلفتعيَنْه إلىمرتبة الص
تعصّباًيجعلهيمْقتٌأهلالدياناتٍ الأخرىء فكانّيفت صَدْرَهلكل شخص مهاتكن

ديانته» وَاسْتَوْحَى من حقائق الإسلام الدعوةً إلى السلام والمحبّة» ولذا كان يحضرٌ
دروسّه اليهودٌ والنصارى :ايك لني د ارترالا

يُروى أنَّنصرانياً من المتردّدين على دروسه قد مات» فذهب إلى أخيه يُعزِيه

وقال ل«هأ:ثابّك اللهعلىمُصيبتِك ثواب مَنْأصيبٌ بمثلها منأهلدينك».
وتّراهُفيهذالاعّلزاسءِّمْح كانلَبقاً.

نصاحتة لفتّتٍ السيدةًعائشة أمَاّلمؤمنين:
وكانّالحسنٌ فصيحاًفيالعربية» نشاًنشأةٌعربية» ون كانَمنأصلٍفارسيّ»

قالوا :إنه تفضّحٌ بوادي القرى .وقد مارس المواعظ» وعملّ على الدعوة إلى الحق»
حآتىاهُ الله القولّ المبين» قال فيه الأعمشُ فقيةٌ العراق ومحدّثُه« :ما زال الحسنٌ
فرصإنيهح
للهد
يعتني باحكمة حتىنطق بها».وقدقالبعض معاصريه إذ سمعّه:ال
ي»حٌ إذا وعظ» .ولقد كان الحسجاجج يرىأنهأخطبٌ أهل البصرة.
صفظ
نال
إذ

ابعهظه» ذو لفظٍسَهْلٍمُتخْيّرٍعَذْبِءقدجمَلْهِمعانيالدينٍ
مفوي ط
ووهو

والوَرّعوالتقَى .سومقعديّه أمُاّلمؤمنينعائشةٌيتكلّم فقالت( :ومَنْهذاايلتذيكلّم
بكلامالصَّدٌيقين؟!.2
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س ينعدٌْ البصريّ من أقوى رجال الفكر الإسلاميّ شخصية»
حفات
اهِلالص
بهذ
2

3

5

عِ

م

وأشدَّهم نفوذاء أجِلَّنْهُ العامّة» ورَقَعنّهُ الخاصّة ,وَمَابَهُ الحَكَامء واستخيا من
سَمْيِه القْسَاةٌالطغاة.
وكان ذا سَمْتِحَسَنْء فيمظهره الجسمىٌّ قووجةمٌال» ومع ذلك كان سيداً

ئ ,لا
ولّق
ذفايتِ نفيه» قداستولىعلى أهوائه فجعلها أَمةٌذلولاً» فكانَ ذقاحُ

لٍ به.
لبقأٌ إخلى
يطلبٌُمنالناس أمراإل إاذا كانهاوأس
0-34

قيل لبعض أصحابه الملازمين له :بأيّ شيءٍ بلع الحسرنٌ فيكم ما بلغ» وكان
فيكم علماءٌ وفقهاء؟ فقال« :كان إذا أمرٌّبشِيءٍ أعمل الناسٍ له وإذا نجى عن شيءٍ

ْ1ركَالناسله؛ولمأرأَحداًقطسريرثّه أشبةُبعلانيته منه».

ولهذه الشخصية القويّة» كانلهأَثْرٌفيكلّالفرق الإسلامية التىظهرثُ في
عصره وكل فرق تذّعِيأنهمنهاءفالمعتزلة يدَّعونٌأنهكبيرهم» وأهل السنَّةٍيدّعون

أنهمنهم؛وهوبين الفقهاء والمُحدّثين الوعّاظ فيالرعيل الأول.
علمه وآراؤه:
كان الحسنْ منأعلمالسلف بسيرة النبيّله وسيرة الصحابة :وأخ"بار

سه

قان
اسايوك
لرسولعن طري
ع
ن عا
لين لذبقو
وكام

من الفقهاء المدركين »,وكان سيِّدَ الوععاظء وكان من الذين حاضو بعضّ الخوض في

علم العقائد الذيكانيبتعدٌ عن القولٍفيهالفقهاءٌ والمحدّثون» وهو بمجموع هذه
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1/1

العلومكانفريداً.ولكتّهفيالحديث»لميبلغمبلعٌكبارهكسعيدٍبنالمُسيّب» و

اهبسن» والأعمش.
ّالل
ببد
علع
بجنيه ونافعمولىعبداللهبن عُمرءوعكرمةٌ مو
وليبلغفي الفقهمبلعإبراهيمَ النَحّعيء ولاعَلْقمة» ولاابن شهاب الزهريٌ» وبلعٌ في

الوعظ والتأثيرفيالناسمالميبلغأحدٌمنهمذلك.
نيره» كامثور مجموعاث
ولذلك لمكر عن جهموعةًفقهية كالتأيثرثْع غ

رواياتٍ من الأحاديثٍ كالتي ثرت عن غيره من التابعين.

ولكنأثرثعنهمعمواعِظِهآراء فيأصولٍ الدين»وهي إن لمتمع فيمكا
واحد» تجدّها قائمة فيكلامه» وإِنْكانت منثورةٌ فيه.

عانلدحسن :إاِلنإّيمان الصادق يدفع إلىالعمل :
فهويرى أن الإيهانَ الصادقٌ يدفعٌإلىالعمل» ويُشبهُكلامّهفيهذاكلامَسُقراط

فيقولِه« :إنَّالمعرفةً الصحيحةً تدفمٌ إلى تلان المكد جتن امد تان
يلامالحسن» ومنذلك
الأخلاق الفاضلة هو المعرفة» وإنْ ذلك الرأيّمُنْبَثّف ك

ثميذب ثم يتوبف!و مقو
نلرجلبه ثم يعوب
وأ في جل رذ سال ع ا

«ما أعرف هذا من أخلاق المؤمنين» .ومن ذلك قولّه أيضاً« :إِنَّالرجلٌ إذا طلبّ

القرآنٌ والعلمَ ليلبتُأينُْرى ذخلشكفويعه؛ وزُهدهء وحكمه؛ وتواضعه».

نةومنب ,المصرٌّ
ذكبير
اتكلب ال
وإذاكانالإيهان يستلزمٌالعمل حتأًء فإنَ مر
عليهالايمكنٌأنْيكونّعندالحسن مؤمناء إلّإاذا تابتوبةنصوحأء وأخلصٌ من
بعدهافيالعمللل تهعالى.
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ي:
رحسن
صرال
بّعص
لأهل
التْ
مسألةمرتكبالكبائرشّخَ
ومسألةٌ مرتكب الكبيرة» شغلتٌ العصرّ الذيعاش فيهالحسن» فمِنْوقتٍ
لن أبيطالب»وكّروم؛لهل التحكيمبيه وير
عب
ا ج الخوارجعلاىلإمام

مُعاوية» واعتبروا ذلك كبيرةً  -فيزعيهم ُ-وجِبٌالكفرء تكلّيث  2مرتّكِب

الكبيرة كلالفرق الإسلامية.
فالخوارج -كما ترى  كقروه.

والمعتزلة قالوا :إنه ليس بمؤمن ولا بكافره بل هو في متزلقٍ بين الإييان
والكفر ويصِحٌ أنيْقالعنه:إنهمُسلم»وه موُخْلَّدٌف ايلنارإن ل نمّبْتوبةٌنصوحاً.

والمرجئةٌ قالوا«:إنهمؤمنٌمُقَصّراء ولكنْكانمنهم أهلّالبدع الذينقالوا:

َوغايدحَُذ ورحة الله
ُاًوفه
مصّر
«إنه لايض ممالكفرطاعة'» فهروإِنْكانمُق
وسعت كلشيء.

اً
حبةٌ
وتو
صاب
ننْت
ومِنْأولئكٌ المرجئةمَنْليمقعُوافي بدعة» فإنهم قالوا« :إِ
فإناَلليهقبتوبته»ى و)َعَدَسبحائه بذلك؛وإنليمشّبْفهوفيأمارللهومشيئته» إن شاءً

روتكيه ون قاذهن لكذوان أنهيعن الأتوك نصيفا إناساء راس

ذلك القولُإلىأبيحنيفةًالنعمان»بلإنهلايوجدٌفيالمأثورمنأقوالٍأثمةٍالفقهما
يُعارضه.
وكانرأيُالحسنغيرهذهالآراءجميعاًءفهويرى أنَاّلمذنب الذيلايتوبُ

توبةًنصوحاًل ياوجدٌعندهأصلٌالإييان»بليعدّهمنافقاًفيإعلانهالإيهان» وهوغيدُ
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مؤمهلال وهويقولٌ فيذلك« :الناسٌ ثلاثة :مؤمرنٌ وكافرٌ ومنافق» فأمًا المؤمنٌ فقد

ألجمّه المخوف .وقوّمه ذكرٌ العَرْض (أَيْ يوم القيامة)» وأمًا الكافرٌ فقد فَمّعه
الفيك وف ذه الحواك» وأناالكافق»فى الخكزات والطدفات :لون عونا

ُِرو
ريرومانء فاعتبروا إنكارهم رمّهم بأععالهم الخبيثة».
يلنون
ظُضْو
يُع
ُ» وي
هن غ

ومسألةالجروالالختيار َكلت عَصْرٌالحسن:
وهناكمسألةٌ أخرى شغلتٌ عصرٌ الحسن أيضاًء وهيمسألةٌالجبْرٍوالاختيار
الهم بنصفوان ومَنْمَعَهاذَّعوًاأن الإنسانَ مُجْبرٌغيرٌخيّرءولاإرادة لهفيهايفعل»

لنسفبعل لهء واهول ملنه .والمعتزلةٌ قالوا :إن العبدَيلق أفعالنفيهء وهو
باليُ
محاسبٌ مباء وذلك بقوة أودَعَها اتلعلهالى إِيّاهءوبها كان الحسابٌ والثوابٌ والعقاب.
04

2

والحسنٌ قال« :إِنْ الحسنات بتوفيق الله :والمعاصيّ بعمل العبد»» وهو يقول
فيذلك« :كلشىء بقضائه وقدره إلاالمعاصى» .ويريد من ذلك أن المعاصي لايريذها

اتلعلهالى”" .
( )١الحسن من رؤوس التابعين» ومن خيار السلف الصالح» ومن رؤوس أهل السئة القائلين بأنَّ

مرتكب الكبيرة هو مؤمن عاصء لا يخرج بمعصيته عن الإيهان .ولقد نقل النووي عنه وعن
الطبري كا في «شرح مسلم» ١:  475أنه يُوَّوُلان حديث« :لا يزني الزاني حين يزني وهو
مؤمن« :»...معناه :ينزع منه اسم المدح الذي يُسمّى بأوهلياء الله المؤمنين» ويستحق اسم الذم
.»..
ىاجر
اانٍ
ورق
فيقال :سا
سوف
ف وز

فهويرىأنهيرفععنهالاسم ذماًله»ولايرفعالمسمّى» فهويقولبقولهمؤمناًعاصياًفاسقاً.
عمينن» يؤمن بالقدر خيره وشرهء ولئنتُقل عنه خلاف ذلكء فقدبرّأه
بره
للحتسناكغي
ا)ا
(0

العلماء منهذه التّهمة» سياوقدنقلعنبعضهم أنهرجععنذلك .وينظر :سيرأعلام النبلاء
دال
ل8ه
تزان
ا-
ا,عومي
 5ه

1/:١؟.6
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م:
كوجاعلى
حلخر
لمنا
اقفه
مو
والحسنٌ كان يرى أنْ الخلافة انتهثُ بالراشدين» وأنَّ معاوية اغْتصَبّهاء وأنه

ليسفيبنيأميّةَعادلٌإلاعمرٌبنَعبدالعزيزء ومعذلككان ل يادعوإلىالخروج
عليهم؛ ويمنمٌ معاونةً الخارجينء لأنّه يرى أنَّوجو حكومة أؤلى بالاتباعمن الفوضى؛
نلمظالممالايقحمنحاكممُسْتبدٌفيسنين»
أنهكانيرىأناّلفتنَيقفيهام ا

وكان يرى في هذا أن الحكامَ لون من الزإنالشف فإن استقامَ استقاموا .وَوَجَدَ

قومايًَدُعونعلى الحجّاجء فقال« :أخشى إن عُزِل الحجاجُ أو مات» تُولٌعليكم

القردةٌ والخنازير" .كما تكونون يُولَى عليكم».
حنمسقتيلن:
اقفله م
مو
وكانثفيهمحبّةٌلآلٍعل فإنهعندمابلكّهُمَفْبلُالحسينٍ رضياللهعنه»بكى
وانتحبء وقال :وَاحَسْرَّتاه» ماذا لقيت هذه التق َتَلَابن دَعِيّها ابن تَبيّهاء الهم

كبُانْللمهرصاد #وَسيدَاك ألِينَظَلموأأىَمُّنقَلب يلين [ 4الشعراء713 :؟].
وأخيراً هذهصورةٌغيدُ واضحةٍ عنالحسن البصريّ» سيدٍالبصرة وواعظهاء
وكنانقي وحظ رركن أكودو مسيوسة إنعاتن نهر لعفي من سقة 3١ إل
يلصّدّيقين.
سنة١١1 فودَّعنْهالبصرةٌكلّهاءوذكرةٌالمسلمون أجمعون» فرضيالهعنهُف ا

ل
ات

00

00
51

00
١

0

وأعصلطبانء

و

ء'
انْ
ط بِ
عصِل
وَا
(م-اثلااه)
رأس المعتزلة ومن أثئمة البلغاء والمتكلمين

كان الحسنٌ البصريّ يعقدٌ في جامع البصرةٍ مجلساً للقصّصء ومجلساً لدراسة
المسائل التي تشغلٌ العصرٌ بالنسبة للعقيدةأو بالنسبة للأحكام العملية» وكانٌ مرَّةٌ
يتذاكرٌ مم تلاميذِه المقرّبين إليه» في مسألةِ شغلتٍ العصرء أثارهاالخارجون على

الإمام عن كرّمَ الله وجههء وهي اعتبارٌ مرتكب الكبيرةٍ كافراًء ومَرَى الكلامٌ فيها

من عصر علئٌإلى العصر الأمويّ» وشغلتٍ المفكّرين فيه كما شغلٌ الخوارجٌ الدولة
هنم صوتٌ جري*ة
يم
بدفم
بخروجهم .وبينًا الحسنٌ يذاكِرٌ تلاميدّه هذه المسألة» ان

قويّ» وأخدّ يجادلةٌ مُذّعياً أنّمرتكب الكبيرة فيمنزلةبِينَالإيانٍ والكّفرء فلاهو
بمؤمن ولا هو بكافر إلاأنْ يتوب توبةًتَصُوحاًء فإنه ينتقل من هُوَةٍ الحيْرة المفرّقةٍ

بين المنزلتئن إلى منزلةٍ أهل الإيهان» ذلك التلميذُ الجريءٌ الذي علا صوثّه على سيٍّ
علد لسر فوواضل بن غطاف

وَاصِلَمنأصلٍغيرعرب:
أنبجيهه ومن
وواصلٌ هذا ليس منأصل عربيّ» ولكنّه منأصلٍفارسيّ م
جهةأمّهءوقدعقدثُ أسرئّهعَقْدَولاءٍلببيمَخْرُوم منفريشء وعقدٌالولاءِكان
()١لمعجلرةبي :العدد  55عام  71811ه 5591 -م.
ا

عدمبوعل
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آمراسائفاًمنكلفازسييكأّوغير عرب بشكل عام؛يعقدّهغيرُالعرب مم أسرةٍعربية,
كر اا بوقعرن اناب زذا وقلت عليزوياخودنوق إهذا! كرا ارت
منأقاربه» وكذلكيُسمّىَغيرُالعربالموالي»لعقَدٍالكثيرينَ منهمذلك العقد.

وكانتٍ السيادةٌالعلميّةٌفيهذاالعصر للمّوالي» ذلك أَمَّهمأبعدواالعسّنلطانٍ

والرياسة فاستبدلوا برياسة الحرب والولاية» رياسة العلم والدراية» ذلك أنّهمعكفوا
علىالدرسوالبحثه إِذرْوا فراغافًأرْجُوهبالدراسة والتَقَيبٍ والاطّلاع والتَمْحِيص)»
يلنُقصؤ قددَي إلى
فسدّوا بذلك الانقلصّسبفّقدلٍطانء ونالوا شَّرَفَ المعرفة» فا
الكمال» والجرمَانُ يقددفع إل كىُبرى الغايات.
افليمدينة:
وقد ولدواصل ,بنعطاءٍبالمدينة» حيثٌكانيُقيمَأبواه» وكانث ولادنّهسنة

ل

ا

وأحفاده» وكانّ الحجّاحُ بن يوسفف الثقفيٌ حاكمَ العراق يحكّمّه حُكمٌ الطغاة.
ويظهرٌ أنْ واصلاًاستمرٌبالمديئة» وتريّى تربية أهلهاء فحفظ القرآن» وأخدّ من الحديثِ

أَشْطْراء ويلكتنّْلجه إلدىراسة الرواية»بلامهإلاىلدراساتٍ العقلية.
افليعراق:

وم تظهز عقليته مكتملة إِلّافيالعراق» واختصٌّ البصرةً بإقامته» ولاندري

نكن لفقل هو لذن إاللىحراف عور كان لالد اليةيهة

أن الت يذ الطنيان
0

ّلحسجّاج مات.وَوَاصلٌ لايزال حوال سر
بموت الحجاج» وذلك تقديرٌ معقول؛ لأن ا

راصل بن عطاء

0
لمرامّقة'''» وماكانلهأنْينتقل قبل هذه السنّ إلا

و١

نهقدانتقلتُ

انتقلمَعَهاءوم يُعرفْذلكءولميعرفمُسوّعٌ ظاهرٌ لانتقالهاء إل أان يكونّتثيقفت
ولدها بثقافة أهلٍالعراق.

انتقلّ وَاصِلٌإلى العراق» فالتقى بكُبراءِ البخوااردجيفتيه؛ والتقى بزعماء الشيعةٍ
عل كرمَاللهوجهّه فأخذ عن أبيهاشم .عبدٍاللهبن
فيربوعه» وأخدٌعن بعض ذُريّةةٍِ

محمدبن الحَتَفِيّة وهوحفيدٌعل رضياللهعنهمنغير فاطمةًالزهراء» وحم بن
الحَتَفيِّةٍ كانَغرّاصاً عظيم المعرفة» أخذ قبسأ كبيراًمنعلمأبيهمدينة العلم»

فَتَقَلَهعنهولدّهأبوهاشم.ثمأخدّواصلٌ عنالحسن البصريّء وكانيختصه الحسنٌ
بتقريبه» ويختصٌ هو الحسن بتقديره» ولا اختلف مَعَهُفيمسألةٍمُرتكب الكبيرة»
اعتزل مجلس الحَسَنء ولمتنقطع مودَّنّه ولمينقص تقديره.

انتقلّواصلٌ إلىالعراق» فأخدٌعَنْبعضقادةٍالفكرء ولكنةأََحَدّمنالجوٌ

العلميّبمقدارلايقلعنالذيأاخذلةٌشمينوخ» فقدكانالعراقٌمُصْطرَياً فسيحاً
للفكرالمختلفيالأكُل.كاالنففيقه» واكالنمتَفليْهسَفة واكالنثففريهقٌ المختلفة.
ته» والشيعةً فيداخله ,وكان فيه العلم كام ضروبه؛ ففيه
ااردجيفي
بخو
وكان ال

علمٌ النحو ينشأ وليداً» وروايةٌ الشعر تنتقل على ألسنةٍ الرُواة .وإليه انتقل العلمٌ اليونانٌ
والحكمةالفارسيّةءكمنارىفيكُشٍابن الَف والتصوّفالهنديّ.وهكذاكان
لواف قاذ لك تتاقبخ ون عدي لكت فهك بل
( )١توفيالحجّاجٍ بنيوسف الثقفي القائدالداهية السفّاك سنة©4ه عن  66سنة .وعمر واصل بن
عطاء 6١ سئة.

أعلام وعلماء

أخذواصلّغذاءًعقلياًمنكلّهذاءوليزدَرِدْهٌ ازدراداًبلانتقىمنه.وعَصَرٌ
ِمّاانتقى مزيجا لهخاصّةٌغيدُخواصٌ أجزائه؛ واسْتَساعَهُ فكانَهوعلمَّ واصل
ابنعطاء»مَضَمْكلّمأاخذ ودخلكيافينه العقايّ الذيل يمُفارقٍ الإيانَو 5

طهرته على نفسه:
يدن
سإرا
قووَّة
ومع هذه الآفاق الواسعةٍ التي عاش فيهاء والعناصر المختلفة» كان يراقِبٌ
نفسه .ويذَيماء ويِجَنبّها عيوبهاء ويّذرأ شرّها بِشِدَةٍ المؤاحَدّة والمراقّبة» وكان في

ذلك قويّ الإرادة» مسيطراً على نفسه فكانّ لإرادته أثرٌكبيرٌ في حياته» وقد ظهرثْ

إرادثّه القويةف أيمرين:
أحدُهما :أنه كانّ أَلْمَعَبالراء لثغاً فاحشأء فأخدٌ نفسّه بالابتعادٍ عنالراء في

كلايه؛ فكانّ يُجَاوِلُ المجادّلاتٍ الكثيرةه ويخطبُ الخطب الطويلة» ولا يسمحٌ للراء
ألنتسججايءنعلهى”"» واقلدنأقدلبُ العربي عدةًخطب لهتبلغالمرتبةًالأولى في

البلاغة» ولا تدٌ حَرْفَ الراء فيهاء وقد ساعدّه على ذلك بديهةٌ حاضرة» ولغةٌ فيها
المترادفٌ الكثير وعلمٌبدقائقهاء وذلهلفكيَ عجائب .ويقولٌ الجاحظ ذفليك:
ارك مقاك انساتجرنا
رضا
االلشمن:
دلولاامتقاضة هذاان وظيوة هذهالخ
الإقراك به وَالتاكدٌ لفارولسيت اعت طق المخطوطة ووسايلة الحلدة :لذن ذلك

يحتملُ الصّنْعة»وناعَنِيْتٌحَُاجَةَالخُصوم ومُناقَلةَالأكُفاءومُفاوّضة الإخوان».

اًَّفي تصرّفه
حبْر
قجعمل ال
وي

وخالف الراء حتى احتال للشعر

وميُطقمطراًوالقول يُعجله

َعَاذَ بالغيث إشافاقلاًممطنر

واصل بن غطاء

١1 71/

ثانيهم| :امتناعه التامُعن الغضب في جدلِهٍ الذي كان يُدافمٌ عَنِ الإسلام .وقد
لِععُواَضعَنّب.
نه الذينَيقومون بمثل رسالته أن يْماتَي
وَىامم
خَواص
إنيت
كا
رأى صاحبّه عمرّو بنَ عُبَِيِدٍ يجادلُهإنسانٌ فيعْضّبء فقالله« :يا أباعَثمان إِيّاكَ
رأجوية الغضّب فإئّها مَتْدَّمة والسَّيِطانُ يكونُ مَعْهاء وله فيبضاعتها هَمْزة

وقدأوجب اللهتعالىعلىنبيّهأن يستعيدٌ من همزاتٍ الشياطين ..بقولِه# :أَعودُيك
من همرت الشَياطِينِ * [المؤمنون:

ىثتبتِ في جوابه وما
وقلّم) شاهدتث أحداً ت

ينطنٌب لهسائه» فيلحقهلَوْم».

كان المُجَادَلٌ القوئ:
23
هإضلة ثرة
أعلىالو

يكزي

هبهايوقد
املعصره من يزيد علين

كانقديراًفيجدله إلىدرجة تُرْهِبٌ خصومّه ويتحمّظون فيلقائه :وماكان جدلّه

إِلّلالدفاععنٍالإسلام.

قي:
ححم
لَ ت
اانب
ليه بثلاثةٍ جو
دٌ ف
جتصم
وقد اع
أولٌهذه الجوانب :أنهكانمن الصَّمتّ فيموضعه .والقول في موضعه.

نقدكانيُطيلُالصَّمْت .ومَنْل يامسن الصَّمتَ لايسن الكلام .ولقدْكانفيمجلس
أستاؤهالحسن صامتاء حتىإذا تكلّمكانكلامُهفَصْلاًونُطْقهحُكْ)].وكانوهو صامِتٌ

يتعرفُمَدَىماعندالآخرين منحقٌوباطل» فيحن الاستماع؛ كايحْسِنٌ القول.
والجانب الثاني :مفدرة افج علاتقويف القول»سه وقوه واماهانة

حو
:

ا انه لابن0

أعلاموعلماء
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ع فميهم كاؤرون» وإِنْ قالُوالنهَمح:نْ
مسلمون .نلذاهبٌُ مذهبكم قتلوهم ,لأزنهم
منكُمْطلبُوالإثبات .فلارأى واصِلٌ ّمقدأحيطبهمقال لرُفقته« :اترُكوني مَعَهم).
فسلأمالوه مَنْهُم؟قال :مشركونمِمَّنْقالافلليههم# :وَإِنْ أَاحَلديمنشركيت
أسَسَجَارَك  ّ 2يسْمَمكلمألهاه مَأْمَتَهُم[ 4التوبة 3 :فأجيرونا حتى نسمع

َا .وبذلكٌ نجَوًاجميعاء وسارُوا فيحراسة الخوارج حتى
ئلغنونا
مثَمأب
أمء
َدك
مماعن

لوا مكانّالأمن.

ْ

الجانبُ الثالث:بدييةٌ حاضرة» تأتيه أَرْسَالُ المعاني في وقتٍ الحاجة إِليُها'فيُحِكِمُ

المعنىومُِولٌ اللفظفيأقلّقدرمنالزمان» ويقوي ذلكعلمٌغزير»واطّلاعٌ واسع»
وحفظ كامل»ممّإدراكِسليملمعانيالعقيدة.
وممٌّهذهالجوانب التياعتصم بهاف جيَدَلِِ كانتلهفراسةقَموايهٌيدرك با

أجغوااردَنِفْلسِهه ويدخلٌ بهإال قىليه» ويفستوكليرعلهى.
الرَّحَادةٌوقولالحق وقرَّةٌالإيمان:
كماُنوعاصرلٌضاً عنمطامع الدنياءل ياتدللطلب عطاءءويَلطاْمعٌ فيجاوأو
مَنصبٍ أو ازْدلافٍللحكام .كانت لدعوارة نجهمنغيارةالعَزلء ولذاسمي واصلاً

الغزّال”"» ويلنمقطعْ لهذه التجارة» بألناب عنهميَقنْومٌ في السّوق مقامّه» وشأنّه في

ذلكشأنُأبيحنيفة»لولاأنَأّبحانيفةًمينقّطِععنالسّوقٍ انقطاعاًتامأليأُنفهيده في
فقهه.
-.-.

أ

( )١وقيل :عرفبالغزَّاللتردادهإلىسوق الغزلليتصدَّق علىالتّسوةالفقيرات.

|1

واعصلط بانء

وفيالجملةلميمسّواصلٌمالاًلسلطانٍ أو بغيرحِل»ولقد قالّفيهالجاجظ:
اليمشكٌ أصحابنا فيأنّ واصلاًل يمقبط ديناراًولادرهماً»» وفيذلكقالبعضّهم
مفريئيته:

ولاعَرَفَ الئّوْبَالذيهو قاطِحُة
ولامس ديناراًولامَسَّ دِرْمماً
وكان واصلٌيقولُفيوصفيالمؤمن« :إذا جاعَصَبّر وإذاشّبِعشّكّر» .وقد
حل نفسّه بذلك.

ولقدكان شديداًف جيَنْبٍالله»ل يامالئصَديقاًفيديناللهولايتلق حاكاً
فيغي مرَرْضَاةٍالله.كانصديقاً لبشاربنبُردفلم)عرف فيهالإلحاد» قاطعَة ونافره»
وقالفيه:إن مِنْأخدّعحبائلٍالشيطان» لكلمات لاهذلاأعمى الملّْجد).
وكان بَشَّارٌ يمدحٌه ويقولٌ فيه:

ألققَوُْلَوامُ قد
لَ ا
تَوكَالّف

وقَالَمُرْتجلاًتَفْدِبَدِيثُهُ 
وَجَانبَ الراء ليَشْعْرُبهأَحَدٌ

حَبروا طَباًناهِيكَمِنْ طب

هب
لف
لنِما
االقَْ
بجَلٍ
كَوِرْ
قبل اّلتصفّحوالإغراقفيالطلب

فلاقاطّعّهواصلٌ فيسبيلاللهانقلبّ إلىهجائه.

أجوبته المُسَدّدة القوبّة:
كانواصلٌ كا أسْلَفْنامنالقول_ذا قوَّةِجَدَليّة جامعاًلكلّالصفاتٍ التي
تبعل منه ضما قوياًإذا جادل .وكانذاأجوبةٍمُسَدَّدةقويّة»وقدجعل ذلكفيأمرئن:
أحدّهما :فيالدفاع اعلنإسلام؛ وثانيهما :فيالدفاع آعرنائه.

أعلام وعلماء

نباداظفريته لأهل النّحَل المختلفة والزنادقة
ما دافالئُإهسعلنام .فمقد
وغيرهم ممَنْيَاجمونَ الحقائقٌالإسلاميّة» وكانعلياًبمذاهب أولئكٌ المنحرفين؛ وله

يواطه؟
فم
فكيشد عليهمالماك التييعرفأنهسمايكوهاهويرسلإلبهم
ره
يَمُد

بالحجّج إن أَعوَرَّمهم» ويبع أخبارهمء وتضل بهم اتصالاً فكرياً
ال

وقنكان كذ ظكوناائه قوذ وورملها لبنهاينابها في مناظراتهم

وأمَادفاعٌهعنآراه» فقدكا ينُفَكّردائي]م يانازلهب مهخالفه» ومايقطعٌبه السبيل
عحلُىبجه .وكان يتلمِّسٌحُجَجّه من القرآن دائأ» لأنهلا يعتمدٌفيالعقائد إلاعلى

 1لكر وكاال راسايعلالجزرإلاسدلا لللمطائيلأن كلّهاأوجُلَّها

ليست أخباراًمتواترة» واالألخبمارٌت غويارُترة لاتَنْبْتُ به االعقائد» وكان يُفَكّرفي
جه من القرآن» وهو يُصلٍ .زلقدفاكامراةقايهن ال «كانَ واصلّ إذا
جه الليل» صف قدميّهِيُصِلّ»ولوحٌودواةٌموضوعان .فإذا مرّتْ به آيةٌفيهاححجُجةّة

علىتخالف جَلّسٌفكتبهاء ثمعادفيصَلَّواتِه».

لحري

رد

لاد ت بآراء حول العقيدة» وناظّرَتٌ مدافعة

عنهاء وتُسمّى هذه المدرسة «المعتزلة»» وتُسمّى نَفْسَها أهلاّلعدل".
سيير» « 4 :5وهو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال» طرده الحَسنٌ
«ذهابيل ف
()١لقحاالفظ ال
ا
عنمجلسهلماقال:الفاسق لامؤمن ولاكافر» فانضم إليهعمروء واعتزلا حلقةالحسنء فسمُوا

المعتزلة».

عصلطبانء
وا

0.

وأشهرٌ الآراءالتيكانيُدافِعٌعنها واصلءواعتنقَتُها مدرسته هي:

أ -أنهيرىأنْمرتكبّ الكبيرةليسمؤمناًولاكافرا ويصحٌ أن يُْسمّىمُسلاًء
بنه وذلك لأنهرأى أن
نَ ع
ذْلِم
وهو لد فيالنارإذا ماتمِنْغيرأن يتوبٌ ويُف

عباراتٍ القرآنٍ فيوَصَفٍ المؤمنين لا تنطبق على الفاسقين المُصِرّين على فسقِهِمْ» وأنْ
أوصافّ الكافرين الت ذيَُكِرَثْفيالقرآنٍوأحكامّهم لاتنطبقٌعلىهؤلاءِالفاسقين»
وإذنل يامكن بحكم القرآن_أنْيكون أحدُهممؤمناءإذْل تانطبقٌعليهأوْصَائَه

ولاكافراًإِذْل تانطبقٌأَوْصَافه ومُعَامَلتُه؛ فل يمَبْقَّإلاأَنيْكونّبينهماءوأنَّالحنةلا
بشحتهاء فلايمك إلاأن يكونفىالعار:
ب وأنهيرىأن الصفاتٍ التيذُكِرَتْفيالقرآنِمقرونةٌبالذات العليّةه كالسميع
والبصير والقادر والمريدٍ والعليم» ليست أشياءً مُغْايرةٌ للذات» بحيث تُتصوّرُ 7

مُنَّصِلةٍ بالذاتٍ العليّة» تأُعوَصِوَّرٌ الذاثُ العليِّةُ من غيرهاء بل هي والذاتٌ شي
واحد» وهي أساءٌللهتعالى» سوبلحهائّه الأسماءٌ الحسْنى.

جك-ان يرى أن أفعال الإنسان التييَُابُ عليها بقَوّةٍأودعها اتلعلهالل
و

لي|» وفعلّه مَنْسُوبٌ إليهلاإلىاللهتعالى»فلاجَبْر بلاختيارٌ
عٌفي
فتار
ينهمخ
فيهاء وأ
كامل.
د ويرى أن الأمرّملازِمٌللإرادة» فل ياُرِيدٌاللهسبحائه وتعالىأمراًينهىعنه»
ولاينهى عنأمرأراده .فالمعاصي لاتكونُبإرادةٍاللتهعالى»لأنّهِتجىعنهاءولاتكون
الطاعاتٌ إلاموافقة لإرادة الله.

أعلام وعلماء

هذهآراءٌواصل التي دافمَ عنهاء وسواءٌ أكانث حقاًأمكانث باطِلة» فهي

كلعل عق ترك ""امشق لاك واولا يلذلخدافيوشحيةا ما

تق المعلوماتٍ من نواحيها المختلفة» وها بعد تثيلها في نفييه غذاء فكريا
جديدا؛ يتبعٌه الناسٌُ فيه .وهيّ فيجملتِها آراءٌ لا تحرج صاحبّها عن الإسلام؛ بل في
بعضها تَنْزِيةٌ واضحٌللذاتٍ العليّة.

ومهذه الشخصيَّة المستقلةٍ وْضِعَ في صَرْح العلماء الممتازين» وكان من رُرَادٍ

الفكرالإسلامي فرضياللهعنه7000000
00

3

( )١فيالأصل :يدرك.
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أبوالحسن الأشعرى”"
(-5؟لاهم)

لنٍإفسياللفكارميّ بينالفقهاءوالمحدّئين وبين المعتزلة»
انُسعتُ فْرْجِةٌالاخلا

الذينَكوّنواصل بن عطاءِمدرستّهم» وكانوايُفَكّرونفيفهمالعقيدةتفكيراًفلسفياًء

اشرق فقالمرن لامعا لعل القرانالياشو ويوةلزجعضن فاع
على مُقتضى العقل؛ ومُجاِلون فيالإسلام بحُكم المنطق» ويدفعون انحرافٌ المنحرفين
بالبّرهان العقَلَ ولا يعتمدون على قورسان ادك سُلطائهم في عهد المأمونٍ
والمعتصم والواثق» وكانٌ منهم كبارٌ القائمين بأعمالٍ الدولة» وشاعتٌ عنهمْ فكرةٌ

القولٍ بخلقٍ القرآن» وتكفير مَنْ لميقلهاء وعَزلٍ القضاة والمُفتون الذين لا يقولونهاء
واضْطّْهدَ النقهاء والمُحدّئون الذين لا يونا ويستجيبون لنعاتهاء ونزل
الأذى بإمام السنّة أحمدٌ بن حنبل رضي العلنهه.

دولةٌالمعتزلةٍ أدافًا المتوكّلء ولكن بق الاعتزالٌ فيالناس لجادً:
ا بئعدق» فأدالٌمندولةالاعتزال» وأنزكم منعَليائهم؛ وأدنئ
ووكل
لالمت
ااء
وج
إلياهلفقهاءَوالمحدّثِين» وكان هؤلاءِيُفَكٌّرون فيالعقيدة بغيرمنهاج المعتزلة» فيعتمدون

ف تيعرِّفِهاعلىكتاباللهتعالى»يأخذونٌ بظواهره منغيرتأويل» ويعتمدون على السَّنَّةَ
9ه 5ع
١711ا
( )١بحلة العرفىىا:لعدد  »."5عامَ 8/7
4م(2 .

أعلام وعليماء

3

فاصم منهامنأخبارفيالعقائد .سواءٌأكانمتواتراً أوكانآحاداًءفهميقولون :إن

الهبرىيوم اَلقيامة»ول ياُؤوّلونآياتٍالرؤية»ومنهممَنْيقول:إِنَّللهيدألاألننَصّ
القرآنّ يقول :ليَدُ أَمَهِ هَوْقّ يديم * [الفتح١٠]. : وهكذا يأخذون بالنصّء ولا
َُلشلهاعنمة الحوادثِ والمخلوقات.
مرِيه
لنع فقيهل» ولكنهميقرّرُون الشّ
كامو
لينملو ةوهو أَلتِيعٌألبِيرٌ[ 4الشورى١١]. : ول ياستطيعونٌ مجادلة

الخصومإِلّبانصوصص القرآنء ولايسلُكون مسلكٌ العقلفيالاستدلال» لأنَّ المنطقّ
ع ا

لارروارامرا ضير لكالا بيعو افع عررسام

ضِدَّالمنحرفين والمخالفين لأن عدّءتٍهمالنصوصء وهيلاتروجٌ إلا عندمَنْيؤمِنُ

بهابتداء»ولابد قبل الإيهانمنحُكم العقل.
وإذاكانالمعتزلةٌقدخلثمنهمدُورُالحُكْم بعدالواثقفل يمَخْلٌدُورُالعقل»
فإذاعَدِموانُصرةًالسلطانء فإئّهملميعدمواتُصرةًالبرهان ,وميَكُنِالفقهاءٌوالمحدّثون
بقاورين عليهمم داامواينهجون منالنُصوص منهاج العقل .

أبوالحسن الأشعري» وأبومنصور الاثريديَ» توسّطابينأهلالسنةوأهلٍ
الاعتزال:

كانل باُدَّبحكم المنطقمنوجود ناس يَاتَلوسّفطورنيبِمينََّْنَ» ويخرجون
بمنهاجبين لمنهاجَن؛ وقد وجِدَأولئك» ولكنْ فينطاق ضيّق .حتىكان الإمامان أبو

الحسَنٍ الأشعريّ وأبو منصّور الماتريديّ.
وظهرٌ الثان فيسمرقَنْد وكان حنفيّاً.

فقدظهرٌالأولفي العراق» وكانَ شافعيَاً

أباولحسن الأشعري
شأ
نشأة

"6

كر 1
بي الْحَسَنٍ الأش م

وَلِدَ أبو الحسن  1بن إسماعيل بن إسحاق] الأشعريّ» من أسرة عربية
ناتلمأيإشلاىعِرَةٍ الكرام الذينَ مَدَّحَهُم النبيكَل لفضل مُعاونتهم فيسرهم

وعسرهم
و

)000

وتربّى بالبصرة في حضانة أسرة عربية توارثٌ عنها العَرْمَةَ القويّة» والإرادةً
قيى
تلذ
لنٌ ا
امكا
لنّش فيرقعٍة» وال
اوط
لةٌا معوطتنّزال» وم
الماضية» وكانتٍ الابصر

نيهلعقلّالعريّ» بالعلم الهنديّ واليوناي .وهي كما تطلّعلى البادية العريقة بصفائهاء
رتحتضئها الحضارةٌ بروائهاء قد التقى فيها أيضاً العلمٌ العميق» والصّفاءٌ الذهنّ»

فالتقى علمٌ الإسلام لتقي الضَّافيء بالفلسفاتٍ المختلفة» والآراء المتباينة» والأهواء
والانحرافات.

درس في نشأيِه علوم الإسلام الأولى .حفْظ القرآنَ وطائفةً من الأحاديث»
ومقداراً منالأحكام الفقهيّة يتعرّفُ منها أوامرٌ دينهه وكان من الممكنأيََنسْلّكَ
َْلَكَ الفقهاء والمحدّئين» ولكنْ كان علمٌ هؤلاء علمّ رواية وتفريع الأحكام
تاغل شونامنلكلاباح لتقلاوالقاسالفقوي يالخاقأمرحرموصن

كلَّمة.
حدٌعِ
عحلكىيه بأمرآخرٌمنصوص» لاشتراكهم فيالوصفي اللذييلُعَ
()١شير إلىالحديث الذي رواه البخاري ( ))5077ومسلم ( )7004من حديث أبي موسى
ي
الأشعري رضي اللهعنهقال :قال النبيبِ« :إِنَّالأشعريين إذا أرملوافيالغزوأوقلّطعامٌ

عبالهمبالمديئة» جمعوا ماكانعندهم فيثوب واحده ثم اقتسموه بينهمفيإناءواحد بالسويّة

فهممنيوأن مانهم».

أعلام وعلماء
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أبوالحسنيَتَتَلمَدٌ للحبائيٌ شيخ المعتزلة:
مر

00

و

ابامدئية» ويلِمذ
اليَلّةِإفسيظللّالم
وكنانففسيه تُروعٌإلاىلدراساتٍ العق
هذا إِلَاعندٌ المعتزلة» فقد كانوا يدرسون العقائدَ الإسلاميّة» ويؤيّدونها بالبرهان
العقلّ» ويؤوٌلون كلماجاءفيالقرآن علىمقتضى حكم العقل القطعيّ) إِنْخالقّه
ظاهرٌ القرآنٍ فيأبآعيضاته.

تتلمدّ إذنْأبوالحسن لشيخ من شيوخ المعتزلة» وكان إمامّهم بالبصرة في
عصره هوأبوعا الجُبائيء فلازمَدرسّه»ولكنّهل يمكنتلميذاًكبقيةالتلاميذيتبعونَ
شيخهم في|ينتهي إليّه أو على الأقل يرجحون بالسبة لآساتذتهم الاتباع» دون

الابتداع» بلكان ذلكالتلميذٌ النابه»يناقِشُ شيحّه فيكلمايعرضُ من مسائل.
وأحياناًتنتهيمناقشةٌ التلميذٍللشيخ بإسكاته وحيرته فيالجواب.
2

رع

ع

00

ض

8

التلميذ أبو الحسن يُناقش شيحّه:

ولننقصةٌّ باعلصقَصّصٍ عنمُذاكرة التلميذٍ لشيخه .كانالجبّائيٌككل المعتزلة

يَرَوْن أناللهتعالىلايُمكنٌ أَنيْكونٌمنهإِلّالأصلح الذيتُدركه عقولّناء فهم
يحكمونٌ بعقولجم علىالأشياء بالحُسْن أو القبح» ثميوجبون أن يفعل اللهمايرونه
همأصلح .ولكنّ التلميدٌل هضمْهذاء كيفنقرر نحن الأمر؟ ثمنقرر أنهيلزمٌأن
يقع.فثارثُبيئهماالمناقشةالآتية:
قال التلميذ« :ما قثوللّكافثية :مؤمن وكافر وصبيّ .فتيعالالهلى صانعٌ
بهم؟ويكونُفيهالأصلحٌ لهم؟».

قال الشيخ« :المؤمنٌأهلالدرجاتء والكافرٌ من أهل الدّرّكات؛ والصبيٌ من
أهل النّجاة».

جات
رهل
دنأ
اونلّ م
لأرصادبَّ» بعدموتهصبيّآء أن يك
اإن
قال التلميذ« :ف

يهمكلن؟».

1

قال الشيخ« :لاء يبُلقالُ له :إنَّالمؤمنَ إِنَّانال هذه الدرجة بالطاعة وليسّ
1

لمكثلها».

قال التلميذ« :فإن قالّ الصبيّ :التقصيرٌ ليس مني» فألحيويّتني كنت عملت
اطالعاْتٍم كَعمولمِن).
ال

قال الشيخ :يقولُاللهُتعالى :كنت أعلمُأَنّكلوبقيتَ لعصيتٌ وعُوقبُت»

راعَيْتُمَصْلَحََك وأْمَتّكقبلأَنتْنتهيّإلىسرالتكليف.
قال التلميذ« :فلو قال الكافر :علمتَ حالي ى)علمتٌحالّه؛ فهلًاراعيْتَ
مصلحتي مثلّه)» فَسَكتٌ الشيخ.

وإنَّهذاهلمناقشةًتنتهيبلاريبإلىأنّ المصلحةًالتيتلزمٌمراعائهافيجانب
صستلهحيةٌ اتلُتقديّرُها بعقولناء وإنماتكونُهذهالمصلحة بتقدير
ملي
لالل
التهع
ال
اللاهلعزيزالعليم الذيلايخفى عليهشييْءٌفيالسماءولافيالأرض.

الأشعريٌ م يستغرق الاعتزالٌ عقلّه:
ونَّ الذي يمكنٌ أَنْيُقدَّرَ في حياةٍ الأشعريٌ» وهو يعيش في ظلّ المعتزلة»
ويرضعٌ منأفاويقهم ,أنهكانلايستغرقٌ الاعتزالٌ عقلّه»بلإنيهُفَكُرٌالتفكير المستَقِل»

والتفكيه ايجلعحلّه ينقّب عن الآراء أنى تكونء وعن الأفكارحيمٌّاتكون .وكذلك لم
ئد» وقدكانيدرسّها
دعتز
رالاعسنة آراءِالفقهاء واالملحدّعثيقنافي
تقطغه دراسةًالا
بعينٍعاطفةٍ مُقرّبة» لابعينٍ ساخطة مبعدة.

أعلام وعلماء
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وكانكلماتقدّمتْبهالسنّ»أوكلمانضج فكرّه يستنكرٌ منآراء المعتزلة شيئاًء
5

.

عِِ

و

و

2

4

و

حتى إذا وصل إلى الأربعين وبلغ أشده .وهي السن التي يكتمل فيها العقل والجسمء

وجدًنفسّهبعيداًعنالاعتزالٍ بقلبهوعقله.
وقدأخدّمنبعدٍذلكيُراجحٌ بن مايعتنقهالمعتزلة» وبينَمايعتنقهالفقهاءً
والمحدّثون» معتمدين فيهعلىحكمالمنقولٍ من القرآنِ وعن الرسول ذلك وعكف

زمنايوازنُبينمافيكلمنهم|منحقٌ»وانقدحبعدَالموازنةرأيّقرّرَفيأهن الاحتياطً في
الاعتقاد مايدعو إليه الفقهاءٌ والمحدّئثون» ولكنْ ينقضّهمالاعتمادُ علىالعقلٍ في
اُقَرّرونء فإنه لابد لبيانٍالح من نص يَُتَْ:سَِّنّْهه وبرهانٍ عقلٌ يَقَرَبَه
تقريرم ي

ويُؤْيّدُهء ولابد للدفاععنهمنمَنْطقٍعقليٌّ يُسَدّدُالسّهاماَلإلخىصوه'".

وعلى أيّحالقدفارقٌالاعتزال» وإنل يمَنْضَوٍتماماًتحت سلطان الفقهاء
والحدقة:
(مَنعَرَفنِي فقدعَرَفني):

دلال»
اهالججاهمستفي
بعدأن انتهى إلى هجر آراء المعتزلة» وإن لمهجر من
ذهب إلى المسجدٍ الجامع في البصرة ,ورَقِيَ المنبر» ثمقال:

«أيم الناس»مَنْعرقي فقدعرقّي» ومنل يمعرفني أنأاعرّفُهبنفسي .أنفالان
عو

5

.

م

.

ع

0

ع8

فبلنان .كنت أقولٌ بخلق القرآن» وإِنّاللهتعالىلبايُلرأىبصارء وإِنّأفعالٌ الشيّ
زأفاعلنيااعانة 31لِ3مّمُتَصَدَّللردٌعلىالمعتزلة» مُخْرحٌ لفضائجهم.
أونا

()١لفأيصل :الخصوص.
ا

أبوالحسن الأشعريٌ

12

(معاشرٌ الناس:

تنَعايَنَتُ عنكم هذه المدّةٌ لننظيرثٌ فتكافأث عندي الأدلة ,ول يترجّخ
عندي شِيْءٌ علىشئء» فاستهديْتٌ الله تعالى» فهداني إلى اعتقاد ما أؤدعته كتبي هذه

وانخلعْتٌ منجميعماكنتٌأعتقدء ى)انخلعتٌ منثوبيهذا».

افعلَإنلىاس كتبّه.
وانخلعٌ منثوب كان عليه» ود
ولااشك أنْ هذا التَّحِوُلَ قدأضاف إلى الفقهاء والمحدّئين ناصراً قويأءورجلا
عد ذلك يدلعل انان
مَهَرَْ في الكلام» وفي الاستدلال .وإِنّماكتبهٌابتداءًبمن

مُتأثرابًالإمامأحمدبنحنبل»وموقفه من المعتزلة» وقدكانت حياتّهوأضداءٌ مواقفب
الإمامأحمدل ت
ازاليُردّدف ايلتاريخ» حيثٌلقيالأشعريٌمَنلْقوه:فقدكانتوفاةٌ
الإمامأحمدٌسن١ه وحايلاةأٌشعّري كانث مابِينَ"7-47اه فهو يقول
فيمقدمةكتابه «الوبانة»:

«ديانتنا التي ندينُ بها :التمسّكُ بكتاب الله وسنةٍ نبيّهيل وما رُوي عن الصحابة

والتابعين» ويما كان عليه أحمدٌ بن حنبل» تَضّرَ الله وجهّه؛ ورفحَ درجته وأجزل

منويته ونح عَكُنُ خَالَتَ قوكه جنوه لأنه الإمام الفاضل» والرقيش الكامل
الذي أبانَ الله به الحقّ عند ظهور الصَّلالء وأَوْضّحَ به المنهاج» وقمع به المبتدعين

َإمّامم» وكبيرمُفَهّم» رح
وَيْعٌ الزائخين» وشَكٌ الشاكّين» فرحمّهالملهتُعاقلىدمن
ومثه

علىجميعأئمةالمسلمين».

