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منهم الرازي وابن الهيثم وابن سينا والكندي

زنادقة  ..شيدوا حضارة المسلمين

• الرازي

رمب��ا ل��م مي�� ّر ال��ع��ال��م اإلس�لام��ي عموما ً
والعربي خصوصا ً بحالة واض��ح��ة من
الصراع السياسي وال ِفكـري في شأن مفاهيم
احل��داث��ة والرجعية التي مي ّثل الصراع
العلماني األيديولوجي جزءا ً محوريا ً منها
كالتي مي ّر بها هذه األيام.
ول��ك��ن ال��ت��اري��خ ي��ؤك��د أن معظم م��ن يتم
االص��ط�لاح عليهم بأنهم علماء مسلمون
ك��ان��وا يعيشون ف��ي م��ع��ارك طاحنة مع
األصوليني واملتشددين الذين كان لديهم
خصومة م��ع العلم والفلسفة واملنطق
والرياضيات واعتبارها ضربا ً من ضروب
الزندقة والكفر الذي يجب استئصاله.
في ما يلي أه��م جن��وم العلم الذين اتهمو
بالزندقة إب��ان فترة احلضارة اإلسالمية
الذين عانوا في مواجهة األصولية الدينية.
ُمنكر النب ّوات ،املسلم ،الرازي
يعتبر أبو بكـر الرازي من أهم العلماء الذي
يتفاخر بهم اإلسالم ّيون اليوم .ويصفونه
بأبي علم الطب وحلقة الوصل بني الطب
ال��ق��دمي وال��ط��ب احل��دي��ث وه��و م��ن جنوم
العلم إبان فترة احلضارة اإلسالمية الذين
عانوا في مواجهة األصولية الدينية ولكن
التاريخ ي��ؤ ّك��د أن ال���رازي ك��ان معارضا ً
صريحا ً للنبـ ّوة وكان يتناول مفهوم الوحي
باستخفاف شديد وأ ّل��ف كتاب مخاريق
األنبياء الذي ينفي فيه متاما ً وجود األنبياء
ويعتبر العقل واملنطق الطريق الوحيد
ليصل اإلنسان إلى الله وليس النب ّوات أو
الوحي.
كانت أف��ك��اره سببا ً جوهريا ً في انتشار
كراه ّيته بني أوساط املسلمني فاشتهر بأنه
زنديق وك ّفـره األصول ّيون .دفع ال��رازي
ثمنا ً غاليا ً مقابل آرائ��ه وبقيت أعماله في
طي النسيان حتى عادت للظهور م ّرة أخرى
ّ
بسبب إعجاب الغرب الشديد به واعتبار
كتبه في عداد أهم الركائز العلمية والفلسفية
للتنوير األوروب���ي .فأعجب به املسلمون
ور ّك��ز بعضهم على إجنازاته ودمجها في
إطار نهضة احلضارة اإلسالمية.
في نهاية عمره يقال إن الرازي فقد بصره
ف��ع��اي��ره خصومه وك��اره��وه ب��أن��ه تلقى
العقاب اإللهي العادل.
الكافر املجنون
ابن الهيثم
احلسن ابن الهيثم كان
وما زال رمزا ً بالنسبة
إل��ى أي فيزيائي إذ
يعتبر مؤسس علم
البصر ّيات .وخاض
في الكثير من العلوم
واملجاالت مثل الطب
وال��ه��ن��دس��ة والفلك
وال��ري��اض��ي��ات ول��ه
أكثر من  200مؤ ّلف
ومقالة ومخطوطة.
ا ّت���ه���م اب����ن الهيثم
ب��ال��ك��ف��ـ��ر ال��ص��ري��ح
واإلحلاد بسبب آرائه
وه��و مثل غ��ي��ره من

