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Khulasah
Artikel ini membincangkan dua personaliti penting yang
memberi kesan dalam bidang akidah. Kedua-duanya
iaitu al-Zamakhshari dan al-Nasafi mempunyai aliran
pemikiran tersendiri dan telah meninggalkan karyakarya agung dalam beberapa disiplin ilmu. Imam alZamakhshari yang mempunyai pengetahuan luas adalah
seorang pemuka dalam ilmu Balaghah dan Nahu, juga
salah seorang pimpinan Muktazilah. Beliau telah
menggunakan ilmu bahasa Arab bagi mempertahankan
akidah Muktazilah dan mengajak orang lain berpegang
dengan akidah tersebut. Imam al-Nasafi yang
bermazhab Hanafi pula adalah salah seorang ulama
besar dalam bidang Usul al-Fiqh, al-Fiqh, bahasa Arab
dan Tafsir. Oleh itulah beliau berusaha untuk
memelihara aliran sunni. Kedua-dua imam ini terkenal
dengan sifat zuhud, soleh dan bertakwa di samping
dikenali sebagai ulama besar. Artikel ini mendedahkan
beberapa aspek penting berkaitan kedua-dua imam
tersebut dengan membuat perbandingan berkaitan
personaliti dan pemikiran mereka. Artikel ini
menggunakan
metode
kajian
deskriptif
dan
perbandingan bagi mengetahui aspek persamaan dan
perbezaan antara dua imam tersebut dengan
menumpukan terhadap persekitaran politik, sosial dan
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pemikiran yang juga memberi pengaruh terhadap
pemikiran mereka.
Kata kunci: Al-Zamakhshari, al-Nasafi, akidah.
Abstract
This article discusses two important personalities in the
discipline of `Aqidah, namely al-Zamakhshari and alNasafi. They had their own schools of thought and had
left great works in several disciplines. Imam alZamakhshari was a leading scholar in Balaghah and
Nahw. He had applied his expertise in Arabic language
to defend Mu`tazila and invited others to practice it.
Imam al-Nasafi from Hanafite school of thought was
one of the great scholars of Usul al-Fiqh, al-Fiqh, Arabic
language and Tafsir. And for that reason he defended
Sunnite school of thought. Both imams known for their
asceticism, righteousness and piety. This article reveals
several important aspects related to the two imams by
comparing their personality and thought. This article
employs the descriptive and comparative research
method to determine the similarities and differences
between the two imams focusing on political, social and
intellectual environment that influenced their thought.
Keywords: Al-Zamakhshari, al-Nasafi, `aqidah.

املقدمة

الزخمشري
ّ ترمجة موجزة لإلمام

 ويل ىقب بـ"جار،ويكّن أاب القاسم
 ى،هو حممود بن عمر بن حممد بن عمر
 كما يل ىقب بلقب آخر،1 فصار علماً له،ًهللا" جملاورته مكة املكرمة زماان
 (دار1  ط، إحسان عباس: حتقيق، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،ابن َخلىِّكان
.169-168/5 ،)م1994 ، بريوت،صادر
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هو "فخر خوارزم ،"2وقد حظي به ملكانته العلمية واألدبية .ولد اإلمام
خمشري بقرية َزخمَْ َشر ،3من قرى خو َارْزم ،يف شهر رجب عام 467هـ،4
ى
الز ى
5
وتويف يف ُج ْرجانيىة ،
وفيها نشأ وإليها ينسب ،كما ينسب إىل خوارزم ،ى
6
خمشري
خبوارزم ،بعد رجوعه من مكة ،ليلة عرفة ،سنة ()538ه  .يع ىد ى
الز ى
موسوعة يف العلم ،إماماً يف البالغة العربية ،وقد شهد له بذلك عدد من
العلماء ،حيث يقول ايقوت احلموي" :كان إماماً يف التفسري والنحو
واللغة ،واألدب واسع العلم كبري الفضل ،متفنىناً يف علوم شىت" .7وذكره
2
الضمة والفتحة ،واأللف مسرتقة خمتلسة ،ليست أبلف صحيحة ،هكذا يتلفظون
ىأوله بني ى
به ،وهو اسم انحية كبرية عظيمة قصبتها اجلرجانية .ابن عبد احلق ،مراصد االطالع على