ا

آراؤه:

لدِه ابنداءً شرحاً كا فيمقدّمة كتابه
اعن
قئه
نةتآرا
ااص
وقد شرح خل
«الإبانة» .وخلاصة آرائهفيهذا الكتاب:

أعلام وعلماء
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أ أنهيرىأن بعضٌالصَّالحِين تكونٌل آهية»أي علامةٌتدلّعلىمكانته عند

الله»وهوم ياُسمّىكرامةًالأولياء» وقدأنكرٌالمعتزلةٌذلك»وخصّها الشيعةٌبأمتهم»

فقدقالوا:إن المعجزاتٍ تجريعلىأيديهمكمتجريعلىالأنبياءبَيّْدأَنهمل ياُنزَّلُعليهم
الوس:
وإن الفقوفة نيرون إنناك الكزات للماهية يه أن الحلضي الحنفين
نهأاووبهالخار)سَ2يْراً مستقيأء ولا يطلبونٌ
تور ره الاتعد باذريا ع ب

الكرامة» ويقولُ قائلُهُم فيدعائه :اللهمَّ مَبْنا الاستقامة بدلّ الكرامة» لأنَّ الكرامةً

تحتحل من الغةالشكز والاستفانة برجو باالغ الاج
ب -ويرى أن كلّماجاءثْبهالسئة سواءأكانت أحاديتٌ متواترة أمكانت

ابُده نكر
قيِجِ
تقبر
عٌ ال
اذاب
غيرمتوارة  -حُجَةتنبت به العقائد» فع
الررراتي كي لحك باناي ود ادرو نه بندبت بالطرقٍ التي
يلتزمُها المحدّثون في الرواية فهو ححجَةٌ في العمل والاعتقاد» إذ لا فرقٌ بيتها في

الإثبات .وملعانى لأنْنعملّ بالحديث ,وننكرٌ الأخدّ بمثلهفيالاعتقاد.

ولكن هل يكفرٌ مَنْ لا يأخدٌ بأحاديثٍ الآحاد؟
يجظ-هرٌ أن الأشْعَرِيَ؛ وهو  3المذهبليُاكَمْرّه لأنَّالإمامّ الشافعيّ
تتُ في الظاهر والباطن» واهلوعلم الذي
بثب
ثي
يَاقَلرّررٌسفايلةٍ أن العلمّ قسان :عيلم

يكونُ طريقه قطعيّاً فيهلوزمٌ افلايعتقادٍ والعمل» وعلمٌ يثبتٌ في الظاهر دون

كموان دليله ظَنيَاءفهويلزمٌفي العملٍالظاهرء دون الاعتقاد» ويُعدٌ
الباطنء ويهو

منهذاالقسممايكونُطريقّهخبرٌالآحاد.

5

أبوالحسن الأشعريٌ

فإذا كان الأَشْعَريٌ أَوْجَب الاعتقادَ بحديث الآحاد ,فهو ليُاكمّرٌ مَنْ لا

يعتقل برجااءَفيه.
د والأشعريٌ يأخدٌبظواهر النصوصء فيعتقدٌ رؤيةًاللهيومّالقيامة» وكان
برى أولاًأنَ لله وجهاً ليسّ مثل وجوهناء ويداً ليست كأيديناء وأن هذا هو منهاح

أدبن حنبل الذي اختارّه فيهذا الباب إماماً ل أهولاً.

ه  وأبوالحسن الأَشّعَرِيَ يرىأنَ اّلأشياء ليسلهاقذباحيّ» حوُلساْنٌ
ذاقّء إِنّ)التّحسينُ والتِّبِيحُ من عمل الشَّارِعوحدّه.
وسنجد أن كثيرين من السّئِّين يخالفونه في الأمرين الأخيرين» وقد رجع عن

أوَهها.
و -وهويرى أنَّمرتكب الكبيرةليسمُحَلَّداًف ايلنار»ولكنيُعَاقّبُبمقدارٍ

ماأذنب.إِلَّاأن يتغمَّدُه اللهبرحمتهفيغْفِرٌلهأو يعفو» ْسّناتٍ قامَبهاءا قالتعالى:
كنت يذْهِيْنَ آلتَيَعَاتِ *[هود١١]» : وإنْعاقب فبالعدل» وعإفنا فبالرحمة.
#إسنَّ

الأشعريّ أخدّمنالمعتزلةٍ مناهبجهم نيالجَدّل:

والأشعريٌ معأنهيأخذٌ بالنّل متواتره وغيرمتواتره» قدأخذمنالمعتزلة
منهاججهم في الجدلٍ ومدافعة المهاجمين للإسلام يأخذهم بمانلطقٍ والبرهان» وهو
و

ببذايتََخِذَّالعقل خادماً للنصوصء ولايجعلٌالنصوصٌ محكومةً بالعقل» فهيفوقٌ
العقل»والعقلٌ أداةٌتقريبها والدفاع عنها.

ولقلدمتصّدجّىَادلةِ فيميدانئن» أحدّهما :داخل» واهلواملرعدٌتعلزىلة» وكانٌ
لحن بمثل حجّتِهم :ويتبعٌطريقّهم فيالاستدلال؛ فيُحارثهم بمثل أسلحتهم؛ ولا

يقفٌ عندالتصوص في الدفاعء ب يلُقَلَّبُالقولّويُصِرّفه دفاعاًعنالنصوص.

أعلام وعلماء
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أمَا الميدانُ الثاني الخارجيّ :فقد تصدّىء للردٌ على الفلاسفة والباطِنيّة من
الشيعةٍالذينكانوايثيرونمايُوَهّنُالعقائدٌالإسلامية» والقرامطة الذين قَوِيّأمرّهم

سوَسياْللُّهِم فيآخرالقرنٍ الثالث؛ وأُوَّلٍ القرنٍ الرابع هاجلريّ» وغيرهم ممّنْلا
قيسيةّة :ويلقاطمُه إلادليلٌالعقل .
يُافْحلمُهمإلنااطلأق
وفيالحنّ»إنهقدضَعُفَ شأنُالمعتزلة فيالنصفي الثانيمنالقرنٍ الثالث؛ وما
وَلِيَهُ وقدكانلهمبلاءٌحعمدران الاناوغن الإسلدفد الي ماجوتهويشككون

الناس فيحقائقه .ولكنّ الميدانَ لميخْلٌء فقد حمل الأشعريّ فيالعراق ومَنْجاء بعدّه
لواءَ الدفاع عن الإسلام .وحقٌّ القول :إنه كلَّاَكَل للوسلام نجمٌ بزِعٌله نجم آخر

كتبٌ أبيالحسن الأشعري
والأشعريّ قد أونّصفاتٍ جُعَليْهِ في الذّروةٍ من المدافعين» فهر مُخْلِصٌ ذو

همّة» وهو قويّالبيانٍ بالقلم واللسانء فكُتبه التي كَتبّها بعد ترك الاعتزالٍ وقبلّه تَسّسمُ

ل.
قنوبا
ييها
بالعبارة والأسلوب ابليغ| مُحْكّمء وتفيضٌ بقوّةٍ الإ
وله كُتبُ ألّفها في الاعتزال» وأخرى بعدّهُ وكلا التَّوعيْن يدل على الإحاطةٍ
تأرنْكَ المعتزلةكتابه«مقالات
َيا قيبل
هلت
تكتببها
الكاملة واالعٌلمْتقٍففكيير .وكمن

الإسلاميين»؛ وعباراتّه بويناةٌضحة :وأحسبٌ أنه أجمع كتاب للفرقٍ الإسلامية التي
ظهرث إلى القرنٍ الثالثِ اللجْريّ.
وله كتبٌُ بعد ترك الاعتزالٍ منها كتاب «الإبانة»» ولعلّه أول كتاب كتبه بعد

الانتقال إلى معسكر الفقهاء والمحدّئين فإنَّالتأثّربهم واضح الشأن فِيمَنْ ينتقل
من مَيْدانٍ إلى مَيْدانء متأّاً بالمنهاج الذي انتقلّ إليه فإ دَفْعة الانتقالٍ تكون قوية.

أبوالحسن الأشعريٌ

"1

ولكنْ بعدَأن يستقرٌ في الميدانٍيُفَكْرُفيالجرٌالذي انتقل إليهتفكيده المستقل الذي
تَعُذّىبيادة لايجدذها فيالمكانٍ الذي أوى إليه.

ولذا جاء كتابّه «اللمع» من بعد ذلك مُعَدَّلاًبعضّ آرائه التي قاهًا في الإبانة

فهرٌ في"الإبانة» كان يمنعٌ تأويلٌ اليد بالقدرة» والوجْه بالذات» ويلزمٌ الخد بظواهر
الُصوص» ولكن في «اللمع» يقرّرُ ذلك التأويل» وهو في الحقيقة ليس بتأويل» ولكنه

أخدٌ بمجاز مشهورء والمجارٌ المشهورٌ لا يُعدٌتأويلأء ومن ذلكٌ المجازه قولُ العري:
وَضَعَ الأميرٌ يدَهُ على المدينة» فلا ثُرادُالحقيقة» يبُرلادُ السّلطانء وكذلك الأمر #يدُ
240
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0

نالالأشعريٌ منزلةٌكبيرةًعندٌالحُكّام فيزمانه»ومَنْبعدّهء حتى إن صلاحَ
الدين الأيوبيّ كان حريصاً علىأن مُْحَفُظأولادّه منظومةٌ تتضمَّنٌْآراء الأشعَريّ.
ول يقتصز تقديره علىالحكّام» بلصارث آراؤٌهُعقيدةًالمسلمين أو أكثرهمء

بلكانالعلمكٌلِفَرْطٍتقديرهم لايتّبعونه فيهاوَصَلّإليهمننتائجٌفقطءبلإن من
كبارهم مَنْأوجب اتَّباعهفيالأدلةِالتيساقها .ومنكانيخالفٌ الأشعري يُعرّض

للنقدٍ الشديد» فتعرّضٌ الغزال إلى اللوم عند نقيه» وتعرّضٌ اتبنيْمية للحبس عند
تخالفته؛ وتعرّضاابنلأحزنمدلسيٌ للآذى عندما هاجمه.

وفيالجملة» ترك الأشعريّ أثراً واضحاًفيعلمالعقائد» | تركأَئمةٌالفقه
سك
سس #

ء

و

ومع.
فةفريعل
لين
اراب
اثا

واللههوالموفق» وهو الحادي إلىسواء السبيل.
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اركة
المع
كانتالمعركةعل أىَشّدّهاف بيغدادوماحوكَاءبيناَلمعتزلةوأهلالحديثٍ والفقه.

والسلطانُ يويد المعتزلين الذين يُفسّرون النُصوصٌ التي تتعلقُ بالعقيدة على مُقتضى
العقلالمجرّده وق يدحسّبون منطقاًعقلياًماليسمِنْهذاالمنطقفيشيء»ويطرحون

ب اد

ا

م

لي

و

ا

تنبت إِلَّبادليلقطعيّل 5شاُبِهَةَ فيهولااحتهال .وقدتحكّموا في السلطان فيعهدٍ
 5والمعتصم والوائق من خلفاءبني العباس» حتى إذا أدال الله منهمء انبعت
المدافعون عنْأهلالفقهوالحديث منأوساطالمعتزلة أنفيهم ك]رأيْنافيثورة أبي
الحسنٍ الأشعريٌّ عليهم فيمقالٍ سابق.

أربمنيصوردي كاانملحععتلزىلة فب وراء اتهر:
ول يكنهممثلهذ اهلسصّوملةٍر فقيند وحراسان والبلادٍ اتلُتسيمّى في
العْرّفِالإسلامي ببلادٍماوراءًالنهرء وذلك لأنهذه البلاد كانت بعيدةٌ عنسلطانٍ

بغداد الروحيّ» وكانلهااستقلالٌ ذاقيّ»ولملوكها تَرْعةٌدينيةٌتتورّع»وتلتاهجّم
رةبي :العدد ولا عام 4871ه 4591 -م.
()١ل معجل
ا

لك

أبومنصورالماتريدي

تاحتلرممنُقول'"» ولاتغضُمنالمعقول» وكانّالفقهُوالحديثٌ يسودٌأهلّهاء حتى
ايرود رع ريا واوا منلديا كركي ب اميه يداناوكاترا
عٍالشّقَةوعِظَمالمشقة.
يرحلون إليهمَع بَِبعْد
ولكنْممبُعْدِسلِطانٍ المعتزلة ومَنْيُؤيّدوتهم عنهم؛ كانث آراؤهم تَسْري إلى
ير

:
7
فيمكانء ولاتحول دوكها
هنالك؛ لأ0ن 1ا0لأفكار -تَسْري فيمسار الريح؛ فلاتحبس
رسي
و

*

حجب واستار.

وكان لابذ أن ينبعتلامَنيُْقاومُّها ويردّهاء ويْصِحُْ التفسيرٌ والتأويل» ففهييَّّأأ

ال لهذلكَمحمدبنّمحمدبنمحمودٍالمعروفّبأبيمنصورالماثريدي.
مولدٌأبيمنصور:

ميُرفْتاريخميلادهعلىسبيلالقطع؛ولكنيُنَظدَنُفيتعره والذييغلبُ

علىالظنٌأنهولدف ايلعشرةٍالأخيرة منالنصفب الأول للاقرلنٍِالثجالُثِريّ» في
آيهخاأروفهياء وذلك الظنٌمبنىٌعلىتاريخ وفاةأساتّذته؛ ومنطريقٍ معرفةٍ
أو
ذلككانهذاالتّّ.جيح :ولاسبيلٌغيدُذلك؛ ومنالمؤكَدِأن تهُوفَيّسنة “ 9وأن

فعرفة الوقاة عل وخ التنحفين نه متفولءالآن العالت الكود يموت مشهوراء

حيثُعُرفوخخرّجعليهالكثيرون» ولكنّهيودمغموراغيرمعروف.
ور:
نٌصأي
مسَب
نَ

وينسيّهالأكثرون إلىأبأيَيُوبَالأنصاري .ولاعَمجَبَ فيأن تتتقلّذريّةُالأنصار
إاللىتألكراضي النائية» لأخهم جااءلواغزمامةٍ مجاهدين؛ وهم الذينَ قفايلهم
()١لفأيصل :المنعزل .والصواب ماأثبتّه.
ا

اورم

1
النبي كلِّ«:كثيرونٌ عندالفزعقليلون عندالطمع»”".

ويَتَشَكّكُ من غيردليل  بعض العلماء فيصحَّة نسبتهإلىالأنصار» ولكنّ

علماءًالأنساب يُوْكَدون النسبة ويوثقونها .وسواءٌ أُصَحَتَ هذه النسبة أمْل تمَصِح)
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فأبومنصورفيمَوْضِعالتَّجِلّةفيتاريخالفكر الإسلاميّ» ماعَلابِنَسّب»ء ولكنْ علا

بالفكر والعلم,فَكَرَفْهُذا مُْبِعتٌ من نفسه» وليس شرفاًإضافياً مُسْتمداً من
حسَّب

أو نسب.

سمرقند كانث تحراباًمنمحاريب العلم:
ولقد نشأ أبو منصورٍ في بلادٍ سمرقند» وكانت حراباً من محاريب العلم في

عصره؛ وماجاءًبعدّهُمنعُصورء وكانتٍالدولةٌ الت تيُسَيطرٌ عليهاتُشَجّعٌالعلم

وتنشرّه فيورعوإيعان»لافيانحرافٍ أو تشكيكِ كاأشرْنامنقبل» وكان أهلٌهذه
البلاد ْو التلقّيَعل اىلشيوخ»وحرية الدرسء ويلُاؤئْرون قيود النظام لأنّكل

درسء يمنمٌ العقل واالفلكراٌنمطنلاقٍ فآفياقي الشرعء وأخذٍ
قويدالللفحص
العلممنكلّموائيه»ولذلك روى التاريحٌ أنعهندماأُقيمتِالمدارسٌ النظاميةٌ  للفقه
والحديث والمعقول  أقاموا مأقاًللعلم» لأنهم علمُوا أنهسيطلبه مَنْيُرِيدٌماعند

الناس» ومنيُرِيدٌماعندالله»ومنقبلكان لايطليّهإلامَنيُْرِيدُوجة الله.

( )١رواه العسكري في«الأمثال» منحديث أنس :قدمعلىرسول اللهَك بهالمنالبحرين» فتسامعت
بهالمهاجرون والأنصار ,فغدوا إلى رسول اللهييةِ وذكر حديئاً طويلاً فيه» وقال للأنصار :الإنكم

ماعلمتتكثرون عندالفزع» وتقلُون عندالطمع».

ام"
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الوسضورتها على المذهب الحنفي» من منقولٍ ومعقول:

لرشعينوخ» واقدلنفشأقبهيناء» وتخرّجَ عليهم» ودرس
تلقى أبومانصو
أصرلٌ الفقه 0للا

ار

ا حنفيّوتحمس

ومنّ الوسطٍ الفقهيّ استمدٌ علمَ المعقولٍ والمنقول؛ ودرّسٌ العقائد» ذلك أنه
كا ندا حريهاعلاجامونع الإماءأي طيفةفي المقوارروالنقولةاي المرنوع

والأصولء وقد كانأبوحنيفة منبين الأَكَمةالأربعة :وقد أَيْرَعنهمكلامٌفي العقائد

وتفصيلللقولفيهاء وكان قد درسّها في صَدْرِحياتهالعلمبّة وبلعٌفيهامبلغاًيُشَارٌ

إليفهيهباالأصابع ىاعبّرهونفسهفيذلكءوقدأَثْرثْعنهرسائلكتبهافي ذلك»

ومنها ::رسالةٌالفقاولأكبر»ورسالةٌالعالموالمتعلّم» ورسالتهإل عىنهانَالبَتَيّ“.وقذ
فك مدو لمارا في نسبهذةه الرسائلإلأبىي حنيفةولكتهشل لكايننيعلدىلبل
يُعارض اشتهارٌ نسبتها إليه؛ ونحنٌ فيتحقيقاتّنا العلمية نقبل مُا يتلقاه العلماءٌ الول

ولانّعِيدُ الشكّحَوْلهإِلّإاذا قا املدليلُعلىبُطلانٍ التّسْبة.
وقتدلق اىلعلماء
ف بياد سمرقندتلكالرسائلبالشّرحوٍالتُوضيحءوبياأنديها
املنعقلٍ والنقل .كما تلقَّوًا فقهّهبالدراسة7-0-0والتُخريج.

مذهبٌ أبيحنيفةًٌاختصٌّ بدراسات عاقلليِتّةٍّخفْيريجاتٍ الفقهية:
ويُعَدٌأبومنصور من الطبقةٍالرابعة» التيتَلقَّتُآراءَأبيحنيفةف ايلعقائد» كما

تلقّتفقهّه.والمذهبٌ الحَتَميٌف ايلفقهيَسُودُهمعانا الأثرءإعمالالعقلفيالقياس
الفقهيّ وتفريع الأحكام وواقتم اقرع وصتطها اوور لاطت وذالفقس

الامرع
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بدراساتٍ عقايَّة فيالتخريجاتٍ الفقهيّة :ذلك أنهأوَلُمذهب انهإلى الفقه التقديري»
3

وهو فَرْض أمور لتقَعْءوإعطاءٌ حكم لها بتطبيق العللوَالْأَقيِسَة فلميكنْ غريباً أن

يخرج من بين فقهائه مَنْيدرس العقائد»ويخُوض فيها مُؤيّداً أهلّ الفقهِ والحديث»
ليةفًقفيه.
إِذإنه مارس الدراساتٍ الاعقل

الغارقٌ بن المأثُريدي وأبي الحسن الأشعري:
ويجِبُ أَنْ نقرّرَ هنا فارقاً فيالنشأة بِينَ أبي منصور الماتٌريدي» وأبي الحسن

الأشعريٌ» فأبو الحسننشاًبينأهل اٍلاعتزال وتخرّجَ عليهم؛ ونَّهَجَ مناهجّهم؛ حتى

لْهَمَهُ اللفهْخَرّجَمنالاعتزالٍ إل مىَسْلِكِ الفقهاء والمحدّثين.
ما الماتُريديّ» فإِنهنُشابًيناَلفقهاء»وتخرّجَ عليهمفيالفقهوِالعقائدٍ معاًءولذلك
كان لللاثريديّ مَقامٌفيالفقه» ى|له مَُقامٌفيعلمالعقائد» وله أفصيولٍ الفقه كتابٌ
امآخذ الشرائع»» وكتابٌ «الجدل»» وله في التفسيركتابٌ «تأويلات القرآن».

كت أيمنصور المأثريدي:

أم كاُتْبّْهِف ايلعقائدٍفهيّكثيرة» فقدتصدّى للردٌعلىالمعتزلة الذينَسَرَتْ
مقالاتهم إلى بلادِه وانتشرث فيرُبوعِهاء ولهُ في ذلك ثلاثةٌ كُتْبِء وقد كان الشيعةٌ
يكثرون فيبلادٍ سمرقَنْدٌَ وما يحيطٌ بهاء ويصَاقِبَها من بلاد» ولذلك تَصَدَى للردٌ

عليهم ومّصَاولتِهم» ولهفيذلك الردٌّعلىكتاب «الإمامة» لبعض الروافضء وكتابٌ
«االرقدرعلاىمطّة).
أهلالفقوهالحديث ,وله دراساتٌ فيالعقائدٍ
وهذهكلهامواققفُدفاععنآراءِ
و

9
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إلبةوسالة صغيرة يمنت «عقيدة أبى منصور» تولاها العلماء
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مبنعده ايج والتوضيح .ويُنسبٌإليه «شرحُ كتاب الفقهالأكبر» لأبي حنيفة»

ولكنْيشكُالعلاال ساعن الكاووان
زأدلة؛ولذلق تفرت غنهنا صنها.

سرون لك

د

ولكنْهناك كتبٌ صحيحةٌ السبة» لااشكٌ فينسبتها إليه»منهاكتابه
«أصولٌ الدين»» وكتابه «المقالات»» وكتابه «التوحيد)» وهذه كتبّ وضَّحَمها العقيدة

الصحيحة؛ وم تكن جَدَليِّة بل كانت تقريريّة.

منهج أي منصور:

اتجه المحدُّون فيفهمالعقيدة اتا النقل» فاجاءَبهالنقل انبعوه منغير
تأويل؛ إلاأَنيْكونّالمجارٌمشهوراًل ياُحَدٌتفسيدُالكلامعلىأسايسه تأويلاً.وات

حول إن االفقر#وكروا المرمنعل تسد التقرءحس بقارالفان
يالولننبصهوص» ويُغسّرونَ الشقرآُنفعلتىضا ولياعيّرونَالأحاديثٌحُجَفةي
الاعتقاد» إلاإذا كانت متواّرة .وسلكَ الأشعريُون مَسْلّكَ المحدّئين مم الدفاع عن

آرائهمبالمنطق والعقل» وقد انتَهُواأولاًإلىالل فيالاعتقادٍبالنقلٍمنغيرٍتأويل»
ثمأخذوا ببعضي التأويل.

أمالماتُريديَ» فإنّهلميمولالعَقْلَ»وجَعَلله سُُلطاناء ولكنتحت ظلّلتقل
فالعقلُلهمَجَالهه ولكنْمنغيرأنيَْتَعدَىحُدودَهُإلىالتّقلفهوسَلَكَمَسْلكاًبِينَ
المعتزلة» وبينَالأشاعرة.
0

انلك مَك أحدهما
يُوضَحٌ الفرقٌبينالماثُريديٌ والمعتزلة.

أعلام وعلماء
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مَليفَرّقٌ بنَ المعتزلة والمأثريدي:
الئلالأول أنهميقولونٌ في رؤية الله يوم القيامة إتها مشتحيلة» لأن الرؤية
كاًافنيٍ محدود ,والثه سبحالّه ولد
مسوس
تقتضي مرئياًمح

م امور

يُرى»وفسّرواالآياتٍالتيجاءثفيذلكمثلىقوله تعالى:وجوه دبز ضر * بق

 3نر [القيامة 71-578 :بأنَّالمراد إدراك القلب إدراكاً قوياً يقاربٌالرؤيةً
بِالبصّر .أمَا الماثريديٌ فيأخذٌ بالنصّ كا هوء ويقول« :إِنْ الله تعالى يَرَى من غير

كيف ولاحدٌّولاتشبيه» بلهيرؤيةٌتليقبذاتٍالله تعالى» وبصفاته .وتنزّهِهعن
ماُشلامأِةشٍياء» وهيفييومالقيامة» واللهعلِيمٌبها».

مث يُغْرّقُ بِينَلمعتزلة والأشاعِرَة والمائريدي:
والمثلّالثانييوضّحٌالقَرْقٌبِيناَلمناهج الثلاثة» المعتزلةٍ والأشاعرة والماثريدي.
وهو:مساألةُكم العقلعلىالأشياءبالَحُسْنِوالقّبْح.

فالمعتزلةٌيرَوْنَ لألأنشياءِ خُسْناًذاتيا وقُبْحاً ذاتي فيايحكمُ العقل بأنه
حَسَنٌلذاتِهل باُذَأنيكونَمأموراًبه»ومايحكمٌ العقلبقبحه لذاتهلابذأن يكونٌ

منهياًعنههوعلىذلكيِب علىالمكلّفِ أن يْعلمَأنهمَطْلوبٌ منهأن يفعلّالحسنّ

وشلَورميْجئعٌ بطلبه» وأنه ماَجلْزَميٌخاعلنفةٍ يوم القيامة إِنْخخالف العقل.وعلى
ذيلككونٌ املنُاكسٌَلّفين أن يفعلوا الخير» ولوميجئ رسولٌيُعلّمُهم ويُشّرْه

وينِْرُّهم .نّمسَيْجَارَوْن مناللتهعالىعلىم فاَعلوا منخيروشر.
والأشاعرةٌ قالوا:ليسّللأشياء حُسْنٌذاقّ»ولاقبح ذاقيّ»إنها)لْحُسْنُوَالقَبْحُ

يجي منأمراللوهنبيه»فاأمرٌبهفهوحَسَنٌ ومانهىعنهفهوقبيحٌ» وليسٌللعقل
ْ
فسيلهذطاان:

مان
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والماتُريديَةٌ قالوا :للآشياء حُسْنٌ ذاتي وقُبْحٌ ذاتي» واللهُ لا يأمرٌإِلّباها هو
حْسَنءولاينهىإِلّاعا هوقبيح» ولكنْلاتكليف إِلَّابعدالرّسالة لقولهِتعالى:

وما معن حََّبَسَكرَسُولًا [ 6الإسراء١1 : فإذالم ريسجوئلٌ» فليسٌ ثمَةٌ عقابٌ

علىفعلسيئ»فالرسولُ ينقلُأمراّللفهي الحُسْنِ وميهف ا
يلقبيح والمكلّفُيُطيعْ

أمرٌالله وخبيّه ولا يجازى عمجلرىّدِ إدراكُ الع
ث؛ فثلواابٌ يومَ
بمن
ونبي
عغير
مقلٍ
القيامة ولا عتمابء إِلَّاإذا كاننب قدجاءبنشيذرايًرأاوً.
المنُريدي يَسْتَدٌ تأويله منالنصوص نفسها:
وقد كان ذلك المنهاحٌ الذي احترمٌ النقل» ول يمل العقلّ سبباً في أنْ خرج
الماتُريديٌ بآراءً لا يراها المحدّئون» وم يقبلها الأشعريٌ في الدفعة الأولى من ثورته.

ومن هذه الآراء :أنّ كلّ الجوارح التي تضاف إلى الذاتٍ العليّة يُوَوها با يتمق مَمَ

معناها .مل قول تهعالى :يد أ ه[واقْلمفت4ح» :ي]ُ٠وْ١وٌطًا بقدرته .ومثل قوله
تعالى :يرَاك مَبَسويلءَانِ © [المائدة »]41 :يؤوّهًا بنِعَمهء وهكذا غيرُ ذلك من الألفاظ,
يوَوَكًاعلمىُفُتضى العقل.ولكنْيكونمستمداًتأويلهمنالنصوص نفسها.فاليدٌفّرَها

بِالشّدرةٍ أو التّْمَة لأها جاءث فيالقرآن دَالَّةَ على غيرٍ الجارحة» فيمثل قوليه تعالى
شفأينٍ القرآن< :لَيايه اليل من بينيديه ولاِ[نَفلصفّل©ت.]4 :
وقد قرّرَالمأُريديٌّ  بماالتزمّمنهذاالمنهاج  أن أفعال اللهتعالىلاتكونإِلّا
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موافقةٌ للحكمة ,وأنه مُنْرْهٌعنكُلّالنقائص» وأنهلايجورٌأنْيَخْلِف الله وعدّهء لذنه

ف
ل أنْ
يُّحال
يُخيِْتصٌحاد [ #آلعمران41 :فم
يم# :إرك ألاهلاي
ككترابه
قااللفي
٠.
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اللهمواَعَدَمنثوابء وماأنذرٌمنعقابإلاأن يكونٌالعفووَالعَفْرء فهوعَمُوٌغَمُور.

أعلام وعلماء

وبعضٌ الأشاعرة قال«:إنهيجورٌعقلاًأن يْحْلِفاللهتعالىالميعاد» لأنه يلُالزمُ
بشىء .ولا سال عايفُعل» وهميُسألون».

وهكذا كثيرٌمنالمسائل» نجد الماتٌريديّ أكثرمنالأشعريّ أخذاًبكم العقل»
معالتزامالنقل.

الماتُريديُونوسط بين الأشاعرة والمعتزلة:
ُلمنهاجء وإن كان
وأخيزا نقرٌة أن الماتريديّ  0يكن كالأشعريٌ من حيثث ا

يُقاربه فياانتهى إليهمننتائج» فلايكادانٍ يختلفانٍ إلاقليلاً .ولوأنناأردناء أنَعنْقدَ

موازنة بِينَهذهلمناهج الثلاثة :منهج المعتزلة» ومنهج الأشاعرّة والاتُريديّة لعلمنا
أنَّالمعتزلةً يجعلون السُّلطانَ للعقل» والأشاعر للنقلٍمُقرّبِين له بالعقلء والمائريديّة
يجعلونَالسّلطانَ للعقلٍوالنقلمعاً.
وإذا كان الأشاعِرّةٌ فق تفكيرهم وفطا»بِينَ المعتزلة 700

فالماتئريذية

وسط بِيناَلأشاعرةٍ والمعتزلة» ولذلك قرّر بعضٌ العلاء أنهمأقْبُ إلىالمعتزلة منهم
إلى الفقهاءِ والمحدّثين» وجزى اللاهلجميع عنالإسلام خخيرَالجزاء» فكلقامَبواجبه
فيناحية من نتواحيه.
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اشتَدّتْ الحَمْلاثُ علىالمعتزلةبغفدياد وسائر بلادٍ العراق» وضاقُوا دعا
بكثرتهاوتأييدٍالحُكّام والشّعبٍلحاءفلميجدو ماُتَنفْسَاًهمإلافيفارسءولميذهبوا

إلى بلادٍ ماوراءً النهرء لأن أبا منصور المأُريديّ ومَنْ باعدلّهتلمانميذٍ وأتباعهم»

قدجعلوا هذهالأرض لَيْستْلهم ولَيْستْمقاماًطيّبايًنّسعُلآرائهم.

وفي منتصنفي القرن الراببعالمجريّ» كبرأمرهُمنسبياًحتىصارٌمنهمقاضي
القُضاة فيعهدٍعَضْدٍ الدولةبلطاف هذاالإقليم» وكانَ هذاالقاضي كثيراًم ي
اناقِشُ

السّنيينء ويَغْلّحبالج عليهم”"» وينالٌمنهمفيحضرةعَضّدٍالدولةايلذي
مكا
ينل
بقلبهللسّنيين منغيرأنْيكر المعتّزلين» ولذاأرادَأنْيستوفِدٌ منعلماءِالعراق من

يَرُدُعلىقاضي القضاة وينصرٌ السنة.
مناظرة قاضي القضاة المعتزلي:
وقد ٍأشيرٌعليه بشيخ وتلميذه بالبصرة» فل) وَرَدَ الكتابثٌ إليهما امتنع لشي 0

لكيلا يحضرّمجلس المعتزلة كراهيةٌله.أمّ الشابٌفإنّهاستعدٌ للذهاب ليرد الحُجَةً
( )١مجلة العربي :العدد ٠ل عام ١482ه
0

3

4591 -م.

5

(؟) أي :يعلوهم ويفوقهم .من الفلج.
( )1وهو الإمام أبوعبد اللهمحمد بن أحمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري .تنظر ترجمته في

«تاريخ بغداد) ١:  714732و«ترتيب المدارك) .591 :5

لوكي

"1

ويقيمالدليل» وقال لشيخه« :إِنْ أهلّ السّنّهَ في عهدٍ الإمام أحد .بامتناعهم عن
ات اع اسيل

المناظرة والدفاع عنمذهبهم ,وبيانٍ الحجّة أمامَالمأمون والمعتصم والواثق» نزلٌ
بهم من المحنٍمائوّل).

مير التلميدٌ الشابّ بالموقف السّبِيّ؛ وذهب إلى شيراز» حيثٌ التقى بقاضي
القضاة المعتزلي ومَنْ مَعَه؛ وناظرّه وأقامَ عليه الحَُجَّةَ أمامَ عَضْد الدولة .عوك

به» وأقامّه بفارسٌ أمداً لينشر مذهب أهلٍ السّنةء ويدافعَ عنهء ثم دَقمَإليه ولدّه

لينهجَهم منهاج السَّنِّينءويُنشئهم علىتفكيرهم.
مقدرة الباقلاني على الاستنباط والاستدلال:

ذلكم الشابٌهومحمد بن الطيّبٍبن محمّدٍالشهير بأبي بك ارلباقِلانٌ» آقندا
الله ل عل الاستتباطوالاستدلال» وقد قَالّفيهأحد معاصريه :لمَنْسيِعٌ مناظرة

القاضي أبيبكر (د بعدّها بسماع أحدٍ من المتكلَّمِين والفقهاء والمترسَّلِين ولا

الأغاني أيضاء من طيب كلامه رتاه وحُْسْن نظامه وإشارته».
ولادته وطليه العلم:

وقد وَلِدَّ أبو بكر بالبصرة» ولا يُعلّمُتاريخ ميلاده على وَجْهِ اليقين» وذلك
لأن العلاءً يُولّدون يىُواَلدٌ سائرٌ الناس فلا يبتمٌالناسٌ بهم حينَيُولدون» ولا

يُذكرون إلا بعدَ أن يشتهرواء وتستفيضٌ أخبارُهم» ولذلك يُعلمٌ تاريخ وفاتهم ولا

يُعلمُ باليقين تاريخ ميلادهم ,ويَظهَرُ من تَتَبّعشيوخه وأخبارهم .أنه وُلِدَ في نماية
الربع الأول من القرنٍ الرابع أو بعدّها بقليل؛  5قبلّها بقليل.
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واقلدطعللبمٌ بالبصرة» إذ نشا نًشأئّهالأولىبهاوءتلقَى الاعلبمَتدفايء شبابه
عملنمائهاء واسترعى نظْرَة فقيةٌمالكيٌ جعللهذاالفقهبالعراقٍ مكاتاًء وإنكانذا
مساحةٍ محدودة» ذلك الفقيهُ هوأبوبكر الأبهريّ المتوق سنةه "13/فدَرّسٌ عليه.
تبوغ الباقلاني فيالفقه المالكي:
درس الفقة المالكيّ» ونبغفيه» ودرسٌ أصولّه ومناهبّه» وبلغفيه درجةً وَصَلتُ

بإهلأىن يُعتيرَفقيهاًمنالفقهاءِممّكونهإماماًمنأئمة اٍلمتكلّمِينء ومَعَأنَاّلمذهبَ
الاماللكيّعفرياق كان بعيداًعنمواطن تُموٌهوازدهاره؛ فقدبلعفيهالباقلاننٌتلك
الدرجة العالية» وقد قال بعض فقهاء المغرب الذي ازدهرٌ فيه المذهبٌ وأينع» وآتى

أكله« :رَحَلْتُ إلى بغداد وكنتٌقدتففّهتُبالمغرب والأندلس» فلا حَضَرتٌ مجلس
البقاَضيكأْبرء ورأيتٌكلامهفيالأصولٍوالفقهمم اَلمؤالفٍوالمُخَالِف ,حََرتُ
ع ملنم شيئاً»» ورجعتٌ عندّه كالمبتدئ».
للمٌ
ااأع
نفسي» وقلت« :ل

وما زالّ يعلُوف ميَيْدانِ العلم الإسلامي درجةٌ بعد درجة» حتى صارٌ يُذكرٌ في
الأقاليمالإسلامية كلّهاللمُناظرة .وقدذكزنارحلتهإلىعَضٌدالدولة» وقدعادبعدّها
إلى البصرة» وَوَيّ قضاءهاء ولذلك كان يُسمّى القاضي أبابكر الباقِلانِ» ويظهر أنه
كانيَقْضيبينالمالكيينفيهاءفإليهانتهث رياسةٌالعمالَكييضنَْفريه.
علمالكلام وشيوخه فيه:
شْهْرتَهُفي

وليسثْ شهرةٌ القاضي بالفقه وأصولهء ولكنْ شهرثّه التي طبقت الآفاق» هي
هنب الأشكريٌ» وتلقى ذلك عنكبارٍأثمةٍالمذهب
ذع
مفاغه
فايلعكللمام» ود

الأشعَرِيٌ فيعهده؛ ومنهم :ابنُمجاهد .الذي كان من أصحاب أب الحسن الأشعريٌ

أعلام وعليماء

0

وتلقىعنهماانتهىإليهمنكلامفيالعقائد .وهوالذي دعاةعَضْدٌالدولة معتلميذه

اباي فامتنعَ وتأيّى عن أنيجلسمم المترلة» في مجلس» وحمل التلميدٌ الِب
وحده؛ وذَّمَبَ وناظرَ وقامٌَبالحُجّة.
وأخذ عَنْ أبيالحسن الباهيّ الذي كان تلميذاً للأشعريّ أيضاًء وكان رجلاً

تقياًصوفياء يختفي عن الناس» ولا يخفى علمٌه عنهمء وقد قال فيه الباقِلاني« :كان
الشيخ الباهلٌيُدَرّسٌلنافيكلجمعةٍمرّةٌواحدة» وكانمنّافيحجاب يُرْخيالسّترَ
)ا.
هيّل
ربياتهكَ
بيننناو
ولا تلقى مذهب الأشعري عن تلاميذه حل العِبّءَ في الدفاع عن المذهب»

لمذمينن
ايره
ومناقشة المخالفينء بلإنمناقشته لتَقَنِصِرْ علىالمعتزلةٍ والشيعة وغ

يخالفون السّنبين ولا يوافقونهم» بل إِنَّمناظراته تجاوَرَتْ حُدود الديارٍ الإسلامية

وكان يذهبٌ إلى بلاد التصارى مُجحَادَهُمضفْيرة مَلِكِهِمْ بإيفادٍمنبعضوُلاةٍالأمر
املنمسلمين ,ليدافع عن الإسلام لاعن مذهب.

رهوفية:
ّلنْ
ذَعَ
لٌ ج
اات
صف
ّ قصدف بصفاتء جَعَلتْهِف ايلذّروةبين اَلعلماء.
ناني
اباقل
وال
أ -منهذهالصفات :أنهكانذا ذاكرةٍواعيّة»لكلم ياَقْراًويسمع :وقد قال

فيه الخطيبٌ البغداديّ« :كانكلمُصَنَّفِي بغداد» إذا صَتَُّوا تَعَلُوامن تصانيف الناس

إلىكتبهم إلاالباقلانّ .ثمكانتمناظراتّه حاضرةً دائياًل تاغيبُعَنْعَفْلِه حتىكان
إذا صن فيالخلافلايحتاجٌإلمىُطالعةكُتّبٍالمخالفين» وتحصتىنكيانقُه لكل
ما شكال كهانان تلد امنسفظ ةوكر زايدلظ محاففلة راغي كنا

أبوبكرالباقلاني

ا

ب-وكان معهذهالحافظةٍ الواعية» عميقٌالنظرءلايكتفيمنالعلوم باستتحفاظ
ماشتملث عليهبلكانيَسْتنبطءويك ويَبنيعلىم ااستبطه» ولقدقالابنلكان
وفَضيْفْهِ( :إنّهكانَ مشهوراً بجودة الاستئباط» وسّرعةٍ الجواب».

وجكانّ ذا بديبة حاضرة :تأأَتيرهسالُ المعاني ف ويقتٍ الحاجة إليها غمينر
معاناةٍولاتكلّف» ولذلك امتارٌبمناظراته التي يقحم بهاالخصومٌ بأيسركُلْفة3

علىالتّعريضٍ بتعريض مثله؛وعلىالتُصريح بِالحُجَّةِالقارعة والكلام المُفْحِم.
دكان مع هذه القدرة العقلية والبيانية» ذا صلاح وتقوى وإخلاص فيدينالله
و

نلأشعّريٌٍّوالأشاعرة( :إن ما
يتابهع ا
تعال» وطلبالحقّفيه.ولقدقالابنعساكرف ك

كان يُضوِرٌه القاضي الإمامٌ أبو بكر الأشعريّ رضي اللهعن مهن الوَرَعِوالديانة اله
والصّيانة» أضعافٌ ما كان يُظهرٌه .فقيل له في ذلك؛ فقال« :إنا أُظهرٌما أُظهرٌه غيظاً

لليهود والنصارى والمعتزلة والرافضة والمخالفين ,يلَثسلْاتحْقِروا عولمااءلالدحقيّن».
وكانَمعكلّهذ الصفاتء ذ ماَيْيةِواضحةٍ جليّة.وهبّها اتلعلاهلى له و»زادّها
بامارسّه من مواقف بيانية رائعة.

وفكاصنيّحاً مالكاًعنانَالبيان» يأنيه اللفظ القمل منقي كاه كه
اةنمنَغيارة.
َير
علكث
معاُن ا
ام
دروسه ومناظراثه:

نشأ  كما قُلّنا  -بالبصرة» وظهرث مواهيّه فيهاء وتزوّد بخيرٍ زادٍ من العلم
والقي مععَقْلٍلمي ولسانٍ قَؤْمِيَّ» وان إلىالدرس مع أنهول قضاءً البصرة»
فكان مع قيامه بواجب القضاءء يقومم بحقٌّالدرس والإلقاء» وكان يَنْزِعٌمن درسه

أعلام وعلياء

للف

للامنالظراإتٍسفليالابلامدٍيّة يدافع عن الأشاعرة :واإلىبغيلراٍدٍ الإسلامية فيبلادٍ
الرومان يدافع عن الإسلام» وحيثٌ تحقَقّ الغرض الذي ترك الدرسّ من أجله عاد
يُذَاكِرٌ تلاميدّه ويّدارِسُهمء حتّى إذا ضَاقَّثْ البصرةٌ بعلمه» ذهب إلى بغداد» وأقامَ بهاء

اَذ فيجامعالمنصُورحَلّقةٌعِلميّةًعظيمة»كانبحي إليها الحُلماءٌ منكل بلاد
الإسلام .وقد كان في هذه الحلقة يِيقرّقرٌرالمذهب الأشعريٌ» ويدافع عنه ويشرح

العقيدةً الإسلامية؛ كما جاء بها القرآنُ الكريم» وكما ذكرثها السنّةء مغُيتريّدٍ عليه إلا
ئنل العقل» وبِمُقدّماتٍ منطقية قويّةِ ومؤيّدةٍ وموضحة.
ام
لُهما
داُؤيد
بي

ٌُدأنرهكّانسٌ المذهب المايكي
وُمْؤقٍضمعوح .وييظهر
لبالع
اازٌ
وكانت دروسّه تمت

فيالفقه :يكُدارّسٌ المذهبّ الأشعرِيّ فيالعقيدة» وإِنْكان التلاميذٌ يتغيّرون» فدَرْسُه
في العقيدة عامّ» يشملٌ المالكيين وغيرهمء ودرسّه للفقه خاصٌ بالمالكيين» ولذلك
قالّعنهالمالكية« :إنه كان إمامٌ المذهب فيوقته».
وكانيُذْعَى للمناظراتٍ كا قرّرنا فيهذا العصر الذيكان مملوءاًبالمناظراتٍ
في شتّى العلوم؛ فمناظرات في العلوم الفلسفيّة» ومناظرات بينَ المسلمين وغيرهم؛

ومناظراتٌ في الفقهبين الشافعية  02وم يدخل فيهاالمالكية» وكانَ هذا الفصيحٌ
الأريبٌ العليمبمداخلٍالاستدلال ومخارجه .بطلاًفيهذا الميدان عرف له مقامه.
رؤية الله يوم القيامة:

وكانت طريقته في المناظرة أيَنطْلب ميمّنناْظرٌه بيانَ رأيه ابتداء» يوعهلومُ
أنه تُخالِفء فإنْأبدى رأيه وحُجِّتَه أل يُلاحقه بنقداٍلدليلٍ مُقدّمةٌ مُقدّمة» وكانت
نلمعتزلةوالشيعة؛لانيهخمالفون ظاهرٌ
هذهالطريقةٌأنجَمَطريقفي إفحامخصومهم ا

اللسوضية :فإاالطزايت القالفة قامثْ جه ف ايلأزٍبظاهرالنصّمنغيرداع
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إلى تأويل .ولنضرب مَثَلا برؤية الله يومَ القيامة» فقد جاءثٌ بها ظواهرٌ النصوص

القرآنِيّةِوالنبويّة» وأوّلَ المعتزلة هذهالنصوص .ولننقل المناقشة فيهافيحَضْرةٍعَضْدٍ
الدولةٍ الملك» كماجاءث:

ثمالتقّتَ املك فقال« :سَلُوا أباإسحاقٌ النّصيبِيَ عن مسأل الرؤية»» فأنكرٌ رُوية

لله تعالى في الآخرة» وسّئْل من قبل الباقلاني« :ما حَُجَّنّك؟» فقال« :كل شِيءٍ يُرى
بالعين» فيجبُ أنْيكونّفيمقابلهِعن الرائي» .فالتفتٌ الملكُإلىالقاضى أب بكر فقال
القاضي أبوبكر« :لا يُرى بالعين»» فقال القاضي المعتز« :فإذا لميربالعينٍ فباذا يُرى؟»
فقال القاضي :ايرى بالإدراك الذي يحْدنُه اللهتعالى فيالعين» وهو البَصَّرء ولوكانيُرى

المرئيّبالعين»لكان يجبُأنيُْرىبكلّعي قائمة»معأن بعضّالأعينٍل يارَّىبها».

وإِنَّهذا الكلامٌ يُستفادٌ منه أانلَرّؤية تكونُ بالإدراك الذي يكونُ طريقّه
رت

ا

رايا

عَتًتقضي
يةةٌ المكان» واللهمُتَرَّهُعنه.
وق نه متُق
عو

وفميناظريهمكالرومنجدهيحي امل بكهالميحتب» فبترهيحي  .وَلميَرُةَ
حجّتّه .ولْننقّل مناقشتئّه في انشقاقٍ اليقمعر اتلذقيدٌ أهل السنة أَانْنهشُقّ فغلة©0
وإليك المناقشة:

(1
ي)أ
قهل
واللسنة
وٍن :القمرٌانشٌّفعلاًمصداقاً لقولهتعالى# :أَقيريتِألسَاعَةُ انمق الْصَمْدُ .#وبععيشض
العلماء يرؤن أنْ الآية للمستقبل» وأنّ الانشقاقٌ عندٌ قيام القيامة» فمعنى انشقٌ :أنه يَنصَّقّء كقوله

لمهر( .أبو زهرة).
تعالى :مأأقَهأمَرٌاله قل َاْتَحْيِلُوهُ * .أي :سياأتلي أ

0

اه

وم :هذا الذيتدَّعونه فيمعجزاتٍ نبيّكم من انشقاق القَمَر
لمرلك
قاال
كعينفدهكوم؟.1

قالالباقلانَ" :هوصحيحٌ عندناانشقّالقمر علىعهدٍرسولٍالله .حتىرأى
الناسٌ ذلك» وإنمارآه الحضورٌ ومن اتَمْقّنظرُهفيتلك الحال».

قال الملك« :وكيف ليرَهُجميعٌالناس؟ وهل هذا بيتّكم وبيئّه نسبةٌ وقرابة؟
ولأيٌّشيءٍل تمعرفهالرومٌوغيئها منالناس» وإنمارأيتموه أنتمخاصّة؟!).
قال الباقلاني« :لأنَ الناسّ لميكونوا على أهبةٍ ووَعْدٍ لِشُقوقِه وحضوره؛ وهذه
المائدة(أي التينزلتُمن السماء)بِينَكُمْ وبيئّها نسبة؟ وأنتم رأيتموها دون اليهود

والمجوس والبراهمة وأهل الإلحاد .وخاضّة اليونانَ جيراتكم ,فإنهمكلهم منكرون
هذاالشأن ,وأنتمٌرأيتّموها دون غيركم».
اش

:

كه

.يس

كم

اله ادنعاره

0

:

0

وهكذا نجذهيناظر»فيبيّنَأن عَدَمٌرؤيةالانشقاق فيالروم؛ سببهعدمٌالتطلع
اه

٠.6

٠.