• ابن الهيثم

الفالسفة رأى أن العالم قدمي أزلي وينبغي
تقدمي املنطق .وا ّت��ه��م باجلنون ف��ي آخر
حياته وأجبــر على البقاء في بيته بالقاهرة
يؤلف ويكتب حتى مات.
الفيلسوف املضـروب بالسوط ..ال ِكندي
أبو يوسف يعقوب بن اسحاق ال ِكندي واحد
من العرب القالئل الذين نالوا مجدا ً واسعا ً
في فترة كان غالبية العلماء واملشاهير من
املسلمني الفرس وبالد ما وراء النهر .أ ّلف
مئات الكتب والرسائل التي تطرقت إلى
املوضوعات التطبيقية والفلسفية .وهو آمن
أن النقل ليس ُمقدّما ً على العقل وأن العقل
محور التص ّورات اإلنسانية واملقياس الذي
يجب أن ُيقاس به كل شيء حتى املقدّس مبا
النص القرآني ال��ذي كان يتعامل
في ذلك
ّ
معه األصول ّيون عادة بظـاهر اآليات.
كانت طريقته العقالنية في تفسير الكثير
من اآليات القرآنية واألحكام سببا ً محوريا ً
في كراهية األصوليني له إلى جانب كونه
�س م��درس��ة ال��رواق� ّي�ين ف��ي الفلسفة
م��ؤس� ّ
�ص الديني
اإلس�لام��ي��ة واع��ت��ب��اره أن ال��ن� ّ
يخاطب العقالنيني مبعان باطن ّية عميقة
وي��خ��اط��ب ال��ن��ق�لان��ي�ين مب��ع��ان ظاهرية
تتماشى مع فكرهم السطحي مثل الوعد
باحلور العني والفاكهة في اجلنة.
إال أن احل��م��اي��ة ال��ت��ي ف��رض��ه��ا اخلليفة
املأمون عليه ثم املعتصم فالواثق أحاطته
بهالة سياسية أبعدت عنه خصومه من
الراديكاليني وتركت له املجال في التأليف
والتفكير والظهور كأحد أع�لام املشاهير
امل��س��ل��م�ين .إل���ى أن ج���اء ح��ك��م اخلليفة
األصولي املتو ّكـل الذي مال إلى آراء الفقهاء
األصوليني فأمـر مبصادرة مكتبة الكندي
اخلاصة وبجلـده على ظهره خمسني جلدة
أمام حشد كبير من الناس ُنقــل عنهم أنهم
كانوا يتصايحون بتأييد عقابه بحجة أنه
زنديق.
أصيب ال ِكندي بعدها باكتئاب شديد واعتزل
الناس حتى مات واستطاع أحد أصدقائه
استعادة مكتبته التي وصلتنا اليوم.

• ابن رشد

الوسطى ش��ه��رة ال���ذي ك��ان غ��زي��ر العلم
وكتب في جميع املجاالت تقريباً :أبو علي
احلسني بن عبد الله بن احلسن بن علي بن
سينا املعروف تاريخيا ً بـابن سينـا وعامليا ً
بـ.Avicenna
يع ّد معشـوق النهضة الغربية األوروبية
باعتباره من أعظم العلماء املوسوعيني.
إال أن مت ّيزه في الطب حت��دي��دا ً من خالل
كتابه القانون في الطب كان سبب شهرته
الواسعة وحجر األساس للنهضة الطبية
والتشريحية في أوروب���ا إذ ظل مرجعا ً
أساسيا ً في تدريس وممارسة الطب لـ500
عام حتى مولد الطب احلديث.
على املستوى الديني كـان ابن سينا أكثر
الشخصيات ُبغضا ً لدى األصوليني الذين
اتهموه بالكفر فقيل عنه :إم��ا ُم امللحدين
الكافرين بالله ومالئكته وكتبه ورسله
واليوم اآلخر إغاثة اللهفـان  274 /2ابن
الق ّيم.
في املقابل تعـامل ابن سينا مع ُمك ّفــريه
باستخفاف واستفزاز شديد فكـان يصف
نفسه في كتاباته بأنه إذا قابلته مشكلة
يتوجه إلى املسجد ويدعو الله ثم يعود إلى
ّ
وينكب على
داره ليتنـاول قدحا ً من النبيذ
ّ
العمل والتأليف والقراءة والكتابة حتى
ينام.
اشتبك ابن سينا في جداالته مع السالطني
والوزراء واملتشددين الذين أجمعوا تقريبا ً
على تسميته الزنديق وإمام املالحدة حتى
أنهم أم��روا بإعدامه وقطع رأس��ه .إال أنه
استطاع النجاة عدة مرات من تنفيذ األحكام.
في عصرنا احلالي يصف بعض اإلسالميني
ابن سينا بأنه عالم ُمسلم عظيم وأعماله
تحُ سب ملجد دولة اخلالفة اإلسالمية.