أمساء األمكنة والبقاع (دار اجليل ،طـ ،1بريوت1412 ،ه)ـ .487/1 ،وخوارزم اسم
قدمي ملدينة خيوة ،كانت اتبعة إلقليم خراسان الكربى ،وتقع اليوم يف غرب أوزبكستان.
انظر 2-8-2012. :خيو.http://ar.wikipedia.org/wiki/
 3بفتح الزاي وامليم وسكون اخلاء املعجمة وفتح الشني املعجمة .ابن خلكان ،وفيات
األعيان ،مصدر سابق.)173/5( ،
 4الذهيب ،مشس الدين ،حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ ْاْياز ،اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري
عواد معروف ،طـ ( 1دار الغرب اإلسالمي 2003،م)،
َواألعالم ،حتقيق :الدكتور بشار ى

.697/11
5
بضم اجليم األوىل ،وفتح الثانية ،وسكون الراء بينهما ،وبعد األلف نون مكسورة ،وبعدها
ى
ايء مثنىاة من حتتها مفتوحة مش ىددة ،مث هاء ساكنة ،وهي قضبة خوارزم .ابن خلكان،
وفيات األعيان ،مصدر سابق.174/5 ،
 6انظر :مصدر سابق.
 7ايقوت احلموي ،معجم األدابء إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،حتقيق :إحسان عباس،
ط (1دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1993 ،م).2688-2687/6 ،
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خمشري أعلم فضالء العجم ابلعربية يف
القفطي يف كتابه قائالً" :كان ى
الز ى
زمانه ،وأكثرهم أنساً واطالعاً على كتبها ،وبه ختم فضالؤهم."8
خمشري الكثري من التصانيف املفيدة ،يف فنون اآلداب،
صنىف ى
الز ى
واللغة ،والرتمجة ،والتفسري ،واحلديث ،والفقه .ويعترب "الكشاف" من أهم
تصانيفه ،وقد ألفه كما ذكر هو يف مقدمته بعد أن دفعه إىل ذلك علماء
املعتزلة ،وأحلىوا عليه ،فجاء تفسريه خمتصراً موجزاً أظهر فيه اجلانب البالغي
واللغوي يف القرآن الكرمي ومجال نظم اآلايت ،مبيناً مواطن اإلعجاز
البالغي والبديعي يف توضيح املعاين ملا للزخمشري من ابع ٍ
طويل يف فهم
اللغة ،واإلملام ابلشعر والنحو ،ويف علوم شىت ،مع أن غرضه األول كان
اجمليء بتفس ٍري يكشف عن غوامض التنزيل وحقائق عيون األقاويل يف
وجوه التأويل متاماً كما أراد حني اختار عنوان كتابه ،فجاء تفسريه مثاالً
واضحاً يف جودة املعاين ،واختيار الرتاكيب والبيان واإلعراب ،كشف فيه
سر بالغة القرآن ،و َأابن وجوه إعجازه مع أنه سخر كل هذا
للجميع ى
خدمة ملذهبه االعتزايل .وقد ابن هذا جلياً واضحاً عندما أكثر فيه من
الغوائل ،واالعتزاالت اخلفيىة والظاهرة ،وليس أدل على ذلك من أن
الكثريين قد وضعوا احلواشي على تفسريه.