ع

تونا ما
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والمراقبة» ولميكن فيهذا العهد أَرْصَاد تسجلء ثملايكتفي بذلك .بل باجم اعتقاد

التّصارى أنْمائدةٌنزلتُمن السماء» وكانينبغي أنْيراهاالناسٌ جميعاًعلىمقتضى
ناظلرمرلوكمان.
فيإعجاز القرآن:

وقدكتبالباقِلانّ كتباكثيرة فيالفقهالمالكيّء وأصولٍ الفقهِوالعقائدٍ والكلام؛
رٌ القرآن
ايه
جنف
إذيعبيّ
ظهارفنيا كتابٌ «إعجاز القرآن» .ذلك الكتابٌ ال
نقوا
وأ

بالدراسة المقارنة لا بمُجِرَّدٍ الببانٍ النظريٌّ لأسرار البلاغةٍ فيه» ى) فعل من بعده

”1

أابلوبكارقلانني

الجُرْجانيء والزَّْمَريَ» ذلك أنه في عهده أشاعَ بعض الكُتَابٍ من الزنادقة أن
القرآنَ لميكنْ معجزاً بذاته» إذ كان الناسٌ يستطيعون أنْ يأتوا بمئله» ولكنّ الله

كن .وأخذوا هذا اعنود الذين قالوافيأشعار الفيداعندهم :إنَّ
لم ع
ذفَهِ
صَرَ

الناسّ صُرِفوا عَنْ أنْ يأتوا بمثلها .فتَصَدَى الباقلَانيٌ للد فأتى بأبلغما وصل
إليه العربٌ منبلاغةٍ فيالقولء وذكرٌ الكلامَ البليعٌالذي أجمع العلماءٌ علىأنه

أاعللطىاقة العربية افليبلاغة» ووّازنَ بين وبينَالقرآن» وأثبتّ أنْ الذوقٌ البيانّ

بُوجبُ الحكم بأنَّالقرآنَ أعلى بكثير منًاأجمع العَرَبُ علىأنَّهبلغالذّروةً في
البلاغة.

وقد شغلّ الباقلازنٌ عصره بعلمه وكُبِهومنَاظراتِه وذاعَ اسمّه فيأقصى بلاد
الإسلام وأدناهاء على أَنّه لاه حتىلقد قالّ بعض الفقهاء« :إنه ألوصى
ّلوصبَّةٌالباقلانن وحدّهمنغير ترد بينّه
نٌا
شخصٌبِدُلْثِمالهلأعلمالناس»لاسْتّحق

وبينَغيره».
يه

2

ع

خمسه للمذهب الاشعري:

لاعنقفييدة أشعريّ المذهبء مُتَحمّساً له دافم ونافح» وقد
وَإِنَّالباقلانّا ك

نه تلك الاآنلنمامن عل القثنات العقاتالتو باالقأشعرئ مهادلتة:
لإثباتمذهيه»ول يردأن بخايفوهاءفهويتحمس قط لنتائج.بل تحمسأيضالًسياق
يلتعصّبٍ المذهبيّ» فإنه قديكوثٌالناسٌ
الأدلة و مُقدّماتهاء وإنّذلكبل رايْبٌإفراطٌف ا

مُقيِّدِين بالنتيجة» ولكن لايصحٌالتقيّدٌبنوعمعيّنمنأدلّتها.

اغلدم وعلاء

فد
رَيّ
عالف
شقدخ
أذا
لعه
اهم
وإن

في أمور ولكنْ قرّرالعلماءٌأن الخلافٌ فيها

لودسفظ”(,70 )1

ومهمايكن منأم ترَعيّدِالباقِلانٌ بمذهب الأشكّريء فقدكانعالماًجليلاًملا
-

3

ص

2

05

طِباقٌ الأرض علا ونظرأء فرحمة اللهعليهورضاه”".

( )١قالالحافظ الذهبي في«سير أعلام النبلاء» ١٠41: :11/ «وانتصر لطريقة أي الحسن الأشعري»
ق» فنإظنهرمانئه» .وحسبك ببذاالاثنلادءفليالة علىمنزلةالإمام الباقلاني.
افهئفي
ضخال
مدي
وق

وقالالشيخ ابنتيميةفي«مجموع الفتاوى؛ ه :ا5ل0فبايحققٌلّاني :اولهموتأكفضللَّمِين المنتسبين

إلى الأشعريء ليسفيهممثلّهول قابلَهُولباعدَة).
( )1توفي الإمام الباقلاني في يوم السبت الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مئة)

ودفن فيداره بنهر طابق» ثم نقل إلى دار حرب» ودفن في تربة بقرب قبر الإمام أحمد .وقد رثاه
بعض الشعراء فقال:

انظر إلىجبلتمشي الرجال به

ّنلف
َيم
صحو
ابرلماي
وانظر إلاىلق

انظر إلى صارم الإسلام منغمداً

ديّف
ّف
صلام
للإس
اةا
وانظر إلى در
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أبو الحسن الماوّردء "2
م

(-"5ممعه)

افليقرنٍ الرابع والخامس الحجريء اصْطَرَبِثْ موازينُ الدولةٍ الكبرى إل دىُوَيْلاتٍِ
وحَْزاتٍ مُلوكء ذلك أنه منذّ استعانَ المعتصمٌ في أولٍ القرنٍ الثالثِ الهجريّ
بالأتراكِ الذينَ جَلَبَهم من الترْكستان وغيرها من البلادٍ الإسلامية» انتزِعَ أولئك

السّلطانَ لفل وأخدُوا يتحكّمون فيالخلفاء» ومَنْخالفَهُممنهم لوه وول مَنْ
قتلوه كان المتوكل» وكان عِبرةٌ لجمانءَ بعدّه فاستَسْلّمواء وصارٌ سلطائهم رمزياً
ع

45

وو

وكأنهمٌ رجال كهنوتٍ يمنحون البركات.
و2

2

عو

وبانحلالٍ الدولةٍ الإسلامية الكُبرى؛ أخذث اللغةٌ العربيةٌ تختفي من الأقاليم
الشرقيّة؛ واستيّقظَت من سباتها اللغاتٌ الإقليميّة» وما بقىّ في الألسنة من اللغج

سديلارام.
العربيةٍ داخللبعّةٌُجْمِية حتىصار ذلك اللسان غرايبلاًإفي
ينَعة والسُّنَّةء وأخدّ صاُولرةفٌِمئنّن والانتفاضات»
لفٌشبي
واحتدّ الاخلا

حتىجاءالبتتاَرٌعمِْندْه ودخلُّوابغدادمِنَاّلثلمةٍالتي ها الخلاف.

( )١محلة العربي :العدد كلق عام هد

6م.

إعدمروعي

م
م

٠.

0

2

معفساد الحكم .رَاجَت سوق العلم!

وفي الوقتٍ الذيقَسَدَفيهالحكمُذلكٌ الفساد .وتفرّقتٍ الأمّهٌ ذلك التَّدّق
5

م

من

2

0

2و

-

كانتسوقٌ العلمرائجة»وقداتَهاَلعلما منالعرب والفرس إلىالدراسة والإنتاج»
2

ُ

8

5

س8

.

5

وكانت اللغة العربية وعاء ذلك العلم» ى)هي وعاءً الإسلام» ففي الوقتٍ الذي

سَادتٍ العُجْمةٌ كانتٍ العربية ساائلدةتٌأفلييفي والدراسة.
وكان الحُكاميُسَجَّعون العلم ,ويُقرّبونَ العلماءإليهم؛ ويُدرُونَ عليهمالدَرّ
ع

30

5

اع

5

3

3

الوفير» فانصرفوا إلىالعلم» وانتجوا وأثمروا .وكان امر غريب .فبمقدار اضطراب

ميزانٍ الحكم؛ كانت استقامةٌ ميزانٍ العلم» وبمقدار العُقُمالذي أصابَ الدولة» كانت
زيادةٌالإنتاج العلميّ» فانّسعتُ آفاقٌ الدراساتٍ كلّهاء وخصوصاً الدراساتٍ التي
تتعلقٌ بالفقهِوالتفسير والحديث.
وإنهلمنالعّرابةأن نجدّفيذلك العصر المُضْطَربء دراسةً واسعةًلنظامالحكم

الإسلامّ السَّليمء وكأنَّ العلماء رَأَوْا خطوطاً مُعْوَجَة فاستطاعُوا أنْ يأخذوا من
اعوجاجها الرسمٌالصحيحٌ للخط المستقيم» فإدراك الاعوجاج يَسّدّطريقٌالاستقامة»

وكأمم رأَاأن أشلكَطريقللتوجيه؛ هوبيانٌالحكم المستقيم؛ فمنْأراد أنْيَسْلَكه
فاقهدتدى.

الفقيهالمُذْرك والحكيم | لمي

عاشفيهذاالعصرفقيهٌمُدْرِكء وحكيمٌمُلْهَم» قدآناهاللهقلباًمستقيياًوتجربةً

مإكمدهرمانك العصرء فقدركب لَجْتَهه وعلا فوقٌ قِامِّلههطفررينيَقٌ للإصلاح
من غييُرأَصنرّْح بالدعوة إليه» لأنْ بيانَ الحنٌّ فيذاته تحريضٌ عليه.

أبوالحسن الماورديٌ
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ذلكم الفقيه هوعلي بن محمدٍبن حبيب المَكْنِيٌ بأبي الحَسَنء والملقّب
بالماوزدي» قال فيه ابن السبكيٌ في «طبقاتِه):

«الإمامٌ الجليلُ القدرء الرفيعٌ المقدار والشأن» صاحبُ حااوي والإقناع فيالفقه»
ودب الدنيا والدين» والتفسير» ودلائل النبوةه والأحكام السلطانية» وقانون الوَزارة

وسياسّةٍ المللك .وجُعِل إليه القضاءٌ لدان كثيرة» وكان رجلاً عظيمٌ القدر مُقَدَّما
عانلدسََّلطان».

وهكذا نجدٌ ذلك الفيلسوف الفقيه» قعدخُاضٌ
بفايب العلم الإسلاميٌء خا
فيعلمالفقهوأُصولِهحَوْضٌَالعالمالفطريّ العميقٍ فيتفكيره» واخا
لضأفحيكام
العملية والنظام؛ حَحَوْضٌ المسيطر المذراكالفاهم؛ فقدعاش قريباً منالحكّام» فعلمَ
الأدواء .وعلمَ علاجها فوصّمّه فيكتبه من غير أنّْيذكرٌ أنها دواءء بل دوّنها على أنها

غذاء؛ يستفيدٌ منهالمرضى والأصحّاء.
نشأتّه وحياثه:
وُلدَ أابلوحسن بالبصرة» وتلقى علومّه الأولى بباء وكانتٍ البصرةٌ مَؤْئلٌ العربيّة,

وبها علومٌ النّحوِوالأدبء وبها الطوائفٌ والفرقٌ الإسلامية ويجري فيها الجدلٌ بين
هذه الطوائف .وهي فوقٌ ذلك مُلتقى الأجناس الإسلامية» وتجبيء إليها المتاجرٌ من

الّرقَ» وتحيء معها علوم الح وإيران» ثم هي فوقٌ ذلك تُطلعلى الصحراء العربية»
حيث الصفاءٌ والأخلاق التيلاناحراف فيها.
َلقَىالعلومَّ المختلفةً علىمشايخها؛ تلقّىعلمالكلامعلىالمعتزلةٍ وعلى
الأشَاعِرَة وتلة الفقة الشافعيّ وأصولّهء وروى الحديثٌ من حُفَاظِهوعَنيّبالقَرآنٍ
فهاًوحفظاً وفقهاً وتفسيراً.

إعادموعلباء

شف

ثم اتتقل من بعد ذلكٌ إلى بغداده وفيها المادةٌ أغزرء والبيئة أخصّبء والشيو
أكثر» فَأَتَلَ عنهم وَدَارَسَهِم واستمرّ يُذاكرٌ العلماء» ويحصَّلُ العلم» حتى بلعفيه شأناً
هن.
يلام
إْصَ
ديذٌيبي
لدُيفهيه» ويجلسٌُ الت
يُق

وفي هذه الأثناء انَصلّ بالحُكَام من دولةٍ بُنوَييْهِ الذين كان لهم السلطان
نُ أن يصُاخرَْطَبُ باسمهم»
لبلشعبأهم
الفعلي» وللخليفة العباسي الحكمٌالاسميٌ» واقد
ويُذكرونٌ ممَالخليفةٍ على المنابر .انصلٌ بالسلطانء فكان المقدّمَعنده» وكان المقرّبَ
إليه» المسموع الكلمةٍ لديه.
دراسته لنظام الحكم ف الإسلام:

وهو بهذا الانصال كان يَدْرسٌ نظام الحكمء ويقَارِنُ ينه وبِينَ ما يدعو إليه

الإسلام» وما يمكن أن يستخلصٌ من الدراسات الفقهيّة» وما تُرشد إليه القواعدٌ

الإسلامية» فكان هذا الانّصال  مم مَن عَلَوْا المكان مُرشِداً له ومُوجهاً للدراسة
الإسلامية التي تتعلّق بنظام الحكم في الإسلام .وكان كتايّه «الأحكام السلطانية)
ثمرةً هذه الدراسة كا كان كتاباه« :قانون الوزارة»» و«سياسة الملك» ثمرةً لهذه

الدراسة أيضاًء وإِنْكان هذانٍ الكتابان فيهما خضوعٌ إلى حدّ ما للواقع» بمقدار ما
كان الأول مصباحاً لإصلاح الواقع» ولا خضوعٌ فيه.
تولّيهالقضاء:

تولّ القضاء فيبلادٍإسلامية بمُنلدانٍ المشرق» وهي مختلفةٌ البيئاتِ غتلفة
الأعراف .والقضاءٌ يفيدٌ الفقية خِبْرةٌ بالناس» وخِبْرةٌ عمليةٌ في تطبيق الفقه فإذا
0

كانفيالقضيِّةٍ التىبينيديهآراءٌغتلفة» كلرأي يمكنٌ تطبيقه؛ فإنهيختارٌمنهما

2
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يُق
مرّبٌ
أ إللىوف الناس» وتحقيق العدالة بيتهم .وإذا لاميلكنمْف
سيألة رفأقيّهىّ

ىس

و

ل العدالة انهإل اىلكتاب والسنَّة

ٍ والقواعدٍ الفقهيَّةٍالعامةيَسْتَمِطُمنهامايكونُ

أق
اربلّإعلىت
دحق
ايقلة» وتحقيق المصلحة الشرعية.

ادٌ ف ميذاهبهم؛ واللميتكقنليد
وقدكانالقضاةٌ يُخْتارونَ من الاذيجنَتلههم

قطدمّ ذلك النّوعَمن الاجتهاد» ولذلك كان لأبي الحسن الماوردي اجتهادٌ ف فيروع

فتهيةطبقهاءل يمكنفيهاغالفةللمذهب الشافعي؛بلفبهاتطبيقٌلأصوله» وقد
دوّنها المؤرّخون لذلك الإمام الجليل.

وَإِنَّالقضاءَ في بلدانٍ كثيرة» قأدعطى ذلك الفقية العظيمَ معرفةً بأخلاق
الناس؛ فدرسٌ الآفاتٍ التي تفسدٌ الجماعاتٍ الإسلامية» وتنحرفٌ بالنفوس عن المتقصدٍ
الأسمىء الذي دعاهم إليه الإسلام.

وكان أبو الحسن عميقاً في دراسة النفوسء مُتعرّفاً أدواةهاء ودواءهاء ولم

يكنْ مَعَه من علاج إِلّاالشَّرعٌ الشريف .ومَصَادرٌه من قرآنٍ وسنةء وقد جاء كتابه
دسٌومانء» وما يمكنٌ أن
ياًاعنلىٍ ما يعتري الأنفو
بتمل
«أدب الدنيا والدين» مش

يطب بهدموناء.
صفاته:

انَصفَ أبو الحسن بصفاتٍ جعلته في الذّروة بِينَ رجال العلم عبر التاريخ
الإسلامي:

وأولىهذه الصفات :ذاكرةٌ واعية» وبديهةٌ حاضرة» وعقل مستقيمٌ يأخذٌ من

الجزئياتٍ قواعد كليّة» ويربطّها برباطٍ من المنطقٍ واحد .وقد عالجٌ فيهذا مسائل لم
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دنٌ
ع»تفيماكا
يولة
يسبّقُبهاءكعلاجولمسائل الشّرعفيكه الت تيعرّضْتْ لنظام الد

ذلك خل قرام مقررن ثحائتنةها ودوماء بل كان يعمد ف إذلك غل الحاديت
وأحكام للصحابة» وفروع جزئية فيالمذاهب؛ فجمعها جَمْعاً متناسقاء وربطًبينها

رَبْطا نُك وجَعَلها ف قيواعدٌ مضبوطة.
والثانية :اثَّرَانُف ايلقولٍ والعمل» وهذه الصّفْةٌ تكونٌ كامنةً في النفس» وإِنْ

وَجِدَّتْ ميانها نَمَتْ وازْدَهرَتْ» وقد نّاها انّصالّه بالحُكّام؛ ورَغْبتُهِ إفريشادهم
منغيرأن يدفتهم إلىجُنوح أو جموح.

والثالثة :الل وضَبْط التّمسء فكان يلَاثُورٌ يولغاضب .ويَتَطامنٌ لطلاب
يينهَ.
اليعلدم بِ

والرابعة :التواضمٌ وإبعادُ النفس عن الغروره وكان حَياً شديدَ الحياء» وفيه

وَقارٌ وكَيْبةٌتمعل الذين يعاشرونه يجمعونٌ مم المحبة له الحيبةً من أَنْيقولوا فيحَضْرَه
قيولُاًرلضايهء وما يُرضيه إلاالحقٌ.
والصقة القامنة :اولان حلص :له تفال :كان لذ بول الا ماه

يُْتيباغليحرقّ» تلأاخدة ف اليحقٌّلَوْمةُلائم» ولاعَقْبُ صديق» ولا رإغبرةٌضفياء
رئيسء وله فيذلك الأخبارٌ العَطِرةٌبطيب الإخلاص.

احلكتملقّب بملك الملوك:
ولنذكز واحداًمنها:كان أبوالحسن الماوَّرْدِي صَفِيَاًلجلال الدولة» أحدٍ سلاطين

بُنوَييْهه وقدأعطاهٌالخليفة لقبمَلِكِالملوك» فثارث فكرةٌ جوازهذااللقب من
الناحية الشرعية الدينية» فاختلف الفقهاءٌ فيذلك على ثلاثة آراء:

أبوالحسن الماوردي
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أوهًا :الجوارٌ علىاعتبار أنهملك الملوك فاليأرضء وليسٌ فيهذاميَامسّ
الذاتٌ العليّة.

والرأيّ الثاني :هذاعلىحسب النيّةء فإِننوى الانالسٌأرضّ فلا بأس» وإلا

فيإنجهلواز.
والرأيّ الثالث :المنمٌلأنَ هذه الصفة لا تليقٌ إلّابذاتٍ الله تعالى» وللأحاديثِ

ّهذباءوا الخُطباءً الذينَخطبواء وذكرُوا هذافي
صّةٌ
َعام
حقّال
وعتئ
الواردةبالمنع.وا
الخطبة.

قبوكل:
يبيّ
ولكنْ لابدأن يُبديَ الماورديٌ رأيّه وهوفقي العصرء فوجدٌ الن
«اشْتِدّغَصَبٌ اللهعلىمَنْقل نفسّهء واشتدٌ غضبٌاللهعلىرجلتَسمّى بملكِ

الملوك؛ لا مَلِكَ إِلّااتلعلاهلى» ."0ووَجَدَ النبيّ عليه السلامٌ يقولُ في حديث آخر:
جان مزكه كمالك"
مقنائةلرق
لأخنع |سمعند الله تعالى يومَال
ولذلك أفتى الماورديٌ صديقٌ جلال الدولة”" وصفيّه بالمنع.

ولكنّ الماوردِيّ رجل فيه حَيَاءٌ وفيه مودّة» وفيه قوةٌدين» ولذلكٌ انقطمٌ عنٍ

السلطانٍ جلالٍ الدولةٍ بعد هذه الفتوى» فطلبَةُ السلطان» فمضى إليه وهو يتوقّمُ
العقاب» ولكنْ قالّ جلالٌ الدولة« :أنا أَتحمَقُ أنكَ لو حَابِيتَ أحداًء لحابَيئتي» لا
بينيوبيتك» وماتملك إِلّاالدين» فزادبذلكٌمحلّكَعندي».
( )١رواه مسلم )(1451١7 منحديث أبيهريرة مرفوعاً ولفظه« :أغيظ رجل علاللهيومالقيامةوأخبئه
وأغلظه عليه» رجل كان يُسمّى ملك الأملاك» لاملك إل الله»: .

()6وواة البخاري ( )155ومسل  )0440منحديك أن هريزة.
( )9فايلأصل :جلال الملك.
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كتبه:
ترك أبو الحسن الماورديٌ آثاراً علميةً خالدة» منها كتاب «الحاوي» في الفقه

الشافعيٌ» وقدتعرّضٌ فيهلدراسة فقهيّةمقارنة» وهومخطوطً يعمل المجلسٌُ الأعلى
لرعاية الفنونٍ والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة .على تحقيقه وإخراجه .وله كتبّ
ف الأصولوالفروع وغيره؛ وله كتابٌُ «التفسير» .وله فيكل فروع العلم الإسلامي
1

كتبٌ قيمةتٌمتازٌ 0التعبير» وسلامة التفكير.

ولكنّكتابئن أخرجَتّها المطابعٌ المصرية اقندفردا بمِنينٍ الكتب الإسلامية
بخواصٌ ليسث في غيرهماء وهما كتابٌ «الأحكام السلطانية»» وكتابٌ «أدب الدنيا
والدين».

كتاتث «الأحكام السلطانية»:

ل
قً فويه|
يتمدا
أمَالأولمنهم|فقتكلّمَفيهعننظام الادوللةإسفليام ,مُع
ى وهي اللخلافةٌ وشرطٌ
ال .
علىالكتابوالسنَّةِ وعملٍالصحابة .كي الولاة

الإمام وسلطاته» وتاكللَّومَلعالىياتٍ اتلَتتيَشاْعلَبوُلمانية العُظمى» كولاية
القضاء وولاية الجهادء وولاية الشرطة» وولاية الصّدقة وولاية الحَرّاجء وولابة

المظالم» وقدأتىفيهذابكلام سبقبهتمكنلّموا فينظاممجلس الدولة» وأحكم
القول فيذلك أَيّاإحكام» وتكلمفيولاية الحُسْبة وأحكام المُحْتَيِبِء وتكلّم في
أحكام الأراضي والأقطاع»

000

د بن

الماك الإسلامية الأصيلة .و تكلمعن أقطاع ل كلد و أقطاع الخلتاء من بعله.

يابالتكافلالاجتماعيّف ايلإسلام.
وقد تعرّض فيهذاالكتابلكثيرممياعن أصلاف ب

ا

أبوالحسن الماورديٌ

كتاب «أدب الدنيا والدين»:
وأمًا الكتابٌ الثاني» وهو كتابٌ «أدب الدنيا والدين»» فقد عالج فيه آفاتِ

المجتمع علاجاً ق ادتَّخلٌعناصرٌدَوئِهمن الكتاب والسّنَّة وحِكّم الفُرْسء وأشعارٍ

العرب .وقد ابتداكتابه بين سب الانحرافٍ فيالنفوسوهوالموى-وأخديّعابثه؛
وما يترئَّبُ عليه» ويتكلّم في الفضائل الإسلامية» والرذائل التي يَنْبُو عنها الخْلّقُ
الإسلامي .وهوفيكلّموضوعمنموضوعات الكتاب»يستشهدٌبالكتابواس

والتّحليلٍ النفسيّ والأشعار العريّة؛ حتى إنه ليجدٌ فيه كلّباحثِ فيموضوع من
الموضوعاتٍ الخُلّقية ما يسْتَْهدٌ ب مهن مصادر الإسلام والأدب العري.

وإنه ليصلٌ إلى القمّة أحيانا في التّحليلٍ الخُلّقَيّ» فيذكرٌ مثلاً علاج النفس»

أيكونٌ بالإرهاب والتخويفء أميكوثٌ بالتأليفٍ والترغيب» ويذكرٌ أثْركلمنههفاي
النفس» ويشرحٌ الانّجامَيْن» وينتهي إلى أنه لا بدعمُنْصري التَرغيبٍ حفُيسْنى عاقبة
اولخايرل»ترهيب منسوءٍالعاقبة.
رء وأقخدرجتُ
ضفكر
ايال
حاًف
لأثر
اجال
وهكذا ناجلدمٌاوَرْدي مأنقْوى الر
ا المعارفٍ بمصر كتابّ «أدب الدنيا والدين»» وكان يطالعه طلبةالمدارس الثانوية»

ولاندري لماذا يلُعاادُ طبعٌهء وهوّمن أغْزرالآثارالعربية» واللهوليالتوفيق.
ثِ

دح5
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احبنز6من"
1 8-56ه)
بمناسبة الذكرى المئوية التاسعة لوفاته

فيمزرعة خصْبةٍ من مزارع الأندنُس» عضن الإسلام الرّطيب» كان يُقِيمعال

عي قد خاو ةالنيفين من نشتر»انضاء الملزك عن تريهمإلأىن اكهرا إل بعد
المزرعة؛ وهو لنايقنييعهنم .حرَّقُوا الكثيرٌ منكه وقطعُوه عنالناس» فلم ينين
عن لويمهم» وكا زادوه إعناتاًزادهم عَنْفاً في القولٍ والقلّم .والشبابٌ من طلاب

العلم يتتقلون إلى مُستقرّهء لا يخافون عقاباً» ولا يرجُونَ من أوليالأمرثواباً؛ ليتتهلوا
مذنلك المنهّل» والشيحٌ مَُدّئهم ويُعلّمُهم الفقةوالأدبٌ والتاريخ» ولا يدم المثابرة

على العلم؛ والمواظبةٌ على التأليف» حتى ينتهيّ أجلّه في شعبانَ من سنة 75564ه
فتكونٌ تلكالمزرعةٌ الخصبةٌ مثواه الأخير.
ِْمء وكانيُسمّي نفسّه أبا
ذلك االلععانيدٌ القويّ هوّعل بنسحعيَدٍربن
خكد.

مولده ونشأته:
ل ياكادٌالباحثُ الدارسٌ لتاريخ العلماءِ المسلمين يد عالماًقدعُرف تاريخ
مولدِهِ على وجهٍ التّعيين» لكنّ ابن جزم عرف وقتّ موليه بالساعة واليوم والشهر
( )١مجلةالعري :العدد لا عام  1811ه 1591" -ام.

أابلنحأزنمدلسي

١

والسنة» فقدذكرهوأَنّهِوُلِد فيآخريوم من أيام رمضان سنة 48لاه» وكانت
ولادنهبعداَلفجرءوقبلّطلوعالشمس منتلك الليلة.

وقدكانت أُسرئّهمنأفُديهافيالإسلام إلىأن تصلّالسّلسلةٌ إليه»تعيشفي
دقمفقى :ونا انتقلّالبيثٌُالأمويٌإل اىلأندلس انتقلثمَعَه
:أفو
كانفليك ال

ايإيحداىتٍ الأندلُسِفي
لًف
ويرا
ءيِ ومعاونةٍ له .وكان أبوه وز
اف
لّتْ
وتمر
واس

الحكم الأمويّ» وتولّ ذهلوك المنْصب فيوقتٍ قصير لأبمعرضائهم.
وقدنشأهوفيبُحبوحة من العيش؛ وعزٌّمنالسّلطان» وكان يعيش عيش

تٍ أيَّايِه .وكانيَعْمَرُبأنّهطلبَالعلملذاتٍ
افي
خيّرنَعيليه
أنُْ
أهل الثّراءه وإ
العلم» يرجُوبهماعنداللهفلايطلبُ بهجاهاًولاعرّاً .وقدقاللهالباجيّ  من

كبار فقهاء الأندلس ( :.إِنَّكيِلْتَالعلم» وأنتٌتَسْهِرٌبوشْكاةٍ من الذهبء وأنا
أسهة بقنديلٍ بائتاً بالسوق»» فقال ابن حزم« :إنك طلبتٌ العلم» وأنت فيهذه
الحالرجاءًتبديلها بمثلٍحالي» وأننا طلبتّه ..لمأرجُبهإلاعلوالقدرٍالعلميّ في
الدنيا والآخرة».

بتعلّمُمنالجواري:

نرشبأيبٌ النعمة هذا فافكهااًسفبْهاتءّحفظ القرآنّف بيبتههحَفَّظهإيا اهلنساءٌ
املنجواري .ولنترئه يروي ذلك» فهو يقول« :لقد شاهدتٌ النّساءء وعلمْتٌ من
هنٌ؛ وأنشيأتديبييننٌ»
جّيوتٌرفي
ُُبِ
أسرارهنّ مالايكادُ يعلمُه غيريء لأحنير

ولمأعرفغيرَهُنَّ» ولاجالستٌ الرجالإِلّاوأنافيحدٌالشباب ..ومن لمي القرآن:
وروينني كثيرا منالأشعار ودرَّبُئني فيالخط).
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إن هذ)اسان يدلعل أن أزلنات رار كر تناك قفانة واببعة) فهو
يقول:| :من علّمْنّهِالقرآن» ول يقل إن حَفَظْته لأنّ تعليمالقرآن أكيرُمنتحفيظه

اب النزول» فهوًلميحفظٍ القرآن
أّضُ
بعض
إِذتعليمُهبيانُبعضمعانيه» وفيه تعر
سلب

ميهلفية» وعلىقَدْرِطاقتِهفيسنه.
اْرِك
جعان
غيرَفاهم,بلحؤفظهابتداءًفاهماًله م»ُد
لاًلم
وميكن بعيداًعنأبيهء بل كان أبوه ملاحظاً له معنا بهه يُراقبُ ميوله واتّجاهايه؛
ويحرصٌ عل أنْينشأ عفيفاًقويّالنفس مم تلك النشأةٍالناعمة» حتىلاتعتريّ
نفسّه طراوةٌ مَنْينشأبينالنساء.
إلى الشيوخ بعد الجواري:

بعدأن أخذثنيرانالصّباوغرارةٌالفعوّةءوشَِةٌالحداثة»تنّجهإلىنفسهوتتأجّحُ
قنياءاخخله أبؤة واسلعة إل«عكرالقبر ,خ واختط يفا انع بالتقريةفناوالابر
حزمفيوصفه :اكانعاقلاًالياعايلاًمن تدم ف ايلصَّلاحوالنْسّكِ الصحيح؛

لجسل فلن

والابذياد التعرق راس كانعفرن لأنّهلمتكنلهامرأةٌ

قطء وما رأييتٌُمثلهجملةًعلماًوعملاً وديناً وورعاًء فنفعني اللهبهكثيرء وعلمتٌ

ي».
صبحَ
اوق
عاءة
لٌ املإس
اضع
مو
استمرٌابنحزميعيشتلك الحياةالناعمةالحادثة»يتلمالعلمفي فقوهّدوءٍ

ت كرمابى
بال»لايرن حياتهمُكدّرء بل فياطمئنانٍ واستقرار» وفي ذلك الوسطهء تريبّى
أبنالأمراء»وكنَقّف ك يَتّقّفونه حَفِظالقرآن,وتعلّمَعلومهومعانيه» وحفظقدراً

منالشعرهواتَّمهإلأىفاضل الشيوخ يأخدٌم منناهلهم النديّة.

ابن حزم الأندلسي

١

من الحياةٍ الناعمة إلى الشدَّة:
ولكنّ ذلك العيشّ الناعم الحادىّ تبدَّلء إِذْتبدّلتُ حال أبيهء فقد كان أبوه
وزيرأ» وقدياً قال الحكاء« :مَنْ أكلّ من مالٍ السلطان» فقد سَعى بقدمه على ديه).
وكانت ؤوارة أنهفيآخرعه الأمويينبالأندلس .أيْوقتّ أن صَعْفَتْ أيدهيم عن

الاشتمساك بصَوْسَانٍ الحُكم» ووقوعه فيقَبْضْةٍ أحدٍ وزرائهم أب منصور العامري»

واشتبداده بالأمر دُوتهم» فأنزل أبوه من مَنْصب الوزيرء وَامْتّحنَبالاعتقالٍ والتخريب»
حتى مات وهوفيهذه الشدّة» ولنترك الفتى الناعم يقصّعلينا التَّقَمَةَبعدالتّعْمة:
اشُغْلَنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام المؤيّد بالتكبات؛ وباعتداء أرباب دَوْلتِهء وامتّحنًا

بالاعتقالٍ والتّغريب» والإغْرام الفادحوالاستتار وأرْرّمَتِ الفتنة» وألقث باعهاء
وت الناس وحَصّئْناءإلأىن تويأيالوزيرٌ رحمهالولنهحنٌ فيهذه الأحوال-
لذقيعدة عاماثنتئنوأربعمئة".
لرتين بقيتاامن
يعص
لال
بلعد

اشتمرّتِ الشدَّةٌ بعدوفاةأبيه»تولنمقطغ» وأخذ يحملها وحدّهء بعدأن كان
فياحتمالها تابعاًلأبيه» وتتابعّتٍ الشدائد» حتىأخرجوا من فُرطَْةَ مكان عزَّهمء ويقولٌ

في ذلك« :وصّرب الدهرٌ ضرباته» وأجلينا عن منازلناءوتغلّب علينا جندُ البربر»
فخرجتٌ عن فُرْطْبةَأولّ المحرّم عام أربع وأربعمئة».
مًُمرنهء وقد صَقَلَنْه
عرة
نزلتٌ هذه الشدائدٌ والغلامٌ لميتجاوز الثامنة عش
وكانت ابتداء حياة جديدة له» فقد انتقلٌ من غلام ناعم؛ إلى رجل مكافح مناضل»

عو  3القلر قد عل دوه لسو رمطانية ازول اروصت
ا

إعلاموعم

ظ42ظ”>
إلى العلم وحده:

انصرف إلىالعلمبكليّتهء واخحتارة مِنبَْعْدبإرادته ليَعوّضَ عن مَنْصب الوَزارةٍ

عرش العلم»فأخدٌيدرسٌ الحديتٌ ويرويه» يأخدّه منالشيوخ» ويأخدّه منالكتب»

حتّىحصلٌعلىأكبرمجموعة منعلمالرسوليك ومنفقهالصحابة» ثمأخدّيدرس
اكونضاحياًواضحاًء ولذلك اكتفى
الفقههووصلفيهإلاىلقمةءوكانيحبمنهم ي
بأخيٍالأحكام منالنصوصء من غير بحثعنعِلَةِلهاءولاتَعرّفٍلغاياتهاء فاختارٌ

المذهب الظاهريّ لهمَذُهبا وهو المذهبٌ الذى يرفض الخد بالرأي في الأحكام

الشرعيّة» ولامُحَاولُتعليل النصوصء بليرفضٌ ذلكرَفْضاًباتاً.
والإمامٌ الأول لهذا المذهب هوداودٌ الظاهريٌ الأصفهان» وإمامه الثاني ابن حزم.
ولَقَبَبالظاهريٌ لاختياره ذلك المذهبء وقدتَسَّدّدفيهأكثرٌمنإمامهالأول»

وساعدّةٌعل اىلتَّشْدَِّإحاطّئه الواسعةٌبأحاديثِ رسولاللهبك ثممعم عاَرَضَله
من جذة لازئته تحوا مه الاين شلة:
كبت أسرتّهءوحمَلَالعب :الكامل مِنَالآلام»
ول يَشْعَلَهعنالعلمبعدأَنْ
ىد

9

05

2

0

.

2

إلاوقتا قصيرا اشتغل فيه وزيرا لأحدٍ الذين ظهروا منبني أمية» فدفعّه ولاؤه لهم

إلىمعاونته» ولكنْسرعان مازالٌملكُذلك الذي ظهرء وتتابعتٍ التكباثُ علىابن
حزم ,ثم عادّثُ إليه مَدْأَة العايم الذي يعكفٌ على الدرس.
75

:

ل

0

0

ووه

ا

8

صَوْمّعة» ولذلك اندفعَ إلىالرحلاتِ» ووجد فيهذه الحركةمايننهمي به علمّه وما

نيلت

اناقلبنأرط لمعيه حزن

ةوالتل مقمدهإل

مدينةٍيقاللهاالجضنء ثمانتقل إل بىلنسية» ثمعادإلقىُرْطْبةحَنيناًإلاىلمغانيالتي
00

٠.

4

6

م

تربّىفيهاوترَغرّع» ثم انتقلّ إلى الشاطبة وأقامَ في منازل كانت لأسرته مهاء وانتقلٌ

إلى قَيُروان.
وفي كل مكانٍ يلتقي فيه بعلرائه» يناقشّهم ويُناقشونه؛ ويسْتأنس بأهل الود
منهم؛ ويَخْتَلِبٌ الشباب بآرائه الجديدة» وبحُلو عباراته» وانّساع آفاقه فيغيرالفقه»
وهوييحدكتبٌ ويدوٌن حتى أخرجٌمجموعةً علميةً رائعة.
و

إحراق كتبه:
يقتٍزال فيهسلطانٌالأمويين» وم
لقدكان ابنحَرْمالعام»أُمويّالّرْعةٍف و
يلفقهفقطّبلكانتحالاهف ايلتاريخواسعة»فكانيدون حوادتٌ
تكنْتحاولابهف ا

مسرو نان لذو باراق لاهرقا اعدارسج اهتوق رافك الاينرةه

فيشأنهم ما يراه» أمراء يحكمونء فلم يجدُوا سبيلاً مم اعُترساله إلاأن يأمرٌوا بإحراق
هركتو الالح واارلنمدابد اقول  1الي

إن تحرقوا القِرْطاسَ لا تحرقوا  2تضمّته القرطاسٌء بل هُوٌفيصَدْري
لتَُتْ ركائبي  22وِيَنْرْلٌإذأنزلويِقذْقََنبُْفريِي
قَِي
تيح
يسايرسُمع
ولمتكن النقمةٌ عليه املأنمراءء بلكانت الانقملةٌعأيلضامًمانء» فكقادن
أكثرٌعلماءِ الأندلس يعتبرٌمذهب الإمام مالك ديناء ويعتبرون مالكاً فوقٌقدر الرّجالء
تأُتَّهسمكاْنوقاُون بِقَلَمْسُوَةٍللإماممالك" .
حتىإِناّلشافعيّ رضي اليلهَعنسبهلْعَه
( )١يستسقونٌ :أي يطلبون مناللهتعالىأن يُْمطِرّهِمْ بدعاء وضّراعة» وكان الناسٌفيعهدٍالنبيبك
يستسقون بدعائه» وفيعهدٍعمرٌاستسقَوًا بدعاء العباس عم النبيّيك (زأهبروة).

اعلاموعلباء

00

فهاجم ابنحزممذهب مالكء وليَسْلَمْمالكمنقليه.وكلَّاازداداستتكاهم
ازداد عنفاً وحِدَةٌ على المذهب المالكيّ وصاحبهه فَكَثْرَالأعداء» وقلّ التصراء» ولم
ينهخ فينشرعلوه منهج المودّة»بلالمعاندة» حتىلقدقالفيهبعض معاصريه« :علِمَ
سُة
اعلم
يولمي
سلمٌ
الع

العلم».

سَجَاياه ومزاياه العلميّة وحدته الشديدة:

آتىاللاهبنَحزمحافظةواعية»وجَلّداًفيطلب العلم»جعلةيَسْتوعبٌ أكبرقَدْرٍ
ينة
ار م
وقَدْ
ربرَ
منعلم السنّق والآثار .واختلافٍ الفقهاء؛ وأك

الشعرء وأخبار

التاريخ» وكانمَعّهذاالاستيعاب حاضرٌ البديهة» تجيء إليه المعاني البعيدةٌ في أوقاتِ

الحاجة إليها .ثم كان عميقٌ النظر في الدراسة» مَعَ أنه لميأخدّ في الفقه بالرأي.

وعمقه قدبدافيدراستهللنفوس فكان مُحلّلويَتَعمّقٌفيالتُحليل» وقدبداذلكواضحاً

كل الوضوح في رسالته "طوق الحامة» التي درسٌ فيها العشقّ وأسبايَُ وظواهرّه
وبدا أيضاً ف ريسالته «مداواة النفوس» .ثم بدا فيتحقيقاتِه التاريخية.

وقدآتاهاُللهممهذهالمزايا العلمية» إياناًقوياًبالله؛وإخلاصاً واضحاًفيطلب

الحقيقةلايمه ف بييانٍمايصلٌإليهرضاأحدٍأو غضبٌ أحد ,وكانّ عالّالمّة لا
يناعفيغيره»تزيذهقوّةٌخصوه عَلوَا ل ياونتلخذايي"َ١ضعُفء وملايَتَصِمَُإالدارَ
الشرع؛ يعلوعلى الشديد» ولايستسلم» ويعلو في المقاومة» ولابن ولايتضعف.

وكانَمعكلّذلكفيهحدّةٌشديدةٌف ايلقول» فكان إذا ردَقّولاًرماهٌبالشناعة»
كلّ
ورمى صاحبّه بالخروج على الدين .ولكنْلماذا كانتهذه الحدَّة وهللازمثه في

اابلنحأزنمدلسي

5

أدوارحياته؟ والجوابٌ عن ذلكأَنّهِيبدو كمتانبيّه «طَوْق الحامة» و«مداواة النفوس»

أنهمتنشأمعّهالدَّةكطبعفيهمنذٌطفولته» فقدكانهادئّالنفس.مُشْرقٌ القلب»
خ بعةآذ نولتالتكبات ف أيسرزيه:ولك اغررناد ارضناضابدهويقولنفو
يلطّحالٍ
يبدّلحالهِبسبب المرض« :القدأصابتني عِلَةٌشديدةٌ؛ولّدتْف ربواف ا
فيه»ف ت

شديداً» فولّدذلكعلِيّمنّالجر وضيتٍ الحال»وقلَةٍالصيروالنَّرّق»أمراًجات
نفسي فيه.إذا فَكَرْتُ تبدّلٌُلقي» واشْتدّعَجَبِيمنمفارقتي لطبعي» وصحٌّ عندي
أنّالصّحالٌ مَوْضْع المَرّحء رخاف كرلهقد
هذاتحليلٌعمينٌلنفيه؛ ولوأنه بين لناالتاريي الذيأُصِيب في بهبذه العلة»

لعلمنامنأيٌّوقتٍ ابتدأثْ حدتّه ولكنًانعلمُأنهقضى أكثرٌشبابهوهول يمِصَبْبهذه
العلة لأن رسالته «طوق الىامة» ل عل نفس ممُكشْرْقرةٍ هادئةراضية حب للحياة»

ويإنثهبتٌ منثنايا هذه الرسالةٍ أنهكتبها بعدّأنْتجاورٌ الثالثة والثلاثين» بل رب]
كانت كتابتها وهوفيحدود الأربعين» فالجدّة جاءث وهو في حدودٍ الأربعين» وفي

هذه المدةٍ الأخيرة أنتجّأكثرٌكتبهالإسلامية والتاريخية» مثلكتاب «الفصل في الملل

والتّحل»» ومثل كتاب«الإحكام في أصول الأحكام)» .والمدوّنةٍ الإسلاميّةٍ الكبرى»

وهي «المحلّ» الذييق أعظمكتابجامعلفقاولسشةٍوالآ .ثاوالعنفُ في القول
ناوفيههيما ولوأبنت فنا حدة القول» بلالشدانيلكانت تور مشرنا

رسالته في «مداواة النفوس»:
هذهالرسالة كتبهافي الأخلاق؛ واعتمد فيهاعلىماكانَمشهوراً عندالعرب
من فلسفةٍ أرسطوء وعلى تجاربه الخاصّة» وملاحظاته لشؤون الناس» ولذلك كانت

أعلام وعلماء
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الرسالةٌ شاملةًللنظرة الفلسفيّةء والناحية العمليّة» وقداشتملتُ عل وَضَايا رائعة:
04

ينة أرسطوفيأن اْلفضيلة
اس الخيرٍوالشرّءوقد منزجفظيهرابي
ابتدأها باملكلقاميفي

َرسذَطيٌبليتنإن» كم ياقول9 :إنَّالفضائل ترجع إلى أربعة أصولء هي :العدلٌ»
والعقلٌُء والشّجاعةٌ والسّخاء» ويقاربٌ بذلك أفلاطون .ثم يِنَّجهُإلى القرآنِ والسئٍْ
عن يستقي منهما .ثم يتّجهُإلىتجاربه .فيقول« :إني جمعثٌ فيكتابي هذا معان كثيرةً» أفاد

فيها واهبٌ التمييز تعالى بمرور الأيام وتَعَاقبٍ الأحوال».

وإنَّتجاربة ُعظيمة :لِتقبٍالأحوال عليه؛ ولرحلاه الكثيرة» ولابتلائه بمعاداة
ك»امءمٍ نافذٍ وقلب مستيقظ؛ ولسنا بمقام الاقتباسٍ منهذه الرّسالةء فإن
الذناس
قهامواضع كر صالخ للأجلوالأتنناض» وتعدٌف ذىانهاجواهر قريدة»وانكظ

منهابكلمةٍواحدةٍجاءثْفيالرسالة» وهي الثقةبٌِمَنْلهدينٌولوْكانمالفا وعدمٌ
الثقةبمَنْلىيستمسك بدينهولوكانموافقاًء فيقولْ« :قُبالمنديّن» ون كان علىغير

كى .ماَسنِْتَحَففٌ بحْرّماتٍ الله تعالى»
نهعل
يأن
دهرٌ
دينك» وتَلياقُ بالمُسْتَخف ,وإن أظ
فلاتأمنهعلىشيءتُشْفْقٌعليه».

طَوُقٌالحامة:
هذه الرسالةُتصدىفيهاابن حزملدراسةالنفسالإنسانيةفي تحب وتألّف»
ولذلك ذكرأنَ مّوضوعّها الألفُ والألاف وقد كتبهاإجابة لطلب صديقٍلهوقد

كرالمتديقةالكهبهارتسل اتقةنون كاننافيهاجنافز كاتهابيروي في
ديا دوي"
شك
الآثار عن النبيّكِِأنهقال«:أريحوا النفوسٌ فإنهامبدأ
( )١لميصح ذلكعن النبيّ .نعموَرَدَمنحديث ابنعمرفي«شّعب الإيهان»بسند ضعيف( :إنَّ

هذه القلوب تَصَدأ ىايَصَدأ الحديد .قيل :وما جلاؤها؟ قال :تلاوة القرآن وذكر الموت»- 2 .

ابنحزم الأندلسي

أه؟

وقد ابتداًالرسالةً بتحاليلٌ تَصِفُ الحُبّ وسببّه» فذكر أنّ سبب الحبّ تَجانّسٌ
نافيلّم»يُجحعبلٌيَأنسُ بحبيبهويسكنٌإليهويسندٌ ذلك إلى المناسبة بينالنفسَْنٍ
ف ميَقرعٌاليهم|العُلويّ» ويَئُلو فيذلكقولّهتعالى:لهْرَالّى حَلْقَكُمين فينوحِدَوَ
وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إِلََبَا[ #الأعراف]441 :؛ وقول في ذلك :اصح بذلك

أن الحبّ استحسانٌ روحانّ» وامتزاح نفساني»» ثم يقول« :ومن الدليل على ذلك
أينَكلتاتَجحدُااثبنيَنانِ إل وابيئهها مُشَاكَلةٌ وااتملاقٌ
صفياتٍ الطبيعيّ لابدمن
هذا وإِنْقلّ»وكلَّاكثرث الأشباه زادتٍ المُجَانْسَة وتأكّدت المودّة».
ويسترسلٌ بعدٌفيأخبارالمُحيّن ويل الوقائعتحليلاً

دقيقأء ولايتمنع حتى

.
2
عفادي
ع
ي مرأت تبب ١لحب)» و 2يث
سق ويوجوللهاء 5ثمي
عن ذكر واقعاتٍ ف

1؟

أعنلاها م باْيَىَ عل

الارتباطِ الرّوحَيٌء دون الجسديء ويُفرّق في تحليله بينَ الحبٌ والاشتهاء» وبين أن

الحبّ يلكاونٌ إِلّالواحدء أمّا الاشتهاءٌ فيكونٌ لغير واحدء وبعدّ أن يخوض هذا

اخرض لل سك ة الراك رامين كن من الطلاع فى لزت آنا وضالة
يسمعها أحَدَثّتْ ما يُوجّه النظرّإليهاءولخشية أن ينهم بعد ذلك في دينه يقول( :إني
اكراأتي.ذ

و

أن ماحَلَّلْتُمترّري علىحرامقطّ».
فم بالله
م

والرسالة مكتوبة0ف0يأسلوب منالنثرالف2نيٌّالرائع»السهل الممتنع؛رَحِمٌ7ا1للهابنَ
0.

حزم لقدكانواسع الآفاق» فأفادٌبعلمه» وعفا اعللنهه.
تدلال بحديث علي« :أَجيُوا هذه القلوبء فإنها عل كاتمل
ولعل الأستاذ أبازاهلرةايرسيد
الأبدان».

وورد من حديث أنس رفعه :اروّحوا القلورب ساعة وساعة» رواهالديلمي وأبونُعيموالقضاعي.
ويشهد لهمافي صحيح مسلم (« :)06717ياحَنْظَلة ساعةٌ وساعة».

اعلام وعلياء
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أبن خلدوة والفقه والقضاء()

مقامه فيالتاريخ والاجتاع والفقه والقضاء:

فِعَهإلاىم ماقالمهتفايريخ والاجتماع ,وسَبْقه إلى
أسَار
لنتَ
إذا ذكرابنخالدو
ممعء وفيسَيْرالتاريخ» وفيتنقل الأمم منحال قوةإلى
جفتيفه
منين
اعلقوا
وض
فة
افي
خءلبل
لطان
السل
لهامفليك وا
اقام
حال ضعفء والعصبيّة وم

الدينيّة .ولا

يكادأحدٌّيتصوّر أنَّذلكالمؤرّخ العظيملهمقامفيالفقهوالقضاءء وأنهقضىنحو
أربعة وعشرين عاماًمنسني نُضْجه الكامل يتردّدبينتدريس الفقه وتوئٌُالقضاءء
ق
ففي
لآراء
اّله
وأن لهسياسة فيالقضاء اختْصٌ بهامنبينقضاة المسلمين» وأنَ
وإن لمتكنكثيرةًأو ترفعهإلىمرتبة الفقيه المتقن.