مؤسس الفلسفة احلديثة ..ابن رشد
أش��ه��ر ال��ف�لاس��ف��ة املسلمني ف��ي ال��ش��رق
والغرب ويعتبر اجلسـر األساسي بني
الفلسفة اليونانية القدمية وفلسفات
عصر النهضة األوروبية .دخل ابن رشد
في معارك صارمة مع األصوليني إذ ر ّكز
على أن املنطق يجب أن يكون كتفا ً بكتف
الرئيس إمام املالحدة ..ابن سينا
مع الوحي السماوي والطريق إلى الله هو
الشيخ الرئيس وأكثـر علمـاء القرون طريق العقل قبل أي شيء آخر وبرع في
ت��أوي��ل آي��ات القرآن
تأويالً مختلفا ً متاما ً
ع � ّم��ا ه��و س��ائ��د ل��دى
األصوليني.
مب����رور ال���وق���ت ب��دأ
اب������ن رش������د ي��ف��ق��د
مكانته العظيمة في
األن����دل����س وأص��ب��ح
ض��ح��ي��ة م���ؤام���رات
س��ي��اس��ي��ة ي��ح� ّرك��ه��ا
األص���ول���ي���ون ف��أم��ر
اخلليفة باستبعاده
م��ن قرطبة وإح���راق
كتبه الفلسفية التي لو
لم تت ّم ترجمتها إلى
الالتينية مل��ا وصلت
إلينـا في هذه العصور
املتأخرة.
• الكندي
• ابن سينا