 8القفطي ،مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف ،إنباه الرواة على أنباه النحاة (املكتبة
العنصرية ،بريوت ،طـ 1424 ،1هـ).270/3 ،
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خمشري
الز
عصر اإلمام ّ
ّ
احلالة السياسية
خمشري ما بني الثلث األخري من القرن اخلامس،
عاش اإلمام جار هللا ى
الز ى
والثلث األول من القرن السادس اهلجر ىيني ،حيث كانت تلك الفرتة فرتة
ضعف وفتور للخالفة العباسية اليت أهنكتها الصراعات فتعاقب على
احلكم يف هذه الفرتة مخسة من اخللفاء منذ عام ( 467هـ 555 -هـ)،
وهم على التوايل :املقتدي ابهلل :عبد هللا بن حممد بن القائم - 467
 487هـ) املستظهر ابهلل :أمحد بن املقتدي (512 - 487هـ) ،املسرتشد
ابهلل :الفضل بن املستظهر (529 - 512هـ) ،الراشد ابهلل :املنصور بن
املسرتشد (529 - 529هـ) ،املقتفي ابهلل :حممد بن املستظهر (529
555هـ).ونتيجة لذلك الوضع ظهرت دويالت انفصلت عن اخلالفة،
وحاولت خلع ربقة والئها ،ففي خوارزم مسقط رأس اإلمام نشأت الدولة
عمرت
اخلوارزمية حيث امتد حكمها من خراسان إىل ما وراء النهر ،وقد ى
هذه الدولة ما يقرب من مائة وستني سنة ،من سنة 628 - 470هـ،
خمشري
خمشري أسرة أنوشتكني اليت حكمتها ،وقد كان بني ى
فعاصر ى
الز ى
الز ى
خمشري بقصيدة
واألمري حممد بن أنوشتكني عالقة وطيدة حيث مدحه ى
الز ى
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ـلوك تالقـت يف جم ِّ
أي امل ِّ
العلم و ِّ
ـالسه ** غرائب ِّ
اآلداب
مطلعهاُّ :
ْ
ُ
10,9
واحلِّ َك ُـم؟
أسسها ركن الدين
وظهرت دولة اثنية هي الدولة السلجوقيىة اليت ى
طغرلبك (522- 429هـ) ،حيث أطاح ابلدولة البويهيىة ،فعاصره
خمشري ،كما عاصر غريه ،منهم :غياث الدين ،أبو شجاع حممد بن
ى
الز ى
خمشري وأثّن
أيب الفتح ملك شاه (511 - 498هـ) الذي اتصل به ى
الز ى
عليه.11
بشن الغارات
ويف ظل هذه األحوال السياسية املرتدية ،قام الصليبيون ى
على داير اإلسالم؛ حماولني النيل من أسسه وتقويض دعائمه ،فكانت
أوىل محالهتم على الشام سنة 491هـ ،حيث سقطت مدينة "القدس" يف
أيديهم سنة 492هـ.
احلالة االجتماعية
خمشري متباين األهواء نتيجة دخول شعوب ذات
كان اجملتمع يف عصر ى
الز ى
عادات وتقاليد خمتلفة يف اإلسالم .فأمسى اجملتمع حيتوي الكثري من الفرق
 9وأي ٍ
ملك اجتمعت يف حضرته مستج ىدات العلم ،وفنون األدب ،وبدائع احلكم؟
ى
الزخمشري ،ديوان جار هللا الزخمشري ،شرح :فاطمة يوسف اخليمي ،ط ( 1دار صادر،
بريوت2008 ،م).521 ،
 10انظر :الزخمشري لغوايً ومفسراً ،مرتضى آية هللا زادة (دار الثقافة ،القاهرة1977 ،م)،
.25-24
 11انظر :مصطفى الصاوي اجلويين ،منهج الزخمشري يف تفسري القرآن ،طـ ( 3دار املعارف،
القاهرة ،د .ت.)35 ،.
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وامللل واألهواء والنحل ،والكل له طرائق وفنون تعرب عن فكره وتعكس
صورة حياته ،ونتيجة لذلك كثرت املسائل الكالمية واملناظرات اجلدليىة
اليت ىأدت إىل الفنت واالضطراابت ،وابلرغم من ذلك وجد الدعاة
فض النزاعات بني األهواء املختلفة
املصلحون الذين حاولوا جاهدين ى
والعودة هبم إىل جادة الصواب مبددين الشكوك واألوهام اليت اعرتهتم،
ودعوهتم إىل التمسك ابلدين القومي ،وترك البدع اليت يثريها أرابب امللل
والنحل املتباينة.
خمشري  -فقد كانت مبعزل عن تلك
أما عن "خوارزم"  -بلد ى
الز ى
الفنت ،ومع أهنا تعرضت للهجوم من بعض قبائل الرتك إال أن هللا نصرهم
يف عامة األوقات ،ومنحهم الغلبة يف كافة الوقعات .12وقد كانت احلالة
خمشري
االقتصادية مضطربةَّ ،
فعم اجلوع ،وانتشر الفقر والبؤس مما َح َدا ى
ابلز ى
أن يبث شكواه من تلك احلالة قائالً:
واي ليتين ُمرض صديقي ** عـدوي وأين يف فهـاهة
ِّ 13
ابقـل
ومسخط
وقال أيضا:

 12انظر :مصطفى الصاوي ،منهج الزخمشري يف تفسري القرآن ،مصدر سابق.35 ،
 13وليت صديقي يرضى علي ،ويضيق عدوي ،وأكون عيِّيىا عياء ٍ
ضرب بعجزه
ابقل الذي ُ
املثل .الزخمشري ،ديوان جار هللا الزخمشري ،مصدر سابق.
ُ
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ومـا ُح َّق ِّمثلي أن يكون ** وقد عظُمت عند الوز ِّير
14
وسائلي
ُمضيَّقاً
احلالة العلمية والفكرية

خمشري ،فقد عاش يف عصر
ازدهرت الثقافة َ
وزَها حال العلم يف عصر ى
الز ى
الثقافات الفارسية ،واهلندية ،واليواننية اليت نقلت إىل العامل اإلسالمي،
وعلى الرغم من احلالة السياسية واالجتماعية اليت ذكرت ،فقد شحذت
خمشري جبهود
العقول وامت ىد اخليال لدى علماء أفاضل قاموا يف عصر ى
الز ى
كبرية يف الرتمجة ،والتصنيف ،والتأليف ،فقد صنفوا العديد من املعاجم
اجلامعة ،فكان العصر عصر املوسوعات ،واملكتبات ،واملعاهد ،واملدارس
اليت انتشرت يف نواحي البالد كاملدارس النظامية اليت أنشأها الوزير (نظام
امللك).15
 14وما كان أمرا حكيما أن يكون حق مثلي منكرا ،وقد رفع الوزير قدر رسائلي .مصدر
سابق.
 15نظام امللك ( 485 - 408هـ) :احلسن بن علي بن إسحاق الطوسي ،أبو علي،
امللقب بقوام الدين ،نظام امللك وزير حازم عايل اهلمة .أصله من نواحي طوس .أتدب
آبداب العرب ،ومسع احلديث الكثري ،واشتغل ابألعمال السلطانية ،فاتصل ابلسلطان
إلب أرسالن  ،فاستوزره ،فأحسن التدبري وبقي يف خدمته عشر سنني .ومات إلب
أرسالن فخلفه ولده ملك شاه ،فصار األمر كله لنظام امللك ،وليس للسلطان إال
التخت والصيد .وأقام على هذا عشرين سنة ،وكان من حسنات الدهر .قال ابن عقيل:
كانت أايمه دولة أهل العلم .اغتاله ديلمي على مقربة من هناوند ،ودفن يف أصبهان.
الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الدمشقي ،األعالم ،طـ ،15
(دار العلم للماليني2002 ،م).202/2 ،
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وكان أهل "خوارزم" مولِّعني بعلوم الشريعة واللغة ،حيث بلغوا فيها
خمشري كثرة من العلماء واملؤلفني
شأواً ومنزلة رفيعة ،وقد شهدت بيئة ى
الز ى
الذين توافدوا إىل "خوارزم" دون غريها إلقبال أهلها على اإلسالم حبب
وشغف ،وقد نشط هؤالء العلماء يف تعلم اللغة العربية ،والعلوم الشرعية
واللغوية ،وكان نشاطهم العلمي واألديب بسبب غريهتم على اإلسالم،
واحلرص على مبادئه وتعاليمه.16
شجعون العلماء وحيتضنون العلم،
ومن انحية اثنية كان احلكام ي ى
وعلى رأسهم وزير الدولة "نظام امللك" الذي كان حيب العلم والعلماء،
خمشري عن أئمة
وجيالسهم ،ويقدمهم على غريهم .وقد متخض عصر ى
الز ى
كبار كان هلم األثر الكبري يف إثراء الفكر اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية،
منهم:
ابن عطية األندلسي ،عبد احلق بن غالب( ،ت  542هـ) يف
التفسري ،والشاطيب ،القاسم بن فريه( ،ت  590هـ) يف القراءات وعلوم
القرآن ،والبغوي الفراء ،احلسني بن مسعود( ،ت  516هـ) يف احلديث،
والشهرستاين ،حممد بن عبد الكرمي( ،ت  548هـ) يف امللل والنحل
والفلسفة وعلم الكالم ،والسمرقندي ،أبو بكر عالء الدين حممد بن
أمحد( ،ت  552هـ) يف الفقه وأصوله ،والقاضي عياض ،أبو الفضل
عياض بن موسى ،اليحصيب( ،ت  541هـ) يف مذهب املالكية ،وإمام
 16انظر :الزخمشري ،حممود بن أمحد ،رؤوس املسائل اخلالفيىة بني احلنفيىة والشافعيىة ،دراسة
وحتقيق :عبد هللا نذير أمحد ،طـ( ،2دار البشائر اإلسالمية2007 ،م).20-19 ،
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احلرمني ،أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا اجلويين( ،ت  487هـ) يف
مذهب الشافعية ،وابن البناء ،احلسن بن أمحد بن عبد ،البغدادي( ،ت
 471هـ) يف مذهب احلنابلة ،واجلرجاين ،عبد القاهر بن عبد الرمحن،
(ت  471هـ) يف علوم اللغة ،واحلريري ،القاسم بن علي( ،ت  516هـ)
يف الشعر واألدب ،وابن عساكر ،علي بن احلسن( ،ت  571هـ) يف
التاريخ واجلغرافيا ،ووجد من كان موسوعة كابن اجلوزي( ،ت  597هـ).
خمشري أبساطني العلم وأئمته .وكان النصيب األكرب
وهكذا امتأل عصر ى
الز ى
من أولئك األعالم لـ"خوارزم" ،وقد ذكر الثعاليب يف يتيمته نبذاً من أدهبم
وأشعارهم.17
خمشري جمالس املناظرات
وكما أسلفت فقد شاعت يف عصر ى
الز ى
واجلدل ،ووجد من يساعد أصحاهبا ويدعو إليها من اخللفاء والوزراء يف
حني أدى ذلك التشجيع إىل ظهور التعصب املذهيب والتحيز الطائفي.