ف:
يوى
رالنب
شديث
لالح
استه
درا
بلإنهيستولي العجب على من يعرف ابنخلدون من تاريخه ومقدّمته فقط
أنهكانيدرس الحديث» ويذكر روايات «الموطأ»» ويوازن بينهاء ثميذكر سند روايته
يىه
و إل
رىايصل
حت

لنك» وإن كانفيكلذلكلميبلغ شأو المحدّث
اع
مأول
ال

المتقن الحافظ.
شورات المركز القومي
نم
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اخبلندون
بينابنخلدون وابن رُشد:

ولعله يتقارب فيذلك مع ابنرُشْد الفيلسوفء فإنهكانفقيهاً معأنهكان

فبلسوفاًء بَيْدأن ابن رُشُْدترك آثاراً فقهيّةفيالمقارنة بينالمذاهب وإنكان النقل

فيها عنالمذاهب الأخرى يحتاج إلى تحرير» وابن خلدون لنعارف لاأهثلرافًفقيه؛
وإنأثرت عنهبعض الفتاوى.

وي الحقإِنَّشهرة ابن خلدون في التاريخ والاجتماع الذي أتىفيهببحوثٍ

بديئةلميُسبقبهاهوالذي جعَل الناسيَنسَوْن اشتغاله بالفقهوالحديث والقضاءء

وينسون أن نشأتهالأولكانت فيالفقهوالحديث.
6

نشاته:

نشأابنخلدون نشأةدينيةكَكُلٌأبناءالعصر الذينينتمون إلىأسرلهاشأن

رآن العظيم؛ وقرأه بالقراءات السبع المشهورة .ويقول في
لحقفظ
ومكانة» واقد

ذلك:قرأتهاإفراداًوجمعاًفيإحدى وعشرين ختمة ثمجمعتها فيختمة واحدة.

وقد تُشَّى على العلم بالحديث؛ فقد قرأكتاب «التَّقصّى لأحاديث الموطأ» لابن
عابلدبرء وهو كتاب اقتصر فيه صاحبه علىأحاديث الموطأء دون الفتاوى المأثورة

عن الصحابة والتابعين» ذلك أنَّ الموطأ يجمع بين الأحاديث والفتاوى والآراىء
انم مالك واصفاً فقهه« :أما أكثر ماافليكتاب» فرأي
مه ع
إّمت
ليمقد
الف
ولذا قا
لَعَمْري ماهوبرأي» ولكن سماع منغيرواحد منأهل العلموالفضلء؛ والأئمة

الفْمَدَى بهمالذينأخذثٌ عنهم :وهم الذينكانوايتّقون اللوهكَثْرعليهوكانرأيهم
كذين
أصحا
وهم عليه وأدركتهم أناعلىذلك» فهذا
دبةرال
مرثألبي» مثل رأي ال

وراثةتوارثوها قرناًعنقرنإل زىمانناءفهورأيٌجماعةمامَّلنتأقدئّمممنة».

أعلام وعلماء

م"

وقددَرّسفيالفقهوهوصغير مختصرٌ ابنالحاجب في الفقه المالكي ,ولكنه ل
يكمله حفظاً ى]ذكرذلك عن نفسه.
شيوخه فيتونس والوافدين إليها:
ولقد عاش مع ذلكفيبيئةفقهية قدصورهاء فقال:

«أخذث الفقهبتونس عنجماعة» منهمأبوعبد اللهمحمدبنعبداللهالجيّاني»وأبو
لمقمحيمدصرء فقرأتٌ عليهكتاب «التهذيب» لاأبليبسَعيردَاذِعي ومختصر
الاقاس

المدوّنة» وكتاب”" المالكية» وتفقّهت عليه وكنت خلال ذلك أنتاب مجلس شيخنا
الإمام» قاضي المماعة أبيعبد اللهمحمد بنعبد السلام» معأخي محمد رحمة اللهعليهماء

وأفدثٌ منهه وسمعثٌ عليهفيأثناءذلك كتاب «الموطأ» للإمام مالك» وكانت لهفيه
طرق عالية ...إلى غير هؤلاء من مشيخة تونسء» وكلهم سمعت عليه» وكتب لي
طلةان
ليجم
سا ف
لين
ام عل
يعهاشا« :كان قد
فتي
وأجازني»... .ويذكر البيئةالفقهية ال

أبيالحسن عندما ملك إفريقية سنة !/4جماعة من أهل العلمء كان يلزمهم شهود
مجلسه .ويتجمّل بمكانهم فيه» .وقدذكرهؤلاء العللاء وفقههم ,ومقدار إفادته منهم.

سل الإمام أبوحنيفة :من أين جاءك هذا العلم؟ فقال :كنت في معدن العلم»

ولزمتٌ شيخاًمنشيوخه وقدتحمّقذلكفيحياةالإمام حقاًفقدلزمحمّادابنأبي
لييم
اف
لهأو يقطوف
اان
سُليمان» وكان يعيش في الكوفة معدن العلم العراقي» وك
يلتقط زهور العلم أنى وجدها.

( )١هكذافيالأصلء ولعلها :كتب.

مه"

اخبلندون

أاهليتةزام الشيخ الفقيه الموجه:
فهل توافر هذا الشرطان في دراسة ابن خلدون:؛ ولقد وجدناه يعيش في معدن

العلم»وبيئةالفقه» ولكنلانلمح أنهلزمشيخاًمنشيوخه كماقالأبوحنيفة» فهل

كان لذلك أفثقرفهيه» فإن التزامشيخمنالشيوخينضحتفكيره؛ وبُوجّهه شيخه
إلىالطريق المستقيم؛ وقد عاب هوعلى ابنحزمأنهلميتلقالعلم منتوجيه العلماء»
فكانفقههفجاء يحتاجإلىإنضاجء إذ قدعدم اموجه الذييُوجهه.
علىأي حالهولاينطيقعليهماقالهعنابنحزم؛لأنهتلقّىالعلممن
أفواهالرجالء وإنلميلتزم شيخاً منشيوخه.
انصرافه عن الفقه واحديث:

من المقرّرات العلميّة أنَّانّجاه العالمهوالذييُمّيعلمه افليناحية التي

نجه وحياة ابن خلدون منذ بلوغه العشرين من عمره إلى أن بلغالثامنة والخمسين لم

يكنللفقهنحطفيهاءفقداتُصلبالرؤساء مُعيناًلحمفيالسياسة :متّجهاًمعهمإلى
ْجطورب» وقدخاضّفيه خوضاً عظيأً»وخبّ
ُشضفي
شؤون الملك وتدبيره» ومعا

وَوَضع فيالفتن» ولميعش على الحامش» فانصرف عن الفقه انصرافاًكاملاول يفكر
فيالعودة إليهإلاعندما جاءإلىمصرسنة ./58
قىه:
لهفإل
ادت
عو

عادإلىالفقه عندما جاءإلىمصرء وقد يسأل سائل :لماذالميكن فيمصر مع
حكامها من الماليكِ كشأنه معغيرهم من الأفراد الذين خاض معهم في السياسة

والقعم؟ وادزانب عن ذلك :أن ابن خلدو كان رجلا يتحت الثلو ولا يرق

باأقللمعحيشةيافية» ولقد قااللمقّريفي«نفحالطيب» عنأخلاقه:

َه"

ا
«عالى المّة عَرُوفٌ عن الضَيْمء صَعْتٌ المقادة .قويّ الجأش» طامح لِقِنْنٍ

يندك:
له ع
افق
مل ال
ل أه
ااسة
ري
وقد جاء مصر فوجد الرياسة عند العامة لأهل الفقه .وهم الذين ينظر إليهم
نظرة الاحترام» فقدكان الماليك ينزلون الفقهاء المنزلة الأولى» فالظاهر بيبرس» كان

لايبثٌفيأمريعترض عليهعرالدينبنعبدالسلام» حتىلقدقالالسيوطي في
«حسّن المُحَاصَرَة»« :كان الظاهر منقمعاً فيع الدين بن عبد السلام» .ولما مات

اعلزدين قال الظاهر :الآن أَحسَسْتٌ بسلطاني .ولكن قام مقام العزمحبي الدين
رة.
فلك
ايذ
ضف
تبار
ملأخ
النووي» وهكذا نجد الفقهاء كانتلمم المكانة الأولى» وا

فلماجاءابنخلدون العالموجد أنَاّلرياسةفيالفقهوالحديث والقضاء فانّجه

إليهاءوكانقدملّالسياسة وعوجاءهاء وأراد أن يعودإلىمحراب العلم.
تدريسه بالجامع الأزهر:

ولماجاءإلىمصر ليتّصل قَوْرمجيئهبالسلطان» بل اتُصل بالعلم والعلماء»
وكانت شهرته قدسبقته .وانّجه إليهطلاب العلم يستمعون إليه» ويقول فيذلك:

الما دخلتها أقمثٌ أياماء وانثال علِيّ طلاب العلم بها يلتمسون الإفادة» مع قلة
البضاعة؛ ونميوسعوني عذيرأ» فجلستٌ للتدريس بالجامع الأزهر».

عنلوم
ولميذكرماالذيكانيُلقيه في الأزهر فيأول مُقدمهء إن كاالنم
نةقألممينّة.
اعقلليّ
ال

ابن خلدون

باه ؟

ديريس:
تف
لته
ايق
طر

ومهما يكن فقدكاندرسهفيالأزهر سبباًف أين انصِلتُ حبالهبحبال السلطان»
فأبرّههونظرإليهنظرةًتقدير .ذلك أنهقدجاءالأزهر بمنهاج فيالدرس ليكنفيهإلا

فليلاء وهومنهاج المحاضرة التيكانت تجمعبيناستقامة التفكير» وسلامة التعبير»
وكال التوضيح؛ حتى لقدقالفيهالذينرأوه وعاصروه منعلماءالأزهر« :عريٌ عن

العلوم الشرعيّة» له معرفة بالعلوم العقليّة من غير تقدّم؛ولكنّ محاضرته إليها المنتهى».

وطريقته في التدريس ينّجهبهاإلىأنهيسلك مَسْلك الأقدمين كالغزالي
وفخر الدين الرازي» اولهاونّسجاه إلى المعاني معالتوضيح منغير أن يضنّ على
القرطاس بالكلام» وقال في ذلك بعض معاصريه:

«وكان يسلك فيإقرائهمَسْلَكَ المُتقدّمِين كالغزاليٌ والمَّخْرء معإنكار طريقة

طَاللَبعةجم» ويقول :إنَّاختصار الكتب فيكلف ونالتعبير بالألفاظ ..منمُحْدَئات
المأخرين» والعلمٌ وراء ذلككله».
كان جديداً قْتلوس ركان دنا في محاضرته» ولا بد أن ينال بذلك

ون
بذين
طملنال
ييراً
تقد

العلمحقٌّالطلب» كماكانمحسوداً ممّنلايستطيعون

منافسته» ولا يمكنهم أن يبلغوا شأوه.
يّة:
ريّة
هقمح
ا ال
ظرسة
للمد
ا با
ويسه
تدر

هذه مدرسة أنشأها صلاح الدين الأيوي» وجعل لاوَقْفاًهوأرضٌ بالفيوم
كانتتغلّقمحاءويتقاسمه المدرّسونه وقدعهدإليبهتدريسالفقهالمالكيفيهاءول

أعلاموعلماء
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ة؛
لكن
اسملمت
كلدر
يذكرلناشيئاًعندروسه فيهذه المدرسة» ويظهر أن عنايته با
لأنهشّغِلَبعدذلكمعدرس الفقه بالقضاءء والقضاء كانلهجانبٌ كبيرمنعنايته
سهن
حفي
أّبَ
وقد صَر

قت
لءوفي
اقضا
الأمثال» وقد ذكرهوأنهعَهدَّ إليهأمر ال

الذي عهدإليهتدريسالمذهب المالكيء أوفيزمنقريبمنه» وهويقولفيذلك:

«ثمهلك بعض المدرسين بمدرسة القمحيّة بمصر منوقف صلاح الدينابن

أيوب» فولَّاني (أي السلطان) تدريسها مكانه؛ وبين| أنا كذلك؛ إذ سَخِط السلطان
قاضي المالكية فيدولتهلبعض التّزاعات فعزله» وهو رابع أربعة بعدد المذاهب يُدعى

كلمنهمقاضيالقضاةتمييزاًعنالحكامبالنيابةعنهم»لانّساعخطَّةهذ االمعموروكثرة
عوالمه»ومايرتفعمنالخصومات فيجوانبه» ويبادرإلى ذلكمتى دعاإليهداعي جاهأو

منحة» وخصوصاً فيالأوقاف التيجَاوَرَت حدودالنهاية فيهذاالعهدبكثرةعوالله).
لمنعرفكيف كانت دروسه فيالمذهب المالكي أكانت تفريعات فيهابيانأحكام

الجزئيات» أمكانتكليّاتكايتمق ذلكمعمنطق ابنخلدون صاحب المقدمة؟

ّصة لفقهاء
صنت
خكا
متي
وقدعهد إليهمعتدريس الفقه المالكي بالقمحيّة ال
المالكيةكاقرّرمنشئها صلاح الدين بتدريس الفقه المالكي؛ أيضاًبالمدرسة الظاهرية
التيكانت تحوي تدريس المذاهب الأربعة.
وكلٌم أاَْرَمنأقواللهعندتونالتدريس خطبتان افتتح | دروسه .سمعه|

كبارالقوم؛ وكلاهما مدحٌفيالسلطان علىسن الذينكانوايزدلفون منالملوكفي
ذلك العصرء ولعلّ الذييُرّرذلكمن ابنخلدون هواتّصاله منقبلبالحكّام
والأمراء» وإكرام وفادتهفيمصرمن الظاهر برقوق سلطانها.

لدون
اخبن

ش:
مسة
تمدر
غث في
رلحدي
صسّه ا
تدري
تون بعدذلك تدريس الحديث معتدريس الفقه المالكي» ومع ولايتهالقضاء

ردء وقد استطعنا أن نظفر بشيء دمرناسته للحديث» ذلك أنهابتداً
خبع
وقآتاً
دروسه فيهذهالمدرسة بمحاضرة» كانتمقدّمتها خطبة كلهامدحوإطراء علىمنهاج
الخطبتين السابقتين عَمَااللهعنه» وقد جاء فيهذه المحاضرة:
2

«قد رأيتٌ أ أنقد0-5
م

أ

5

ول
أنهصمن
أنس رضي الله عنه» فإ

ف هذا الدرسء كتاب «الموطاً) للإمام مالك بن

لعك
ذو م
السئن وأمهات الحديث» وه

أصل

فكثقيرهمهن».
مذهبنا الذي عليهمدارمسائله» وأمحناكطامه .وإلىآثارهيرجع ال

وقد ابتدأ بتعريف موجز للإمام مالك رضي الله عنه»ثمأخذيُبِيِّن الباعث

لالك على تأليف «الموطأ»» ويختار بإشارة اللفظ بِأنَّالباعث هو حص أبي جعفر
المنصورء ويقول فيذلك وفيمنزلة الموطاً:

ورء وَلَقِيَهُ مالكٌبالمدينة» فأكرمه وفاوضه وكانفي]
صفر
لٌمأبنوجع
اوحج
ا(
فاوضه قوله :ياأباعبداللهل يمَبْقٌّعلىوَجْهِالأرض أعلم مني ومنكء فضَمْ أنتَ

لقان كابا عون يه نب تحص ان عراس وكتدائد ابنعمرة ووطيه للنامق

تَوْطْئَةٌ قال مالك :فعللقَدّمنِي التأليف» فكانت هذه وأمثالها من البواعث لمالك
علىتصنيف هذا الكتاب» فصنّفه وَسََاهالموطاً...
ولما شغل بتصنيفه أخذ الناس بالمديئة يومئذ في تصنيف موطآتء فقال لمالك

أصحابه :نراك شغلت نفسك بأمر قدشركك فيهغيرك» وبأبتىعضها فَنَظرفيه
ثمطرحه منيده؛ وقال:لتعلمنٌ أن هذالايرتفعمنهإلاماأريدبهوجْجهالله»فكأن)

أعلام وعلماء
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ألقيتتلكالكتبفيالآبار»وماسُمعبشيءٍمنهابعدذلك»وأقبل ماتللكبٌ عذلىيب
كتابهوتوطثته» فيقال :إنهأكملهفيأربعين سنة!! وتلقّت الأمةهذاالكتاب بالقَبول
فيمشارق الأرض ومغاريهاء وطَالٌثناءُالعلماءفيكلعصرعليه ولميختلف فيذلك
اثنان .قالالشافعي وعبد الرحمن بنمهدي :مافيالأرض كتابٌ بعد كتاب اللهأنفع
000
روايات الموطأ:

لنك
اع
ويذكربعدذلكطُرقٌنقلهذاالكتابالقيّمأي الأخلاف» فرمواه

عدّق تُسب إلى كل راوي الموطأ بروايته» فقيل موطأ فلان نسبةٌ إلى راويه» فمنها
موطأ الإمام الشافعي محمد بن إدريس» ومنها موطأ عبد الله بن وَهْبِء ومنها موطأ
مُطرّف بنعبد اللهالبساري» ومنها موطأ عبدالرحمن بن القاسم» رواه عنه سُحئون

سيي»
لليئ
ديىال
أىبننيح
لحب
اطأ ي
ومنها مو

رحل إلىمالك بنأنس من

قه والحديث ,ورّجّع بعلم كثير» وحديث جمٌّء وكان فيا
فنه
لع
اخذ
الأندلس» وأ

أخذ عنهالموطأء وأدخله إلىالأندلس والمغرب» فأكبّ الناس عليه؛ واقْتّصَر على روايته
دون سواهاء وعوّلوا على نسقها وترتيبها في شرحهم لكتاب الموطأء وتفاسيرهم

ويشرحون إلى الروايات الأخرى إذا عرضت فيأمكنتهاء فهُجرت الروايات الأخرى»
وسائر تلك الطرق؛ ودرست تلك الموطآت إلاموطأ يحبى بنيحيى)”"'.
(" )١التعريف» ص١" ١ ومايليهاء طبعدارالترجمة والنشروالتأليف» إخراج الطنجي( .أبوزهرة).
( )0المصدر المذكور صه."١ (أبوزهرة).

ابن خلدون

"١5

ثميذكرسنده فيالرواية عنيحيىبنيحيى» ويِفَصّل القولفيطرائق سنده»
ارس
وبانتهاء ذك
اتل
متنت
لنده
حهي
ضكرة األلتيقاها فيأول مقدّمته فيمجلس تدريسه
للحديث.

لمو
كل
ح :فاى هذ
ام4ة
مجزة
ضهرة:

نلاحظ مع هذه المحاضرة أنَّ ابن خلدون كانتتنقصه البدقعّةضفهياء

والوفاءفيبعضهاء أماالدقّةفقدلاحظنا أنهاتلفت عنهفيموضعين:
أوله|:أنهذكرأنهمكثفيتبذيبه نحوأربعين سنة» وقدصَدِّرذلك بصيغة
 -يقال  -وليس هذا من شأن المحاضر المجيد وألرودنا التحقيق التاريخي» لوجدنا

أنَّمدة تأليف الموطأ دون هذه المدة يقيناً""» لأنه إذا كان ذلك بطلب أبي جعفر
المنصوركمارجح فيمحاضرته؛ فإنأباجعفر خاطب مالكاًفيذلكسنةً 45١بعد
المحنة التي نزلت به» وكانت عَقِبَ انتصاره على إبراهيم بنعبداللهبن حسن»
ن»
يتسع
نك ب
سن ذل
والفترة مابين وفاة الإمام مالك سنة 971١ وهذا التكليف دو

ومن اليقين أنهأتمهتنقيحاً قبل موته عله ين والتحقيقٌ العلميٌيُثبتأنَمّالكاً

أخرجه كتاباًللناس سنة »461١ وإن كانتنقيحه قداستمرٌ بعدذلك.

وثانيها :أنه لميذكر رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أب حنيفة»
واهليرمونايات المشهورة» وقد لازم الإمام مالكاًثلاث سنينتلقّاهعنهفيهاء
ِ

يعد من تلاميذه.

تذقااء» لابنعبد البروهامشه ص٠ ( .5أبوزهرة).
نيه
اف
لجع
()١ارا
«

أعلام وعلماء

وإنهليدّعي بعدذلكأنَّكلالروايات درست ماعداروايةيحيى» والواقع

يخطئه فإنَّروايةمحمدبنالحسن قائمةتُدرّس ويُّرجع إليهاء وهي الآنمطبوعة في
الهندء وكان حقاًعلىكبير المؤرّخين ابنخلدون ألايُعمّم فيقوله» وألوكقاثلر
لاينجّدات ابن خلدون
ككنّ
الروايات دَرّس لكان كلامه حقاء لإاسراف فيه» ول
كثيرة» والتّعمِيم فيالقضايا إذا لمتكنعقليّةَيُوقَمٌصاحبّها فيالخطأ.

َثة التى كانت فيهذه المحاضرة» أما القصورء
قحي
لاهدمن
احظن
هذا مالا
حث:
الا
نانوفيث
فك

ام مالك» نعم
ميه
إش ف
لعي
ان ي
الناحية الأولى :أينهتلعمرّض للزمن الذي كا

إنه أشارإلىعدّة عوامل أخرى غير حضٌٌّ أبيجعفرء فقال« :وهأذمهثالها»» ولكنه ل

يُشربإيجاز إلىبعض هذه العوامل» أو هذه الأمثال ىاعبر هوء وهى أشدتأثيراً في

مثلإمامدار الحجرة منطلب أبيجعفر» وهوهاأشدٌاستجابة.
تدوين الحديث وفقه الصحابة:

والحقيقة هوأن الأثاة إل توي اللديف!"" وفقهالصيحابة كان فود 23ىق
اقهبة
حن ف
صدوي
للىت
اَاإ
صَدْر حياةالإمام مالك» ولقد دَع

وأقوال النبيٌّالإمام عمر

ابنعبدالعزيز رضي اللهعنهء فقدجاءفيمقدّمة شرح الزرقاني للموطأ« :لميكن
ة:
ربي
هذ أ
زستا
( )١يلاحظ قول الأ

تدوين الحديث .فهذا هوتاريخ تدوينه» أمامجرد كتابته دون

تصنيف وترتيب فقد حصلت فيعهدالنبيّيِه فمنبعده» فكان أحدهم يكتب لنفسه مسموعاته

ليقن حفظهاء ويرجع إليهاعندالحاجة؛ ولاتتعدَّىكتابته خاصّةمرويّاته.

0

إوعلدوة

الصحابة والتابعون يكتبون الأحاديثء إكاننوا يؤدُونها لفظأء ويأخذونبا حفظأء
إلا كتاب الصَّدّقاتء .والثىء القليل الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاءء
حتى إذا خيفَ عليها الدروس» وأسرعٌ في العلماء الموت أمر عمر بن عبد العزيز أبا

بالكحرزمي :أن انظرفيهاكانمنسُنَةِأ حوديثٍ فاكتبه».
ن:
حمدسبن
لمح
ااية
وقال م«الاكلفميوطأ» رو

أعترنا عبن بو عي أن

عمربنالعزيز كتب إلىأبيبكربنمحمد بنعمرو بنحزم« :أن انظرماكانمن
حديث رسول اللهيللِأوستتهأو نحوهذا فاكتبه؛ فإنيخفتٌ دُروسٌ العلم  أي:
اندراسه  وذهاب العلماء)”"' .

ولقدكانتدوين الروايةأخذيش طريقةُفيآخرعصرالتابعين» فكانكل
رو منتلاميذهم يسمع منهم؛ ويُدوّن مايسمع» فأبوحنيفةيدون مايسمع من

إبراهيم الشّخعي وحمّاد ومالكيُدَوٌنمايسمعمنالزهري؛ ونمانفع» ومن غيرهماء
والُهري يُدوّنمايسمعمنابنالمسيّب»واملنعزيانبدين» وغيرهما .فكان طلاب
الحديث يذهبون إلى شيوخهم» ومعهم الألواح أو الأوراق يُدوّنون فيها ما يسمعون»
ويُحمُظون غيرهم ماينقلون.
ولقد وٌجد من ابتدأبالكتابة فيعصر مالك رضي اللهعنهكاأشرنا منقبل؛

ولقدنقلالسيوطي فيذلك عن ابنعبد البرمانصّه«:أول منعملكتاباًبالمديئة
على معنى الموطأ معذكرمااجتمع عليه أهلالمدينة :عبدالعزيز بنالماجشون» وعمل
( )١مقدمة شرحالموطأ للزرقانٍ ص ١٠.(أبوزهرة) .وكتاب عمر إلىأب بكربنحزمرواه البخاري في
«صحيحه)»  ."١4 :١وتنظر مقدمة :امسند عمر بن عبد العزيز» للباغندي ص-١9؟؟1 للأستاذ

ةد.
ممحم
ايخ
والش
عحقق
الم
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ذلك علامابينخديك» فأبهمالك فظرفيهفقال»ماأحَسَحٌماعمل »ولو كنت
الذي عملت لبدأت بالآثار» ثم سَدَدْتَ ذلك بالكلام»”".
ومبذاتييّنأنهقدوجدت الدوافع؛ فكان عليه أن يكتبء إِذْوَجَدَغيرهقد

جمعول يَسُْلك الطريق الأمثلفيجمعهوترتيبه» ولهذا تقدّم وأتى بارآه أمثل» وبهذا
س.
وغيره
ر .ول
دخلود
لبه ال
الكتا
كان

أسباب اختلاف روايات الموطأ:
والناحية الثانيةمنالقصور :أنهلمبين أسباب اختلاف الروايات للموطأء فإنهقد

ذكرأنَكّلّراو منرواتهايض بمجموعة رواهاتسب إليه»وتزيدهذهالروايات»

وتنقصء ولميذكر الأسباب» والإشارةٌ إلى الاختلاف من غير الإشارة إلى الأسباب
يُومئبالشكء أويِبرٌإليه»ولذاكانمنالقصور إلقاءالاختلاف منغيرذكرالسبب.

وإنانشيرإلىالسببمنغيرتفصيل» ذلك أنَمّالكاًرضياللهعنهكا لنِمَرْط
رغبته الشديدة فيأن لايثبت إلاماهوثابت يطمئنٌ إليه» كانكثيراً مايسقط
أحاديث رواهاء حتى لقدحَسِبوا أنهكانفيالأصل نحو عشرة آلاف حديثء» فكان
يُراجعه من وقتٍ لآخرء كل رراوومانته كان يروي ما انتهى إليه عند روايته؛

ويتنشرمايرويهعنمالكفيالإقليمالذينقلهإليه»ولاشك أنَّآخرهذهالروايات
أهصوحُها الذي انتهىإليهمالك رضياللهعنه» واهلوذي وقف عنده'” .ومن
آخر هذه الروايات :رواية محمد بن الحسن» ورواية يحيى.
( )١تزيين امالك فيمناقب الإمام مالك ص؛  »4وقد ذكر التاريخ ثلاثة موطآت غير موطأ الإمام
مالك( .أبو زهرة).

ان( .زأهبورة).
قصفي
نلك
( )١ولقدقال القاضي ع«يااضلمفديارك» :وكانعلمالناسفيزيادة»وعلم ما

اخبلندون

1

وليسمن ا حقأن نقول :إِنَّماكانيرويهمالكرضياللهعنهكانضعيفاًفي
سنده؛ لأنّرواياته كلها كانت من أعلى الدرجات فيقوّةالسنده حتى إنهقيل:إن
أصدق الروايات رواية مالك عن نافع عنعبداللهبنعمر.

ولكنه كانينقد مايرويه من ناحيةالمتنوالموازنة بينالروايات» فقد يروي
الحديث ,ثم يوازنه بالقرآن» فيرويه ى| روى حديث( :إذا ولغ الكلب فيإناء أحدكم

َليَفْسلهسبعاًإحدامُنَبالتراب»”"» ثمرده ولميأخذ به لأنه وَجَد أن القرآن الكريم
لنْت اليّ عناحج عن أمها؟ فقاللها
أمَ
سيتٌ
أباحأكل صَيْدهء وما روى حد
الننٌيل« :ألو كان على أّك دَيْنٌّأفكنت تُؤدّينه؟» قالت :نعم .قال١ :فَدَيْنُ الله

بأحاقلٌوّفاء»”"» ولميأخحذ به ل»أنَّ الله تعالىيقول:اوَألَكإن لاماسح *
[النجم.]7 9 :

ولقد أذ الشافعيٌ بب) رواه مالك وردَّه إليه» واحْتجٌ به عليه فيتركه.
ومهم|يكنفإِنَماكانينقصه لايَقُدحفيسَنّدهء وإنكانلايقرمالك معناه
ولايأخذ به ولهفيذلك الكثير.
طهأء
ولي
ماااش
لتممل ع

وشرطه فيه:

والناحية الثالثة من القصور الذي لاحظناه في محاضرة العلامة ابن خلدون

عن الموطأ» :أنهل يمشر إلىمااشتمل [عليه] الموطأ :أكله أحاديث؟ أمهوبيانٌلنواح
كثيرةٍمنفقهأه اللمدينةالذيكانيأخطذبهمالك؟ ولميشرإل أىنُصالالسندفيهثم

أهوكانيشترط اتُصال السند أملايشترط؟
()رواه مسلم (4/9؟)) وأبو داود ("ال/ا) والنسائي ( ))46وابن ماجه (17؟) من حديث أبي هريرة.
زفعة رواه البخاري (؟)١1681 من حديث ابن عباس يلفظ مقارب.

أعلام وعلماء

ملتزمفيحديثهالإسناة المتنّصل»فهول يمَصلكل
ونقولفيذلك :إِنَمّالكاً ي

الأحاديث التي رواها يسَنّدمتّصلإلىالنبيّياكلل بملفريهساّل اليذيذلكمر فيه
الصحابيّ الذيرواه»وفيهاالمنقطع الذيلميذكرفيهراو بعدطبقةالصحابيء ومنه
البلاغات التيليُمذكر فيهاسند.

ويظهر أن التقيّدبالسندل يمَسُدفيعصر مالكرضياللهعنه»بلتقّدب اهلمحدذّثون

منبعد.مكاَثْارلكذبٌُعلىرسولاللهلِ.
لقدكانت عناية مالك بمنينقل إليهالخبر» فإنكانثقةٌلايهمّهبعدذلك مَنْ

فوقه»لأنَّالثقةلاينقلإلاعنثقات.
ولقدعنِيّ العلماء منبعدذلكببيانالإسناد لِمّالميكنلهسَمَدٌمنالموطأء

وقةفونفن المالكة إنكقان 102ين ركه لهاوعلا اللخافوف» نافيا
حديث لميتّصل سندهعندمالكفيموطئه إلاكانلهعاضد أو عواضد”".
وإنهل يمُبيّنأيضاًما اشتمل عليهالكتاب أهوأحاديث أمفتاوى وآراء؟ والحقيقة

أن هذاالكتاب مجموعة فقهيّةومجموعة منالسنةوالأحاديث؛ وماأجمععليهأهل
المدينة منعمل» وقدقالذلك الإمام مالكفيموطته:
اماكانفيهالأمرالمجتمع عليهفهومااجتمع عليهقولُأهل الفقهوالعلم ل
يختلفواء وماقلت :الأمر عندي فهوماعمل الناس بهعندناء وجرت بهالأحكام؛
نا
دلت
لاق
بم
بذلك
وعَرّفه العام والخاص» وك

فيه؛ وماقلت فيه بعض أهل العلم

فهوشىءٌاسْتَحْسَنْته منقول العلماء» وأمامالمأسمعه منهم ,فاجُتهدثٌ فيه ونظرت

علىمذهب مَنْلَقِينُهحتىوقع ذلكمَوْقَمَالحقأو قريباًمنه.حتىلانخرج عن
( )١شرح الزرقاني ص( .4أبوزهرة).

ا

اعبلندوم

مذهب أهل المدينة وآرائهم؛ وإن لمأسمع ذلك بعينه» فنسبتٌ الرأي بعد الاجتهاد
معالسنةومامضى عليهأهل العلم المُقَتَدى بهم»والأمر المعمول بهعندنا منلدن
رسولاللهوك والأئمة الراشدين» فذلك رأيهم؛ ماخرجتٌ منهإلىغيرهم».

ربواسه للحديث» وصَدّر
همذُهلاحظاتٌ بيّناها بالنسبة للمحاضرة التي ابدتدأ
بهاكلامه عنموطاأ الإمام مالك .وقديقولقائل :إنهاخطبة افتتاحية» وليست محاضرةً

علميّة منكل الوجوه .ولعل الذين حَضّروا لميكونوا جميعا منأهل النظر والعلم

فألقىمنالقول مايناسبهم» ولكننقول فيذلك :إنناماكنانطلب الاستقصاءء
وكان يمكن الإشارات من غتَيقرَّصٌّ وتَتَبّع» فالتفصيل قيُدمل» والإشارات
غ2

لا.
خة ل
توجز
الم

فقههفىالمقدّمة:

لمنعثرلهعلىدراسات فقهيّة ألقاها في دروسه عن المذهب المالكيء كاأشرناء

ولكنوجدناهفيالمقدّمةيتكلّمعنالفقهوأحكامه» ويَتَصدَّى لنظريات فيالأصول عن
استقصاءء كمايتصدّى لبيان مقام المذاهب الفقهيّة فيحَواضِر العالمالإسلامي وبواديه.
ولقد وجدناه فيتاريخ أضول الفقه» قدوضّح معناه وأدواره والتأليف فيه
هُحْكَمَةمُتْقَنَ»ةه لا نعلم
وأسلم ببان»وعباراتهفي م
فيأوجزتعبير
توضيحاً جيداً

أنّأحداًسَبَّقهفيبيانأدواره علىهذاالنّحوفي ذلك الإيجاز.

عامللمأدهلينة:
ولقدانّجهمنبعدذلك إلىضروب الفقه ومذاهبه .ومقدار أخذكلّمذهب من
30
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الأصول المقرّرة الثابتة» ولقد جاء إلى بيانٍالأصول التيبني عليها المذهب المالكي»

اعلا وعاراء

1

لضيين أو أكثرهمء
صبروبع
ل كأايع
اينة
وتعرّضٌ لعمل أهلالمدينة» أو لإجماع أهلالمد
فقال:

«واختصٌ (أي الإمام مالك) بزيادة مَدْرَك”'" للأحكام غير المدارك المُعتبّرة عند

غيره؛ وهوعمل أهلالمدينة؛لأنهرأى أخهمفيايتّقون عليهمنفعلأوتركمتابعون لمن
قبلهم ضرورةً لدينهم واقتداءً بهم ..وصار ذلك عنده منأصول الأدلة الشرعيّة» وظنٌّ

سمانئل الإجماع فأنكره؛ لأنَّدليل الإجماع لياخصٌ أهل المدينة من
كثيرون أن ذملك

دون سواهم بلهوشاملٌللأمة ..ومالكل يمعتبرعملأهل المدينةمنهذاالمعنى»وإنما
اعتبره منحيثاتا ابلاجليملُشَاهَدَة للجيل إلىأن ينتهي إلىالشارع صَلَّوات الله
وسلامه عليه ..نعمإن المسألة ذكرت فيباب الإجماع إلاأنهأليقالأبواب بها».

يثقمول :ولوذكرتالمسألة فيبابفعلالتي بلِ وتقريره أو معالأدلة

المْخْتَلَف فيهاء مثل مذهب الصحابي؛ وشرع ما قبلناء والاستصحاب لكان أليق»”"".
هذه عباراته .ونلاحظ أنهانتقد من اعتبر أخذ مالك بعمل أهل المدينة من

قبيلالأخذبإجماع أهلالمدينة واعتباره حُجَّة :وأنهيرى أنَاّلأليق ألياُعدّفيباب

ة.
لاب
ديب
أب ف
لُكت
اماي
الإجماع ويألُاكتب فيه وإن
صنحاب:
تم
ساء
افقه
لال
اقف
مو
ونيادر قرّر :أن الفقهاء ا

قرّروا الأخذ بالاستصحاب”" ,واعتيروه آخر

( )١أيأنهزاد علىالكتاب والسنة والإجماع والقياس أصلاً آخروهوعمل أهلالمدينة( .أبوزهرة).
( )1إخراج الأستاذ الدكتور [علي] عبدالواحد [وافي] ص 5١١. (أبوزهرة).

لل .وهوجَعْلالحكم الذيكانثابتاًف ايلماضيباقياًعلىحاله» حتىيقومَدليلٌ
قلي
عى د
لسمّ
(ا) وي
على انتقاله عنتلك الحال .أو بعبارة أخرى :بقاء ماكانعلى ماكان عليه حتى يثبت مايَغْيّره.

ل

دوه

مادلارستدلال؛ فدهويل حيث لا يكون في الموضوع دليل» وإذا كان ثمّة اختلاف
فهوفيمَدَاه في الاستدلال» والموضوعات التي يدخلهاء فنجد المالكيّة يضيّقون

نِطاقَه لأئَّهم فتحوا باب الاستدلال المُرْسَل ايلُذسيمَّى المصالح المرسلة”" إِذْ

هوشاملء والحنفيّة يُوسّعونه قليلاًعنالمالكيّة وإنكانفيذاتهضيّّقَاًعندهم ,لأنهم
يفتحون باب الاستحسانء وقد يبروا في الأقيسة» والحنابلة يوسّعون قليلاًأيضاًء
والشافعية يأخذون به كثيراً» والظاهريّة والشيعة يفتحون بابه فتحاًكاملاً.

مناقشة نفيابنخلدون اعتبار عمل أهلالمدينة منقبيلالإجماع عندمالك:
وأماعن الأخذ بم|عليهأهلالمدينة منقبيل الإجماع» وأخذ مالكبهعلىهذا
الأساس» ونفي ابنخلدون لذلك .فإنهيحتاج إلىنظرنتعرّض لهبإيجاز:
لقد عابلّإرمام مالك عنمل أهل المدينة كفثيير منالأحيان بالأمر المجتمع

عليه عندنا «أي بالمدينة»» وننقل لك من «الموطأ» مسألتين:

أوهما :مسألة شهادة الصَّبِيان» فهذا نص ما جاء بالموطأ« :قال مالك :الأمرٌ

المجتمع عليه :أنَّشهادة الصبيان تجورٌ فيه| بينهم من الخراح» ولا تجوز علىغيرهم
إذا كاتذلك قبلأن يفترقوا جأُونعيلواّمأو]ن.©0
والثانية :مسألة ميراث الإخوة الأشقّاءء فقد جاء في«الموطأ»« :الأمر المجتمع
عليهعندنا:أنَاّلإخوةللأبوالأمل يارئونمعالولدالذكرءولامعولدالابنالذكر
( )١وهي التيسكت عنها الدَّرْعٌّفلميتعرّض لاباعتبارولاإلغاءء وليسلهانظيرورد بهالنصٌّ
لتقاس عليه.
لثشمّنرح ص .881
ي(ُخ)ْيّبِوا معناها :ييخدُعوضنلءَأّولونء والمسألة بالموطأ الجزءالاثال
أ».
مقضويةطمن
اابلالأ
(أبوزهرة) .رواه مالك ف«يكت
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شيئاء ولامعالأبدِنْياً(أيالأب القريب لالاجد) شيئا وهم يرثون مالعبنات
وبنات الأبناء)”".

مناقشة الشافعي شيخه مالكاًف ايعتباره إجماع أهل المدينة:
وإذاكانهويُسمّي ماعليهأهلالمدينة (مجتمعاً عليه)؛ فكيف لياسمّى من
بعد إجماعا؟! والشافعيٌٌ رضي الله عنه عندما خالف شيخه الإمام مالكاً رضي الله
عنهماء خاالعفتهفبياره إجماعأهلالمدينة إجماعاً»وقد ناقش تلك الفكرة علىأساس

أنّ الآخذين يأخذون على أساس أنها من الإجماع» واقرأ كلامه في «الرسالة» عن
ذلك تجيدعهبر عنفكرة المالكيين بأإنجهاماع أهل المدينة» وكذلك تجده في «الأم) في
كتاب جماع العلمء ولننقل لك بعض مناقشاته فقد جاء فيه« :قلت للشافعي :إنما

ذهبنا إلى أن نثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة» دون البلدان كلها .فقال الشافعي:

هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديتٌ كلّهاء وقالوا :تأخذ بالإجماعء إلا أنهم ادَّعوا
إجماع الناس» وادّعيتم أنتمإجماع بلدء وهم يختلفون عل لسانكم» والذي يدخل

عليهم يدخل عليكم .لَّلصَّمْتٌ أؤلى بكم من هذا القول»”".

إجماع أهل المدينة :نقل أواجتهاد:
وقد عر القاضي عياض فيكتابه «المدارك» عن عمل أهل المدينة بإجماع أهل

المدينة» فقال« :إن إجماع أهل المدينة على صََرْبِين :كَزْبٌطريقاةلنقل”" ,والضَّؤْب
اان طريقة الاجتهاد بين علاء المدينة»).
كوم
الثاني :ه
( )١الكتاب المذكور( .أبوزهرة) .فيكتاب الفرائضء بابميراث الإخوة للأب والأم.
هعم الأمص

لك ص ”( 1 74أبوزهرة).

 1المدارك مخطوط بدار الكتب ورقة رقم ١4 ( .أبوزهرة).

اخبلندون

ا

ونراهيُعبّربإجماع أهلالمدينة» وكذلك أئمة علمالأصولء كالغزالي والرازي
والآمدي والبيضاوي وغيرهم ,.يعبّرون هذا التعبير.

ولذا تتجك أن انق خلدوة مدت اق قوله عتدما خطأ الذينبجوو عن

عملأهلالمدينة باإجلمامعأدهيلئة .وفيا حقأنَاّلعلماءكمأشارالقاضي عياض -
بقسمون عمل أهلالمدينة إلىقسمين :مايكون طريقة النقل جيلاً عنجيلبينهم؛
وهذا هوالذي ينطبق عليه كلام ابن خلدون ,والآخر مايكون سبيلها الاجتهاد»

وهذالاينطبق عليه كلامابنخلدونء وفيه خلافٌ» ومذهبٌ الاكثليرمينالمنكيّة
أنه حُبجَّة» وينسبونه إلى مالك؛ وعباراته رضي الله عنه لا تُفْرّق بين ما يكون طريقه
الانقلل واماجطرتيقههاد.

وَإِنَّكلاالنوعين عندمَنْيأخذون بهايُسنَّى إجماعاًءوتواترالأجيال بهلا
يمنعأنهإجماع»بللقديقرّرالشافعي أنهل ياسلَّمبإجماعإلافياتتواترب اهلأجيال
كَكَوْنْ الصّلوات خمساً.
وعلى ذلكلو كان نظر ابنخلدون أنهلايعتبر عمل أهلالمديئة حَجّةإلاإذا

تواترنقلهجيلاًبعدجيلبينهمماكانذلكمُسوّغاً لأنينكرأنهإجاعأهلالمدينة

جلتّمسمياةع.
إنعا
اللايم
بعمل
لتأوناتر ال
كفقيهة:
لهاملعااملفي
اام
كل
استطرد العلامة ابنخلدون عندسَرْدِِالموجّزالمجامعلبعض التفصيل فيالمذهب
المالكي» أو بعبارة أدق فيقصوره على حسب رأيه هوءفقال:

أعلام وعلماء

ا

«وأما مالكٌرحمه اللهفاختصٌّ بمذهبه أهلّ المغرب والأندلس» وإن كان يوجد
فيغيرهمء إلاأنهمل يمُقنّدواغيره إلافيالقليل»لمأان رحلتهم كانتغالباًإل اىلحجاز,
8

٠.

وهو منتهى سَفرهم ,والمدينةٌ يومئذ دار العلم» ومنها خرج إلى العراق في طريقهم»
فاقتصروا على الأخذ من علاء المدينة» وشيخهم وإمامهم مالك وشيوخه منقبله,
وتلميذه من بعده» فرجع إليه أهل المغرب والأندلس» وقلَّدوه دون غيره مِمَّن م

تصل إليهم طريقته .وأيضاً فالبداوة كانت غالبة علىأهل المغرب والأندلس» وم

يكونوا يُعَانُونَالحضارة التي لأهل العراق» وهذا لميزل المذهب غضّاً عندهم وم
يأخذه تنقيح الحضارة وتبذيبهاء كما وقع فيغيره من المذاهب»)."”7
وإننا نجده فيهذهالعبارات يُقرّرأموراًثلاثةاعتقّدَها حقائق:
أوها :أن البداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس» وقدل على ذلك

صريح عباراته..
وثانيها :أن المذهبالمالكي كانغضّاًعندهم وقددل علىذلكصريحقوله..
وثالثها :أنه لميأخذه تنقيح الحضارة وتبذيبها اوقع في غيره من المذاهب»
وهذا أيضاًصريحٌ كلامه.

وإِنَّهذهالأمورتنتهيملحاالة إلأىن الذهبالمالكي لتنمّحهالحضارة» ومعنى
متفّحهالحضارة أنهمذهبُ أهلالبداوة» وأنهغض لتفنّ مسائلهكمذهب العراقيين
مثلاً ولسنافيهذاندّعيمالايحتمله كلامه» بلنأخذ الدَّعوى من صريح قوله
ة.
صهأو
خكل
عوله
ماقش ق
تا نن
ولذ
رعية» والجزء الثالث ص٠١7؛ إخراج صديقنا الأستاذ الدكتور علي
يطب
( )١المقدمةاص4ل5خ؟
عابلدواحد( .زأهبورة).
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ابنلوت

أسباب انتشار المذهب المالكى ومكانته بمصر:
وإن تاُقَرّرأنهلامَجَالللريبفيأنَّمنأسباب انتشارالمذهبالمالكي بالمغرب
والأندلس التقاءهم بالإمام مالكوبشيوخهم مونتقبللمهيذه منبعده»وَِنَّذلك
ينطبق على مصرء كا انطبق على الأندلس والمغرب وسائر شمال إفريقية» ولذلك

كانلهذاالمذهب مكانة كبيرةفيمصرء وميَقَضٍعليهأويَغْلبهاذهب الشافعي مع
إقامة الشافعي فيمصروموته فيهاء بللميَفْض عليه وقت أنْناصّرت الدولة
الأيويّة المذهب الشافعي بسُلطانهاء بل اعترفت بالمذهب المالكي» وجعّلت من المالكية

قضاة» لمكانة ذالكمذهب الاجلليلشبّينعبٍ المصري.

مناصرة الدولة للمذهب المالكي:
وإذا كنا نقرّر أنَمّن أسباب انتشار المذهب المالكي الحج والرحلة إلى المدينة»

فإنهيجب أن تُقرّر أنهليس هو السبب وحده؛ بلمناصرة الدولةلهذاامهب الجليل»

ولذا قال ابن حزم :مذهبان انتشرا فأميبردهءما بالرياسة والسلطان :الحنفي بالمشرق»
والمالكيٌ بالأندلس.
دخول المذهب المالكي بلاد العراق وخراسان:
ولا يصحٌ أن ننفي نمفيُاطًْلقاً عدمدخول المذهب المالكي في بلاد العراق»
لذقكراضي ع«يااضلمفديارك» دخول المذهب فيهذه البلاد» فقد
وخراسانء فاقد
جاء في«ترتيب المدارك» هاه

اغلى ملف مالك صل لجاز واليفية وقصرونا والاقائ يلادإفريقية

والأندلس وصقليّة والمغرب الأقصىإلىبلادمنأسلممنالسودان إلىوقتناهذاء

أعلام وعلماء

3

وظهر ببغداد ظهوراً كبيرأ» وضَحُف بها بعد أربعماثة سنة» وعَلّب من بلاد خراسان
على قزوين وأمهر» وظهر بنيسابور» وكان بها وبغيرها أئمة ومُدرٌّسون)”".

ولعلّ السبب في انتشاره في هذه البلاد هو الحج أيضاًء لأنَّ هذه البلاد كان
منها حجيج كسائر البلاد الإسلامية» وكانوا يذهبون إلى مسجد رسول الله» وهو

ثالث المساجد التي ُشَّدَّإليهاالرحال» وهنالك في المسجد النبوي يلتقون بالإمام
مالك» وبتلاميذه من بعله.

مناقشة ابن خلدون نيأن مذهب مالك مذهب أهل البداوة:

وإِنَّالذييجبعليناأن نناقش ابنخلدون فيهغخالفين كلالمخالفة لههو
قوله :إِنَّالمذهب المالكي متهت أهل النطاوة:وآنة 1:تتح التحيارة» لآنه اعد عن

أهل الحجاز ,وانتقل إلى مَنْيُهاثلهم فيالبداوة من أهل المغرب والأندلس.

ر
صفي
عجاز
ونقول :إنناتُخالفه فيالأصْل والقياس والنتيجة :فإِنَّأهل الح
الاجتهاد والفقهماكانسُكَاهابَدُوا فإنهاكانتتمُوحٌ بايفيض بهاعليهممُلك بني
ئلفه
ريابك
طحضر
م 1ولذلك ظهرفيهمالثَّرف والنعيم» وظهر فيهم الغناء ال
وأمدوا يه الحواق:

ون سلّمنابأنَمُدنالحجازكانيسكنهابدوفل تنُسَلّمذلكقطفيالأندلس»
فأهل الأندلس كانوا ذويحضارة »:وماكانلمثلابنخلدون أن يجعل حكم البداوة

يَسْري إليهم فيالمقايّسة بينهم وبين أهل الحجاز.
( )١القسم الأول ترتيب المدارك المخطوط ( .10/زأهبورة).
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اخبلندون

وإنهلايذكر أنَاّلمذهب المالكى غَلَبٍعلىأهل مصركلّهافأأيموّرلها حتى
افسهالمذهب الشافعيء ول يتغلّبٍعليه»ولايمكن أن يقال:إِنَأهلمصربدو! بل
إنأهلمصرلهم حضارة تمتدٌجذورها فيأعماق التاريخ» وقدظهرت غصّونها في
عصر الإسلام.
إن النتيجة التي تتننتهي إليهاتلكالمقدّمات» وهوأنَّمذهب مالك مذهب أهل

لكمأن أهل التصبارة لي تشنونه معأن السياق التاريخي
بدو تَطوي فيثناياها اح

يُناقضه» وأنه فوق ذلك لا يتّفق مع قواعد هذا المذهب وأصوله فإنها املنانّساع
والمرونة والقوّة والتّفاذ إلى إصلاح الجاعات» وتنظيم شؤونها ما يجعلها صاةً لتنظيم

الحضارات المختلفة» مهما تآنّفساعقهاء وتتنوّع وسائل العمران فيهاء وتختلف طرائق
الحياة .وإنِنظَّفرييات المصالح المرسلة”''» وسدٌّالذرائع» ومُراعاةٍالعُرف» وقوّةالأخذ

هاءحتىإنهليخصّص أحياناً بعض النصوص -التيليست دلالتهاقطعيّةبهاما
يجعلفيهاالعَنَاء حلكضلارة» ويجعل منهاالمعين الصّالح لاستنباط أدقٌالقوانين في
تحقيق العدالة ومذعثٌ فيدهله المزؤنة لآيمكن أن يكو مذهيا بندويا.
دعوى ابن خلدون أن المذهب لمالكي لتُتَقّسَهُالحضارة:

ولقد ادَّعى ابن خلدون أن المذهب الومالاكيّسغتضٌمرٌ غضاًءويأندهلخمله
ل مذهب أهل العراق؛ لأنْ الذين اعيتنقنوهبََدجُوٌْ أروُون مَجراهم.
خىا
دقيح
التت
( )1المصالحالمرسلةهيالمصالحالتيل ياشهدلهداليلخاصشمن القرآن والسئة بالإثيات أو الإلغاء»
دامت
عَقٌاصد الشرعتُعتبرما
وتُسمَّى الاستدلال المرسل» ومقتضا :ه٠ أنَّكلمصلحة تكونمتّفقة م م
لا تعارض نضّاً.والذرائع معناها :أن يحكمعلىالأفعال والأقوال منحيث دلالتها( .أبو زهرة).