دعاء أهل الكهف
فتح لهم أبواب الخلود

«ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا» هو دعاء فتية أهل
الكهف الذي ذكره الله تعالى في السورة وقال عنه العلماء :يغني عن
دعاء سنني وقال تعالى :إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك
رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هذا الدعاء يشمل رحمة الدنيا مثل الصحة
والعافية واملال والزوجة الصاحلة واملطر واإلنبات والتوفيق إلى آخره
من رحمة الله بعباده في الدنيا ورحمة اآلخرة.
ويقول د .عبدالفتاح عاشور أستاذ التفسير بجامعة األزهر جاء في تفسير
السعدي أن هذه اآلية تتحدث عن قصة أهل الكهف وما جرى لهم وأنها من
آيات الله العجيبة ألن هؤالء الشباب جلأوا إلى الكهف يريدون التحصن
والتحرز من فتنة قومهم لهم وأنهم توجهوا إلى ربهم وخالقهم يدعونه
من رحمته ليثبتهم ويحفظهم من الشر ويوفقهم إلى اخلير وييسر لهم
كل األسباب املوصلة إلى الرشد وأن يصلح لهم دينهم ودنياهم فجمعوا
بني السعي والفرار من الفتنة إلى مكان ميكن االختباء فيه وبني تضرعهم
وسؤالهم الله لتيسير أمورهم وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى اخللق
ولذلك استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم والرحمة
هنا املقصود بها الهداية في الدين واملغفرة وقيل الرزق ولذلك قال النبي –
صلى الله عليه وسلم  :-من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب
فليكثر الدعاء في الرخاء .
هجرة الدنيا
هذه اآلي��ة صريحة في الفرار بالدين وهجرة األه��ل والبنني واألق��ارب
واألصدقاء واألوطان واألموال خوف الفتنة وما يلقاه اإلنسان من احملنة
وقد خرج النبي  -صلى الله عليه وسلم  -فارا بدينه وأصحابه ومكث
في الغار وهجر مع أصحابه أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم
وأوالدهم وأقاربهم وإخوانهم من أجل السالمة بالدين والنجاة من فتنة
املشركني .وقال العلماء االعتزال عن الناس يكون في اجلبال والشعاب
وفي السواحل والرباط وفي البيوت وجعلت طائفة من العلماء العزلة
عن الشر وأهله بالقلب والعمل وقال ابن املبارك في تفسير العزلة :أن
تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله فخض معهم وإن خاضوا في غير
ذلك فاسكت وروي عن ابن عمر عن النبي  -صلى الله عليه وسلم  -قال:
املؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من املؤمن الذي ال
يخالطهم وال يصبر على أذاهم وعن النبي  -صلى الله عليه وسلم  -قال:
نعم صوامع املؤمنني بيوتهم وقال عقبة بن عامر لرسول الله  -صلى
الله عليه وسلم :-ما النجاة يا رسول الله؟ فقال :يا عقبة أمسك عليك
لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك وقال رسول الله  -صلى الله
عليه وسلم  :-إذا كانت سنة ثمانني ومئة فقد حلت ألمتي العزبة والعزلة
والترهب في رؤوس اجلبال وقال رسول الله  -صلى الله عليه وسلم :-
يأتي على الناس زمان ال يسلم لذي دين دينه إال من فر بدينه من شاهق إلى
شاهق أو حجر إلى حجر فإذا كان ذلك لم تنل املعيشة إال مبعصية الله فإذا
كان ذلك حلت العزبة قالوا :يا رسول الله كيف حتل العزبة وأنت تأمرنا
بالتزويج؟ قال :إذا كان ذلك كان فساد الرجل على يدي أبويه فإن لم يكن
له أبوان كان هالكه على يدي زوجته فإن لم تكن له زوجة كان هالكه على
يدي ولده فإن لم يكن له ولد كان هالكه على يدي القرابات واجليران قالوا
وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال :يعيرونه بضيق املعيشة ويكلفونه ما ال
يطيق فعند ذلك يورد نفسه املوارد التي يهلك فيها.
التيقن من اإلجابة
والدعاء مخ العبادة حديث نبوي صحيح يحضنا به رسول الله  -صلى
الله عليه وسلم  -على أن نلجأ إلى الله تعالى بالدعاء ونحن موقنون
باإلجابة والدعاء قربة يتقرب بها العبد إلى ربه وال يكون إال عن إميان
به سبحانه وبحاجة العبد إليه وبغناء الله عن عبده ويدل على يقني
العبد بأنه  -عز وج��ل  -يعطى بسؤال وبغير س��ؤال ولكن السؤال
مظهر من مظاهر العبودية وقد دعا رسل الله الكرام ربهم في حاجاتهم
الدينية والدنيوية كما أخبرنا كتاب الله فسنوا للمؤمنني الدعاء تضرعا
وخفية فدعا ربهم األولياء والصاحلون فاستجاب لهم تبارك وتعالى كما
استجاب ألهل الكهف بعدما دعوا ربهم فقال تعالى :فضربنا على آذانهم
في الكهف سنني عددا استجاب الله لدعائهم وضرب على آذانهم في الكهف
سنني عددا أنامهم الله  309سنني لينجيهم من القوم الكافرين وفي تلك
الفترة الزمنية الطويلة التي مكثوا فيها في الكهف ونتيجة لدعائهم فقد
نشر الله لهم من رحمته في هذا الكهف الضيق وبالرغم من ضيق الكهف
عليهم فإن رحمة الله هي التي جعلته يسعهم وجعلتهم يلقون فيه الراحة
والطمأنينة وقد هيأ الله من أمرهم مرفقا فجعل الشمس تدخل عليهم في
الصباح ميني الكهف وتدخل يساره وقت الغروب وهم في الوسط وجعلهم
الله يتحركون كأنهم غير نائمني فيتقلبون ميينا ويسارا وعندهم كلبهم
حارس عليهم وهذا من رحمة الله حتى يحرسهم ويحميهم من الوحوش
الضارية.
دخول اجلنة وغفران الذنوب
رحمة الله التي جاءت في الدعاء تشمل الدنيا واألخرة ومنها الرزق الواسع
والزوجة الصاحلة واألبناء األبرار ومنها قبول األعمال الصاحلة ودخول
اجلنة وغفران الذنوب كما جاء في احلديث القدسي :يابن آدم إنك مادعوتني
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك وال أبالي .يابن آدم لو بلغت ذنوبك
عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك .يابن آدم إنك لو أتيتني بقراب
األرض خطايا ثم لقيتني ال تشرك بي شيئا ألتيتك بقرابها مغفرة فرحمة
الله ترغب العصاة في التوبة واإلقبال عليه وتبدل سيئاتهم حسنات إذا
ال����ل����ه غفورا رحيما
تابوا وآمنوا وعملوا الصاحلات وكان
ش���يء
قال تعالى :ورحمتي وسعت كل
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون
ال��زك��اة وال��ذي��ن ه��م بآياتنا
يؤمنون سورة األعراف اآلية
 156فمن أراد رحمة
الله تعالى فليتق الله
في كل أم��وره بفعل
الطاعات واجتناب
امل��ع��اص��ي ول��ي��ؤد
ح��ق ال��ل��ه ف��ي ماله
وليؤمن بكل ما جاء
عن الله.