 17الثعاليب ،أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل ،يتيمة الدهر يف حماسن أهل
العصر ،حتقيق د .مفيد حممد قمحية ،ط( 1 .دار الكتب العلمية ،بريوت1983 ،م)،
.254 -194/4
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سفي وعصره
ترمجة اإلمام النّ ّ

سفي
ترمجة موجزة لإلمام النّ ّ
هو عبد هللا بن أمحد بن حممود ،ويكّن بـ"أيب الربكات" ،ويلقب حبافظ
الدين ،من أهل إيذج (من كور أصبهان) ووفاته فيها ،وينسب إىل
نَ َسف 18،أبوزبكستان.
كان  -رمحه هللا – عاملا ،ز ً
مفسرا ،أثّن عليه العلماء ثناءً
اهداً ،
ً
مجيالً ،فقد ذكره صاحب كتاب "التفسري واملفسرون" فقال" :أحد الزهاد
املتأخرين واألئمة املعتربين ،كان إماماً كامالً ،عدمي النظري يف زمانه ،رأساً
بصريا بكتاب هللا  -تعاىل
يف الفقه واألصول ،ابرعاً يف احلديث ومعانيهً ،
 ،صاحب التصانيف املفيدة املعتربة يف الفقه واألصول ،وغريمها"،19ابرعا يف الفقه احلنفي ،حجة يف علم القراءات ،صاحب
ورعا ً
وكما كان ً
سفي".
تفسري معروف يسمى "تفسري النى ى