إعلام وعلواء

”م

وإِنَّتلك المقدّمة باطلة قد بيّنابطلانباء وإنَّالنتيجة باطلة أيضاًء فإنَّذلك
المذهب الجليلتُفّحوشرّج عليهالكثير»واسْسَّمْبطت أصوله وفرّعوا عليهاءوانّممعت

آفاقالتخريج فيهانّساعاًعظياًمنذعهدهالأول» واستمرٌ فيتنقيح» وحُسْن تخريج»
واستنباط أصولء إلىأن تكاملوانّسع» وتّتّافس فيذلكعلماءمصرء وعلماء الأندلس.

وقدرأيناالأصول التي اسْتَنْبَطها المالكيةمُتَفَحةٌ سليمةٌمستساغةً فيالعقل
ومتّفقة معالحاجات القانونيّة للبيئات المختلفة» وَوَجدنا من فقهاء الأندلس والمغرب
ودمصَرعمَنموا المذهب بالأدلة والتخريج وتوجيه المسائل وتنقيح الروايات؛
حجن وكيا تنالم2:سطائل التفيارة:رالعمر ان علوي سل انا حن علي

ق
اما
ضا ل
ومُتَّفقاً معأوثق الأصول الدينية وغيرهاء ولذ

الناس ببعض آراء أبي

حنيفةفيالأسرة لنمجدالمتنفّس إلافيمذهب مالكء فمنه أخذ القانون رقم0١
لسنة ١7912 وأكثر القانون رقم 81لسنة .97191

سبب إسراف ابنخلدون فينقدمذهبهالمالكي:
وقديقول قائل:لماذا يُسرف العلامة ابن خلدون على مذهبه الذي صَاريُلقي
ركاف؟
سذل
إيه
لً ف
اوسا
در

ونقولفيالإجابةالتييمكن أن نتصوّرها فيذلك :أنَّابنخلدونكانمُعْجَباً
بحضارة العراق؛ ولميكن مُعْجَباًبحال المغُرب والأندلس» ولذا جَعَل الحضارة هنالك؛
والبداوة عنده» وقوّى لحكمه ماكانيجري من خلافٍ مستمر على الولايات والإمارات
ماهو من شأن أهل البداوة» وإنكانوا يسكنون المدر ولا يسكنون الوبر.

وهو فوق ذلككان مُعْجَباً أشدّالإعجاب بأبي حنيفة رضي اللهعنه»ولذا

امرفييخ المذاهببقوله عنأحبنييفة رضي الله عنه« :فأما أهل العراق»
صدَّر التكلا

اخبلندون

اا ؟

فإمامهم الذي استقرتٌت عئكذدمة مذاهبهم أبو حنيفة النعيان بن ثابت» ومقامه في الفقه

لايُلْحَقء شّهِدَبذلك أبناءجلدته وخصوضاً مالكاً والشافعي".

ومهما يكن فإننا”ُقرّرأنَفّيلسوفالمؤرّخين قد تجن علىقومه.وأشْرّفٌ فيالحكم
علىمذهب إمامدار المجرة مالكء قَعَفااللهعن ابن خلدون» وجَرّاه عن العلمخيراً.

كتب المذهب المالكي فينظر ابنخلدون:
َتَعَرَّض ابن خلدون لبيان الكتب في المذهبالمالكي وتَسَلْسّلهاء فقال:
##زه

«رَحَل من الأندلس عبد الملك بنحبيب

لعقناابنسم
اخذ
الفهري"'!'»فأ

وطبقته» وبثٌ مذهب مالك في الأندلس» ودوّن فيها كتاب «الواضحة»» ثم دوّن
العنْبِي''' من تلاميذه كتاب «العْْبيّة».

ورحل من إفريقية أسدبنالفرات» فكتب عن أصحاب أب حنيفة أولآء ثم
انتقلإلىمذهب مالكء وارتحل إلىالمشرقء ولقيّ ابنّالقاسم وأخذ عنه» وعارضه
بمسائل» وكتب عن ابن القاسم فيسائر أبواب الفقه» وجاء إلى القيروان بكتابه»
وسُمّي «الأسددٍنه تننة إل الأسد» وكتى »سحيون مسائلهاء ودرَّمهاء [وحملها إلى

ابن القاسم بمصرء فعرضها عليه» وكاشفه عنها مكاشفة فقيه؛ فغيّر فيهاابن القاسم
أشياء كثيرة لأنهكانأملاها علىأسد من حفظه» وهذبها مع سحنون]» وأثبت ما

رَجَععنه»وكتب لأسدٍ أن يأخذبكتاب سحئونء فَأَنِفتَمنذلك»فترك الناس
كتابه» واتّبعوا مُدوَّنَة سحنون على ماكانفيها من اختلاط الامسلائلأبفيواب»
( )١أبومروان السلمي القرطبيء لهمؤلفات كثيرة» أشهرها« :الواضحة» توفي بقرطبة سنة.17/
( )١محمد بن أحمد بنعبد العزيز بنعَنّْبةالقرطبي الفقيه» توفي سنة  672وقيل :سنة .047 5تنظر
ترجمته فياجمهرة تراجم الفقهاء المالكية» .71:/199-843
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فكانت تُسئِّى المدوّنة والمُخْتَلِطّة وعكف أهل القيروان على هذه «المدوّنة)» وأهل
الأندلس على «الواضحة» و«العتبيّة»» ثم اختصر ابن أبي زيد «المدوّنة» في كتابه

بيه
المُسمّى بالمختصرء ولخّصه أياضالًأببورسعايدذعي منفقهاء الكقيرتوانا ف
المُسمّى ب«التهذيب»» واعتمدته المشيخة من أهل إفريقيّة» وأخذوا به» وتركوا ما
سواهء وكذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب «العتبيّة»» وهجروا «الواضحة» وما
سواهاء ولميزل علماء المذاهب يَتَعهّدونَ نه لبانق بالشّرح والإيضاح والجمع
فكتب أهل القيروان على «المدوَّنة) شماء الله أن يكتبوا ...وكتب أهل الأندلس على
«العتبيّة» ماشاء اللهأن يكتبواء مثل ابنرُشْد وأمثاله» وجمّع ابنأبيزيدجميعمافي

الأمهات من المسائل والخلاف فيالأقوال فيكتاب «النوادر»» فاشتمل على جميع أقوال
المذهب» وفروع الأمهات كلها في هذا الكتاب .ونقل ابن يونس معظمه فكتيابه

المدونة»» ورّكَرت بحار المذهب الالكي في الأفقين إلى انقراض ذَؤْلة قُرطبة
كدء إلى أن جاء كتاب أبيعمرو ابن
لبع
ذغرب
والقيروان» تثمسَّك بهاأهل الم

بذهبافبيك»ل.
الحاجب؛ لخّص فيطهرق أهل الم
ذتبهب
ميك
لف
ادون
ملاحظات علىكلام ابن خل

المالكي:

هذا تلخيص جيّد لتسلسل الكتب في المذاهب .ولنا ملاحظات على مااشتملت

عليهكتاباته منتعميم» كانيجبفيهاالتشخصيص.

وأولىهذه الملاحظات :أنه يُقرّر أنَّأهل الأندلس هم الذين أخذوا بالعتيّة
ويشيد بذلك إلى أنَّغيرهم لميأخذوا بهاء وهذا يخالف ما ذكر ابن حزم الذي يسبقه بأكثر
منثلاثة قرونء إذ هويُقرّرأن «العتبيّة» للهاعندأهل العلمبأفريقية الطيران الحثيث.

لحف

اخبلندون

هم
بذكيرنمن
ّأانب الأندلس إنا ك«تابولاععتلبىيّة)؛ وي
ترّر
كهيُق
والثانية :أن

ابن رشد (أي الجد)» وابن رشد هذا يذكر فيكتابه «المقدّمات الممهّدات' أنَّالمدوّنة
هي أصل العلم المالكي» ويقول فيذلك:

لرَحَل سَحنون إلى ابن القاسم» فكان مما قرأ عليه «المدوّنة» أو المُختلطة

ودرّنباء فحصّلت أصلعلم المالكيين» وهيمُقَدّمة علىغيرهامنالدواوين بعدموطأ
مالك» ويروى أنهمابعدكتاباللهكتاب أصحٌ منموطأ مالك رحمهاللهولابعد

الموطأ ديوان في الفقه أفيد من «المدوّنة»» والمدونة عندأهل الفقه» ككتاب سيبويه عند
أهل النحوء وككتاب إقليدس عند أهل الحساب» وموضعها من الفقه موضع القرآن
من الصلاة تجزئ من غيرهاء ولايجزئ غيرها منها»”".

كن أن يقال:
ملا
ينه
وإذا كانهذا رأيّ ابنرشدفي«المدوّنة»؛ وهو أندلسيٌفإ

إِنَاّمّبر عندأهل الأندلس هو«العتبيّة»» ىالايمكن أنَتّأليفهفيالفقهكانعلى
أساس اعتبار «العتبية» هى الأصل يوضٌحه هوويِبِيّتهويختصره.
والثالثة منهذه الملاحظات :أ«ناهيلجععتليبّة» في مرتبة الدكنة موسيت الئقة

بباءوالاطمئنانٌ إلىأنَّما اشتملت عليه هومنمذهب مالكء والحقيقة أنهبين|يتلقى
ّينة» بالقبول  يثيركثيرون منهم الظنون
داوءف
ايّلمماج
الاعلملاءمفذيهب الم«الك
ية»؛
لاعجاتءبفي
ام
ح«ول

وقد ظهر التكذيب لبعض مسائلها عقب كتابتهاء فقد

.

8

م

جاء في اترتيب المدارك»« :قال محمدبعنبد الحكم :أتيتٌ بكتب حَسّنة الخطتُدعى
«المستخرجة» (وهو اسم العتبية) منوضع العتّبي» فرأيت جلها كذباء ومسائل لا أصول
هاءومماقد أسقط وطرحء وشواذ منمسائل المجالس لميوقف عليها أصحابها»”".
4
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ب

عير

0

6-2

( )١المُقدّمات المُمَهّدات ص١ وص 7/طابلعفاسي المغربي( .زأهبورة).
(ا5ل)مدارك القسم الثاني ورقة رقم ( .27/أبوزهرة).

-

ع

اعلاموعيا

١

ويقول ابنلبتابأةفلييف العتّبي للمُستخرجة أالوعتبية« :كان يَؤْتى بالمسائل

الغريبة؛ فإذا أعجبته أدخلها فيالمستخرجة».
فليست إذن المُسْتَخْرجّة أوالعتبيّة  بشهادة الثقات من علماء المذهب المالكي
الأوّلِينمحل الثقة والاطمئنان» بينا تل «المدوّنة» ذلك المحل عند الجميع.

والرابعة من هذه الملاحظات :أنَّابن خلدون يذكُر أنها سمّيت (المخْتلطة)
لاختلاط أبوابهاء والحقيقة أن سُحنون رثّبهاء أو على التحقيق رثّبَ أكثرهاء وخلط

بأقوالٍ مالكِأقوالأصحابه التيهيآراءلمء وخبرذلكق؛دجتارءفتييب المدارك)؛
فقد جاء فيه:

انظ سحنون فيها نظراًآخرءفهذّمِها وبرَّيهاء ودوّهاء وألحنّ فيها من خلاف
أصحاب مالك ما اختارء وذيّل أبوابها بالحديث والآثار» إلا كتباًمتفرّقة منهاء بقيت
علىأصل اختلاطها بالسماع»”"".

والخامسة من الملاحظات :أنَّالعلامة ابن خلدون ليتمعرّض لذكر (الموّازية)
وهي من أتّهات الكتب في المذهب المالكيء .وهي لمحمد بن إبراهيم بن زياد

الإسكندري المعروف بابن الموَّازالمتوقٌ [بدمشق] سنة  957بعد الحجرة”"» وهذا كتاب
له مكائته فيالفقه المالكي» قال القاضى عياض فيه:

لوط ل عات النة للك رقيو ارفس هياتن الاتكاا رادعة
وذكره أبو الحسن القابسي» ورجّحه على سائر الأمهات؛ وقال :إِنَّصاحبه تصَّد إلى
ةو).
رأب
( )١المدارك القسم الأول ورقة رقم 5ز81ه( .

دتته سنة ٠61.
اان
ل وك
و١82
(و؟ق)يل”2» :

"1

اخبلندون

بناءفروع أصحاب المذهب علىأصوهم فيتصنيفه .وغيرهإِنَّق)َصَّدلجمْعالروايات»
ونقل نصوص السَّماعات» ومنهم من ينقل عنه الاختيارات فيشروح أفردهاء وجوابات

مسائل سُعْلَعنهاء ومنهم منكانقَصِْدّه الذبّ عن المذهب فيافيهالخلاف» إلاابن

وبباعضيات
رنع
لاق
اَبّ
حبيب» فإنهقصد إلىبناءالمذهب علىمَعَانٍتأدّتإليه؛ور

علىمافيهاءوفيهذاالكتابجُرْءٌتكلّمفيهعلىالشافعي وعلىأهل العراقبمسائل
منأحسن كلام وأنبله)”".

وإنهبلارَيْبِيعد منالقصور فيكلام العلامة ابنخلدون ألايتكلم عنهذا

الكتاب» وأنهإذاأردناأن ترب كتب المذهب من حيث الثقةٌوالاطمئنانٌ لكانت هكذا:
المدوّنة»ثمالموّازية» ثم الواضحة التيكتبهاابنحبيب» وتجيء العتبيةفيالمرتبةالرابعة.

هذامقامابنخلدون في الفقهءتُشِيرإليهاالآلثاوراردة عنهإلىأنهابتدأدارساً
للفقهولميصلفيدراسته الأولى إلىدرجة الفقيه»ثمشّغْلعن الفقهبالسياسة والأدب

والتاريخ» وتعمّقوأَؤْغَلٌفيكلماانمهإليههومكث كذلك حتىتسجّاوز الخمسين
منعمره؛ ثمعادإلىالفقه»وقدبَعْدَت عنهملكاته» ولذالمنجدهفقيهاًبينالفقهاء
كمقامه فيالأدب وفلسفة التاريخ.

ولكن إذا كانل يمثبت أن فهقيهءفإنَاّلقدّرالذيكانعندهمنالفقهيسمحله
بيأكنون قاضياً مطبّقاً وإنلميكنقاضياًمرّجاً للفقه .وإِنْ دراساته الاجتاعية
المتنوعة تكون لهفيهذانِعْمَالمعين.
( )١المدارك ص 77من القسم الثاني» والديباج المذهب ص”71؟( .أبوزهرة).
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تعيينهقاضياًبمصر:

لقدعَيّن ابنخلدون قاضياً بمصر فيوقتِ قريب من وقت تعيينه مُدرّساً
للفقه» وقدكانتعيبنهفيهذاالمنصب اللخطير مؤْضع غرابة عندأهل المغربء وانتقاد

ولَوْممنفقهائهم» حتىلقدقالابنعرفةمنفقهاءالمالكيّة« :كنانع خطّةالقضاء
أعظم المناصب .فلمًا وليها هذا عَدَدْناها بالضدٌ من ذلك».

عُزْلٌ القاضى المالكى سنة  58/0فون السَّلطانُ ابن خلدون خطّة القضاء

الاك "رؤلقة أراد أن تعظ لهي جتدمة اميق وإعلدن الفذالة واذامة
ذلك المنْصّب سبيلاً لإعلان الحقوإعلان الفضيلة» وإذا كان القضاء لميُظهر له آراء

فقهيّة» فقدأظهرلهحَزْماًوعَزْم ومجاببةً لكلّذي ججاهء وأاوّلن مماه إليه هو
مزايا ابن خلدون ف القضاء:

وقدانَّسمابنخلدون فيمنصبه بأمور أربعة» جعلتهفيالذّروةبينالقضاةء
وجعلت الناس لا يطيقونه:

أولاً :الاقيلامم بسحانواة الامطللقةخصفيومة؛ فسارَّلىصبيغنير والكبير»
والأمير والسّوقَة» وقدوَصّفه المؤرّخون بذلكء؛ ووّصَفَ هونفسه .فقال:
«وقمتٌ بهارُفعإليّمنذلكالمقامالمحمود ووَّفّيت جهدي باآمننيعليه
منأحكاماللهتعالى» لاتأخذنيفيالحنّلائمة» ولايزعني عنهجاه ولاسَطُوةء قوياً
ير,
ل»كوآخ
افعي
مض شا
( )١كان فيمصر أربحة قضاة :قا

والثالث حنفيء والرابع حنبلي» يتقاضى

أهل كل مذهب على مذهبهم» وكان الرئاسة فيكثير منالأحيان للالكي( .زأهبورة).

ا

اخبلنلون

ذلك ين الكَصمينء آخدا بح الفعيف من الكّمين :مترضاً عن الشفاعات
والوسائل من الجانيئن».

ولاشكأنَّهذهالنّسوية الجُطلّقة سَمُوَلّبِعليهالناسفيكلّمكانء إذ العصر
ليمكنعَضْرٌالحقالمُطْلّق ,أو المساواة المُطْلّقة ف ايلخصومة فيمجلس القضاء.

الأمر الثاني :أنه اه إلى وسائل الإثبات قُنقَاهاء وأَبْعَدَ عنها الذين يفسدون
وا الإثبات سبيلاًللعيش» وتزكيةالشهود طريقاء وإذاكانت البيّنات
ذِّن
تامخمم
اأحك
ال
هى الوسائل الأولى للإثبات ففسادها يؤدَّي إلى إفساد القضاء.

جاء إلى أولئك الذين اتَّذوا الإثبات مُرتزقاً أو حرفةً فأخذ عأليىديهم» وعلى
أيديكُتَّابٍ الدواوين الذين كانوا يكتبون العقود ,ويُزْوّرون فيهاء وفيالجملة طَهّر

القضاء من وسائل الإثبات والثّروير» ولنترك له الكلمة لينقل إلينا عمله بقلمه
البارع المصوّرء فقدقالفي وصف حاله عندسماع البيّنات:

« ..جانحاً إلى التتيّت في ساع البيّنات» والنظر في عدالة المُنْتَصِبِينَ لتحمّل
الشّهادات» فقد كان البَرّ منهم مختلطاً بالفاجر» والطيّب مُتلبّساً بالخبيث» والحكام

مُمُسكون عن انتقادهم مُتجاوزون ما يظهرون عليه من هيئاتهم؛ لما يُنوؤهون من
يلصلاة»
الاعتصام بأهل الشّوكة»فإِنَغّالبهممختلطون بالأمراء مُعلّمونللقرآنوأئمةف ا

يُلبّسونعليهمبالعدالة» فيظئونبهمالخير»ويقسمون لممالحظًمناللحاهفيتزكيتهم عند
القضاة والتوسّل لهمء فأعضل داؤهم ,وَمّت المفاسد بالتّروير والتّدليس بين الناس
منهم» ووقفت على بعضها فعاقبتٌ بموجب العقاب» ومومالتكال» وتأدّى إلىالعلم
5
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بالجرح فيطائفة منهم؛ فمنعتهم من حمل الشهادة» وكان منهم كتاب لدواوين القضاة»

إعلام وعلياء

1

والتوقيع فيمجالسهم ,قدتَدَرّبوا علىإملاء الدعاوى وتسجيل الحكومات» واستخدموا

لمك
بارذله
للأمراء فيايعرض لهممن العقود بأحكام كتابتهاء وتوثيق شروطهاء فص
شفوف”" علىأهلطبقتهم» وتمويةٌعلىالقضاةبجاههم؛ يدّرعون به نم ياتوقّعونه من
عَْهم لتعرّضهم لذلك بفعلاتهم؛ وقد يُسلّطبعضٌ منهم قلمهعلى العقود الْمُحْكّمة

فيوجد السبيل إلىحلَّهابوجهذقهيٌأوكتابي» ويبّادرون إلى ذلكمَتَى دعاإليه داعي

جاهأو منحة» وختصوصاً فيالأوقاف التيجاوزت حدود النهاية فيهذاالمصرءبكثرة
عوالمه» فأصبحت خافية الشّهةر» مجهولة الأعيان» عَرْضَةًَ للبطلان باختلاف المذاهب

المتصوبة للحُكام بالبلده فمن اخختار فيها بيعاًأوتمليكاًشارطوه وأجابوه» مُفْتَاتينَ فيه على
الحكامالذينصَرّبوادونهسداًللحظر والمنعحاماليةتملناعب».

نقلناهذاالكلام معطولهلأنَّيهُصوّرلناتلك العَزْمةالتياعتزمها ذلك القاضي

العظيم؛ وتاُصلوّعرَلقناّبات التي تقففيطريقه» وتُصوّر حال العصرء وتحكم
لمتٌصلِين بالحكام مفصياير الأحكام.

الأمر الثالث :أنهانّجه إلى العنايةبتنفيذ أحكامه» وذلك لأنه كاالنمبيفنتين
منيُضُعفون شأن الأحكام واضطراب الأمر بينقضاة أربعة» همالمالكي والشافعي
كةام ,فجاء إلىالمفتين وكبّح جماح
حوّ
أق
لاف
اضع
والحنفي والحنبلي» بفتح ثغرة لإ

انيلبعأئوحنكام منهم .وإنهلطيّبلناأن نقرأ كلامهفيذلكفإنهيُرطَّبِ
بذي
ال
الأسماع؛ وهو يقول١ :ثم التفتٌإلى الفتيا بالمذهبء وكان الحكام منهم على جانب

منالخبرةلكثرةمُعَارضتهم وتلقينهم الخصوم؛ وفتياهم بعدنفوذالحكمء وإذافيهم
أصاغرء بَيّناهميَتَشبَّون بأذيال الطلب والعدالة ولايكادون .إذا بهم ظهروا إلى
( )١شفوف :فضل( .أبوزهرة).

مل"

لدون
اخبن

مراتب الفتيا والنَّدرِيسء فاقتعدوهاء وتناولوها بالجزاف .فاُتازوها من غير معرب

ولامنتقدللأهليّة ...وقلمالفتيافيذلكالعصرطَلّْقءوعنانهامُرسلءيتجاذب كل
الخصوم منهرسناً ...فيعطيه المفتيمنذلك ملء رضاه ...مُتَتَبّعاًإيّاهِفيشِعَاب

ودذ
نعتفبع
الخلاف» فتّتّعارض الفتاوى» وتَتَتَاقض» ويعظم الشَّعَّبِ إن وق
اهب كثير» والإنصاف مُتَعذَّره وأهليّة المنتي أو شهرة
مذفي
للاف
الأحكام؛ واالمخ
الفتياليستمييزُها للعاميّ» فلايكادهذاالمددينحسرء ولاالشَّكّب ينقطع).©"0
وقدطَهّرالإفتاء منهذاالصّنف منالمفتين» وبذلك ضمن للحكم العادل طريقة

إلىالنفاذ منغيرتشغيب عليه.

الأمرالرابع :الذيسَنّهابنخلدون أنهسَلّكمنأبوابالتّعزيرباباًميكن
بايلدجلاد» وهو إثارة السخرية على مرتكب الذنب إذا كان من ذوي السلطان»
فكان يُعزّر بالصّفْع على القَمَا إذا كان المنّهممن ذوي الجاه أو المتٌصلين بذوي الجاه

فكان يديم الصَّفْع حتىيُدمي القفامنكثرةم ناالهمنمس عنيف.
هذه صفحةٌناصعة البياضفيتاريخ ابنخلدون» وهيمُدَدّفَةتبيللقضاة

نّم يملكون الإصلاح ورد الأمور إل نىصابهاء ولكن لايستطيع ذلكإلاأُولو
لْمقمضناة.
الاعَز
ل يمُطق الناسٌابن خلدونء ولكنه أرضىاللهتعالى .فأخذ الذينناهم بصفعاته

وغيرهم يدسُّون لهعندالسلطان» وقدأعرض عنهم السلطان أولآً»وابن خلدون
ماض فيسبيل الصّرامة.
ص 7817 66طابلعةطنجي( .أبوزهرة).
( )١التعريف 5

اعلام وعلية

م

وطريقة بلارَيْبليس هو طريق غيره من القضاة» ف|كان يطيق سلوك ذلك

تّّْعهمففيقهاون عليهمن مرضاة الأكابر .ومُراعاة
سواه» ولذلك دعوه إلى أينيتَ
الأعيان» «والقضاة للجاه بالصّور الظاهرة :أودَفْعالخصوم إذا تعذّرتء بناءً على أنَّ
الحاكمل ياتعيّنعليهالحكم معوجود غيره»'"".

وقداستمرّت الدسائسٌ تعمل عملّهاء فكثُرعليه الشَّكّبمنكلّجانب»
فاغْتَرّل القضاء وسَافَّر للحج وقدنزلت بهمصيبة فقدالأولاد.
عزله عن القضاء ودعوته إليه حمس مرات:

استمد معزولاً عن القضاء تحو ثلاث عشرة سئة؛ عَكَفَ فيهاعل الدرس
دعرناسة وتنقيح كتبه» حتىدُعيّ إلىالقضاء مرة ثانية؛ وقد
والبحثء لاايلني

ساوافقالقضاء رةه الأول» ولكهغول الأننبات الأوق» كوكول ثالث قمغول»
ثمرابعةوعزل؛ ثمخامسة» وهي الأخيرة» وكانت سنة وفاته» ولقد ذكرالمؤرخون

أنهف تيؤْليته الأخيرة كان ليّنَاه حتىإِنْابلنعحجسرقلاني يقول« :أعيد إملنىصبه
سنةسبعوثاناثة» فباشرفيهذهالمرةالأخيرة بلينِمُفْرطٍوعَجْرِوَحَوَر)”".
ولاندري ماالذي جعلهيلين بعدالسَّدَّة ويَضْعْفٌ بعد العَزّمة» أهيكثرة

العَزْله وخصوصاً أنّبعضهكانفيصُورةقبيحة» أم هي الشيخوخة وضعفها؟ لا
( )1يقصدبالصّور الظاهرة بأنيستمعإلىالبيّنات التييَصُطنعونها ولوكانتكاذبة» ويلتاحرّى
وراء ذلك ويبحث ويُعنيويتعب نفسه( .أبو زهرة).
(؟) ارفع الإصر عن قضاة مصر؛  ورد في«مؤلفات ابن خلدون» للدكتور عبد الرحمن بدوي

ص78؟( .زأبهورة).

1

اخبلندون

نعرف أنَّابن خلدون  وهو الذي عاش في التَّدائد واكتوى بنيران الدسائس
رية
وانف
صوك
الخفيّة يُوثّرفيهالعَزّل المتوالي» ول

[قبيحة]» لأنّ ذلك كانيزيد

عَرْمتهاشتداداًء وهو العالم الاجتماعيٌ الذي يعلم أن الجهود الى ندل لدفع الشرّ

يِبُأن تكونمنالقوّة بقدرحِدَّته»وانّساع شيوعه؛ فكلمازاد اجتراما'''» كانعلى
المصلح أن يأخذلهالأهبة» ولذانحنتُرجّح أنهضَعْفٌ الشيخوخة وعبءٌ السنين.
وإنانختمكلامنا بأنتُقرّرماقلنامنقبل»هوأن ابنخلدون إذالميكنفقيهاًء
فقدكانمنأعظم القضاة الذين رآهم تاريخ الإنسانية» فرضياللهعنهوأرضاه.

( )١في الأصل المطبوع :احتراماً بالحاء المهملة» والسياق يدل على ما رجحته بالجيم .كأليما زاد
الشراجتراماً كانعلىالمصلح أن ياأخلذألههبة والاستعداد لمقاومته.

هد”"
دحم
بم م
العإما
(7--555ه
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ومنهجه فيتفسير القرآن
الحمدللهالذي أنزل القرآن برهاناً ونوراًمبيناء والصّلاة والسلام علىسيدنا
محمد الذي أرسل بشيراً ونذيراً وعلىآله وصحبه وسلم.

فهذا كتاب فبييان منهاج الإمام محمد عبده فيتفسير القرآن الكريم» وهو

باكورة تأليف السيد عبد اللهمحمود شحاته؛ وقد رأى المجلس الأعلى لرعاية الفنون

والآداب والعلوم الاجتماعية أن يتولّ طبعه ونشره تشجيعاً لكاتبه» وليكون وراء
هذه الباكورة أنضج الثمرات وأينعها وأطيبها إن شاء الله تعالى.

نشأةالأستاذ الإمام:
وقد ابتدأ الكاتب بذكر حياة الأستاذ الإمام ناشئاً نشأته الأولى فيبيت ريفي.
لربٌ البيت فيه السلطة المطلقة» وقدبين هناأثرأبيه» وكيف كان ببابه ويرهبه ويحبه
()١قديم كتاب« :منهج الإمام محمدعبده فيتفسير القرآن»» للدكتور عبداللهشحاته» طبعة المجلس
ت

الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» ١591٠١م.

اعلام وعلماء

"4

معأ ثم انتقل بصاحبنا الغلام إلى الجامع الأحمدي .حيث يطلب العلم مشيراً إلى
حال المتعلّموالمعلّمفيه» وطريقة الدرسء وهنا تبدو من الغلام أول ثورة نفسيّة

اىض» ثم
رةإل
عثور
إهال
له هذ
افعت
ذلكأنهلميستطع أن يفهمممايلقىعليهشيئاً .ود
ف.
صسنة
نبعد
ورس
إلى ترك الد
وإذا كان قزدهد في العلم بعد أن رأى ما رأى في السنة والنصفء وبعد

استغلاق مسائل العلمعليه»فإِنَّاللهسبحانه وتعالىقدهيّألهم ياُرَغُبه فيعلم
الإسلام .ذلك أنهقدقهرهالأب المرهوب المحبوب على العَؤد إلىطلب العلم» وهم

بأن يفرّ هاربآء ولكنه وَجَدَ الملأوى والملاذ عند رجل صوق له بأبيه قرابة خئولة»

فقد عرّج عليه في مَهُرّبهء والرجلٌ قدرَاض نفِسَةُوسَابهاء وسبقت له تجارب
أسفار» وفيه قوّةنفسيّة تؤثّ ورتَجُذبٌُ وتُوجٌه فوجدفيهمحمدعبدهالثائرموجه

ايهئل وكاتبلاًتفَيصرّف الاخالليشمونائب» وأخذ هذا
ررأسعل
مؤثُرا فأخذ يق

ييْتفي اهلتوِعإل اىلمثلالإنسانيةوالدينيةالعُلياءوالتلميذيتلقّىم ياُلقَىعليهلهي
الصَّادي للماء العَذْبٍ الفُرات» وتجاوبت النفسان ,والتقى القلبان.
سأل التلميذ الشيخ :ماطريقتك؟ فقال :الإسلام.
وسأل التلميذ شيخه مرةً أخرى :مواردك؟ فقال :ولَارْدَ لي سوى القرآن

توقراؤهلمتعالدفهبمّر .فقال :أنّىليأن أفهمالقرآنوم أتعلّمشيئاً؟فأخذ الشيخ
يّمرنته» فقال :أقرأ معك» ويكفيك أن تفهم الجملة.
َذه
حنق
لهمبييدذه لي
تموج
ال

وببركتها يفيض الله عليك التفسير.

رذحا

عودته إلى الجامع الأحمدي:
أخحذ الشاب محمد عبده طريقه» فكان إمامه الإسلام والقرآن وفهمه؛ وعلم أن
السبيل إلى ذلك هوتعلّمعلوم الإسلام» وعلوم القرآن» فعاد إلىاجامع الأحمدي رَغَباًلا

رهبأ نفتحتالرغبةمغاليقعقلهففهمم تاعصّىعليهفهمهمنقبل»ونبغبي انلطلبة.
انتقاله إلى الأزهر ولقاؤه بالأفغاني:
واللجامع الأحمديٌّ كانخبراًصغيراً منالنهرالأعظم واهلوأزهرء فتاقتْ نفسٌه
لأن ينتقل إليه»فشدّ رحاله إلى القاهرة» وفيها يلتقي بحكيم الشَّرق جمال الدين
الأفغاني» فَوَّجَد فيه الهدف الذي يَقصْدهء وَجَدَّ فيه عقلاً مُذْرقاً نافذاًء وإذا كان قد

واجلدفشييخ الصُوفٍتوجّهاًسليأًفقدوجدفيالشيخ الحكيمفكراًمستقييأً»ونفساً
تند وإرادةًقويّةٌ خلاقةٌ» قدتعلُوعلىكلّمنفيالوجود .لتسجد لخالق الوجودء

عحقبٌّود.
افرلّدمه ب
وت

كان جمال الدينيُعلّمالحكمة» ويُوعزبالتفكير الحرء واستقلال اغلفَكريمْعةٍ
تجم
شفي
أبةٍ
عالىإسلام وأهله» ورغ
اعت

الك
زى ذ
إ عل
بمل
المسلمين» وع
لة

الغمّة

عن العقول؛ وإثارة الههيّة للعمل» وقد التقى بهمع الشاب محمد صتفوُةٌبغمناء
الأزهر» فبتٌ فيهم نزعته بالتدريس والتوجيه وحُسْن الصّحبة» وما أخرج من مصر
إلابعد أن بَدَت بوادر الثورة.
كتابة محمد عبده في الصحف ورئاسته لتحرير «الوقائع»:

تبياً للشاب الأزهري أن ينال شهادة العالمية» فأخذ يكتب في الصحفء وقد

بدأت العقول تتفبّم» كما تتفتّح أكيام الورد» وتولّ رياسة تحرير «الوقائع»؛ فاتّخذ

اعادم وعياء
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منهباراً للتوجيه والدعوة إلى المدى وإلى صراط مستقيم؛ وانضمٌ إتليلهاممنيذه
وصحبه مَنْعاونوهفيرسالته» وقدقبسوامنعلمجمالالدينماقَبّسء وكانلبعضهم
فيالوطنيّة والعلم مقام مشهود.

مشاركته فيالثورة السياسية وسجنه ونفيه:
كذللك وبوادر الثورة السياسية قدظهرتء فَحَبَّ فيها الإمام محمد عبده
ووضعء ولمااحتلت مصر بعد خيانةكبير حكامها كانالشيخ ممَّن أصابتهم عقوبتهاء
فجن وثفي» ولكنه هنَةٌلاتمل وعزيمة لتاكلء فالتقى بشيخه وصديقه جمال»

وأخذا يعملان على جمع شَمْل المسلمين .وبعد جهود مُضْدِيَةٍ من الرجلين» رأى التلميذ
أن أسلم طريق لإيقاظ الأفهام :تعليم المسلمين» ورأى الشيخ الأستاذ مع ذلك

املجعلى
نءكهليع
ه.
ضرورة إيقاظالهمم» فافمترقا
عودته من منفاه ودروسه الباعثة الموقظة:

أخذ يلقي محمد عبده دروسه فيالشام» ثملماعادمنمنفاه أخذ يلقي دروسه

الباعثة الامولقظةأزبيهنريين» وعقَديّن فمَينْصبٍ من أعلىمناصب القضاء عسى
لنته التي حملهاء وصار وحده الحامل لهاء وخصوصاً بعدوفاة صديقه
اع
سصرف
أرنيُ

جمالالدين»ولكنهل يمُضْرّفعنهاءلأنهامنْبعنةٌمنقلبهوإيرانه»لامنتكليف حاكم؛ء أو
منتعيين فيمنصبء ورسالته هيالتعليم» فأنشأ الجمعية الخيرية الإسلامية للتعليم؛
وعقد الندوات العلمية»؛ وألقى الدروس.

آرن:
رفسي
قيت
له ف
اوس
در
وكان الدرس الذي يمكنه من أداء رسالته العلمية هوتفسير القرآن» فهو معجزة
ل يمعتسصملبمهون؛
الإسلام» وفيه شريعته» وهو حبل الله االذي

وهو برهان الله

هذكظ2
ص

0ت
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آرن:
رسي
قيتف
له ف
ااه
اتج
لقد وجّهه شيخه الصّوفٍ إلى القرآن وتدبره .وأسلم منهاجه لتفسيره» وهو

فهم مله ثم التوجّه منبعدذلك بصفاءِ زةنفس إلىمعانيهالسامية» فإنه لابد من أن
تسمو نفس طالب علم القرآن» حتى يعْلُو إل إىدراك سَموهء وإنك لترى الإمام

محمدعبدهيتّجهفيتفسيره اتّجاهاًل يمسلكه أحدمنالمفسّرينء فإنالمفسّرين منقبله
كانوا إماأن يعتمدوا على الأثر» وإما أن يعتمدوا علىماتُؤدّيه الألفاظ منمعان؛
ومايشتمل عليه القرآنفيألفاظه وجملهوأساليبه منبلاغة» وقليلٌ منهم منكان

يغوص فيتلبّرهذه المعاني» وإذا كانت معاني الألفاظ هي مفاتيح المعاني كماقال الإمام
الغزالي» فوراءها آفاق للتديّر والتأمّلء وقد حاول الإمام بالتزامه منهاج التدبّر في
المعاني أن يوجّه أذهان تلاميذه إلى أسرار المعاني القرانية.

وإنك تقرأ مانقل منتفسيره» وأحسب أن المنققلركّانباً لماقااللإهمام
وليس مُحققاً لكل ماقال» ولامُصوّراً لكلماأراد  فتجد المحاولة الجديّةلمعرفة
مافيآيات القرآن منمَرَامِوغايات» وتقرأ تفسيرآيات كتبها بقلمه كتفسير قولهتعالى:

لعن اس ورد [البقرة 7111:فتجدفيهاالمحاولةبِيَّةرٌائعةٌعظيمة.
تنقيةالإسلام وتفسير القرآن من الشوائب:
والإمام فيتفسيره كانحريصاً علىتنقية الإسلام وتفسير القرآنمن الشوائب»

ام في
فإنَطائفة كابليرإةسمرنائيليات دخلت تفسير القرآن» فاكالنمإنعممل
درسه أن أزال هذهالغواشي فيانشرءلتبدو صفحة القرآنمُتألَّةونورهامُبيناً.
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وَإِنَّتلكالغواشي كانتكثيفة إلىدرجةأن وقعبعض كبارالمفسّرينفيأغلاط
بسببهاء وإذاكانالعايثون بالديانات السماوية قدحرّفوا الكلم عن مواضعه فيبعضهاء

فإنهمقدعَجَوا عنذلكفي القرآن»لأحنَفّالظلهه؛ وبلأنسهلوبه فوقتحريف
المُحرّفِين وأيّ كلاميلحقبهيبدوبادي الرأي مميّرأ ولميحاول أحد ذلك لعجزه

ابتداء» وقدحُفظمتواتراً فيالصّدور لافيالسّطورء فلاسبيللمحرّف أن يصل إليه»
ولكن أولئك جاؤوه متنلك الإسرائيليات ليشؤّهوا جماله .ولكن كان فيكل عصر
منأئمةالحقمَنْيردزيفهم» وكانآخرهم الأستاذ الإمام.

لبابالمعاني:
ولقدكانالإماميقرأمايقرأحتىأنهكانيقرأ نحوحمسة وعشرين تفسيراًء
مابينمطبوعومخطوط؛ ولكنهيستعين بمجموعهاء ليصلإلىلبابالمعنى»لالينقل
مافيهاءأويتيهفيايقرأ.
وكانيتَّحْذمنمنبرالقرآنطريقاًلبيانالبدع والأوهام؛ وما فرّق أمرّ المسلمين

بعدالاجتماع» ويُوضّح الفرقة الفكريّة والسبيل إلىتلافيها علىمائدة القرآن» والأخذ

من ورْدِهِ الصَّفَيّ وعلمه التقىّ.

يدرخضاه:
أبنشرشي
ولقدتكوّنت مدرسة من العلاء وامثقّفِين تطلب علم الإمام وترويه وتنشره»
ومن أقوى [تلاميذ] هذهالمدرسة تأثراًبالإمام السيدٌ رشيد رضاء رحمهاللهوعفا عنه»

لول وارهة ونال علكه ينا نحن النرح (تسم إن الإماه .زان اتسنا إن كانه
المخلصين له.

ينض

ولاشكأنَّالسيدرشيد الذيسارفيتفسير الإمامبعدأن قبضه اللتهعالى
إلحيهاقودل حكاية طرياقةلشيخ ولكن طريقة الإمام كانت طاقة نفسيّة» وليست
منهاجاًفقطء ولذلك لانجدفيالأجزاء التيأتكّهاالسي ادلتََّلْغْل الذيكنانراهفي
المتقول عن الإمام.

مزاياتفسيرالمنار عنتفسير شيخه محمد عبله:

ولكنتفسيرالمنارقداشتملعلىأميريكنولنما ف تيفسيرالإمام:
أوها :العناية بدعم التفسيربالمأثورعن لني كه وذلك بلارَيْبٍ خيرٌكله.

وثانيهها:النقلاالكلثيمرفسمّنرِين» وإِنَّالسببفيذلكأنَاّلإمامكانيلقي

فريس كانتلقباغدلوعىظلة:وقك عاقراوتانوتديّزي القرآنهبولان كل
هنةًنفيِهٍكانتمُنَّجِهةٌإللىباب القرآن.

وقد نبّهِالسيد رشيد إلى بعض أخطاء للإمام فيأدب ووفاء» ولكن ذلك لا

يُعليه إلمىرتبته :ولا يُنزل الإمام إل طىبقته» فالناس مناازللعفليم» وحسب إمام
الجيلأنهفتحعينالطريق» فاستقىمنهاكلوارد وكان أشدَ الناس [استقاءً] منها

تلميذه وصفيه السيد رشيدء ولكلّمقام معلوم'".

وقد خاض السيد الكاتب تَحَوْضاً شديداً نوافقهفيبعضه وتُخالفه فيبعضه؛
ولكنافيالموافقةوالمخالفة تُقدِّراجتهاده؛ وهوفيهمِجْرَيٌمناللتهعالى.
واالللهتوولفيق.

ليتعرّف عل المآخذ التي أخذت عالىلهمذدهرسة.
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4

أحمد تيمور
(/؟1-858١١اه)

ورسالته «نظرة تاريخية فى حدوث المذاهب الفقهيّة)”
عالمان عظيان :أحمد تيمور وأحمد زكي:
مب»
لطل
عفي
لْدُو
ااتَش
كن

وعالمان عظيمان يتردّد اسماهما فميجالس العلم؛

وأحدهما :لناكاد نلقاه» وهو «أحمد تيمور»» وثانيهما :نلقاهفيالتّدوات» وفي المجلات

وفي الضّحفء وهوالمرحوم العلامة الأحمد زكي».
ولقدكناونحن فيدروس التّاريخ فيمدرسة القضاء الشرعيء إذا عرّعلينا

العلم باسم تاريخي» وشاركنا أستاذنا المحقّق فيذلك» اقترحنا أن نرسل إلى «أحمد
طى»رعينق
زك

الصحافة سؤالآء فيُعاجلنا بالجواب كأنهمهيأ حاضرء يستعد له

كياستعد اندي للقتال إذا دعا دّاعيه.

وأما «أحمدتيمور» فإنه كانقدارتضى عندما شَّدَّوْنا فيطلبالعلم ألايكون

إلّافيالنّدوات الخاصّة التى لايحضرها إلعاِلْيةٌالعلماء» ولايحضرها الطلبة وإن
( )١مقدّمة للأستاذ الشيخ محمد أبوزهرة لرسالة الأستاذ أحمد تيمور رحمها الله تعالى» بعنوان:

ذنلك العالم الجليل»
«دراسة تحليليةتفايريخ الفقه الإسلامي»؛ اقتصرت فيها علىذكرياته ع
ته:
العن
سته
رلم
وك

ودر
هعن
مها
جتشار
«نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وان

المسلمين) ص؟ .7-55
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تأيحمدور

كانوا شادين  -فقد ظهر اسمه بين أوساطنا يتردّدُ بالإكبار والتقدير» فتَذْكَر مكتبته
وما حَوَتْء وتّذْكّر إسلاميّاته» وتذكّر علاقاته بالعلاء» ومُدارَّسَاته معهم» وانصرافه
آَمثْعاكرله التيتناوها بيده» سواءأكانت مخطوطة أم كانت
للعلم الإسلامي ,وج

مطبوعة؛ وتركٌه المناصب العُلياء ليتفرّغ لعلم الإسلام؛ وإحياء مآثر علومه؛ ونشرها
دسْفأية العام واطْمئنان المتثيّت.
بميناُلنا
ماب
لهععللى أك
ارء:
ااست
در
ولقد ابتدأ يكمّل نفسه بالدراسة على أكابر العلماء أمثال العالم المتفكّر الزاهد

الشيخ حسن الطويل؛ إذ جعل مزرعته مُسْتراضاً للشيخ يستجمٌ كلأسبوع؛
ويسْتذكران المُغْلّقات مما يتعسّر على الأستاذ تيمور الوصول إلى دقيق معناه من
ينة
لابي
قة م
عأدل
مُعْضلات «المنطق» و«الأصول» وال

ونقلية.

ثم اتصاله بالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» فجعل داره مُلتقىّ لتلاميذه؛
وماكانالإمام يضنٌ عليهم بدرس من دروسه التي أشعلبه ناور الحقفيالأزهر
الَّمكٌمَنْ
هاالحياة» وقاللهمفيهاكلمته المشهورة # ::العلمٌم ع
وبين طلابه» وأراهم ب

أنت مِمَّن مَعَك).

كانت حياةأحمدتيمورنوراًيضيء»وَقَيْضاًغيرهادريفيض» يعرفه ناس من

أهلالعلمويعشون إليه»ولكنماكانيأنسبهإلاالخاصّة.
ور:
تاة
ممد
وف
يأح

استمرّت تلك الحياة الحادثة دائبة فيدراسة كنوز الإسلام» واستخراجهاء غير
وانية» ولكنفيغيرضَجّة» حتى انطفأذلك المصباح المنيرفيمطلع صيف سئة ١2191 »

فكانت رنّة النّاعي مُعَرّفة للناس مكانةً مَنْفقدوا من رجالات الإسلام.

أعلام وعلاء
لذبل

و

كنت أجلس مع بضعة من شيوخنا الأمجاد الذين كانوايصَادِقونه ويذاكرونه»

وقد تعوّدت أن أقبسّ من مجالسهم .وآنّسَ بأخبارهم ,وكان لهم فيكل يوم ندوة من
الأحاديث المُطْلّقة التييجمعها العلم ولاتضيق بموضوع مُعِيّنه بلإنهاسمَرٌ
أدبي ودينيٌ يجمعبينفكاهات أدييّة» وبيان حقائق إسلاميّة وردودٍ علىمايجري على
أقلام بعضالكتاب من انحراف في القول.

ولكن فيمساء اليومالذيشيعت فيهجنازة العالمأحمدتيمور صار هوموضوع
تلك الندوة المباركة» وبميننهم مَنْكانيجاوره .ومنهم منكانيَصُطفيه ويسْتفتيه»

ومكثنا علىذلك أكثرمنثلاثليالسَوِيَاًلاحديتٌلن إاِلّاعنتيمور وكنانعود
إليهالمَيْنةبعدالقَينة» لأنهلاينسَى.
كتاباته عنأعلام عصره:

حفديى المجلات الأدبية:
إره
وكانتتُنشرلهمقالاثٌ مُسَلْسلة عنأعلام عص

فكنت ألمحصِدْقٌالقصصء ودقّةالخبر»وأنّصال السندءفيلفظبين منالسَّهلٍ
المنتنع»لايعلُوعلىالعامّة»ولايسو عنآذان الخاصّة» ويجدفيهالقارئنوافذتُطل
علىآفاقواسعةتكشف عنعصر أولئك الأعلاممنغيرتَكُلّفَ,فيعباراتمقَّرّبة.

وكنت ترىفي الكتابة تصويراً دقيقاً وواضحاً للعَلّم منالأعلام» من وراء
تنقلاته الفكريّة.
واطع

ولقد أنصف ببهذه الكتابة التيكانت تنشرها المجلات وتسجل فيكتب رجال
عصرنا.

ومَنْذا الذيكانيعرف حياة الإمام حسّونة النواوي الذي سجّل لهالتاريخ
مواقف مملوءة بعزة العلم وكرامته.

أحمدتيمور

لمكن

ُنصد
ُيقكا
يلذ
انلاسععانلم الذياعبتارلٌعلم فقط وا
وما الذي يعرفه ال
منآفاق الأرض لعلمه؛ وهو الإمام حسن الطويل؛ لولا قلمأحمدتيمور.

إِنَاّلأفاضل منعلمائناوكبرائناالذينعَوِلوابالعلم؛وبالعلموحده؛ل ياذْكرِون
فأويساط ايلنَاسذْككاَرٌ غيرهمء وكان من الوفاء لليعلُم وسالَعلمجاءُألنهِم
مامجليلمثلهم فيكدب منشورة.

أهمية التعريف بالعلماء المعاصرين:
نهّمصيب الوفير» جاؤوا
ولكنّ الذينأدركهم تيمور» والتقى بهمءواكالنل

بعدهم يحتاجون إلمىَنيْلتفتإليهمفيوَسَطضبّةغيرهممنل يمكنهمعَضْلُهِم؛
وليسلهمفيالدين والخُلّق والعلممآْرُهُم» فهلمنمُنْصفٍ مُق ينصفهم» كا
أنصف أسلاقهم منالأكرمين أحمدٌتيمور رحمهاللتهعالى؟!

إِنَّتاريخ علمائنا الذين انّصلتْ حياتنا بحياتهم؛ ونهلنا ممعنارفهم؛ وقدَّموا

لنا سأال الفكر سائغة نقيّة سليمة» ليمر فيها رَيْبِء ولميخالطها انحراف» إنهم
فيذمّةالتاريخ» والتَعريفٌ بهمفيأعناقنا.
كتابات أحمد تيمور:

تَنّسمكتابةتيموربئات ثلاثلعلَّهقد اختصٌبهافيعصرنا:
ى» نسقعليها
ندر
م ععلىق
السّمّة الأولى :الدقّة» وكأنَ اللفظفيهاقادولضع
تنسيقاً حِيكٌعليهاء بحيث لايمكن أن ينّسع لسواهاء ولوأردت أن تضعَكلمةٌ

مكان أخرىلكان ذلكعسيراً معالسهولة والوضوح وقُربالمعنىبلاتعقيدٍولا
إعضالء بلإنكتجدالكلام سهلاًمِيسّراًعلىطرف ا

أعلام وعلماء
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لغيارل» تقرأًالكلام» فتحسٌ بأنهما ترك مما
خزخمن
إيجا
السّمة الثانية :الإ
تصدَّىلهأقلّجزءمنالمحنى»وذلك من غير إبهام.

وإِنّهذا الانولعإمينجاز الوافي أصعب من الإطناب تُكتب فيهالمعانيعند
ورودها #أكلة:وكل) حادعل القاط بطر عل القرطاسن» من عن مسقل
لأنتكون الألفاظ أوسع منالمعاني أو لابسة لباسها لاتسع غيرهاء أماالإيجاز غير

المّخْلٌء فإنَالمعنىيجمع» وسُبْحثلهعنأقلّلفظيلبسهمنغيرإسراففيالثياب»
ولاتتتلكل ها
وتعجبني فيهذا المقام كلمةللمغفور لهسعد زغلول في خطاب أرسله إلى

صديق له وكان فيه إطناب« :أعذرني في هذا الإطناب فإنّه ليس عندي وقت
للإيجاز).

السَّمّة الثالثة :مال العبارات جمالاًهادئاً ربا لياكون له بريق» ولكنه جمال
ال الحقائق» فيلداري القارئ أهومُعْجَبٌ بالمعنى
جفظلمع
اهل الل
مفي
جتقي
يل
وحده أمبهامعكسائها غيرالبرّاق» وإنكانمتناسقاً منسجاً.

إنشاء دبلوم للشريعة بالدراسات العليا كفليية الحقوق:
فيشهرأكتوبر سنة 4912 5أنشكت بكلية الحقوق بجامعة القاهرة دبلوم للشريعة

باللاراناة العالية لآن تفافية العزمية الدع ور حهاء زه إن لاي هده

الدراسات اتَّهواإلى الشريعة يكتبون رسائلهم فيهاء ومنهم [من] يكتاعنسّر عليه
سّمةنٍ
ابدَ
رلا
دان
فمهصمادرهاء وفتح مغاليقهاء فك

تُوجَهُهِم وتّهِيّى لهمالسّبل

لذلك؛ ولأن الأنظار انمهت إلىكليةالحقوق بالقاهرة لتنهلمنعَذْمِهافيالشريعة:
ولأنهوَجَبَ أن تقرّبٌ دراسة الشريعة بتعمّق لطلاب القانون» ليستقيموا علىمنهاجهاء

أمدتيمور

حكن

دلأنه وَجَبَ أن يتَصل حاضرها باضيها بدراسة المجتهدين» وليرى فيها الطلاب
نورالشّرق ومن انبثقمنه»فكانت دبلومالشريعة موثلالطلاب والباحئين.
وضع مناهج الدراسات العليا:

وقد أَلّمْتْ عند وضع مناهجها لحنةٌمن كبار رجال القانون وأساتذة الشريعة
ع
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بالكلية» وعلى رأسهم أستاذنا المرحوم أحمد إبراهيم؛ ومن المصادفات الطيّبة أنه كان
من أصدقاء أحمد تيمور» ومن عليماء الشَّرق الأخيار.

وكان من المنهج الذي وَضع دراسئّه أحدّ المجتهدين» بحيث يدرس كل عام
إماممن الأئمة أصحاب المذاهمب المشهورة  2الأمصار وأصوهم التيون ناحية

فكرية من نواحى الفقه الإسلامى» من غير ابتعاد عن مصادره .وإن اختلفت الأنظار

حوهاء كل يقطف منها ويمتصء ثميخرج منبعدثاراًمختلفاًألوانبا» وإن اتحدفي
الجملة مذاقهاء لأن الينبوع واحدء والتربة خضبة» والبذر متشابه وأكُله مريء غير وبيء.

الكتابة فيتراجم الأئمة المجتهدين:
ولقد عهد إِلّدراسة مادة أحد المجتهدين» وستٌ فيها في طريق سويّ أو

أحسبه كذلك» وكنت أجد للتاريخ مصادره مستوفاة وإن كنت أحياناً أجده ركاماً قد

اختلط فيهالجوهر بالحجرء فكان الانتقاء ليسيسيراً سهلاًء والأصول لمابواطنها.
البحث عن البلاد التى انتشرت فيها المذاهب الفقهية:

ولكن أمراًأعيانيالبحث فيه» وهو البلادالتىحل فيهاالمذهب من المذاهب
بقدر كبير أو قدرقليل» وذلك واجب لتعرّف مواطنه وأراضيه الأتغى أرخاذفها

أعلام وعلماء
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واتّجاهاتها فيالأمور التىلانصّفيهاءولأنَّمعرفة ذلكمنمعرفة أحوال المسلمين»
وهوواجبٌ علىكلمسلم يشتغل بالدراسات الإسلامية» ولقد ورد فيالآثار عن
.

اطللت .نس85

و٠سىة

عي

2

ان

النبيكَلِِ« :مَنْلْمْيتم بالمسلمين فلس منهم» '.
(00

كتاب «المذاهب الفقهية الأربعة» للعلامة أحمد تيمور:
ولكنى وأنا أبحث في المكاتئب» وأتبهإلىصغير الأحجام من الكتب  -دون

الضخم كثيرالأوراق  وجدتٌ طلبتي فيكتاب «المذاهب الفقهيّة الأربعة)» وغفييره
اَعُبء وقَرب مابَعُد فأخذته.
منكتب التراجم .فتحققت فيهاالغاية» وسَهّلعلّم ص

ومن الحقٌّعل أن أقول :إِنكْثيراًممافيكتبالمذاهب الأربعة التيهداني الله
تعالى إلىكتابتهاء كثيئنمافيها لكتاب الأستاذ أحمد تيمور حظ فيه موفور» فأخذتٌ
منه معغيره الكثير.

ونيهذاالكتاب الصغير فيحجمه .الكبيرفيه|اشتمل عليه» وجدث مايُعتمد

عليه؛ يوُمطاْمَأن إليهليأنُّرهجع الكلامَ إلىمصادره وياحلنقاائقبٌإيلعىها منغير
ائق خفيّها وجَلِيّها.
لقّبحٍقعن
اُتَ
تفريط» شأن العالم الثبّت الم
ينث
د» م
ح)/7/
()١خرجه الطبراني في«الأوسط» (14
أ

حاذيلفةيبهنان رضي الله عنه .وإسناده

ضعيف .وأخرجه أنبُوعيم في «الحلية»  »84 :والبيهقي في «اشعب الإيران» )(588١1 من

ظ« :منأصبح لايهتمبالمسلمين فليس منهم» .وإسناده ضعيف جداً .وأخرجه
فنس
لأ
بيث
حد
الطبراني في «المعجم الأوسط» )(١71 من حديث أب ذر بلفظ« :من أصبح وهمه في الدنيا فليس

من اللهفيشيء» ومنلميبتمبأمرالمسلمين فليس منهم» .وذكره الحيثمي في«المجمع» ل ورور

وقال« :فيهيزيدبنربيعة الرحبي» وهومتروك» .وأخرجه الحاكم في«المستدرك» 7١ :4لا من
حديث ابن مسعود .وقال الذهبى في «تلخيصه» :إسحاق ومقاتل ليسا بثقتين ولا صادكين.

أحمد تيمور

و.م

والكتابٌ يبتدئ بِمُقدَّمةٍ مُوججزة في تاريخ الفقه الإسلامي وينابيعه» حتى

يصل إلىأاكلبرأئمة الأربعة وهو أبو حنيفة» فيذكر موطنه الذي ولدفيهوعاش»
وتلاميذه الذين تلّقوا عليه» ويذكر البلاد التي شاع فيها مذهبه وإيثار أصحابه
بالقضاء ,ويَتَتَبّع البلاد التي انتشرفيهابلداًبلدأه يسترسل اسْترسالاً نُحى]دقيقاً
فيبيانمايجريبينهذاالمذهب وغيره منالمذاهب منمنافسة» ويخصٌ مصرٌببيان
مقام المذهب مع المذاهب الأربعة؛ ويَتَتَبَّعه في المواطن التي انتشر فيهاء مُتقضّياً
حتَّىيصلإلىالبلادالنيقلٌفبهاويستعصي عليهأن يعرفمقدارنسبتهفيهاومبداً
وجوده؛ فيقول رحمه الله:

انتشار المذهب الحنفي:
«أمابدءدخول المذهب الحنفي فيسائر البلاد» فغايةماوقفناعليهمنانتشاره

في القرن الرابع ما ذكر المقدسيّ في «أحسن التّقاسيم»؛ كفليامه فإيقكلليم؛ ومن
يُعْلمأنهكانالغالب على أهل صنعاء وصّعْدة باليمن» والغالب علىفقهاء العراق

وقضّائهء وكانمنتشراًبالشام؛تكادلاتخلوقصبةأو بلدمنحنفيّ.

وربماكانالقضاةمنهم إل أانَأّكثرالعملفيهاكانعلىالمذهب الفاطمي في
زمنه أي كماكانفيمصرفيعهد الفاطمين.
ويسترسل فيبيان أماكن المذاهب ماكانفيها شائعاً وماكانفيها منغير
شيوع.
ك:
لهب
ا مذ
مشار
انت

ثميتّجهمنبعدإلىمذهب مالكء ويُسمّيه مذهب «أهل الحديث» فيبّنموطنه
الأصيل» وهوالمدينة؛ ثمظهوره ببغداد» وضعفه فيالقرن الرابع ا هلجري.

أعلام وعلماء

كم

ثم ظهوره متتشراً في غرب البلاد الإسلامية» وسيطرته وشيوعه في مصر وما
والاها إمفنشرمياقليّة» حتىيصل إلى الأندلس والجُزر التي تصاقبها املنبحر

الموسطء ويتتيّم المذهبفيالشرق» حيثيدخل «الرّيّ؟؛ وزيارته للهند ...إلى آخره.
ويتقدّم بالتوضيح للمذهب المالكي في مصرء فيبيّن أول دخوله ومن أدخله
ويحمّقفيذلكمقارناًبينالنصوص جامعاًبينهاثم يشيرإلىالخالفيالعصر الخاضر -

وسيادة المذهب الحنفي فيإفريقيّة (تونس» .ثمّغلبة المذهب المالكي عليه.
ويُبيّن أنّأل ما دخل إلى الأندلس من المذاهب الفقهيّة مذهبٌُ «الأوزاعي)
وقد غَلَبٍ عليهاء ثم أدخل المذهبَ المالكيّ الأمويّون بالأندلس» وزال مذهب
الأوزاعيٌ حول المائتين.

يبي أنَّشيوع المذهب كان بإلزام أممنيرها الأموي لأنه أثنى عليه ثناءً
طيّا وفضّله علىحكّام الحرّمالمدني» قال اسلف تتقأل اشاتمال أن ثركن حرمنا
بملككم).

ويتقصّى شيوع المذهب المالكي لا يغادر بلداًكانفإيلها ذكره.
وهكذا يسيرعلىطريقته فيبيانأماكن انتشار المذهبين الشافعي والحنبلٍ منغير

تقصير فيبيانالمواضع» كى!فعلفيالمذهبين الحنفي والمالكي؛ وقدضربنا بههاالأمثال.
ملاحظات على الكتاب:

ويلاحظ فيهذا الكتاب القيّم ثلاثة أمور:
يه
م

ا

-

أضول فقهة :ذاكرا مابتى عليه[راءفة ال

أحمد تيمور
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عمل فقهيٌّ يُترك للفقهاء يدرسونه .ويُبيّنون مبادئه ونباياته» ويقابلون بينه وبين

غيره» ولأنَتاريخ الأئمة كانقائباًفيمناقبهم» وماكانمنشأنهأن يُكرّر ماهو

مجموع مَبُسوط فيإطارواحد.إِنّهاكانتعنايتهمُنّجهة إلىماهومنثورغيرمجموع:
وفيوقت لانكادنجدفيهكتاباًمعفيهبينماهومنثورمنأماكن المذاهب وبينما

هوشائمٌفي أرضه .وماهوقليلفيهاءوقدسدّالأستاذأحمدتيمورتلكالتَّفْرة وملا
ذلك الفراغ» وهوفيذلكمحمودٌ الصّنيع.

الأمرالثاني:إنكلاتجدمذهباًمنالمذاهب قداستولى استيلاءً كاملاًعلىبلدمن

الإلداتةينكاني ازندساغيرةاحياناوتجاووه فىأماكنغكنهالحاناًأخرى» ولذلك تراه
يهم» ولكن أحدهما
ليهذ
اًف
قيضا
لغيأرهأ
اكر
يّةم» وذ
لعدَ
قدافي
قادذلكمرذهب الأواح
يكون كثيراًفيهذاالإقليم» والآخر قليلفيه.
الأمر الثالث :الذي يلاحظ في هذا الكتاب المفيد القيّم :كثرة نقوله» وذلك

منفَضْل التثّتعندالكاتب الجليل» وهويتكلّم فيحكايةتُقول؛ فكانلابدأن يكون

ذكرها بالنصّ مَقْصُوداً ليأخذ بيد القارئ» ويكون على مَقربة من المصادر الإسلاميّة
ولكي يتأكّد منصدق الحكاية» وسلامة النَّقْلء ولكي ينقل علم الأسلاف إلينا
ليخاطبوا خيالناء وفيكلامالكثيرين منهممَشْرق الحكمة.

عبقرية التصنيف:
وإنعبقرية التّصنيف التي انّسمبهاالكتّاب السلفيُون هيفيهذاالنوعمن
التأليف المخكم إذ 0

النقول القديمة متناسقة يأخذ بعضها بحجز بعض

ناًيفهياء ولاتجدكلمةتكون نائية
اء وملاتعَضَاارب
هفي
ئفراً
زتجادتنا
أيثجلا
بح

الو

0

اعلنأخرى غيرمُؤتلفة معهاءولاناشزةعنهاءبلهي [تامةٌ]”في طَوعها وانقيادها
وسّلاسّتها.

وليس ذلكهيّناًيّنأإِنّْ)هوصنيمٌ لاتقومبهإِلّايدماهرة» ومثلّهمثّلعالم
عية
قر ف
بتنائ
الآثار الذي يجيء إلى الجدار الم

الآثار» وكأنه حجارة منثورة» فيجيء

إليهاويجمعمتنائرهاء ويؤلّفبينه»ويجعلمنهإنايءُمثّلأواني عصره» وقدجمعهمن

قطعغيرمتآلفة فجعلها متآلفة.
الكتابة العلمية:
اهل ألفاظ» أو سَبّكَ عبارات .إِنّها الكتابة
م في
كاءً
فليست الكتابة العلمية إنش

العلمية تأليفٌبينالألفاظ والمعاني» وجمعها منبين المتنائر» ليكون كياناًقائماًبذاته.
ولا أحسب أن رأيت كاتبين عظيمين يتشابهان فيجودة هذاالنوع كالأستاذ
أحمد تيمور» وصديقه الفقيه العظيم الأستاذ لأحمد إبراهيم) فقيه عصره.

إن بعض الذين يَدْرجُون حول الكتابة وتأليف الكتب يحسبون ذلك عملا

صغيراء ويقولون مستهينين:

إن أقصىمايدلعليهالكتاب أنَّصاحبهعندهمكتبةاستطاع أن ينتفعبهاء
وقد سمعتها منأستاذ جامعي توفيإلىرحمةالله.وقدوقع الكثيرون فيهذالأثهم
حَسِبوا التأليف ضجّة عبارات» وترديد أقوال» وتغيير كلمات؛ وتبديل جمل.
( )١كلمةزدناها لتستقيم الجملة.

اعلاتيجور

ف

كثْرةٌ مصادره وتذرة نقوله:

إن الأستاذأحمدتيمورقد جمَعكتابهمن أجزاء منثورةفيكتبالتاريخالعام»
ومعاجم البلدان» والتراجم والمناقب» وغير ذلك» وإنك لتجد فيالصفحة الواحدة

أحياناًنمسةمصادر» وهيلاتزيدعلىستةعشرسطراً ولاتقلصفحة عنمصدرين.

وإذا كان تَعَارضٌُ بينهاء عَوِلَ على التّوفيق» ولولا أنه يَعْزو قوله دائاًإلى مصدره
ماظننتأنَّأكثرمافيهامنقولات مُؤتلفة.
وقد خاولت إحضاء هااعتمذغليه منكتن فوجدت اللسية قاريت الماثة.
وفي الحق إن أَعظَّمْتٌ المجهوة الذي ِل فيذلكالكتاب الصغيرالحجم»
العظيمالجَدُوىء والذيسَدَّب فهراغاًل يمُسُذدهٌ أحدٌمنقبله»ولمأجدمنبعدهمَنْ
هي.
قر ف
يسا
رأو
طيْره
سَا

وَإِنّالفراغ قاالئمفذياهب الأربعةالأخرى» وهي :المذهب الزَّيديّ والإماميّ

والظاهريّ والإباضيّ.
وقدذكرنافي كاتبنابعضاًمنذلك»ولكن دون ماقامب اهلعالمالجليلرضياللهعنه»

وأثابهعنالإسلام خيراًءومككن الأحلاف منأن يتتفعوابمح|َلّفءإنهسميعٌمجيبٌ.

أعلام وعلماء
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ذكرى أساتذتي بدار العلوه”"
لقدتسابقٌ إلىخاطري ...شيوخيّ الذينتلقيْتٌ العلمَعليهم :تأنوسّمتٌ
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نسيمٌ العلم في جوهمء وتغذت روحي بافاويقٍ المعرفة من فيضهم ..تذكرت

م»
وار
عوالفيد
لترب
اين
أشياخي الذ

وتذكرتٌ الرعيل التأوخلرمّنجوا في ذلك

المعهل الجليل...

تذكّرثٌ أستادً الأساتذةٍ عاطفاً”" العبقري الذي ل يف فريّةُ في التربية أحدٌ..
( )١هذا عنوان مقترح وضعته لهذه المقالة» وهي جزءٌ منتقديم الشيخ أبيزهرة لكتاب «المصلحة
فيالتشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي» للدكتور مصطفى زيد» ص" -١١.
المرحوم محمد عاطف بركات باشا.تخرج فيدار العلوم عام 4461م؛ وكان أول فرقتهطوال
(؟) هو
سني دراستهاء معحداثة سنه بالنسبة لإخوانه؛؟ فقد تخرج فيهاوهولميتجاوز الحادية والعشرين.
وكان مع هذه السن عميد إخوانه» لافيالعلم فقط» بل في كلمايتصل بشؤوءهم مايخصهم كطلبة

مبذاالمعهدالعظيم .وقدرمقنبوغه المغفورلهعليمباركباشاءفكان حريصاً علىإدنائهمنه.وكثيراً
ماكانيزور المدرسة فيسألعنه؛لأنأقصىماكانيتمناهأن يكونناظردارالعلوم التيأنشأها من
بين طلبتها؛ ليتولى حمايتهاء فوقعت فراسته على عاطف .وقد صدّق القدر هذه الفراسة فكان ما

توقّعهمنه»ولكنفيمدرسة القضاء الشرعي التيتخرجت على أبناءدار العلوم.
أرسل فور تخرجه إلى إنجلتراء فكان أول مبعوث لدار العلوم يعود وهو يحمل شهادة علمية من
أورويا .وقد وكل إليهإصلاح التعليم الأولي فيعام'491٠7م؛ فقام بمهمته خخير قيام» وحمى
التعليم الأولي ماأراده بهديكتاتور المعارف حينذاك «مستر دنلوب»؛ فقد كانيشتد فيمعارضة

«دنلوب» وهويعمل استقالته بينيديه»فيضطر «دنلوب» دائمأإلىالتراجع أمامه...

-

ذكرى أساتذتي فيدار العلوم

أإم

تذكرت فيه ذلك العقل الحرّ المتطلع» والرّوحَ المشرق» والنفسٌ الفيّاضة» والقلب

الكبير» واهمّةَ العالية» والإرادةً الحازمة» والخُلقٌ القويّ» والمَيْعَ العلمي.
وتذكرت الأستاذ عبد الحكيم بنَّمحمد'" فيسَمْتِهِوتّقاه وشخصيّتِه القوية»
0

و

6ن

7

م

١

.

سس ه

3

68

3

-

#

ه.
اه»ئوقوة
ذذكعقل
تا

 وعندما نقلمفتشاً للغةالعربية  وكان هوالمفتش الثاني» والمفتش الأول هو المرحوم الشيخعر اك الح كادعرلفهل الفتيكنعل ساون اللغهالعريوةكموق بناوجبالادم
الأولي» فوقف حاميا للغةالعربية ضِدٌالاستععار الإنجليزي الذي كان يمثله «دنلوب»» واستمر
يناضل حتى تولى وزارة المعارف المغفور له سعد زغلول باشاء فتولى سعد القبغص على ناصية

دنلوب بيديهالقويتين» ونحّاه جانباً .وكانقدأنشأمدرسة القضاء الشرعي لينشرتعاليم أستاذه
الشيخ محمد عبده» فلميجدمنيحمي هذهالتعاليم كعاطفء فاختاره ناظراًلماءفكان القوي

الأمين؛ إذ أحسن اختيار مدرسيهاء وساس طلبتها سياسة حكيمة» ينفث فيهم من روحه
الاعتزاز بالنفس والكرامة» والاستقلال في الفكر والرأي» والتخلق بالأخلاق الكريمة» وحب
الاطلاع» والرغبة الصادقة فيتحصيل العلوم علىاختلاف أنواعها .واختصٌ رحمهاللهبدرس

علم الأخلاق» فابتدع فيالمادة والأسلوب.
ولاثارت مصرثورتها الكبرى ثارمع الثائرين» وضحَّى بمنصبه فيمدرسة القضاء الشرعي؛
ونال وسام الجهاد إذ نفيإلىسيشل معسعد وأصحابه الأكرمين .فلمافكعقال سعد فك معه
عقاله .ولماتولى سعد وزارة الشعب كان ممااتجهإليهفي الإصلاح أن يسند إلىعاطف وكالة

وزارة المعارف» وهناترك السياسة ليعود للعلم مرةثانية»ثمليلبث أن توفاه اللهبعدستةأشهر
١ةم. [وانظر :تقويم دار
5و4سن
7لي
4يو
19من
فاى الشهداء .وكان ذلك في"٠
وك
تادء
فييجه
العلوم ص5/91؟1-8/0؟].

()١خرج رحمه الله في دار العلوم عام 481١م؛ وكان أولّ فرقته» ومن زملائه فيها الأستاذان
ت
الجليلان الشيخ محمد سلامة» والشيخ محمد زيد الإبياني .وقد استمر إلىسنة5011م يدرس
بالمدارس الثانوية» ثم انتقل إلىمدرسة الحقوق حوالي سنة 1591/م؛ وألقى دروس الشريعة

الإسلامية فيها .وممن درسوا عليه الأستاذ الدكتور محمد كامل مرسي مدير جامعة القاهرة» -

1

اعلاوعلياء
و تذكّ اتلُأستادً الخُمّر ىٍِ”يَ2النذ.ىْكا
ُ
سنات 1

ا علمٌ على لسانه لفى صصَووْتَ

حٌال
لّميْ
كأنّه الموسيقى» وعلى قَلَ
اٌئق كأنّهالمضْباحٌ المجُلو ..تذكرتٌ فيه
قنور
لضيء

الفقيه» وتاذكلّرمتُؤ فريّهحَ ايلُذسيْب
لَنْ فيعصره .ولميلحقة أحدّمنبعده.
 53وإنهليذكره بأطيب الثناء .وفيعام8061م انتقلإلىمدرسة القضاء الشرعي» فكان منبناتها

الأولين ...ومع أنه كان على خلاف دائم مع الأستاذ عاطف بركات باشا  فإنعاطفاً كان
يقدره كل التقدير» وكان هومنجانبه يقدّر ذكاء عاطف وعبقريته .وقدكان ذا شخصية بارزة
دل والإقناع قلّأن تكوجثديفريين .وكان يجيد العلوم العربية
ارةلعجلى
قوية مؤثّرة» أوتي قد
إجادته للفقهالإسلامي» حتى إن عاطفاً كانحريصاً علىأن يعطيه معدروس الفقه دروساً في
اللغةالعربية .وقدتوفي رضياللهعنهفي آخر سنة 7191م (١7347711-ه).

( )1هوالمرحوم الشيخ محمد الخضري بكء ابنالشيخ عفيفي الباجوري .وقدلقببالخضري نسبة
لروم عام 981١م؛ وتخرج فيها عام
عدا
لق ب
اتح
إلىشيخ أبيهالروحي الذي كانيجلهويقدسه .ال

60م ثم أمضى في التدريس ثلاثاً وعشرين سنةمنبينها ثلاث سنوات فيكلية غوردون
بالسودان [كلية الخرطوم الجامعية الآن] .وثلاث عشرة سنة بمدرسة القضاء الشرعي .وفيهذه

المدرسةتلت عبقريته العلميةفيالدرس والكتابة والإلقاء؛ نقدكانمحاضراً مثالياًيسترسل في
القول اسُْترسالآًء وقد أخذت المعلومات بعضها بحجز بعضء وتنساب نبرات صوته في

النفوس انسياب الثّمير العَذْبِء وكان اطّلاعه غزيراً لامثيلله.وكان يدرس الفقه وأصوله
وتاريخه» وهوأول منقسم تاريخ الفقهذلك التقسيم العلمي .وبجوار دروسه فيمدرسة القضاء

الشرعي كان يلقي دروساً في التاريخ الإسلامي بكلية الآداب؛ في الجامعة المصرية القديمة.
فكتب فيتاريخ النبي كيك والخلفاء الراشدين؛ والدولة الأموية» والدولة العياسية .ومازالت

كتاباته إلى الآن مثالاً يحتذى ...ولقد نقل إلى التفتيش بعد ذلكء فكان بين المفتشين نسيج

وحده؛ إذ لميكنبالنسبة للمدرسين المترضّدالمترقّبٍ الذييعدالمفوات» بلكانالموجّه المرشد
الذي يفيض بعلمه علىمنيمربهمن المدرسين .وقد استمر كذلك إلى أن توفي رحمهاللهفيمايو
.]1-55
7لوم
؟لع
 5د5ارا
صويم
عام[ .1791/وانظر :تق

وتذَكَّرتُ فيه الأديب الوايسعالأفق» الذي التقى فيكتابتهإشراقٌالدّيبادمع
ته

مح

مد

الفقيه وإحاطة المؤرّخ» فكان في عصره نسييجٌ وحده.

تددر تَ الأستاذً المهدي”" ,وإعجابَةٌ بالأدب العربي» وحْسْنَ اخحتياره ولْطفَ
حِسّه ودقة ذوقه» وأسلوبّ المُسَلْسَلَ كالثَمير العَذْبِء وموازناته الأدبية المصورة

للخطباء» وهم يتدقّقَونَ على المنابر تدفّقٌّالسيل فيمُنْحدرٍ الوادي ..وللشعراء وهم
يصفون حَلّجاتٍ النفوس» وحركاتٍ القلوب ,فيموسيقى تيزالنفس» وتوقظً الحس.
مورحوم محمد المهدي بقك.بمينلة زوغو الألبانية» تخرج في دار العلوم عام ؟981م؛
()١ل ه
ا

واتصل بالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده؛ وأخلص له فتأثر بأفكاره وتعاليمه.
وقدعنيمنذتوليالتدريس يبت روحالتنقلدابيمنيذه ومريديه» وكانلهمايشبهأن يكون
مدرسة خاصّة؛ يأوي إليهاليستمع إليهمحبو النقد الصحيح للقلم وللسان؛ فقد كانينقد
الكتابات المختلفة» وينقد الخطابة .وذكر رحمه اللهأنهكانممنيرتاد مدرسته هذه الزعيم الشاب
مصطفى كامل» وقد كان يومئذ يبدأ حياته المخنطابية والسياسية.

عمل رحمهاللهمفتشاًللغةالعربية فيوزارة المعارف» ثمنقل إلىدار العلوم عام6591 4م ثم
اختاره عاطف بركات عام 1041م لمدرسة القضاء .وكان عاطف رضياللهعنهحريصاً علىألا
تتخرج فرقه من مدرسة القضاء الشرعي إلاوقدمرتعلى الشيخالمهدي فيدروس الأدب
هوق جميلللأساليب العربيةوالشعرالعربي»وكانيبت ذلكبين
العربيوالتقد؛فقدكانل ذ

تلاميذه .كماكانيبت في نفوسهم جميعاًروح الحريةوالاستقلال .وكتاباته مترسّلة من السهل
الممتنع» فيها جممال وحلاوة وسهولة.
ونيالفترةالتيأمضاها مدرساً بمدرسة القضاء الشرعي كان يتولى التدريس بالجامعة المصرية
القديمة أيضاًء وقدتخرجعلىيديهفيهاالأستاذ الدكتور طهحسين.

وقدكان رحمهاللهورعاء كريء جواداء حسنالمندام» مهيب الطلعة» يؤثر سكنى الضواحي»
ويلتزم العربية الفصحى فيكلامه كله.توفيبالسكتة القلبيةف ١ي7 ينايرعام١791 5م. [وانظر:
تقويم دار العلوم أيضاًمن,]07/-1/11

أعلام وعلماء

ام

 0تُ بحرالعلم الذي لا تُكدرُهُالدلاء» الأستاذٌ أحمدّ إبراهيه”".
يُن» وتفكيرَةٌ ليد َأفقَهُ الواسع» ودراساته الفقهية المقارنةٍالمقَربةٍ
قهّه
لتٌدفقَ
تذاكّر

لولَباعليمد»ُؤْنِسَةٍ للغريب» التيتَقْتصٌ أوابدَالفقهفتتجعلّها دللا قريبةٌمألوفة بين
طهاعقنٍ الفقهاءِ الأربعة:
مكشوفة .ولقد كانرضياللهعنةأوَّلَمَنخرجٌ بانلفق

فدرسٌ مع مذاهبهم مذاهب الشّيِعةٍ الإمامية» والزيدية؛ والإباضية» والظاهرية:
( )١ولدرحمهاللهف يينايرمنسنة4711م فيحي الباطنية بجوارالأزهر» وتعلّم بمدرسة العقّادِين
وبالأزهر الشريفء وفي دار العلوم حيث تخرج فيها عام 1961/م» وكان الأول في تخرجه» ومن

لخوعبهداب
الشي
اشيلخععبزديز جاويشء وا
بينمنكانوا معهفيهذه الفرقة :المرحوم ال
ونر»
نخصحس
ملشي
النجار» وا

وعقَديّن فورتخرجه مساعد مدرس بدار العلوم» ثمتون

0ة5م نقل
1ي9سن
م بدبعاضرسء ثم درس اللغة العربية بالمدرسة السنية .وف
ليس
اتدر
ال
مساعد مدرس للشريعة الإسلامية بمدرسة الحقوق الخديوية» ثماختيرلمدرسة القضاء الشرعي
فيأول إنشائها عام ١109م فكان منبناتهاالأوّلين .وقدأمضى فيها 11سئةتفرغفيها لدراسة

الفقهالإسلامي .وفينوفمير 4791م نقل إلىمدرسة الحقوق مدرساً للشريعة الإسلامية» ثم
رُفْيَأستاذاً مساعداً فأستاذاً لكرمي الشريعة الإسلامية سنة 0781م» وانتخب وكيلاًلكلية
الحقوق سنة 749١م .ومع أنهأحيل إلىالمعاش سنة 5741م فقّدبقي يدرس لطلبة الدكتوراه

4ه).
545م
5ة 91
8سن
1به
قير(ىل
حت
وقدكانرحمهاللهعضواًفيمجمع اللغةالعربية» وفيمجمعفؤاد الأول للموسيقى العربية» وفي
لجنةالأحوال الشخصية التي صدرت عنها قوانين المواريث والوصية والوقف ...كاكانوكيلاً

اري للقانون المقارن سنة
هؤتم
افيم
لول
ااًمععنة فؤاد الأ
جدوب
عاماًللشبّان المسلمين» ومن
 7م .واعتبرته دائرةالمعارف الأمريكية للشخصيات العالمية رجلاًعالميأ فنشرت تاريخ
حياته» وأسماء مؤلفاته[ .ارجع إلى ص41؟  751-فيتقويمداالرعلوم؛ واإللىمقجالةنون
والاقتصاد :العدد 00

ذهنا
اتب
تاك
سم
أضاً
6م ] .وينظر أي

العلامة الشيخ عبد

الفتاح أبوغدة عنفقيهالعصر ومٌجدّد أسلوب الفقه الإسلامي فيمصر الشيخ العلامة أحمد
إبراهيم فيكتابه#تراجم ستةمنفقهاء العالمالإسلامي فيالقرن الرابع عشر» ص.1-571١١١

ذكرى أساتذتي فيدار العلوم

ملس

فكشف بهذو الدراسة يعننابيع الفقه مفخيتلفي امجاهاته ونواحيه؛ قَجَْاهُ اللهعن
االفلقإهِسلاميٌ خيراً.

وتذكّرثٌ المفسّرَ العميقٌ الأستادً الشيت حسن منصور”" ..تذكّرتُةُ ِسَمْته
الجليل الرائع» وتذكّرتٌ صاولئَعةمُيقّ فيدرسه وعباراته الأنيقة»وألفاظه المنتقاق
وأسلوبه الكلاميّ» وتذكّرتٌ إلقاءَهُ الهادئٌ الرتيب ..وتذكّرتٌ حُلقَةُالدينيٌ»وأدبَة

الكعقيق الى خارلاية آذ يكو القراة لهخلماءءرلقه كادرضياللهعلهضتورة
للسلفي الصالح في دينه وتقواه.

وتذكّرتُ الأستااً عبدَ الومّاب خيرَ الدين”" :الأديبّ الفقية المفسَّرَ الذي كان
( )١ولد رحمه الله بالإسكندرية سنة 7181٠م؛ وتلقى مبادئ العلوم العربية والدينية في مسجد

إبراهيم باشا بهاء ثم انتقل إلى الأزهر الشريفء ومكث به مدّة طويلة التحق بعدها بدار العلوم؛
وتخرج فيهاسنة 141م .وقدعَيّنمدرّساً مدة»ثمكانرئيساًلقلمالنسخ بمحكمة الاستئناف.

ثماختيرمدرّساً بمدرسة القضاء الشرعي عَقِبَ إنشائهاء ثمّوكيلاًلهاءفناظراً لتجهيزية دار
لاًعلدلاروم العُليا حتى أحيل إلىالمعاش عام 80*791م .لهمذكرات قيمة غير
اكيل
العلوم؛ فو
يه
يكلمع
مترا
زلاش
مطبوعة في التفسير والأدب» وكتاب الدين الإسلامي للمدارس الثانوية با
عبد الوهاب خير الدينومصطفى عناني .وفسر جزء تبارك ولكنه ليطمبعه .وحرّر قسم التفسير
والحديث فيمجلة الأزهر منذ أنشئت حتى اختاره الله إلى جواره عام ”7191م (0"1:-اه)ء
ارم».
سلةلانو
لاكإمج
انذ
وكان اسمها حي

[انظر :ص5١ 4 فتيقويم داالرعلوم].

(؟) تخرج رحمه اللهفيدار العلوم عام 4481م ,ثمكانأستاذاً بمدرسة القضاء الشرعي ودار العلوم»
يدرس العلوم الشرعية وخاصة تفسير القرآن الكريم؛ والحديث الشريف .وكان يجمع بين
جلال العلم وعلائم الصلاح والتقوى .وقدأحيل إلىالمعاش عام 791 8م؛ واشترك فيتأليف

كتاب «الدين الإسلامي»؛ كا سبق في التعريف بالأستاذ الشيخ حسن منصور[ .وانظر :ص/7اه
ورم].
لقوعيملدا
فايت

اعادم وعلاء

8

يذوقٌ الألفاظ والمعانَ بِذَّوْقِهِ البياقٌ المُرْمَفء كا يذُوقُ الطاعمٌ المَطعوماتِ
والمشروبات ..وتذكّرتٌ وقارَةٌ وقوةً إيانه بالله وبرسوله وبالحق .تذكّرتٌ حماستة

وحرارتهُ فيدرسه» وصَوْيِه القويّ المتهدّج الذي يَصِلٌإلى أعماقٍ النفس ..وتذكّرتٌ
تلاوئهُ المستمرةً للقرآنٍ كلماأحسّ ا حتن إنةتكد هه أنساء مذكراء عزنا
عناللهجل جلالَّهُبحديئه وكلامه.

وتذكّرتٌ الأستاًمحمدعفيفي”" فيعُمْقَفقهه.وإصابة نظره» وحسن توجيهه.
وذكايه وألمعيته.
6

ا

رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم.

( )١هوالمرحوم الشيخ محمد عفيفي عبدالله.تخرج فيدار العلوم عام٠41١ 5م»وكان أول المتخرجين
فريقته» وهي الفرقة التي تولى امتحانها الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدهء واقاللتفقيرير
اكلذتيبه عن هذا الامتحان« :تموت اللغة العربية فيكلمكان وتحيا في دار العلوم» .تولى
ارس الابتدائية» ثمنُقلإلىمدرسة القضاء الشرعي عام ١804م حيث تولى
مدفي
ليس
اتدر
ال
تدريس الفقه فيهاء وقدكانرحمه اللهحريصاً فيدراساته الفقهية علىرد كلفرع إلىقاعدته.
وقدتربّىفيهبذلك ذوق فقهي صادق .حتى إنهكانيتغلغل فيفهمالفروع ويربط بينها برباط
ها.
سصل
او أ
يه
قكم
مح

ونقل رحمهاللهإلىمدرسة المعلمين العليا سنة ١479م فتجهيزية دار

ايلنفسسنة»
العلوم سنة 741*٠م, ومنهاتدب لادلارعلوم سنة4791م وثُقل إليهانبائياً ف
وبقي أستاذا للشريعة الإسلامية مهاحتىتوفي رحمه اللهفيصيف عام 5791م (8-ه711ه).
ص
٠:8
5نظر
[ا

ورم].
عملدا
لوي
فايتق

م

الإنامالكوتري

الإمام الكوثري
(59؟1-1١ل/الااه)

بقيّة لالسّلف الصّالح:

2قّدَالإسلاعم )0ُ11إقاماًمنآثية المسلمين الذين عل ٠هو
م 4نذأأتكثرمنعامقَ
بأنفسهم عن سَفْسَافٍِ هذه الحياق» واتمهرا إلى العلم اجا المؤمن لعبادة ربه» ذلك

بأنعهَلِمَأن العلمعبادةٌمنالعبادات يَطَلّبُالعالمثبهرضا اللهلارضاأَحَدِسواهءلا
يْقِىيَدَعَلُوَاًفيالأرض:ولاماد ولااستطالة بفضل جاه ولايريدةعاضا من

أعراض الدنياء إن) يبغ به تُضْرةً الحنَّ لإرضاء الحنّ جل جلاله .ذلكم هو الإمامُ
الكوثريّ» طيّباللهثراه»ورَضِيَ عنهوأرضاه.

يذهالسنينكم خاحلماكانالإمام
ل أاعرفٌأن عاليماتفخَلَامكانهن ه
الكوثريء لأنهبَقِيَةٌالسلفي الصالح الذينلميجعلواالعلممُرْئَرّقاًوللغاسُالَّياًة:
بل كان هو مُنْتَهَّى الغاياتِ عندهم» وأسمن مَطارح أنظارهم» فليس وراء علم الدين
عالم.
اُرْتََىَيَصِلٌإليه
يتغيّاها مؤمنٌ» ول م
غايةٌ

لقدكانرَضَِْ الله عنه عالاًيحم فيه القولُ المأثورٌ« :العلماء وَرَنَةُالأنبياء»»
وماكانيّرى تلك الوراثةٌشَّرَفاًفقط» لِيفَخِرَ بهويَستطِيلٌ على الناس» إنماكانيَرى
( )١توفيبعدعصريومالأحد 4١ من ذي القعدة ١71/١ه الموافق ١ أغسطس 7841١ م ,رحمهاللتهعالى.
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تلك الوراثةٌ جهاداً في إعلان الإسلام» وبيانٍ حقائقه» وإزالةٍ الأوهام التي تَلِحَقُ

جوهرّة فييْدِيه للناس صَافياً مُشْرِقاًمنيرء فَعْسُو الناس إلى نُورِه ويبتدون بهديه»
وَأنتلك الوراثة تتقامّى العالمأن مجاهِدَ ك) جاهد النبيّون» ويصبر على البأساء والضراء

كا صَبَدُواء وأن يَلْقَى العَنّتَ ممن يدعوهم إلى الحق والهداية كي لقواء فلِيسَتْ تلك
الوراثةٌ شَرَفاًإل لامن أََدّ في أسبابهاء وقام بحقّهاء وعَرّف الواجب فيهاء وكذلك

كان الإمامٌالكوثري رَضِيَ الله عنه.
المُجَدّد الحقيقيّ:
إنذلك الإمامَّ الجليل لميكن من المنتحلين لذهب جديد» ولا من الدعاةٍ إلى

بأَمدرِيءِ يلُسمْبّق بهه ولم يكن من الذينيَسِمُهم الناسٌ اليومَ بِسِمَةِ التّجديدء بل
كانيَنفِرٌمنهم؛فإنهكانمُتبِعا موُلمبيتكَندِعَا ولكنّى معذلك أقول :إنهكانمن
المُجَدَّدين بالمعنى الحقيقيّ لكلمة التجديد ,لأنْ التُّجديد ليس هو ما تَعَارَقَهُ الناس

اليوم من تلع للرّقةٍ ورد لعهد النبوةٍ الأولى» إنما التُجديد هو أن يعاد إلى الدين
رَوْنَقُه وبال عنمها عَلِقّ به من أوهام ,ويِبيّنَ للناس صافياً كجوهره؛ نقكِيأَاصًله؛

وإنهلمنالُّجديد أن تياالسّنَةُوتَمُوتٌ البدعةٌ» ويقومبينالناس عَمُودُ الدين.
إحياء السنة النبويّة:
ذاللكتهَوجديدٌ حقاًوصدقء ولقد قام الإمامُ الكوثري بإحياء السنة النبوية»
فَكَشَفَ عن المخبوء بين ثنايا التاريخ من كتبهاء وبِيّنَ مناهجٌ رُواتهاء وأعلنَ للناس

في رَسَاِئْلَ دَوَّنها وكني مها سْنة النبيّ يِه من أقوالٍ وأفعالٍ وتقريرات .ثم

مك غلم عقيوة اناه التنارقة الذي قافا اليد ووعرها كن برعاعيك تقر

الإمام الكوثري
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كتبّهم التي دُوٌنَتْ فيها أعاهُم لإحياء السنة .والدّينُ قد أَشْرِيَتُ النفوسٌُ حُبَّهُ
3

والقلوبٌ ل تمُرنَقبفساد .والعلاءٌل تمَشْغَّلهمالدنياعنالآخرة» ول يكونوا فيركاب

الملوك.
العالم الحق:

لقدكان الإمامٌالكوثري عالماًحقَّاءعَرّفعِلمَهُ العلماءٌ وقليلٌمنهممن

أدرّك جهاده» ولقد عَرَفتّهُ نينقبلأن ألقاهءعَكرَفتبّاهُبفايته ايلُتشيْرِقُ فيها
اتٍ النتيشقارمعهلىاء وماكان
وه ع
طلى
خعلي
مف تي
طقاتِ
ُورٌالحق»وعََ
ارَفت
لّهُ
واللهعَجَبِيمنالمخطوط بِقَدْرِإعجابيبتعليق منعَلَّقّعليه»لقدكانالمخطوط
أحياناًرسالةصٌغيرةٌ» ولكنّ تعليقاتٍ الإمامعليهتجعلٌمكنتهاباً مقروءاءوإِنَّالاستيعات
والاطّلاعَ وانّساعَ الأفق»تَظهرٌافلتيعليق باديةٌ ليان وكلٌطذَلّكملَعاوة عبارة»
ولطف إشارة» وَقُوَةٍ نقده وإصابة للهدف» واستيلاءٍ على التفكير والتعبير» ولا

يمكنٌ أن يجولٌبخاطر القارئ أنهكاتبٌ أعجمي وليس بعربيمُبين.
شذة تواضعه:

ولقدكانلمَرْطٍتواضعِهٍ لايَكتّبٌ مععنوان الكتاب عمَّلَّهُ الرسميّ الذي

كانيتولاهفيحكمآل عثمانءلأنهماكانيَرىرَضِيَاللهعن أهن ّرفالعالِميَالُهُ

من عَمَلِهِ الرسميّ» وإنما ينعانُمهُلمِنهٍ العِلْميّ» فكان بعض القارئين  لسلامة
اَجُولُ بخاطره أن
المبُنىمعدقّةالمعنى»ولإشراقٍ الديباجة وجَرّالةِالأسلوب  ل ي

الكاتب تُركيٌ بل يعتقد أنه عرب وُلِدَ عربيء وعاش عربياًء ولتُظِلَّهُإلا بيئةٌعربية.
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في تقصيرهاء ليتمكّن طالبٌ علوم الإسلام منالاستيعاب ومّضُم العلوم ,العصررها

بالنسبة لأعجميّ يتعلّمبلسانٍعرب مُبين.
العالمالنزهالأنف:
وهوفيكلّأحواله العا2الئرهُاليف الذيل ياَعتِوِدُعلىذى جاهفيارتفاع,

ولايَتَملَّقٌ ذا جَاهِلنيْ ملَطْلَبِ أو الوصول إلىغايةمهماكَدْقَتُ» فإنهرَهِيَاللهعنه
ُرولاصل إليها إلا طريقٌ سليم ومنهاحٌ مستقيم» ويلماكِن
كان يَرى أن معاي اليأمو
2

1

و

و

1

أن يصِلّكريمٌإلىغايةكريمةإلامنطريقيَصُونُالنفسٌّفيهاعنالهّوَّانء فإنهلا
يُوصِلٌ إلىشري إلاشريفٌ تله ولاسرف فيالاعتهاد علىذوي الجاهفيالدنياء
إن منيعتمدٌعليهم لايكونعند اللهوجيهاً.

سَعَىرَضِيَاللهعنهبجِدَه وعَمَلِهِفيطريق المعالي حتى صار وكيل مشيخة
الإسلام فيتركياء وهوممّنيَعرِفٌللمنصب حَقه لذلك ليُفرّط فيمصلحةٍ إرضاءً
لذي جَاوٍمهمايكنقوياًمُسيطرأء وبل أن يُعْرَلَمنمَنْصبهِ فيسبيل الاستمساك

بالمصلحة .والاعتزالٌ فيسبيل الحقٌّخيةمنالامتثال للباطل.
مةية:
اشيخ
لالم
سالة
إوك
لعن
اْله
عَر
عَِلَ الشيخ عنوكالة المشيخة الإسلامية» ولكنهبَّقِيَفيمجلس وكالتها

الذي كانرئيساًله»وماكانيَرىعَضّاً امه أن يَنزِلَمنالرياسةٍ إلى العضوية مادام

سبّبُ التزول رفيعاً إنه العُلُوٌالنفسيٌ لا يمتّمٌ العامل من أن يعمّلٌ رئيساً أو مرؤوساً
لعة:
اىن
خهالال
بارك
تالفزة جمدمن الكفقذانه وت

الإما

0

امتحانه الشديد وإيثاره اللمجرة:
ولكنّ العالِمَ الأبيّ اَمَف التَّقِىَّيُمتِحَنٌ أشدَّامتحانء إيَذرى بلدَهُ العزيرٌ
وهو دار الإسلام الكبرى» ومناط عِرَّتَه و آمال المسلمين؛ يَسُوَدُهُ الإلحاد ثم

يُسَيطِرٌعليهمنلايرجولهذاالدينٍ وقارأءث يمُصبِحُفيهالقابضٌ علىينهكالقابض

على الجَمْرء يثَحمِدُ ه َوفْسَهمَُقْصُوداًبالأدّى»وأنه إن ليَنّْجُتيفي حياباتٍ
السّجْنء وحِيلٌ بينه وبين العلم والتعليم.