 18انظر :الزركلي ،األعالم ،مصدر سابق .67/4 ،النسفيىون كانوا أكثر من واحد ،وقد

حممد بن مكحول النسفي (508 - 418
نسبوا مجيعاً إىل نَ َسف ،منهم :ميمون بن ى
هـ) ،الذي يكّن بـ"أيب املعني" ،ومن أشهر مؤلفاته :تبصرة األدلة ،وحبر الكالم ،والتمهيد
َ
وغريها .انظر :مصدر سابق . 341/7 ،وتلميذه اإلمام جنم الدين أبو حفص النسفي
( 537 - 461هـ) ،ومن أشهر مؤلفاته :منت العقائد النسفية .انظر :مصدر سابق،
.60-59/5
 19انظر :الذهيب ،حممد حسني ،التفسري واملفسرون ،ط( 7مكتبه وهبه2000 ،م)،
.216/1
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وتفسريه هذا من أهم املراجع حيث سأبّن عليه مقارنيت بينه وبني
في
اإلمام ى
الز ى
سفي كان حن ى
خمشري يف تفسريه "الكشاف" .فاإلمام النى ى
املذهب ،ابرعاً يف أصول الفقه ،واللغة ،جاء تفسريه مرآة تُرى فيها عقيدة
السنىة واجلماعة ،واإلمام كذلك ماتريدي العقيدة ،اختصر من
أهل ى
الكشاف والبيضاوي كتابه" :مدارك التنزيل وحقائق التأويل" خالفاً ملا
خمشري االعتزالية ،فجاء كتابه تفسرياً
خمشري لينفي نزعة ى
جاء به ى
الز ى
الز ى
ابلرأي السين احملمود ،حيث كان وسطاً يف التأويالت ،جامعاً لوجوه
اإلعراب ،والقراءات ،اليت أبدع فيها ،مشتمالً كتابه على الكثري من البديع
واللمسات البيانية واإلشارات اجلميلة احلسنة مرشحاً وخمتاراً ألقاويل أهل
السنىة واجلماعة .وقد خال كتابه من األابطيل وأمور البدع والضاللة ،فليس
ى
خل.
مل وال ابلقصري املُ ى
كتابه ابلطويل املُ ى
سفي
عصر اإلمام النّ ّ
احلالة السياسية
يف فرتة مليئة ابحلروب اخلارجية ،واالضطراابت الداخلية ،والصراعات يف
سفي ،فقد عاصر اجتياح
العامل اإلسالمي ،عاش اإلمام أبو الربكات النى ى
التتار لبالد املسلمني حيث زحفت جيوش التتار بقيادة جنكيز خان
فسادا ال مثيل له من ختريب
قاصدة العامل اإلسالمي ،فعاثت يف أراضيه ً
وسفك دماء.
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مقسماً إىل دويالت أهنكتها الفنت
ويف وقت كان فيه العامل اإلسالمي َّ
واالضطراابت ،أقبل الصليبيىون غازين مصر والشام ،فاستولوا على كثري
من اإلمارات اإلسالمية اليت كانت حتت سلطان األيوبيىني.20
واستمرت احلروب بني الصليبيىني واأليوبيىني طوال مدة حكم الدولة
األيوبيىة ،ونتيجة هذه احلروب أصبحت بالد املسلمني يف حالة فوضى،
وعدم استقرار ،كما سقطت يف يد املغول بعض الدول اإلسالمية
كبخارى ،ومسرقند ،وبلخ ،وتربيز عاصمة أذربيجان ،مث اكتحسوا فارس
وخراسان ،وأعملوا السيف ،وسفكوا الدماء ،وهتكوا األعراض يف كل
هذه البلدان ،مث واصلوا الزحف إىل جنوب آسيا ،وجنوب شرق أورواب،
وأحلقوا أبهلها الويالت؛ فسلبوا ،وهتكوا ،ودمروا كل ما وقع حتت أيديهم.
ففي الشرق ويف الغرب كان حال املسلمني يزداد سوءاً ،فالدول اإلسالمية
مجيعها كانت على ٍ
عداء فيما بينها ،ال يربطها رابط ،واخلالفة العباسية
كانت امسية فقط ،ال نفوذ هلا وال سلطان على من جاور العراق
وخوزستان ،فلم تعد قادرة على بسط هيمنتها؛ ال على األقاليم القريبة
وال على البعيدة ،وليس الغرب أحسن حاالً من الشرق ،فقد سيطر
اإلسبان على بالد املسلمني ،ومل يبق للمسلمني يف األندلس سوى غرانطة
حيث كثرت يف بالد األندلس الفرق والطوائف الدينية اليت احتدم بينها
الصراع عنيفاً ،مما كان له األثر الكبري يف حلول الفنت وتالحق احملن.
 20انظر :ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ،البداية والنهاية ،حتقيق :علي
شريي ،طـ ( 1دار إحياء الرتاث العريب1988 ،م).289-287/13 ،
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ويف سنة  656هـ استطاع املغول دخول عاصمة اخلالفة العباسية،
فحل الدمار أبهل بغداد عندما سقطت ،وانتهى حكم الدولة العباسية.
ى
ويف سنة 657هـ زحف املغول إىل الشام وسيطروا على معظمها ،ومارسوا
فيها سياسة القمع والقتل.
وملا أن وصلوا بزحفهم إىل عني جالوت سنة  658هـ تص ىدى هلم
املماليك بقيادة بيربس أايم سلطنة قطز ،فأوقفوا هذا املد الترتي الذي
طرد من بالد الشام ،وما لبث املغول حىت عاودوا الكرة على بالد الشام،
ويف النهاية استطاع املسلمون ردعهم واالنتصار عليهم.21
فكانت هذه الفرتة فرتة احلروب الطاحنة واالضطراابت العائمة من
أصعب الفرتات اليت مرت ابإلسالم واملسلمني لكثرة الصراعات والنكبات
اليت حلت ابلعامل اإلسالمي ،ففي ظل هذه احلوادث اجلسام عاش اإلمام
سفي.
أبو الربكات النى ى
احلالة االجتماعية
ليست احلالة االجتماعية يف أي جمتمع سوى امتداد للحالة السياسية اليت
سفي،
يعيشها ،فنتيجة ملا رأينا من حالة سياسة مضطربة يف عهد اإلمام النى ى
فقد اضطربت احلالة االجتماعية أيضا حني كثرت األجناس املختلفة
خاصة يف مصر والشام ،فكانت هناك طبقة
ووجدت الطبقات املتفاوتة ى
األمراء ،وطبقة العلماء ،وطبقة التجار ،وطبقة رابعة هي طبقة أصحاب