ة :إما يأَنبقَى مأسوراً مقيّدأء ينطفيئ
انأثمور
لبي
عندئذ يَجِدٌالإمام نفثسّه

علمٌّهٌ فيعَيَاباتِ السجون ,وإنَّذلك لعزيرٌ على عالمتَعوّدَ الدرسٌ والإرشادٌ وإخراج
كنور الدّين ليُعلّمها الئاس عن بِيّنة وإما أن يتَملَّقّ ويُداهِنَ ويالى» ودون ذلك

حَرْطٌ الاقَتلَادأبعلحنراق» وإما يأُهناجِرٌ وبلادُ اللوهاسعةٌء وتذكّر قولهتعالى:
#أَلَجْدكن رض اللهواسيعة كْبَاجروأ فيب [النساء.]719 :
رحلاته واستقراره بالقاهرة:

هاجرٌَ إلى مِضْرٌ» ثم انتقَل إلى الشام» ثم عاد إلى القاهرة» ثم رَجَع إلى دمشق
مرة ثانية» ثم ألقّى عَضَا التّسيار نهائياًبالقاهرة» وهو فيرحلاته إلى الشام مامه في
القاهرة كان تُوراًء وكان مَسْكَنّهُ الذي كان يَسكُِّنْه ضَوُلَ أو انّسَمَمَدْرَسَةَيَأْوِي

إليها طلابٌ العلم الحقيقي» لا طلابُ العلم المَدْريِي فيهتدِي أولئك التلاميدٌ إلى

ينابيع المعرفة» من الُتُّبٍ التيكُتِبّثْ .وسُوقٌ العلوم الإسلامية رائجة ونفوسٌُ العلماء
عامرةٌ بالإسلام» فرّدّ عقولّ أولئك الباحثين إليها وَوَجََهَهم نحوّهاء وهو يُفسّرُ
المُغْلَّقّ لهم ويَفِيضٌ بغزير علوه وثارٍ فكره.
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لقاء أبيزهرة بالشيخ الكوثري واعتزازه بثنائه عليه:
وإِنّكاتبٌهذهالسطور ليَلْقّالشيخ إلاقبلوفاتهبنحوعامين» وقدكان اللقاءً

لوحي م قنَبْلٍذلكبينين»عندماكن أتقرأًكتاباه»وأقرتأعليقهعلىم ماُخرجٌ
بوظظ طوواتر ام االفعقى كس ورباعت حاسفَبقٌ أنَّليفي نفس ذلكالعالمالجليل
مِثلّماله فينفسيء حتى قرأتٌ كتابه١ :حْسْنَ التّقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف
القاضي» فوجدتّه رَضِيَاللهعنهحَصَّني عندالكلام في الحِيّلٍ المنسوبةٍ لأبييوسف

بكلمة خير .وأشْهّدُ أن سمعتٌ ثناءٌ من كُبَراءَ وعلّاء» قَمَا اعْتَرَرْتُ بثناء ى)

اعْتَرَرْتُبثناءذلك الشيخ الجليل» لأنهوسامٌعِلْمِيٌّم ينَملِكٌإعطاءًالوسام العلهي.

ر:
كمنزصفي
ّتلٌ مُقامَةُ» وإني لأمَسَِييدُْفديانٍ العَمَبٍَ
أكثجّيهكن
سَعَيْتُ إليهلألقاه» ول
الخضراء؛ فوجدتٌ شيخاً وجيهاً وقوراًء الشَّيبُيدق منه كور الحق» يَلْبَسٌ لباس

علماءالتّركقدالت حولّةُطلبةٌم سنُوْرِيّة»فوَقّعفينفسي أن اهلشيحٌالذيأسعى
هنم :من الشيخ؟ فقال :إنه الشيخ
دم
حرتٌ
أتفس
إليه .فأيناْ ايل تلاميدهُ حتىاس
ي» فوجدتٌ
بيه
سإل
فمتٌ
ندَّ
الكوثري؛ فأسرعتٌ حتىالتقيتٌ بهلأعرف مُقَامَهء فق
عندهمنالرّغْبة فياللقاءمِثلّماعنديء ثمزُرْنّهِفعَلِمتٌ أن فهَوْقٌكته وقَوْقٌ

بُحوثه» وأنهكَمْرْفييفصر.

اعتذارالشيخ الكوثري عن التدريس فيدبلومالشريعة بكليةالحقوق:
هناأريدأن أبديَ صفحةً منتاريخذلك الشيخ الإمام»لميعرفهاإلاعد

قليل:

الإمام الكوثري

ام

لقدأردثٌ أن يَعُمَّنفعٌههوأن يتمكّنطلابٌ العلممنأن يدوا وِرْدَهاُلعَذْبِء
ويتتفعوا منمَنْهِلِهِالغزير»لقداقتَرّحقسمٌالشريعة علىمجلسكليةالحقوق بجامعة
القاهرة :أن يندب الشيخ الجليل للتدريس في دبلوم الشريعة» من أقسام الدراسات

العليابالكلية» ووافّقٌ المجلسٌعلى الاقتراح بعدّأن عَلِمَالأعضاءٌ الأجلَاءُ مكانّ
الشيخ من علوم الإسلام؛ وأعمالَّةٌ العلميّةً الكبيرة.

وذهبتٌ إلىالشيخمعالأستاذرئيسقسم الشريعةإِيّانذاك» ولكننافوجئنا
باعتذار الشيخ عن القبول بِمَرَّضْهِ ومَرّضٍ زَوْجِه وضَعْفٍ بصره .يثُمصرٌّ على

الاعتذار وكُلَّاألْحَسْنا فيالرجاء لَجّفيالاعتذار» حتى إذا لمنجد جَذُوَى رجوناه
ف أين يُعاوِدَالتفكيرٌ فيهذهالمُعاونة العلمية التيتَرْفّبُها ونتمتاهاء ثمعُدتٌإليه

أرداخً مررةىٌء أكررُ الرجاءً وألِِفُ فيه» ولكنه فيهذهالمرة صكارنيمعحياًء
متف
قال الشيخ الكريم :إنَّهذا مكانٌ علمحقاًءول أاَرِيدُأن أَدرّسَفيهإلاوأناوي
لقيدرُوسيعلىالوجّهالذيأُحِبُوإنَّشيخوختي وضَعْفَ صحتي وصِحَةِزؤجي.
وهي الوحيدةٌفيهذهالحياة»كلهذال ياُمَكِّنِي منأداء هذاالواجب علىالوجّه
الذي أرضاه.

نفس الكوثري العلويّة:
خرجتٌ منمجلس الشيخ وأناأقول :تأَيفْسٍ ع لُوِيّةكانت سجن في ذلك
الجسم الإنساني؟! إنهانفس الكوثري.

وَإِنَّذلك الرجلّ الكريم الذي ابْتّلِيَبالشدائد فاتتصر عليهاء ابِتّلِيَ بفقدٍ
الأحبة»فَقَقَدَأولادهُفيحياته» وقداخُتَرَمَهُم الموثُواحداًبعدالآخر» ومعكلفقدٍ
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لَوْعَة ومعكللَوْعَةٍنُدوبٌ فيالنفس وأحزان فيالقلب .وقد استطاع بالعلم أن
و
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يَصبرٌ وهويقول مقالةً يعقوب :لاعْصَبرٌ جيل وَأآللَّْسهُْتَعَانُ* .ولكنّ شريكتّه في
السّراء والضرّاء أوشريكّة فيبأساء هذهالحياةبعدٌتواليالنكّبات» كانت تحاول الصبرّ
0

ف

85

م
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جَدّءفكان هامُواسياً ولكلُوٌمها مُّدَاويأه وهوهو نفسّه فيحاجة إل دىَوَاء.

ولقدمَعََى إلىربّهصابراً شاكراًحامداء ى ي!ّمضِيِ الصديقون الأبرار» فرَضِيَ
0

اللهعنه وأرضاه.
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الدكتور محمد صالح”'
و

اه)

الفقيه المحقق والمسلم الصادق:

إن من الحنٌّ على مجلة «لواء الإسلام؛ أَنْتَنْعى إلى العالم الإسلامي عالاً من
علماء القانون؛ الذين خدمُوا الفقةالإسلاميّ ورفعُوا مناره :ونشثوه وأذاعوا ذكرّه؛
ذلِكمهو الفقيهُ المُحقّقء الأستاذً الدكتور محمد صالح الذي كان أستاذاً للقانون

التجاريٌ» وعميداً لكليةالحُقوق» ووكيلاً للجامعةٍ المصريّة.
لقدكان الدكتور محمد صالح فقيهاًمخلصاًفيطلب الحقيقة» ومسلماً صادقٌ

الإسلام» ومؤمناً كلّالإيهان بحن الشريعة الإسلامية في أَنْتَذِيمَ وتَنْمَشِرء وأن
يكونّ الفقهُ الإسلاميّ مَضْدرٌ القوانينٍ في البلادٍ الإسلامية» ويُعتِبرٌ ذلك تقدّماً

وسَبْراً إل اىلأمام» لا رَجْعَةٌ إلى الوّراء.
تحبيبه الشريعة الإسلامية إلى طلبة كلية الحقوق:
وفي مدّةٍ عمادته لكلية الحقوق» أدارٌ الكليةً مبذه الرّوح السّامِية» فكانَ حريصاً

عل أن تتعنت:الكرينة إن الطليةه وشدل ها مكاقها دن علوم القائوكاة كيز

بذكرها فيدروسه .ويقبسٌ منها فيبحوثه» ويدرسها متعمّقاً فيدراستهاء ويُعلنُ محاسئّها
ننة
سء م
لعشر
اني
ام» :العدد الثا
لاء
إلةس«لو
()١لمج
ا

7-16م .وتلرهجمة في
١9ه
7/1
السادسة11 :

«الأعلام» للزركلي 5:١72 واسمّه هناك :محمدبنعبد العليم صالح.

أعلام وعلماء

0

بقوله وقليه .وقدتولّالعادة» وللشريعةٍ كرميئٌ واحد.وبِمَسْعَاهُ الحميدٍ وهمَيِهالعاملةٍ

ّلهاان.
يان
سك
رصة:
الكمخل

وميه وإخلاصه نشأث فيمدة عمادته دبلومٌ للشريعة» فْوَّسمَّ بذلك دراستهاء
ل

ل

ا

د

وقصّدوا إليهمن كلّفجٌّعميق» وبذلك أسُدى للدراسات الفقهيّة أجلّما يقد
لهامي
لصٌ
اخْل
سفق
إ لل
مُ

نملشهرعلهىا:
إخلاصه للشريعة وع
لقدكانرَحِمَةٌاللهمخلصاًللشريعة الإخلاصٌ كله يعملعلىنشرهاكماجاء
ها الكتابٌ والسُّنةء وىا اجِتَّهَّدَ الفقهاءٌ السابقون» وكان يرى في استنبطّه الفقهامٌ
أعمقٌّ النظريّات» وَأَدَق القواعد .وأصَلحَ الحلول لمشاكلٍ المجتمع الإنسانَّ» يطلبُها ىا

دكن سبحا لكا يتوه الغريون وعن يلف لنومبوق القريدة الإ_سلامية بلع
خدميّها الآنّ كثيرون» ولكن قلّفيهم من يكونٌ له إخلاصٌ الأستاذٍ المرحوم الدكتور
ليسوتجاف وا فيه رقو ناممدع انار قراف دانهاومعاقها.

أقسام القانونيين من علوم الشريعة الإسلامية:
لقد وٌحِدَ الفقهُ الإسلامِيٌ مكتوباً فيكتب كثكيربمانر رجالٍ القانون» ومنهم
من يدّعي نه يريدٌ تَثْرٌ الشريعة :وأنَّهُ يخمل لواءها .وفي الحق أننا نَقِسِمْ أولئك
القانونيينثإللىاث أقسام:

أَوَهُم:منيُحَمّلون كتبهمبالمسائلالشرعيةلتزدانًمهتالكالكتب» ويكمثُوا
موازنتهم منغير أي ِانٍ بهاءفهم يكثبونَ المسائل الإسلامية» ىايكتبونَ بعص

ف

عه

برام الصينٍ والحنود .وشريعةً حمورابي؛ وأوائك لا يدّعون أنهمينشّرون الشريعة»
يوَلداْعُون إليها.

هًم»
ريّعة
انّط
كْتكو
فأن
أعلى
لكن
ةًَ» ول
عخدم
ينتْ
رثأَ
شاد
لٌأر
وثانيهم :طاائفة

خاضعةٌ لأحكام قوانيئهم؛ فهملايفهموتها كائناًمستقلاً»لماكيانقائمٌبذاته»ولها

أخزرل لت ا كن رقنا عام لووول مالا م فنرمهب يتعكر
لهذا في فهم الدارسين للشريعةٍ من المسلمين ,ولا يرَوْنَ الطريقة المُثْلى لفهيها إِلّا
 5في فَهْمِها؛ فِالمُسْتَشْرِقُونَ ولؤلم يكونوا علماء قانون» حَُجَةٌ
ا

فيها وصَلُوا إليه من الدراساتٍ الفقهيّة :يؤخدٌ عنهم؛ وَيُحْتَجٌ بهم؛ ولا يُحْمَجٌ
عندّهم بأقوالٍ أحدٍ من علاء المسلمين إلا فإيحدى حالين :إِمَا أن يكونّ قد درس

ما قالهُ الغربيون» وتعمّقٌ فيه بلختّهم؛ وإما أن تكونّ آراؤه كلّهاموافقةٌ كلّالموافقة

لآرائهم؛ فإنْ قشاللخهمص :إنَّالفوائدَ التيتتعاملٌبهالمصارفٌ الآن»ليست من
سّر
يمِن
ميس
لٌ ل
اوّة
الربا شفيء؛ فاهلوعام النَبتء وإِنْ قا لهم:إِنَاّليانصيب ونح

فيشيءء قالوا :إنه الفقيه المحقّى .وهكذا يريدون الشريعةً إفهياب يحبّونه» ومنطو
يريدونه» ولو تَبَاعدَ ذلك عن يبنوعهاء وأولئك هم الذينَ نعتقدٌ أن من رحمةٍ الله

بالشريعة أن يكُفَّهمعنهاء ويحفظها منهم؛ ويحميّها دوتهم واللهمنورائهم محيط.

والقسمٌ الثالث :أولئك الذينألّصوا للشريعة وفهموها حقّفهوهاء وعرفوها
حقٌّ المعرفة؛ ولميعرفوها إِلّامن ينابيعهاء وعلموا أن الدَّارسِين لما من الغربيين الذين
علموا العربية» إماأنهملميفهموها لأنهاتق عنفهيهم؛ لأنهاقانون» وليسُوا قانونيين؟؛

وإمًالأنهمأرادُواأن ينشّروها شائهة»ولايرجونًلهواقاراً؟وهمفيا حاليْنليسوا حَُجَةٌ
تُتَّبَعُ أقوانُم؛ وعلى رأس هذا القسممحمد صالح؛ وإنه ليذهبُ به قَرْطُ حرصه

اعلام وعلاء

رفن

عاللىفكر الإسلامي مِنْأن يُضَّوَّهَإلىأنيَْظنَّأن مَنْيدرسٌفايلغرب بعدأن
-

يدرسٌ الشريعةً الإسلامية من يناببعها فيالشرق؛ يلساتفيدٌ شيئاًف ديراسيِهٍ الشرعيّة؛
ّدح لكاتب هذهالسطور مرةأَنّهيفسّدتفكيرٌهفيالشريعة.
رهق
بصلإن
خسارة الشريعة والجامعة والقانون والأخلاق:

لقد خسرت الشريعةٌ الإسلاميةٌ بموتٍ المرحوم الدكتور محمدصالح نصيراً قويً»
ومخلصاً مؤمناً وخبيرٌ العلمبوفاتهعالمامًحققاًعميقٌالنظرة»صادقٌ الفكرة؛ يغوضص

قناَسشفيحيَلبَةٍة.
عيلىُالحبقارئقِ»رثُمها لل
وم يعلم الذين درسُوا القانونَ التّجاريء عالماً كتبّ في القانونٍ التجاريّ خيراً
منه؟ أبرزحقائقّه وضمّنّ ماكَيَبَ الأحكامَ التي اسْتَنْبِطُها فقهاءٌ المسلمين في

موضوعه» وأعلنَ خواصّها ومزاياها فيقلم مُصور مُبيّن.

وخسرت الجامعةٌ عالماً جامعياًء انصرف للعلم انصراف الرَّاهِدٍ للعبادة» فعا
طالباً للحقيقة» وماتٌ وهو يطلبها.

ْ

وحِرَ القانون فقيهاً مشْترِعاً فقد وَضَعّ مشروعٌ القانونٍ التجاريّ» وكتب
مدكرقة الإيضاخية :وأؤق عل الغالة: :ولك لكل أجل كاب فقدامات قبل
أَنيُْقدّمَههوللملافيهذهالأمة.

ْ

وخسرتٍ الأخلاق والفضيلة رجلاً يؤمنٌ بالحقٌ» ويؤمنٌ بالله» ويؤمنٌ بالفضيلة»
ويؤمنٌ بالوفاء» ويأخلٌ عند تمشاتدٌ الأمور ويَحَكُم ا وهالوى بقوله تعالى:

يٍرت [ 4الأعراف.]941 :
لعَن
هعْرض
لاحْذالعو وم لمر وَأَ

رحم الله محمد صالح؛ وجزاه بأكثرٌ من عملهه وأثابّه ثوات المخلصين .إنه
سووع

الدعاء .

الأستاذ عبد الومّاب خلاف”"
/ااماه)
(هه:

مُروءته وكرامته واستقامة فكره ونفسه:

عزيرٌعل أن أكتب فيالأستاذ عبدالوهاب خلاف ناعياًء فقدكانرحمهالله
مِلْءَ النفس» ومِلْء العين» ومِلْء القلب .ولقد عاشرثّه أعكثِرشمنرين عام ف)
رأيتُمنهجَفُوةٌفيلقاء»ولاغَصَّباًفيخلافء ولاإسفافاًفيمعاملة» بلكان رضي
الله عنهُ عفف اللسانِء سَمْحَ الوجه ينّجه دائاًإلى معالي الأقوالٍ والأفعال» ويتجنَّبُ
مة ولي وَجَدق خزعنة اامالانيمثسروءة لتركيا
اوءة
رهقر
كء ل
وانها
ستسي
ولبقي صادياًحتىيرتوي مّع اَلمُروءةٍوالكرامة.
قىةٍ
يإل
ل.يحتّقجهُ
لٍ والنفس» كاستقامة قاامته
قكرٍ
لمَعالف
اتقي
كانرحمهالول مهس

فيفكرمستقيم لاالتواءًفيه»وإلاىلتَعبِيرِعنهافيعبارة مستقيمة بيّنةل إامهامفيها.
الصابر بفليائه الشاكر رفخيائه:
لاًافميه .أإصَناببّه الضرّاءٌصَبَروإن
رأيته مُشرقاًفيآمالهء كارأيثهصآابر
أصابثه السَّرَاءُشَكَره فكانَشأثهشأنّ المؤمن دائأً؛ماأجلورحاًالفيِنء لاتبطره
( )١مجلة «لواء الإسلام» :العدد الحادي عشرء من السنة التاسعة (١8/9051ه 5691 -م).

اعلاع وعماء

شق

النعمة» ول تاُؤْيسُه منرحمةٍاللهالنقمة» وكثيراً ماسمعتّهفيشدائيه يقول فيضراعة

المؤمن :ربكا أَفْرِعْعَلَكََاصَبْرَا [ 4البقرة5 :؟]٠.
ولقد رأيثُه وقد فَقَدَ عزيرٌيْن له من أبنائه يتأسّى بأقوالٍ المؤمنين» ويتذكّرٌ

عباراتٍ الصَابرين» وينقل إل فيحديث الصاير» كلمدٌ صديقلن ناالّهم ناالّه»فقد
0دٌ أنْ أَفقِدَ أبنائى وأفقدَ إياني .لقد فقدث الابن» فليبق الإيمان!
قال كا قال :لا أري
سه و وي ع

عقول ي 5عقوب:
3ثمير 2دّد .فيإيانٍ

عد

ل سرس لل ب

لش لرت يو

فصبر جميل وَأللّهُالْمِسَمَعَانَ * [يوسف.]81 :

ولقد كنت أقرأقوله تعالى# :وَلَينَأذقنا الإضن هنا رَحمة ثم تَرَعَنها مِنْهُ
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حكبيرٌُ © [هود]١١-9 :؛ وأجدٌ أن الأستاذٌ خلافاًرضىاللهعنههومنهذا المُسْتثنى,
الصَابِرُ فىبلائه» الشاكرٌ فىرخائه» رحمه اللهرحمة واسعة.

نحن الذين ارتبطّناممّذلكالعالمالجليل» برابطة الودوالصّداقة» وذقنالُطفَ
١

ا أحاسيسنا ما
يَنْ
تصع أ
عِْرتِه نُحِسٌ بأنّنا فقدنا جأزءناًفميناء ولكن لايا
ردفٌ رحمهاللهإلى
امٌميّ» ومافاقدلهبفيياهنُ الاعربني»صفق
اَدلَهإفيساهللعال
َق
الدراساتٍ الإسلامية يبحت فيذخائرهاء ويُقَّبُ فيدفائنهاء ويكتب ويُبيُّ ويكشف»
ضع

في
رأسل
صوبيسه
نلء

وكان رحمه الله لي ياََسْستوْعِر
تٌَول
واْحِشء بليَتَخْيّرٌ
و

5-4

المعنىالسهلالمألوف .القريبٌ المعروف .ومالايكونٌسهلاًفيذات يهَُرَيُهويؤْيسَه

عدالرداب خااك

يفال

حتى يصي بيِّناًمكشوفاً .وكان يَخْتارٌ منالألفاظ والأساليبء أُقْرَيَاإلى الأذهان»

وأَوْضّحها افليبيان» وأحْسَئها جَرْساًفيالآذان» حتىلقدكانيُعَدٌَأسلويّهالبيانٌ
بحق» منالسَّهِلٍالْممْتَيْع.

إلقاؤه المَصَوّر للمعاني:

ياس
أمّا إلقاؤه» فنوعٌ منالإلقاء هونسيحٌوَحدّهء يستممٌإليه السامع» فل
فيإلقائهتكلّفاًفي صوت :ولك نحشرنَةٌعلد عميقةٌه صاَديٌفي النفن»وييحسٌ

ف نيغماتّهالإلقائيّّةتصويراً دقيقاً للمعاني؛ منغيرأَنيُْحسٌبأن اَلمتكلّمٌغيّرٌ
ولٌتفيه .ون معطولٍالعشرةودوام المُحادثة» كنت إذا فتحتٌالمذياعَ
أصبودَّ
وسمعئه»  0برغْبةٍ شديدةٍ في الإنصات» وكأنيٍ أسمع صوتاً جديداً لمأسمعْه

وأحياناً كنت أُوَحمرٌعملاً مطلوباً لأَنمٌالاستماع» أو بالأحرى لأثمٌالاستمتاع بِحُلوٍ
الحديث» وجمال الإلقاء الذي لا تكلّفٌ فيه؛ وسماع صوت ليس بالليِّنَ؛ وليس
بالأجشٌ الحُشِن.
أحاديثئه الأخويّة والخاضًة:

أمَا أحاديثُه الأخويّة والخاضّة؛ فانولحٌسمّنخرء أَقُقّواسع»وعلمٌفيّاض» وأخحدٌ

بأفانينٍ القولٍ وشّجِونهء حتى إِنّالمستمعين إليه فيأحادييه الخاصّة لِيَتَبَرَمون بكل
ثاٌ
عيم
مأن
سهدُ
مَن يُْقاطعٌه؛ أو بكلّمَنْيتكلّم» ويامنسعٌتهئمننافٍ القول» وأش

في الشيوخ أَظْرَفَ حديئاء ولا أملكَ بفنونٍ التحديث» وأعلمَ بمداخل النفوسء من
الأستاذٍ خلاف .وكأنّ الحديتٌ الحُلوَ فَرّف ذياته عنده» تعثيقرله المجالس العلمية

اعلام وعذاء

يق

الخاصّة إلى أشتات المع
اني» فيجمعها في قول يقوله كأنه الفلقييل العَذْبء وإن

استقامَ الحديثبين يديّهنسيهمومه وآلامّه وأمتم مستمعيه.
ع

وإني لأذكرٌ أنيزرثّهغِبَّموت أكبرأبنائه» وقدوجدثه كأبي يوسّف فيهم لا

0
نفييةء
سُرورَ معه» وإنْ كانمعه الصَّبْدُالجميل»للم بويا الشبريةو ن
سِ

أفتح لهحديثاًمكل ا فشِاتَهُالحديث إاللىقول» فقال وأنا ناه في
تقال أجيانا وأدافقه أحياناء وأشهدٌ أني أردثٌ بالحديثٍ أن يسىء تيا
ا ا رتواك خا الإمداء امارد
يةهللا
مطراف
عه أجاؤته أ

00

ةَتَحدث أو يتَحدّتُْوأستمعٌوأناقش» وكلماأحسنتمنه
مكناأكثرمٌن ساع ت

اِأَسَلٌّوأعرّي» فقدنسيثٌ ذلك عندأخذهٍ في
 -ره لأستمع وأستمتع» ل ل

شُوجِومنٍُالسحدَيثاءلكِ البيان.
مدرسة الشيخ الإمام أحمد إبراهيم:
ولقد كان أستاذّنا الجليل الذي فقذناه قرَّةّللشريعة» بشخْصِه المهيب» وبيانه
الرائع» وأحاديثه العَذْبة» وكتاباته السَّهْلة وبْحويه الفيّاضة» وكنا كفليية الحقوق»
طحي

وسكت

رضم

ميم

ع

لقد فقذنا منذٌعشر سنين أستادّنا العظيم؛ الرمام أمد إبراهيو”''» ولكن

وجذنا فيأستاذنا خلاف عزاء؛ ولقد قامبحقٌّالأمانة» وحَمْل العبء كريأء وكان
6م
5سنة
9وبر
1أكت
()١لتوأفيرفيبيوعماء ١١ من ذي القعدة سنة5511ه الموافق 7١ من
ا

ثلاثة وسبعين عاماًرحمهاللهتعالىوغفر له.

عن

عبد الوهاب خئلاف

مم

خلا لكرعيظميم'"» والفآقندقُدنا الخَلّفء فاللهمٌعرض الإسلامَ فيهخيراوأَئِبْهُ
بوق
أدار
خٍلما
صٌ لشريعتكء وبِوفْدارٍ م قادَّممنعَمَلصالح؛ وبِوِقْدارٍ م صاَبرَ
وشَكَّرء إنك سميعٌ الدعاء.

( )١قالأستاذنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبوغدةفيترجمةالشيخ أحمدإبراهيم فيكتاب «تراجم
سنّةمنفقهاء العالمالإسلامي» ص 571١: اوقدكانلهذاالمنهج والأسلوب الذيسَلكه الشيخ

الإمامأحمدإبراهيم رحمهاللهتعالى :أوضح الأثروالمزايافيتلامذته ومتَّبعيهه فهذهكتبتلميذه

العلامة الفقيهالأصولي الشيخعبدالومّاب خلاف رحمهاللهتعالىتَسْلّكُهذهالوتيرة» وتنّسم
بهذاالطابّع؛ وقدرَقَتٌ  فيادُوّنت فيه بالعرض والأسلوب والمتانة رقياممتازا.

وكذلك سَلَّكَالعلامة الفقيهالأصولي المفسّر الشيخ محمد أحمدأبو زهرة رحمهاللهتعالى؛ في
مؤلفاته الكثيرة المسْلّك المحمودً الرفيمٌالذيسَلّكه شيخه أحمدإبراهيم» ورّقى أيضافي تواليفه

الغزيرة  بالعرض والأسلوب والمتانة رُقيّاً مشهوداً .وكذلك سَلّكَ هذا المسلك غيهما  من

تلامذة اللشيحخقمونقيين  فياألّفُوهفيمباحث الفقه واإلحقبوقرامثهليم دسوقي أباظة
لللىه.
عرحامها
تشا
با

وبوقوفنا علىمزاياهذاالمنهلالعذب :والبحر الزتحَارفيشخصيته العلمية الفريدة :ينكشف لنا
سٌّنبوغالشيخ أبيزهرة» والشيخ خلاف ...فيالمعا بهمنالمقامالعلمي» والصفاء الذهني؛
غيةة .»...انتهى.
لقه
الف
با
لقة
الد
وا

كا وكا

اران

كلمةٌ أخرى فيرثاء الأستاذ عبد الومّاب خأاف”"
ليسث هذه النّدوةٌتَتّسِمْ لآثرالأستاذ عبد الوهاب خخلافء وإِنّ مآثْرَهُ خالدات؛
لفتكدوتخوثةوتقالاله متشورة فنشلية ون الناني» وزماالث أخواز المضاء:

يتردّدُ فيهاصَدَىصوته العميقٍ العذْبٍ الأحَافه الذي يسترعي الأسماع سواءٌ أرضي

الناسٌأمل يمرضواء ولكنْلابد منكلمةٍهيكدمعة وفاء:إن الذيتتألّحُلههوأنَّ
المكانَيفرعٌمنالعالمفل ناجدٌمَنْيملؤٌه.لقدكثراسمٌالُلماء»ولكنْقلّالعاملون.
والأستاذًالشيٌ خلافل يمكنل مهآثْرفُيالعلمفقطءب ملآئرُهف ايلخَلّق .ولعلي

أكون أصدقٌ شاهدٍعلىملّقه .فقدعاشْتّهأكثرٌمنعشرين سنةء اتَّقّنافيهاواخختلفّنا
وتصَافيَنا دائمأء ولكنّ ذلك الصَّفاءَ كانَ لا يخلو من مُعَاضَبةِ أحيانا» وكانت هذه

المُخَاضَبَةُ منجانبيولتكنمنجانبه» وأشهدٌأنيم غاَاضَبْئْهِمرةفتلقّىالمُعَاضَبةً

و ينَتصَلقََّاهاببِحِْلْرمٍ وَقُرّةٍإدراك.
بمثلهاء بل كا
لقد حدم الأستاذٌ الشيحٌ خلاف الشريعةً الإسلامية؛ خدمّها بقليه:
وبمحاضراته» وبأحاديثه؛ خدمها بِشيْءٍآتحرء هوشخصيثّه المهيبةالرّقورة .رحمهالث
معلا.
عابه
وأث
) (١ندوة الواء الإسلام» المنعقدة فيمساء الثلاثاء 8١ من جمادى الآخرة سنة 8/1٠1 هه الموافق77 

لرةعفديد الحادي عشرء املنسنة التاسعة١8/11( :ه 5841 -م).
انشو
1اي9ر6سن5ة7مء الم
ين

فق

عبد الحليم يسيوني

البشَيخشعبيدالوحلنيمي”"
الجندي المجهول:

تنعىمجلةالواء الإسلام» إلى قرائها الكرام؛ رُكناًركيناً منأركان أسرتهاء

وعالماًجليلاًساهمَفيإقامةدعائمهاءذلكمهوالأستادُلمغفورٌل اهلشيخٌعبداٌلحليم
فقد كانرحمةٌاللهجنديّ هذه المجلةٍ المجهولء فإِنْكان القارئٌ لايرىفي
لديم
اشيلحٌحعب
«اللواء» عبارةً نابية» أو فكرةً شاردةٌ» أاموَليْحلاقًعينقة» فَلْيعلمْأَناْل

كان عنصراً قويّاًفي ذلك.
هوقٌ
كانيقرأمقالاتهاوبحوئّها قراءةًفاحص دقيقٍالفكرة»عميقٌالنظرة» ل ذ

علميٌ» وذوقٌبيانٌ؛فإِنْوجدّكلمةًتخرجٌ عنحدٌّالاعتدال الذي انََسمتْبههذه
المجلة»أو فكرةتَنْبُوعنبعضمَقَاصدٍ الإسلام ,نبَّهَكاتبّهافيلطف مودّة»وحْسْنٍ

مَدخلء وكياسةٍرفيقةهادئة»تجعلٌأشدَّالناساستمساكاً برأيهيقبلُهامطمئنّالنفس»
وإِنوَْجَدَفيبعضالمقالاتٍ أسلوباًقديصعبٌُعلىالقارئفهمّه ينهبزيادةكلمةٍ
أو حذفِهاء فيبدو المقصدٌ واضحاً جلياء فيحمدٌ الكاتبٌ لهذا المحرّر العميق حسنٌ
صجسشمرعة.

( )١مجلة «لواء الإسلام» :العدد السادس» مانلسنة العاشرة( :صفر) 5/711ه ع 5691م.

اعلام وعلماء

ايفن
جهوده فيندوة لواء الإسلام:
لكان الحولحري بوكر

وواندر

تاقد أمتومذيهابر.أيه

السّدِيده وعليه الغزير» ونقده البريء؛ ومواقفِهٍ الطريفة مع أعضائها.

ذلك جزءٌمنعمل الشيخعبدٍالحليمفيالمجلّة؛ لقدكان«رحمه الله» عصيّها
وقوتهاء وكم من مقالاتِ ليها قلمُد وتُسِبثْ طيئةٍ التحرير مجتمعة» وهي له

وحدّه؛ وكانّيقبلٌذلكفياطمئنانٍ العالمالذييريدُأن يصلّالحقٌّإلىالناس» سواءٌ
نُسِبِثُتلك المقالاث إليهأملتُنِسَبُ.

العالمالمخلص والموجّه البصير:
كان عالماً نخلصاًء أخلصٌ لله وأخلصٌ للحقيقة فاستقامَ على الجادّةٍ في كلّ

أعماله» منلّ أن تخرّج فيالأزهر إلى أنْقبضّهاإلليهه.
كان مدرّساًبالأزهر» فكان المُربّيَ المُخلِصء والمُوجةَ البصير» وكان بين
تلامذته الأب الوّقور يُنبَّهُهم

ريفق وهدوء واطمتنان؛ يأخدٌ
إلى الحقائقٍ العلميّة ف

بيدهم إلى ما يبديهم ويُرشِدهمء يؤر فيهم بروحه وفكرهء ولسانه وقليه» وإخلاصه

لله رفسيالته.

إدارة معهد القراءات:

ار الشيخ عبدٌ الحليم فيالعمل الإداريّ فظهرث مواهيّه بألل معانيها؛ تولّ
إدارةً معهدٍ القراءات؛ فكانَ مُرشْداً للّذِين يَتَولَّوْنَ التدريسٌ فيه ومُرشداً لطلاي
وعن طريقِهٍ انّصل بالقرَاءِ يُرِشْدُهم ويِييّنُ لهم التلاوةً الحسنةً الجبيّدَةء كما عاون
معاونة صادقةٌف إينشاءٍجلةٍلهمكانثتُسمّى «كنورٌالقرآن».

عبد الحليم بسيونٍ

خسن

إدارة مكتب شيخ الأزهر محمد الخضر حسين:
2

-

ب

3

ٍّ

وتولى الشيخ عبد الحليم عملا آخرٌجليلا خطيرا؛ تولى إدارةً مكتب «شيخ
8

و

و

الأزهر» عندما كان الأستاذُ الأكبرٌ الشيحٌ «حمدُ الخَضر حسين» شيخاً للأزهر» فتجل
فيهالإداريٌ الكيّس» لميحجبْ طالب حاجة عادلةٍعنالشيخ» ولميبط عزيمة ذي

يه .يُعالجٌ الأمورٌ ايلضتيقٌ
حقٌ عن المطالبةٍ به .بكلان المُعينَ المصَّعادوقنفي
وقتٌ الشيخ عنعلاجها بروح العدالةٍارق والإنصاف.

الأل+يف المأل7وف والمُحت ٌ2العطوف:
ولقد كان رحمهالله الأليف المألوف» والمُحبّ العطوفء يرشد بمحيّيه ىا

يُبيِّنُبِحُجَّعهِ؛ كانذاشخصيّةَ زاهدةٍ هادئة» وإِيانٍقوي عميق؛عَرُوفاً عنالدنيا
ومباهجهاء مُعْرضاً عن المادة ومفاتنهاء شاغِلاً نفسّهبالبافياتٍ الصّالحات.

هذاهوالشيحٌعبدٌالحليمفيعلمه»وفيخَلّقِه وفيدِينه.وفيكفاييهفيكل
0

عمل تولاه» فرحمة الله ورضى عنه وأرضاه.

4
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رثاء الشيحَين :عبد الحليم بسيوني» وسلامة العزامي ”'
الندوةٌ تشارك الأستادً الكبيرأحمدحمزة فيإحسايه بأنّالمجلةً فقدث ركناً
منأركانها التيقامثْعليهامنذإنشائهاء فلقدكانالمرحومٌ الشيخعبدٌالحليمبسيوني

قوَةٌف ايلمجلّةمثابرةٌعاملة» ولايمكنٌْأنْينسى الذين حرّروا فيهذه المجلة ماكان

يقومٌبه الأستاذ عبدالحليم منمجهودٍجبّار.
فإذاكانتٍ المجلةٌتحرج من عشراتٍ السنينفيتلك الديباجة المُمتازة» التي
اختضَّتُْ بهاأوفيذلك الفكر القويم الذيعرفت بهءفإنهمنالإنصافي أنْنقول:

إِنَلّلشيخعبدالحليمعملاًفيهذاجليلاًيُذْكَرُويُشكر.

والواقمٌ ياإخواني أن المسلمين كلَّاُوفّيَرجلٌ عامل من بينهم أحسّوا بالفراغ
 1161ازوف لشييعيالشليو زقلاتركقرغافاته ادا
الى
اًميّ الآن.
لتحإملسالللواء
اتي
ال

وهذا مكانُ أستاؤنا الجليل الشيخ سَكامة العزّامي قدخلاءلأنّ المنصوّفة الذين
ف
ذلا
اانا
كايش
رَعيلمعة وعلم كلقن ي
يجامعولنّشبين

#اجدوة

تادر

ومنهؤلاء النادرين :الشيح سلامة العرَّامي رضياللهعنه.
سةافيء الثلاثاء "7١ من صفر سنة ١587ه الموافق١8 
منعقد
) (١ندوة مجلة«لواء الإسلام» الم
85/9151ه-5م.
سبتمير سنة 5641م»والمنشورة فيالعددالسابع» من السنةالعاشرة1١ :

التصوّف الحقيقي:
فقدكانيفهمٌحقّالفهم أن اْلتَصوّفَ الحقيقىّ هوفيالشريعةٍ الحقيقية» وأنْعلمَ

امحقيقةل يامكنٌأَنيْنفصلٌعنعلمالشريعة,وأنّ الشريعةهيالثورٌالذيبهديإلى
اقيق ندركنلالويم هاهإنكانللح سلامةترئةينالعلناةافهي الاقم

الإسلامٌ فهً حقيقياً ى ج)اء به النبنّكه ولع سبيلاًللورع والزّهادةٍ الحقيقية.

إنالغالمن كانوايفوتم وها الوايوه أن التهر تكد وو ال نهذ
ند وى خاي اد سردروا 1
برخت ما
الحقيقية» وأ فْجهََمَهم الشيخ سلامة بعملهوبنفاذبصيرته أن المتصوّف ليس هو ا نقطع
عانلناس» فقد كان رضي اللهعنه» دائم الاتُصال بالناس» ولا أنسى إِذْلقيتهأَوْلٌ

مرَّةهوكانثمعالأسى والأَسّفِهيالأولوالأخيرة» فوجديّهيستهِمٌإلىشخص
يقرأله أخبارٌالصّحفء ويستمعٌ إلىم تانشره المجلاثٌ الحديثة ...فيرىأنهمنواجبه
أن يعم مايكتبّههؤلاء» ولقدسمعثّه يقول وهو يستممٌ إلىبعض هذه الصحف:

«لقد سمعْنا العلمَالنافع» فَأَسِعْنا الكلامٌ الفارغ»» وماقَصّدباستماعِه إليها أن

يأخدّعلماًبمف|يهاءإن أراد أنْيأخدّعلاًب ياُقالُعلىالناسليستطيعٌ أن يدفم عن
الناسمضارّه.

ولقدرُويأن عمربنالخطّاب رضياللهعنه؛قي له:إِنَفّلاناًلايعرف الشرٌ
قال:ذلك أخرىأَنْيع فيه»فذلكالحادي المُرشِد فيعصرنا كانيعلمالخيرَحقّ
العلم» وكانيريدٌأنْيعرف الشرالذييتواردٌعلىنفوس الناس» ليستطيمٌ أن يضعٌ
حواجرٌ بِينَالقلوب الطاهرة :وبِينَأنْيدخلّها ذلك الشرٌالمستطير.

اعلا وعلاء

يق

ومهماتُحاولُ فيهذهالصفحات .فلننستطيمٌ أنْحصي الآثار التييتركها
مثلُالشيخسَلَامةَالعزاميفينفسمُريديهء منحيثٌاتجامّهإل اىلعلمالنافعبكلّ

ضروبه :علم الشّريعة» وعلم التَّصوّْفِ الحقيقيّ.
وفاة الشيخين على الغاياتي ونور المشايخ المُجَدَدي:
وإننانشكرٌ الشبي صبري عابدين إِذْذكرنا فيهذهالجلسة التينتذْكّرُفيها
النافعين للإسلام برجِلَيْن جليكَيْن حَدَما الإسلامَ خدمة جليلة فيالشَّرقٍ والغرب»
أم أاونّه| :فهوالشيخٌعلىالغايايّء وهورجلٌآثْرَرضاءاللهعلىرِضَاءِالناس» وآثرٌ
الآخرةً علىالدنياءوآثرٌ إرضاء ضميره الدينيّ علىإرضاء ذوي الأهواء والشهوات.

وأما الثاني :نفُهورٌ المشّايخَ المُجَدَّديٌ» عفَقردَفناةُ منأخيهالسّفيرٍالتَقىّ
الشيخ محمد صَادق المُجَدّديّ الذيأعلنَ أنه من أرومة التقوى وسلالة الهداية:
ا
تفو
قكاة
اه المستسوق اوعر

الجليل» فيمَنْعالفتنةٍالتي كان يدسّها أعداءً

الإسلام بينَ الأفغانٍ وباكِستان» مُنَهُذاً قولّ الله تعالى :ل وَإن طَْمَانِ من الْمُؤْمِنينَ
حتجمارات.]4 :
لا ي
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محمد عيد الله دراز

الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز”"
العالمٌ التق الورع:

رز الإسلامٌف عيالمتي عميقٍالنظرة»اصلاإديقهان» تَبْتِفيعلمه»قويّ
في تديّنه» آتاهاتلعلهالى الح الأوفر» فيعلوم الإسلام؛ فكان فيها العَلَمَالذي يُسَارٌ
عق الادموسي وما
ارارق كل هذاالقطموضك زربا كزةالحانةوا

طغىفيقليهعلمٌهذهالدنياعلىعلمالإسلام» ولاتلكالحضارةٌالبرَاقةٌعلىحقيقة
الإييان» ومابَهَرئّه زخارفٌ هذهالمديّةعنالثروةالروحيّةٍ التي اْتَملتُْ عليها

الحقائقٌ الإسلامية» ولاعن تلك الذخبرة الإنسانيّةٍ التي اشْتَمَاتُْ عليها أحكامٌ القرآن

المقرّرةٌ الثابتة الباقيةٌ الخالدةٌ إلى يوم القيامة.
ذلك العا الجليل» صهدويمّنا الوَرِعٌّالعالم» الدكتور محمدٌعبداللدهراز.

اتجاهه إاللىطحلقبيقة وحدها:
لقدعرفْتٌ ذلك الأَحّالطاهرء مننحو مس وعشرين سنة.منذالتقيّناف كيليَّةٍ
أصولٍ الدين زميليِن إعننشدائها .فوجدْتٌ أكرمَ ما يجدٌ المحبٌ لعلم الإسلام:

سلامةً تفكير» وحُسْنَ قصد واستقامةٌ فيالغاية وفي العقل» ينجإلطىلبالحقيقة

لايريدسواهاء ولايبغيعِوّجاًولاأمْتألايّستهويه بدعٌالآراء» ولايستطيدلّبَّه
019ه8-/م.
1ل81
( )١مجلة«لواء الإسلام» :العدد الحادي عشر» من السنة الحادية عشرة :لا
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بدِيِءٌالأفكارء ىالاي يمَفَْهَُفُعن طلبالحقيقةتقليدٌلرأيسابق»فلياتبعاُلرجالٌعلى
أسرائهم .وليأاخذه بريقاُلمديدولمعا بله موُنعقلالتفكرفي فهم النصوصي
»
دْدُ
حل قاَي
اهإ
وُقيّد
وطلب الحقائق» ل يا

صدّ
لة»نفعن
انبوي
وهو النتصوصش القرآنية وال

المّحْكَم القاطع فيسنده ودلالته يقففُخاشعاًغيرمُتهجّمء لايحاولٌالتأويلفي

ل ياقلالتأويل؛ولإانضاعالنصوصصلتل اكلدَنيَة»التيميق املدليلٌعلىصلاحيّيها
للبقاء.

ْ

هكذا رأيتٌ الأحّفيزمالته» فَأَنِسْتٌبهواطْمَأئَنْت إليه»وانعقدَ بينناماهو
 8نويؤهالة لكان:بلسازنا تلان لقطللك غنمالقرانه قفةركل سينا

علىمنهاجه.ثمنلتقيعلىرأي واحدء وأشهدٌأَنمانذتُعارفنام ااختلف رأينافيأمر

كُّولافيأم جرُرْئيٌإلناادراءويكونُذلكفيأطْرافٍالموضوعات لافيجواهرها.
ساكه بدينه:
مسا
تفرن
واساتهسفي
در
ولقد فارقّنا الدكتور محمد عبداللهدراز إلىأفوراوبراقىّانا غيده» وأقامَّفي

ً اليلُهأقَنيْم» وكانثٌ إقامتّهأكثرٌمنإقامةٍغيرهأمدأء وكانث أوفرٌ
اءما
فرشنسا

إنتاجأًء فقدأقامَفيهانحوّاثنتيعشرةً سنة؛نالّفيهاأعلىالدرجات العلميّةِ هنالك.
ولقدعادبعد هذه الرحلةٍ الطويلةٍ الشاقّةالمُجْهدَة» وتوقعْنا أنْنجدّتغيراً
فيمظهره أومَلْبسهأو عاداته؛ أو تدينه .ىارأيْنافيبعضمَنْذهبُواوأقاموا بع

إقامته» ولكنًا وَجَدْناهُ ىا تَرَكَنا حُلّقاً وديناً وإيهاناء فأئبتَ بذلك سلامةً جوهره؛ لأن
جيّدَ المعادنٍ تجلوه التجاربُ وتضقلّه الحوادث من غيرأن يفنى ويل .
ولقد ازدادة استمساكاً بدينه» وتشدداً فيه» فزاد مباء 0

وجلالا.

66م

محمد عيد الله دراز

تُقَطَمْصاتي النفسيّةُبذلك الأ النابغةمنذتَعَافنَاءوإِنّْغابعنىأمداءالتقينا
ُ#

0

من بعد الغياب» وأنس اللقاء يقضى على زمان الابتعاد .وكأنّه يطويه أو يمحوه.

قْالندوة الإسلامية العالمية بلاهور:

وكانَآخرٌلقاءٍبيئّنا وأطولّهملازمة» عندما سافزنا معرُفْقَةٍكرام إلىالندوة
الإسلامية العالمية» التى انعقدث بدعوة من جامعة البدجاب بلاهور في الباكستان»

ف»رٌ ياكشلفنٌفوسٌ أكثرٌمن الحَضّرء خرجنا معامعَ صديقنا
سسفر
ليال
اا ف
وفقن
ترا
الدكتور علي حسن عبد القادر» والتقيّنا فيمطارٍالقاهرة ممالأخ الصديقٍ الدكتور

محمد خلف اللهأحمد ,وهنالك انعقدث بيئنارُفقَةطٌريق» وتلاقي أرواح» وتمازجُ
افترق
تُفوسء وأصبحٌ كلواحدٍمنّايرىنفسّهفيأخيه»والشيحٌ الجليل إمامُناءل ن

عنهإلافيالنوم» حتىصارٌالمؤتمرٌكلهينظرٌإلىهؤلاءِالأربعة» واانطللقٌإ بخعضوٌانٍ
يي

000

ره

يَنَشْد الشعرٌ فيناء وتتّداعبٌ بروايته.

تلك أيامٌمنالأيامالحلوةٍفيهذهالدنيا .نقضي أوقاتٌ فراغنا فيعبادةٍأو في

ر
حدأَنْ
تم» بع
سَمَرِبريء» وأحاديتٌ ذوات شُجونء فإذا جاءً ميقاث النو

الفينة
1

بعد اَلفيّنة»حتىلاينقطعمنبنناذل اكلأَنّسٌالروحيّ» اهناإلاىلصّلاة.

ثميذهب كلمنًإالمىَضجعه بعدأن يمنافيصلاةالعشاءءولكنههويستمرٌ
قاء»وثممٌ الليلٌ
ينبي
وممن» فكان نومّه قليلاًكنومالأ
نَّفٌ
لَحْف
صفَليّواتِه كاا ينَت
مُصلَياًمتهجّدأ أوقارئاًللقرآن» وكانرضياللهعنهقدأخلٌنّفسَهُبقراءةسُدّسٍالقرآنٍ

فيكلّيوم»وماكنتٌتراهإذا اخُتَلٌبنفيسهإلماُصَلَيا أ قوارئاًللقرآن.

أعلام وعلماء

1
وفاته وسَرِْيٌ نعيهوتشييعه:

صَاحَبْناه نحوثلاثةعشرٌيوماف أيَنْسِروحي» وسرور بريء» وحديثٍ كالتون

كتاقانة نوينكنتسن لاماتك لعجل كان القدد مناناخار عد اليا
لنعرف مُرّهاء ولنعرف حقيقتّهاء ففيالدلّثِالأخيرمنالساعةٍ الثالثةمنمساءٍالاثنين
السادس عشرٌ من شهر مُمادى الآخرة سنة /لا 81شكا الشيخ الإمامٌ وَجَعأ فاحتطنا

به» وأرسلنا إلى الطبيب ندعوه؛ وتداعى إخواثنا إلينا من سائر الحُجُرات» والشيخ
في صَحُوه الكامل يتلومع الآلامأدعيته الضارعة إلى طَلّبٍ مرضاة الله تعالل» ثم
دَعَونَا طبيباًآخر» وَوّصفَ دواء؛ ولكرنٌ المنية كانت أاسبلقدموناءء فإناللهوإناإليه

راجعون .فأَتَدّنا نشيجٌ البكاء» وتّسَامعَ الناسٌ بالخير الفاجع ,فتَعَطّلتِ الْمَحَافِلء
ررفاهء ومَنْعرفهأولا
خمَينْع
أكى
ع» وب
قيّافي
بنّع
لىال
وتوقّفَ الاجتماع» وساَرَ
حتىكأنّ لاهوركلّها صارثٌمأنماً.

لقد صل على جنانه الطاهر ممثّلون لكل الأقاليم الإسلامية» وشيّةُ إلى المطار
مثّلون لاثنتيْنٍ وثلاثينَ دولة.
لقدكانتآخيرٌكلماتٍ نطقبها:اياربٌإِنْكنتراضياًعيلاأبالي».
رحِم االللإهمامَ محمدعبد اللدهرازء لقدمات شهيدا وكانّ بترقّيأّآه وكانَ من
المد قي والماة:

كلمة أخرى فيالدكتور محمد عبداللهدراز”"
ف ييوم الاثنين 71مِنْجمادى الآخرةسنة 1ه الموافتي 1خ نار مولة
م استأثرت رحمةاللعهرّوجلء بالعالمالنَبّت»والباحثٍ الإسلامايلّجليلٍ
عة كبار العلماء» والأستاذبكلبةاللغة
اضو
مع
جازء
فاضيللةدٍكتور محمد عبدالله در

اهلومشمترؤكٌتفمير العلميّ
العربية بالأزهر الشريف ,وقد جاءنّه الوفاةٌفَجْأَ و
الإسلاميّ بمدينةٍ «لاهور» بالباكستان» فكان لهذا النَبَأوقمٌ ألِيمٌفي نفوس الذين
عَرَفواالراحلّ الكريمء وعَرَهُوافيهالعلمالغزير» والخُلّق الكريم ,والهمّةالرفيعة:
واالتلعاصليغعانئر.

وُلِدَعليه رحمةٌ الله في قرية "محلة دياي» .وانتسب إلى معهدٍ الإسكندرية الدينيٌ
سنة © »041وحصلٌ على الشهادة الثانوية الأزهرية» سنة7141١2 وكانٌ أولٌالناجحين

فيهاء وحصّل علىشهادة العالميةسئةٌ5141١ وكانّأولّالناجحين فيهاء ثمتعلّم
اللغةالفرنسية وكتب بهاءوفيسنة 4791اختيرٌللتدريس بالقسمالعالي بالأزهر»

وفيسنة 5/191اختيرٌللسفر إلىفرنسا في بعثةٍعلمية» وحصلٌ على شهادة الدكتوراه
برتبةالشَّرفٍ العلا منالسوربون سنة  14591م.

وعاد فاشتغلٌ بالتدريس فيجامعةٍ القاهرة» ونيدار العلوم؛ وفيكليةاللغةٍ
العربية» ثمنالّعضوية جماعةكبارالعلماء سنة44591١. وكان عضواًفياللجنة العليا
( )١مجلة «لواء الإسلام» :العدد ١١ من السنة اام

ع مم.
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لسياسةالتعليم؛ وفي المجلس  1للإذاعة» وفي اللجنة الاستشارية الثقافية في
الأزهر ,وشاركً فينشر الإسلام ببكُ5تِهومقالاتّه ومحاضراتِه وأحاديثه فيالإذاعة.

ولهبحوث ممتعةٌفيتفسير القرآن الكريم» وفيالحديث النبويٌ الشريف .وفي

القانونٍ الدولّ العام فيالإسلام» وفي موضوع الرّباء وفي مكانةٍ الأزهر الشريف .إلى
غير ذلك من البحوث والموضوعات.

ه
دوريعلى
كاالنراحل الكريمٌمَثَلاًفاضلاًللعالمالأزهريّ الإسلاميّ الغي
ره
هفي
ظَّنٍ
مَصَّو
ته» المت
ملى
الكمحارفظٍا ع

وسَمْتِهه الداعي إلى صراطٍ ريّه بالحكمة

والموعظة الحسنة؛ وبموته فقَدَ المسلمون دكناً ركيناً من دعام البحثٍ الإسلامئٌ

والدعوة إلى الإسلام.
اَدَمَديتهوقرآنهُوسُنَّةَنيهيلق
رحمةٌواسعةٌ وجزاه خيراًوبرَبمَدْرِم ح
رحمهالله

وَإنا لله وإنًاإليه راجعون.

الشبخ محمد الخضر حسين”"
/ 941ولوااه)

العالمالسَّلفَيٌ بحق:
الأستادٌالمرحومٌالشيخٌ الخضمٌ أوضحٌ العلماء السلفيين ظهوراًفيهذاالعصرء
ومن الإسراف أن نقول :إنهآخرٌسلفيّ» لأننالاندري مَنْمِنَالرجالٍ السلفيين م
يُظهرواء ولكنّالمؤكّدَأنهآخرٌسَلّفَيّظهرءوأعلنَالسلفيةفي وضوح ونور.
المؤمن الجريء الشجاع:

اجتمع لأستاؤنا الخضر صفاتثٌل تمجتمغفيغيرهمنالعلماء»فقدكانمؤمناًجريئاً

شجااعلاًحيققولُّء وللاَيخوشىْ فميةهَ لائميُعَذَّبُويُضْطَهِدٌفيسبيلٍالحقّفلا
..
ذلسلكوةن.في
سن عزيمتهول ياَضْعْفُ إيانّه»بولااليراضطىمئنانٍ وا

قاوّمَ الفرنسيين في أرض تونسء وترك مَنْصباً رفيعاً في ذلك ولم يَوِنْ ول
ينه مؤتسياًالب و ف هيجرتّه.
واجر
يضعف ,بعدأن حُْكِمَ عليه بالإعدام؛ فه
طم

وأخدٌ يطوفٌ فيالأقاليم مدافعاً عنالإسلام» ومقاوماً أعداءًالإسلامفيكلّأرض»
حتى استقرٌب اهلمُقَامُفيآخرالمطاف بمصرء فكاننوراًيضيءٌفيها.
سةافيء
منعقد
( )١ندوة مجلة «لواء الإسلام» الم

الثلاثاء ١٠ شعبان سنة/ا١/ه الموافق ١١ مارس

 م.9ه80
١11١
» 8ء والمنشورة فيالعدد الأول؛ من السنة الثانية عشرة» رمضان/ :ا/
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نان

الفقيه العميق واللغوي الدقيق:
وكان مع شجاعته فقيهاً عميقٌ الفكرة الفقهيّة في المذهب المالكيّ» يعرفٌ

دقائقهومنطقّه واتَّجَامَهه حتىإنهكانيُفتيفيهمنغيرمراجعة» وتكونٌفتواةٌ صحيحةً
نه شواهدٌ النَّحوِوالصَّرفٍ والبلاغة,
س عالى
ليءٌ
سليمة .وكانعالاًلُغوياًدقيقاءتج
بأسرعَ ماتجيءٌعلىلسانالعالمفيها.

الكاتب المجادل المناظر:
وكان كاتباًء لقلمه أسلوبٌ مستقيمٌ جيّدء وكان مَُادِلاًومُناظِرأًء لا باللسانٍ
بلبالقلم»يستطيعٌ أنيَْضَمَّالحُجّةف ميَوْضعِهاء وأنيَرْدٌكيدالخضّمفينحره ..جَادل

صاحب كتاب «في الشعر الجاهل»"" فَأفسَمّه وَألْجَمّه وجادلٌ صاحبّ كتاب
«الإسلام وأصول الحكم» '" فينالجنفيهذا الأمر.

توليهمشيخة الأزهر:
ثم الختيرةٌاباللهدنيا تجينه فوْلّيَأكبَ منصب دينيّ» ف| فته الدنياء فقد نجَحَ

حينَ اختباره بالتّقمة واختباره بالنُعمة» فليا وجدّ المنصب يُريدٌ منه ما لا يريدٌ تركة
موفورٌ العزّةِ موفورٌ الكرامة؛ مُقدّراً من افيه وموافقيه على السّواء.

لقد فقدّ الإسلامُ فيالشيخ السخّضِر سَبجَايا ومكارم ولُروْعتْ كلواحدةٍ منها
كخمةواليحابورض علد
عزجواخل لكاةمنانصل اميه ترجف ل ر

( )١هوالدكتور طهبنحُسين بنعليبنسلامة المتوفىسنة711ه الموافق " 7/141م.
ق.
زعبد
اعل
ريخ
ا)هلوالش
(0

املك

عبد الوهاب عزام

الداكتولروعبادب عرّام"
#1١لم اه)

فيمدرسة القضاء الشرعي:

لقدعرفتٌ المرحوم الدكتور عبدالوهاب عزاممنذأكثرٌمنأربعين سنة»كان
فيالسنين العاليةفيمدرسة القضاءٍالشرعيٌ» وكنتفيالسنين الأولى» فعرفت شخصاً
مستقييًء عففاللسانء يغارعلىالإسلام والمسلمين» ويحبٌأن يجتمع المسلمون.
كية إلىالعربية:
ت)رمن
لمين
امسل
ترحمته كتاب «(اتحاد ال
وإن لأذكر أنهوهوفيالسنة النهائيّة بمدرسة القضاء الشرعيء اتجهإلىتعلم

اق ركمو متباريا رمرد قمع سيران اك
م؛
4نة
1فيس
1مه9كان
ترج

لفسينة النهائية بمدرسة القضاء الشرعي؛ فقد
واهو

ترجم مع زميل لهكانتركيّاًكتاب اتادالمسلمين» وأهقودم كتاب رأبيتاهبفهي.

أبثراعمكلهسفتيان:
وعندما كنت معه فيلاهورء طلبت إليهأن يعيدطبعذلك الكتاب» فقال :إن

شاء الله عندما أتفرّغ قليلاً .ورأيت أثرعملهعندما كنتفيباكستان» رأيت رجلاً
)غ (0لدوة يجلة «لواء الإسلام» المنعقدة قْ مساء الثلاثاء ١١ رجب سنة

زا

همف الموافق  "67يناير

96م والمنشورة فيالعدد الثانيعشر من السنة الثانية عشرة :شعبان/8 :ا*11ه 9591 -م.

بحن

أعلاموعلياء

تان دولة عرييّة؛ فأنشأمدارس كثليترةعبهلايم اللغةالعرييّة,
كىجسعل
اإل
تبمه
واكالنحهاومي الحفيظ علىهذهالمدارس.

انتقاله إلى السعودية:
ومن الغريب أنهبعدأن انتقلمن باكستان إلىالمملكة العربيّة السعودية .كادت
تَضيعٌ هذه المدارس» لولا أن تَدَارَكَها أغنياءً باكستان؛ بأن جمَعُوا المعونات الكثيرة

هاء وأعادوا بعضّهاء ولميستطيعوا أن يعيدوها كلّها.

أثره فينشر اللغة العربية:
وأعتقد أن الله لكوان مد في عُمر الدكتور عبد الوهاب عزَّام ومُرّغه من

الأعمال الحكوميّة في أيّ بلدٍ من بلاد الإسلام» ثم طوّف في الأقاليم الإسلامبّة
بهذه الرّوح التي عاش بهافيباكستان» حوّل الأقاليم الإسلاميّة كلها إلىبلاد عرييّة:
رحمهاللهرحمةواسعة» وجزاه عنالإسلام خيراً.
ع
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منصور فهمي

لم

ا

مه)
ا

انحرافه الفكري فيفرنسا وتوبته:

اختار اللقهائه عالماًعظيأء ومؤمناًتقيَاورَجُلاذا لق قويم»هوالدكتور
منصور فهمي الذي ينتهي نسبه إلىالحسن بنعلي.

ابتدأ حياتّه في تربية مدنيّة ,حتى تخرّج في الجامعة المصريّة القديمة في فَوْجها
الأول وذهب إل فىرنساء ونفسه الحسّاسةٌ ق تدأنَّتْبهافيفرنسامنانحرافٍ فكريٌ»
فبّدثْفيكتاباتهعباراثٌ مُنْحرفةٌ عنالإسلام ,ولاقاومهالمنديّنون وغيدهمء ازداة غنفاً
فيهاأصيب بهعقلّهمنانحراف» وكانعَجَباًأن يكونٌ ذلكمنسُلالة الي َكل حتى

لقد شك العارفون فيهذه التُسبة» وظنوها منأخطاءِ التاريخ؛ أوافتراءاتِ بعض الناس.
مع

2

ولكن فوجئ الناسٌ بالدم الطاهر يتغلب على انحرافٍ فرنساء فإذا منصور
فهمي هوالنقيٌ الطاهر ,والمحتسبٌ كلّأعمالهلله.

كايلفإدبخملان قلبه؟

لتقادب وأناب؛ وكانكلَّماتذكّرماكانمنهذرَفَالدموع؛ فك
يانس ؛

المعصية إحساسه برَوْعِةٍالتُّقى.

( )١مجلة #لواء الإسلام» :العدد الثاني» من السنة الثالثة عشرة8/111 :ه 8881 -م.

03

أعلام وعلماء

ولقد ذاكزناه مرة :كيف دخلّ الإيهانُ قلبّك؟ فقال« :لقد ابتلانيابلاللهانحراني
الذي سمَّيّته ردّة» ولك الله الذي اختبرني بالانحراف ,هداني بالإيهان .ولقد كان

انحرافي فكرياًء ثم اشتدَّت بياللَّجَاجَةٌ عندما رُمِيتُ بالكفر» واستمرّزتٌ على ذلك
حتىلقيثٌ المرحومَ الشيجٌالأكبرَحسُونةٌ النّواوي'''» زرتّه مفنيزله فيسنةٍ8791
جٌاععنته
شثير
فوجدثٌ شيخاً وقوراًيملأالقلبّ بِمَهَابتِهِ وتقواه» وكنت أسممعٌ الك
وهمِه واستهانته بشؤون الدنياء فلا قدمت إليه قال لي :أأنتَ الذي يُقالُ عنك مُلْحِد؟
ي» فركبَّتَت عفلِىيّ» وقال لي«:اقرأالقرآن» واقرأالبخاري .إِنْ
ايا
لعم
ون
ملت:
فق
لمتكنقرآتّه»؛ فوعَدْتٌ الشيحٌ الوقورٌ بذلك.
عكوفه على قراءة صحيح البخاري:

ولما خرجتٌ اسْتَحْييْتُ ألا أن بعهديء فَحَكَفْتُ من بعدٍ ذلك على قراءة

البُخاريّ» وعَجِبْثُ لمَفْلتي الأولى» وَجَدتُ كرا وتظباء وأخذتٌ أقارنُ ذلك با
َرفَسْلتُسمفنة» فوجدتٌ ماجاءبهمحمدٌيلِِأعلىمنكلّفلسفة» وأنَّ الإلحام
اللي يبدو في كلّحديثء فلم أجذ إلاأنْ أقول« :أشهدٌ أَنْ لا إله إِلّاالله محمد

رسولٌ الله تيت إل اىلله ورّجَعْتٌ إلى الله).
قيامه بالدعوة إلى الإسلام ومشاركته فيندوة «لواء الإسلام»:

من ذلك الوقت» والدكتور منصور فهمي يقوم بحقٌّ الإسلام عليه» يدعو
ويُرشدء ويّبدي» اعم أنيقلغلةاناس":امرحم أو ند إننماسثهأن يدرت

الناسّ بحقائقٍ الإسلام.
( )١مفتي الديارالمصرية وشيخ الأزهر حسّونة بنعبداللهالتُواوي الحنفي الأزهري المولود فينواي

 74الموافق 5674١ رحمه اللهتعالى.
*نة
7ق س
1متو
من قرى أسيوط بمصر سنة 881١ وال

منصور فهمي

مهم

وكان أحبٌ المجالس إليه المجالسٌ التي فيها إعلاءٌ للإسلام؛ ولهذا دأب رحمة

الله على المشاركةٍ فيندوة «لواء الإسلام» من يوم إنشائها”""» وإنّا نقول :إِنْالدكتور
منصور فهمي آمنّبالإسلام ك)آمن الصّدّيقون لأنهليرنه وراثة»بلاعتنقهدراسة
وتفكيراً.
رحمة ا0لله ور ١ضيّ عنهء ورَضى عنالسَّ2لال يمةلةٍ الطاهرة المُحَ2مَهّدسِا5سيَمةيَر كمحالها.

( )١انعقدت الندوة الأولى في الليلة الحادية عشرة من جمادى الأولى سنة ١1/1ه بدار اللواءء

نة السادسة( :جمادى الآخرة ١9/1ه 5١ - فبراير  1891م).
لرسمن
دد الاعاش
لتعفي
اشر
ون

أعلام وعلماء

لدان

كلمةٌأخرى فيرثاء منصور فهمي”"
الوطنيٌ الخطيب:
أريدٌ أن أتكلمعن الدكتور منصور فهمي وطنياً وجامعياً وعالا» فقد التقيتٌ

بهحيثُكانيخطُّب خطبةٌوطنيةٌآخرسنةٍ 91412فوجدْتٌ رجلاًمديدٌالقامة
يُلقي خطبةً بصوت مُهدّججيّاش» يصل إلى التفوس» فسألث :من الرجل؟ فقيل لي:
منصور فهميء وكان يذكرٌ اسم يحل آخر» وهو مرقص فهمي» فَقلْتٌلمَنْ بجانبي:

أهذا اهلوذي يقولون :إنه كان محامياً؟ قال :لا إنَّهذا مسلمء فقاطعنا ثالث وقال:
ولكنّهملحد ولكنّيمعَكلّهذاأَنِسْتٌفيالرجلمعنىّكنت أتنّىلهالحدايةبعد
هاذلاصّلال.
مدرس الفلسفة بالجامعة المصرية:
وانّصلتٌ بهبعدذلك تلميذاً له؛ذلك أنهفيآخر سنة ١741١ عيّن مدرساً

للفلسفة بالجامعةٍ المصريّة» فيكُالنقي هذهالدروس» وبأسلوب عري فصيح .يجممٌ
بِينَالمحاضرة والخطابة» وكانثٌ تَبْدُومنهعباراتٌ أحياناً لاتخلو منانحراف» ولكنّه

سيرعَانطومياها طوبَياسًترسلء ولاايللدجفعيوة إلىالشرٌءكمايفعلغيره من
زملائه الذينمازلْنانسمعٌمنهمذلك الصَّلالٌ إلىاليوم.
( )١ندوةمجلةالواءالإسلام المنعقدة فيمساء الثلاثاء "7١شوال سنة١8/911هه الموافق ١؟ إبريل

س1ن4ة90م؛ والمنشورةفيالعددالثالث.منالسنةالثالثةعشرة:ذو القعدة4/111١ه8841 -م.

بحو

منصور فهمي

اما
بعد ذلك اللتتققييْتُبفضيلةٍ مولاناالسيدمحمد البِبلاويّ رحمةاللهعليهفَذَكَرْتٌ

نا
ّهو
دو
إني لأرجو ماترجولأنهحَعسَننِيٌ»

000

منطْفإمنئينٌ بأنّذلكالرجل
منالأشراف الحسنيين الثابتي النّسَبء فقلتٌله:إذ
نّه وتعالى.
اله
بيهحال
سهد
سي

وأعتقدٌ أنه لولميشتهز بالإلحاد» ولول يمُناوئه ناسٌ بأنه مُلحدء لسَارّعَ إلى
الهداية.

من مآثره فيكلية الآداب بالجامعة:
بعدذلكعلمْتٌ أناللهتابعليه ..وهونيالجامعة كانحِضّنَّالإسلام من

سنة 77391إلىأن تركهافيسنة  1912ولعلّمنمآثره:أنَكّليةًالآداب» كانت
أولّكليةكَثْرفيهاالطالباثُ معالطلبة» فأصرّعلىأن يْكونّللطالبات عُرّفاتٌ خاصّة
للدراسة» وَاسْتَمْسَكَ بذلكء ولميحدثٌ الاختلاط إِلَّابعدأن ترك الدكتور منصور

الجامعة.
اةٍن:
هُجَ
رنح
به ع
ويّن
تد

لأقددخل االلهإيانَ إلى قلب منصور فهميبعدأَن أْكقثرٌرامنءة القرآن
وتعمّق في دراسة البخاريٌّ» ولقد قلتُ مراراً فيغير حضرته :إنه آمَنَّىا آمنَّ
الراشدون .لأنهلميرث الإيانَميراثاء بلاعتنقهبِالحُجَةِ والبرهان.

رحمه الله ورضي عنه .وأثابه بمقدارٍ إخلاصه وبأكثرٌ من عمله.
001
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الدكتور حامد الغواي"
رجل الإسلام والطب:
استأثرت رحمة الله الواسعة برجل الإسلام والطب الدكتور حامد البدري

الغوابي بعدحياة طويلة مباركة قضاها فيخدمة الإسلام والطب والوطن والناس»
فقدنشأرحمهالله نشأة دينيةفاضلة» ودرس الطب فكان ماهراً فيهمنناحية البحثٍ
ومن ناحية التطبيق.
داعية الإسلام:

وكان في الوقتٍ نفسه داعيةٌ من دُعَاٍ الإسلام والأخلاق بِخُطَبه ايلُتليقيها في
مختلف المساجد والجمعيات والأندية» وبمقالاتِهِ الكثيرة الموصولة التي أبان فيها الكثير
املنصّلات والروابط بين الإسلام والطبء وبين القرآن والعلم؛ وبين سُنَةالرسول
كَكَِةٌ وحقائق الكون .وطالما زان الدكتور الغوابي صفحات مجلة «لواء الإسلام» بمقالاته

القويّة الأسلوب ,الدقيقة المعنى» الغزيرة الفائدة» وهي تلك المقالات التي كان يُفصّل
ة.
نتاب
سالك
لفي
اردت
وي و
انئق الطبيّة والصحيّة والاجتماعيّة الت
قع
ديث
للحد
اهاا
في
كتابه «بين الطب والإسلام»:

ويف عنوان «بين الطب والإسلام» كالعَلّم علىالدكتور حامد الغواي» لأنه

آثر هذا العنوان الدائم لمقالاته الطبيّة الإسلاميّة التي زادت المؤمنين إياناً بإععجاز
( )١مجلة الواءالإسلام» :العدد الثاني عشرء من السنةالثالثة عشرة :شعبان ١4/711ه  -فبراير 5591م.

حامد الغوابي

لمق

تراهم وغْلرٌشان رفت فاجادي نين له 7ازلركانيسنجير
يّة الفحيهيذاهة.
سيّة
فلحس
ندة ا
لعا
االس
ورق
وط
الشاعر الملتزم:

ولقد كانالدكتور حامد الغوابي بجوار هذاشاعر» ولكنهلميكنيقول الشعر
لفَيغو الحديثٍ أو باطِلهء أو فيتافِه الكَرَضٍ أوخبيثه بل كان يقول تغنياًبالإسلام»

ومَدْحاًفي الرسول عليهالصلاة والسلام» وعَرْضاًلمكارمالأخلاق ومَحَاوِدٍ الشّيّم.
آةن:
رلغ
قلى
لع
اصه
حر

وكان الدكتور الغوابيفيايخطب أويكتب حريصاًعلىاللغةٍالعربيةالفصحى لغةٍ
القرآن التي فباقيت ك
الن» وكان الكثيرون منالناس يعجبون كيف يستطيع الدكتور
الغوابي خلال شواغله الطبيّة المُزهقَةه وعملهالحكوميٌالمُضْني أن يُطَالمَويكتب
يؤل وَيَدَّخْحْن هله الثروةً اللغوية الائلة التي تدلّعلىتعيوّقهفي قراءة الأدب
والبيان.

وللدكتور الغوابي طاائلفةممؤنلفات الطييّة والإسلاميّة التيتدلّعلىحُمْق
لدرت
اعك ر
الن

وةل ف

 73العزاء في الدكتور الغوابي إلى العالم
وإ أسرة مجلة «لواء الإسلام»

الإسلامي» وإلى أسرته وأصدقائه وقرّاء مقالاته ومؤلّفاته» ونسأل الله جَلّت قُدرته
وتعالتُ كلمته أن يُسْبِعْشآبيب رحبئتِههِوفيوضٌ رضاه على المرحوم الدكتور الغوابي
ِقَذْرماحَدّمدينه»وبِقَدْرغَيْْتِهِعلىقرآنهوشريعته إنه أفضل مأمول وأكرم مسؤول.

أعلام وعلماء

م

الأستاذ صيرى عابدين”"
مشاركته فيندوة مجلة «لواء الإسلام»:

يعرعلى مجلة «لواءِ الإسلام» أن تفقد عالاً جليلا كان أحدَ أعمدتها القوبّّة

ومُتحدّثاً بارعاً في ندواتها التي زوّدها بآرائه القويمة» وبحوثه المستفيضة» وهو فضيلة
يين.
بمددصبر
امح
عشيخ
الأستاذ المرحوم ال

ولقدشاءاللهالذيلاراد لمشيئته» أنيخم حياتّهالطيبةالمباركة» بموقفه المشرٌ فٍ

العظيم في الندوئين الأخيرتَيْنَء اللتئن بحندا موضوع الإسلام دستوراً للدولة»
وموضوعٌ الأزهر معقلاًومّلاذاًللمسلمين.

العالم العامل والمجاهد المكافح:
كان رحمه اللهعالاًعاملا وَرِعاًتقيّآهيقولٌ الحنٌ» يلَاخْقَى فلَيوهْمةَ لائم .ىا
كانمجاهداً مكافحا حملاللواءف سيَبيلٍنُضْرةٍالعروبة والإسلام» منذابي العربُ

بالاستعمار الإنجليزيّ والفرنسيء وكان يعيش فيفلسطين حين كان الإنجليز يُمهّدون
لليهودٍ فيهاء فدَعَا إلى الجهاد وجمْع الشَّمْل وما فَتِحَ طُوالَ حياته ينادي بدعوة

الجهاد والقلاضي شق فاذاة ليجات إلبدة كان عاهدا سادق الإنان والينين
في شطري حياته» أولاًوآخراً.
( )١مجلة «لواء الوسلام» :العدد الثامن» من السنة الخامسة عشرة" :اهمد

51م.
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صبري عابدين
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«يَذْمَبٌ الصالحون.

العميم

الأول فالاول» ويرة

ناسٌ كغثاءٍ السيل» ليُاباليهم الله بالة» يوإُنع)جَّ0ل0بخياركم» 0أ(و ى 5ق)ال'"".
وخيدُ الكلام كلامٌ رب العالمين الباقي بعد فناء خلقه « :كل تين ذَليقَة
5
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لوت إِنَّمَاورت جورحك يوم الْقِنمَةُ هُمَنوخر عَن أَِلكَارِوَأَدضْلَ اكد

كر

اذه ع

بس

امه
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رمه
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قر عر لح سريت الت سس ل ره

ف<قد فالزهسورمسا الوه لديا إلا ملع الْمْرُور [ 4آل عمران.]681 :

حقّاًإن المغفورٌلهالأستادً صبريعابدين قداتَهلٌليومالرحيل زادّه»وقدّملنفسمه
املنصَّاَاتٍ الباقيات؛ مايجعل طريقه إلى دار الانعليمم»نجقنِةينَ الصَّالحين.
و

إنهاكلمة وفاءتعمّرٌمبامجلة«لواءِالإسلام؛ عنحُزئها العميق» وتسأل فيها

المولى سبحائّه أن يتغْمّد فقيدّنا الاعزليكرٌريم؛ بغيْثِ رحمته ورضوانه» وأن يجعل

العِوّصٌ مضاعفاً فيأمثاله المجاهدين الصّابرين.

( )١رواه البخاري ( )4/741من حديث مرداس الأسلميّ قاالل:قنابليٌ بلِ# :يذهبٌ الصّالحون»
الأوّل فالأوّل» ويبقى حُفَالةٌ كحُمَالةالشعير» األتوّمرء يلبااليهم ابلَاللهَةً» .رووفياية (:)5815
قال مرداس  وكان من أصحاب الشجرة ١:-يُفْبَضُ الصّالحون الأول فالأول» وتبقى حفالة
لة :سقط
حكثلشايء»
وردايءلمن
كحفالة التمروالشعير لايعبأاللهبهمشيئ» .والحفالة :ال
الناس .ولايباليهم اللبهالة:أيلايرفعلهمقَدْرأ ولايقيملهموزناً.

اعلام وغلاء
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الدكتور مصطفى السباعي”"
فميدان الجهاد:

قبلأن نبتدئ النّدوة المباركةأنعيإلى العالم الإسلامي منفوقمنبر هذه
المجلة المجاهدة أحد مجاهدي الإسلام منذشبابهإلىأنبَلَعَسنالكهولة» هوالمرحوم

الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي عالم سورياء وقدتوفي فيميدان الجهاد فيالنتصف
الأخير من شهر جمادى الأولى سنة ١587ه.
جهاده العلمي:

وإنيأعرفهمنذكانشاباًيطلب العلم فيالشَخصّص في الفقهوأصول الفقه
وأعرفه مجاهداً يحمل القلمويجاهد» وقدكانيكتبفيسنة“7719١ و 5841فميجلة

«الفتح»؛ وكان يكتب مدافعاً عنالإسلام في الموضوع الذي ما زلنا ندافع عنه وهو
الدفاع عنالسنّة.

تدريسه فيكلية الشريعة بدمشق وإصداره مجلة «حضارة الإسلام»:
ولا بلغ الشأو وتونّ التدريس في كلية الشريعة في دمشق» حمل لواء الجهاد
اةء
ومجل
لوة
ا ند
()١

ء
سةافي
منعقد
الإسلام» الم

الثلاثاء 4١ مجنمادى الآخرة سنة 481اهف

الموافق ؟ من أكتوبر سنة4741١م,والمنشورة فيالعدد الحادي عشر من السنة الثامنة عشرة :غرة

رجب 481ه > نوفمير  5591م.

تصطتى البباعي

لهل

هناك ولما سقط اللواء الذي كانت تحمله بعض الصّحف المجاهدة”'"» حمل وحده

اللواء مفجيلة ممتازة ثريّة بالعلم مهجيلة «حضارة الإسلام»؛ ولقد استمرٌ يُحرّر فيها

وينفق عليها من موارده المحدودة الضئيلة» ولم يكن يكنب عن الجهاد ساعة من
زمان»ولاكانت الشديدة تشتدٌفيسورياء كانهومنالمُتَصَدَّين لحَمْل الشّديدة.
سَجُنْهوحَمُله لواء الكفاح:

وفي عهد أديب الشيشكلي”" أُلقيّفيغَيابات السجن مدافعاً عندينه» وما أفرج
عنهحمللواء الكفاح مرةثانية» واستمرٌ بدافع حتى ضَعْففَ جِسْمّه عنحَمْل العبء)

ولكنه ظلَّيحملهبمقدار طاقته.
زيارته المدينة المنورة:

وقدذهب إلاىلمدينة المنورةيلقيدروساًفيكليةالشريعة بهالمأحسّ ضيقاً
فديمشق» وأن الإسلام لاينظرإليهفيهاباحترام ول يمنعهضَعْففٌ جسمه وماأصيب

بأهممنراض أن يذهب مرة ثانية إلى المديئة.

ومن أعجب الأمور أنه قفى نَحْبهء وهو يُعدٌالأمتعةً لزيارة الرسول كَل
ولإلقاء الدروس فيحَضُرة الرسول عليهالصلاة والسلام .رحمهاللهرحمةواسعة.
( )١يشير إلىمجلة(المسلمون) الشهرية» التيكان يصدرها الداعية الإسلامي سعيد رمضان فيمصرء ثم

احتجبت» وقد حصل السباعي عام 8041م على امتياز بإصدارها في دمشق» وظلت تصدر
6مم.
4عا
9تى
1ه ح
/ارت
بإد
(؟) أديب بن حسن الشيشكلي» رئيس الجمهورية العربية السورية» توفي غيلة في البرازيل سنة

4ه الموافق 4541م عنخمسة وخمسين عاماً.

أعلام وعلماء
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وإنَّمجلة «لواء الإسلام» لتشارك العالم الإسلامي ني الأسف على وفاة ذلك
العالم المجاهد النابغة الذكيّ.
و

رثاء القارئ الشيخ هريدي شوربجي:

وقد تُوني أيضأ رجل كان يتلو معنا القرآن» وهو الشيخ هريدي شوربجي»

ومن حقّهعليناوقداستمتعنا منهبحسن الصوت وحُسْن التلاوة أمداًطويادٌ» كان
يسعى فيهإليناء منحمّهعليناأن تَنْعاه وأن نرثيه»وأنتُبْديَالأسف لوفاته.
وإنّهلعزيرٌع أن أقوللكم :إنهكانفيالأسبوع الماضي يسألني عنميعاد الندوة
ليحضر ويُرثّل القرآن» ىاتعوّدأن يرتل» فرحمه اللهرحمة واسعة.

م
7

2
9

7.0
27

بم

محمد البنا

الأستاذ محمد البنا”
أداء الأمانة العلمية:
رضياللهتعالىعنالمرحوم المغفورٍلهالأستاذ محمدالبنّاءبهقادّمِمنخير

للإسلام؛ وبما قا من حيٌ الله اعللعلىماء؛ ورث الأنبياء» وأمناء الله تعالى على خخلقه»
فأقددّى الأمانة» وبَلّمَالمؤمنين الحنَّفيالإسلام فيه|تصدّىلهمنغيرمراء»ولا
مُداراة» أَجْرْلَاللهثوابه» وجزاهُبأكثرمم عاَمل»وجَعَلَ سيرئّهذكرى عطرة:لكل مَنْ

تلو بعرليذية وج اله تعال ووصواته:
مشاركته فيمجلة «لواء الإسلام»):

إِنَّمنالحنٌّعلىمجلةٍالواءالإسلام أنْتكتبرائيةٌمحمدالبناءناعيةللمسلمين
فيمشارقٍ الأرض ومغاريها نعيّه» فإِنَّخسارتها فيه خسارةٌ لكلمَنْيَفْرؤُهاء ويَتذاكرٌ
ماتحتويه من هدي دينيٌ» وإرشادٍ سلفي.

لقد شارك الفقيدٌ البارٌ المجلة من أولٍ إنشائها معّالسابقينَ الأوّلِينء أمثالٍ
العارفي بالله الإمام محمد الخضر حسين ,والفقيه المستقيم العقلٍالمنتظم في تفكيره

وفقههالأستاؤعب ادلومّابخلا عفااللعهنهوجزاةعاقدّممنقولٍسديد»وهدىٌ
رشيد» خايلرجٌزاء.

( )1مجلةللواءالإسلام» :العددالثالث»منالسنةالرابعةوالعشرين :ذو القعدة 8/71ه ١/191 - م.

أعلام وعلماء
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واستمرٌ رضياللهتعالىعنهيمدالمجلّةبعلمهالسلفيٌ» حتىآخررَمَقِفيحياته.
وحشيّنا أننا قرأنا مقالُ ونحرٌ ننعاهء ونذرفُ الدموع على جثانه الطاهر ,وتُودٌعُه
الوداعٌ الأخير.
تدريسه بمدرسة القضاء الشرعي وإمامته فيالمفوضيّة المصرية بباريس:

كان المرحومٌ مُدرّساً بمدرسةٍ القضاء الشَّعيَ» تولّ التدريسٌ فيها غِبّ حرّجِه
فيهاء وانتقلّ منكُرسييٌالطالبإلىكُرمييٌالأستاذ.
ثم انتقلإلى إمامةالمفوضية المصرية بباريسء فقامً ,تحن التوعيه والإرشاد

لأبنائنا هناك» وكان مظهرٌه إسلامياًء ى)كانفيمخيرهبَرَاتًقياً.

مَكَتّهناكنحوسنتئن» وعادإلىمصرقاضياً شرعبَاء عاتلمَاًسخلفيْاءتللمبْ
مداركّه أوروبا وزخرفهاء بل تأر ب خاي فريهاء ولميذ بشرٌهاء عاد منها ميداً الفرنسية»
مزاياه الحليلة:

لهَوفَيٌ وأديبٌلَوَدَعيٌ:
ااجلليسلةَ»ف
عاي
لة العزيز الكريم؛ مز
كاانلفميفقجيدٍ

يروي أحاديتَ رسولٍ الله يله ويحفظٌ الشعر» ويختارٌ منه ما فيه حكمةٌ ومن النثر
العرب مافيسهحرء وإنَّاملشنعرٍ لحكمة» وإنَّمن البيانٍ لسحراً.
عرفتٌةُ منلٌ كان طالباً كبيراء وكنّا نحن صغاراء ولكنْ قارَبته لكأنتٌ زميلاً
لأخيه الهم الامغلفوشرالفهعيّ» رضي اللهوعأنثهايه.

وقد لازْمَهُ طول حياتهسَمْتٌهاوئمهيب فشكيله وقوله يستعَالفلْعسنَافٍ
الأمور .ويَتَسَامى إلىمَعاليها.

خم إلينا

نض

كنت في كثير من الأحيان أَُصاحِبّه في عُدوّنا ورَواحناء فتّتذاكرٌ في العلم أو
الأخبار فسإكِنيّْنا انجإل اىلتُسبيح.

مواقفه املنكبراء فيالسياسة:
لقد اقترب من الكُبراءِ فيالسياسة» فكان اقتراب مُعَاوَنةٍ صَاَقٌ وليس مُمَلَةٌ
آثمة» وما عَكّرَقلبّه بعداوة مُالِفء أو مُناوأة حزي.

ارٍسة
يكبا
لٌ أسحدٌ
اصِل
ق» فاتّ
قةكولية
حطلب
لِيَ ل
اّفَو
كنا ماعلاًافميتحان الشَ
الحزبية ساخطاً :كيف يجلسٌُ الأستاذً البنا لامتحان ابني؟ وكان ذلك الرجل عندي
كبيراً فبدا لي سخيفاً قميئاً .وطَدْانتُهه وحضرٌ الطالبء وامْمّحنء ونال حقَّه والذي
اقترَحَ الدرجةً الأستادٌ البناء وكان سخياء فعجبّتء وكان البنا فيالقمّة» والحزي في
الحضيض الأوهد.

رحم الالهبنا عالم» وكاتبء وأديباء ورجلا”".

انء
سة م
مابع
( )١لا انعقدت ندوة «لواء الإسلام» فاليساعة الس

يوم الغلائاء "١ من شوال سنة

5ف الموافق "٠ منديسمبر سنة941١م ,استهلٌالأستاذأحمدحمزةالندوةبالكلمة الآنية:
«إخواني أعضاء الندوة:

بقلب يحمدٌ الله في السرّاء والصَّرَّاء وتسليم بمشيئته تسليم المؤمنين الصَّابرين» نحتسب عنده
جل جلاله رجلاً من بُناة مجلة «لواء الإسلام» ومؤمّسي هذه الندوة» وعَلَم]ْ من أعلام الفقه
والأدب والتاريخ» ومناراً منمنارات الخُلُّق والتقوى والجهد :هو الأستاذ العلامة الشيخ

ماحلمبدئا نضّرالله وجهه .وأكرم ذكراه ورفع دعرجلتهيّفين.
والأستاذ محمد البنا عرف بعيلنماء الأزهر باستبحار المعرفة» وشرف الأخلاق» وصفاء الروح»

وعفّة النفس واللسان.

-
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 وغرف في القضاء بحصانة الضمير» وذمةالحكم؛ وشجاعة الرأي.وعرفه الوطن مجاهدا عن قضاياه» مستقيم| على الطريق .لا تنال منه رغبة ولا رهبة؛ ولا يعرف

إلا الحق؛ يدافع عنهويحمل رايته.

وقدظلّرضواناللهعليهقرابةخمسينسنةيخدمدينهو أمتهسراًوعلناءفهويجمعبينشمائل

الجندي المجهول وشمائل القائد الموفّق.

وإني إذ أنعى إلى الندوة وإلى العالم الإسلامي هذا الزميل الكريم؛ أشعر بفداحة المصاب فيه ولا

يسعني إلا أن أردد قوله سبحانه# :إإنًايونا له تجعون».
ازا
رحم الله هذا العالم المجاهد المخلصء وج
لهإعسنلام والمسلمين أفضل الجزاء».

خض

اتب
خودطشي
محم

اللواء الركن حمود شيت خطاب"'"

(41-911اه)
(9191-8991م)
صلة الكتاب بمؤلفه:

أمابعد فقدأطلعنى صديقي الكريم اللواء الركن محمود شيت خطاب على
كتابه القيم «بين العقيدة والقيادة»» واستمعت إلى بعض قليل منه في مؤثّر مجمع
البحوث الإسلامية.

ت
كرامن
ون الكان فزن ضو

شقعروا

امول ومطيدا الوق

وإدراكه في المنقول؛ ولا ينفصل الكتاب الذي يكون ثمرة لجهود كاتبه» عن صاحبه؛
ئ) لاينفصل السبب عن المُسبِّب واللازم عنالملزوم؛ لأنه صورة منه) وصورة

طور من أطوار نفسه.

ولا يُمكن أن يَتبيّن الأثر إلاإذا تعرّضنا بالبيان لمنأَوْجَدَهُ.
8-/9م.
1ه
()١قديم كتاب «بين العقيدة والقيادة»» ص  49-87طبعة دار القلم الأولى١9114 :
ت

وقد اقتصرت على كلام الأستاذ أبوزهرة حولاللواء الركن محمود شيت خطاب.
وتنظر ترجمة اللواء محمود شيت خطاب رحمهاللهتعالى»فيهاكتبهأستاذنا الفاضل الشيخ محمد

فاروق بطلفيتقديمه لكتاب «قادة فتحالأندلس» /:١ا.15-
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ولذا كانلابدَّأننتعرّض بكلمةٍ للكاتب» قبلأن نتصدَّى للمكتوب .ى)لا
نعرف النتائج منغيرمعرفة مقدّماتها.

معرفة الأستاذ أبيزهرة باللواء الركن محمود شيت خطاب:
وإِنْصديقي الكريم اللواءالركن محمود شيت خطاب القائد العظيم المُذْرك
1

0

والوزير المخلص  -وقليل ماهم

0

سعدت

بمعرفته من

5

نمحاوع أربع سنين أو كسأقل700

» والمدة

فيالحالينلاتزيد؛ ولكنّى بمُجِرّد أن التقيتٌبهأَحْسَسْتُ بأنيأعرفه منذسنينتُعد
بالعشراتء لا بالآحاد .وكأن الأرواح قد تَعَارفت قبل أن تتلاقى الأشباح» وكأن
الفورة قد رأيتهاء وما لقيتها؛ لأن الأرواح تتألف تسق الائتللاف» وتَتَقَارتٌ

وتَسْبق الاقتراب؛ ولذلك سرعان ماتَصَّادقنا عندماالتقيت به»وكأن صداقتنا ترجع
بالماضى إلىآماد» لاإلى وقت قريب.
( )١وقد شارك في ندوة مجلة«لواء الإسلام» القاهريّة» معالأستاذ محمد أبوزهرة» وثلةمن العلماء

الفضلاءء وكانت أول ندوة يشارك فيها فيمساء الثلاثاء لامن رجب سنة 8871هه الموافق
أول أكتوبر سنة (4591م)؛ وقد رحب بهصاحب المجلة الأستاذ أحمد حمزة وقال :يسرٌّمجلة

ايتبء
طش
خود
الواء الإسلام» أن تُرحُبٍ بتشريف سيادة الأخ اللواء الركن محم
ختهدفمية
رجالات العراق الشقيق» الذي كرّس وق

أحد

الإسلام والمسلمين» يؤيّد ذلك كتاباته

القيّمة» ومؤلّماتهالتيلانظيرلحاءوخاصّةمايتعلّقمنهابتاريخ العرب والإسلام والمسلمين.
وإنالنرجولهمزيداًمنالتوفيق فيتخدمة الدين الحنيف.
ثمعقب الأستاذ أبوزهرة بقوله0 :

و

الا

ال

اس

ع

و

12

بالحضورء وتشجيعههما لندوتنا المباركة إن شاء الله .تجلة «لواء الإسلام» العدد ؟١ من السنة

5

(481ه

 8 -كؤام).

إذا اجتمعنا منفرديّن أو في جَمْع :وتَبّادلنا الأفكار» أَحْسَسْتٌ بأني لا أنوي
فكرةًإلاسبقني إليهاء وقدأسارع إلىالقول ب!فيخاطره .قبل أن يُبْدِيَُ؛ وكان ذلك

هي؛
ساف
فم
نفاء
لامتزاج نفوسناء وص

واابتلعاادهلعتنواء فيالقَوْل األوفكر أو

الاتماه فهويسيربفكرهوقوله وعمله فيخط مستقيم؛ كاستقامة قامته؛ والخخطاً

الت يعرف ليكداوف كاتزفوَصَطه واتهازة:

وكانت مجالس تَتَبَادلُ فيها الحديث على تُورٍمن الله» وروحانيّة نفوسء

واستقامة قلوب بيننا؛فكنثٌأتذكّرفيهذهالصّحبة قولالنبيوَل« :إنَّمنعبادالله
)» قيل:
اكالنهلمهمن
عباداً ليسوا بأنبياء ولا شُهداءء يغبطهم الأنبياءوالشُّهداءِ (لم
أ
اومن هم يا رسول الله؟» قال« :هم قوم ار بروح من الله على غير

تربطهم ولا أموال يَتَعاطَوْنها؛ والله إئَّملور» وإنَّهملَعَلىنور؛ لا يخافون إذا نا

5

الناسء ولايحزنون إذا حزن الناس؛» ثمتلاقولهتعالى :ألا اك لَكأله
كرس

حر

مي

عور ولاهم هحخرنوت

[ 4يونس :؟]"5

ىه

0

تذكّرتٌ هذاالأثرٌالبُويّإذا اكتملبالعمل جَْعُناءلكنيولست منيَتَسَامى

ايمى إليهاء أوأأنريجو ذلكله.
َحب
سّصا
تنَ
ُب أ
إهلذىه المكانة» ويأحس
(١١1 وابن حبان ( »)1/78وابن جرير
برى» »)(77111١ و.أب)و1يع1لى
لكفي
«نساائي
( )١رواه ال
 001١منحديث أبيهريرة وسنده صحيح .وله شاهد عنعمررضياللهعنهرواهأبوداود
 07630وأبونعيمفي«الحلية» ١:  0وجوّده ابنكثيرلكنهمنقطع ولايضر .ولهشاهد ثان عن

اركلفزيهد» »)(4١/9 وأبويعلى
”8ء وابن ال«مبا
أبي مالك الأشعريء رواه أحمد ©١152 : 4
(؟ )5485وسنده حسن.

اعم وجا

فض
صفات اللواء خطاب:

وقد جمّع اللهتعالىلصديقنا اللواء خطاب من الصّفات ماتَسْمُو به واحدة

منها عنسَفْسَاف الأمور وتَتّجهبهإلىمعاليها.
والعمل؛ والإخلاصٌ إذا كان فيقلب أشرق»

ول
لصٌقفي
اخلا
أولها :الإ

وقَدّفَ الله تعالى فيهبنور الحكمة» وكان تفكيره مستقيأء» ولسانه قويأء وعمله
حكياًء فلايكون التواء» ولاعوج.

وأمجورومهنهاء
وْبلاهء وتعرّف ال
َلم
حلع
وثانيها :الإدراك الواسع .وا
مه

و

و

4-0

وإدراكها منمَصَادرها؛ فقلمّهنقىّ؛ ولهفكرألمعيّ.
لجوم من
قائديعرفحَحِصْمَةُ ويذْرِكُمَرَامِيهه حتىأنهلَيتوقّعالحرب أو اه

2

عدرفّهكمفديامرقاتهوالطقبلاأن يَعْ0لِنَهاء وقبل أن يفكر فيها منسيكونون حَطَبها؛ لأنهيعلم
امال اتيك ا

الخضم» ومآربّة» وحالَة ويتعرّف من ذلكمآله..

عَلِمّبجوم اليهودسنة7119١ قبلأن يُعلنوه» وقبل أنيُقدّره الذينكانوافي
زعمهم يُدبّرون الأمور» ويلبسون لكل لبوسها.

وثالئها :إيمان صادق بالله .ورسوله ال الأمين؛ ولذلك يَتَتَبّع سيرة السالفين»

لمحمندهأعالايمة.
ويجعل منهم ُوراًمبتديبهءوايعل
افه

«9

ويكمل هذه الصّفات التىهىمنهبمنزلة السجايا والمَلَكَات؛ هنَّةٌعالية:
وتجربةٌ ماضية» وبرة بالعلم والحروب؛ وخخصوصاً ما كان بين العرب واليهود.

صفاته العلمية والخُلقية:
وهو عالم في العربيّة» ومُلمٌ إلماماً عظياً بشّؤون الدين» وقارئٌ يَتَقصّى

الحقائق فيايقرأ؛يتعرّفماتَسْطْره الأقلام» وما وراء ماتسطره؛ ينفرمنتقليد
الفرَئْجَة ويؤيْر ما في القرآن والسنة وما كان عليه السّلف الصالح؛ وهو ممن

يُؤيْرون الاتّباع ولا يرضَّوْن عن الابتداع؛ سلفيٌ فيإمانه وعمله» قويّ فيتفكيره»
يضم ماجدّفيالعصرءبهافيقلبهمنإيعانراسخء واتَّبَاعمستقيم ..ولهمعكلّهذا
قلمٌبارعمُصَوّرء وكتابتهمنقبيلالسّهل الممتنع؛ وفقهاللتهعالىوهداه'"".

( )١قال اللواء الركن محمود شيت خطاب في آخر تقدمته لكتابه «بين العقيدة والقيادة؛ ص:"5

«فأعمق الشكر وأعظم التقدير لفضيلة أستاذنا الجليل الشيخ محمد أبو زهرة» شيخ العلياءء

وعالم الشيوخ علىمقدّمته الضافية» وقد حرصت عل إثباتهافيالكتاب تقديراً لفضله وعلمه
ر
كرهبمن
أتبا
وشجاعته فيالدفاع عن الإسلام» ثمهيرأي الدين الحنيف باع
يدة والقيادة» .انتهى.
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