 21انظر :ابن كثري ،البداية والنهاية ،مصدر سابق.289-287/13 ،
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احلرف إىل جانب طبقة أخرى تشكل السواد األعظم من اجملتمع ،وهي
الطبقة اليت ال متلك وظيفة وال مهنة.
فاجملتمع طبقات متميزة لكل منها خصائصها ومظاهرها ،ويف ظل
كبريا واضحاً بني فئات اجملتمع املختلفة،
هذا التدرج الطبقي بدا الفرق ً
فاألمراء كانوا أصحاب مال وسلطة ،والعلماء ال أقل منهم شأانً بفضل
الوظائف والرواتب الثابتة اليت تعطى هلم من بيت مال املسلمني ،وبفضل
ما كان يغدق عليهم من أموال وهدااي من قبل السالطني واألمراء
املتنفذين ،كذلك كان التجار جينون الثروات الطائلة إال أن الدولة كانت
تثقل كاهلهم ابلرسوم الباهظة ،والغرامات ،واملكوس .أما ابلنسبة
ألصحاب املهن والفالحني فهم الطبقة الكادحة اليت ال تكاد حتصل على
قوت يومها.22
معّن ،حىت إن مفاهيم
كان اجملتمع طبقيا بكل ما يف اجلملة من ً
الطبقات كانت متناقضة بسبب ما اشتمل عليه اجملتمع من أجناس
وقوميات خمتلفة املذاهب واملعتقدات والعصبيات ،فقد انتشرت الفرق
السنىة والشيعة ىأدى
اإلسالمية ى
ودب النزاع بينها ،وكان اخلالف بني أهل ى
إىل الصراع فيما بني الطائفتني ،ومما ال شك فيه أن وجود العصبيىات
اليت تنتمي للدم هي اليت أدت إىل ظهور الفنت واالضطراابت ،فاجملتمع
كان خليطًا من فرس ،وأكراد ،وأتراك ،وغريهم إىل جانب العرب الذين
 22انظر :حسن إبراهيم حسن ،اتريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي،
طـ( 14النهضة املصرية ،القاهرة1996 ،م).589-588/4 ،
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أهلكتهم أيضا العصبيىات ،فكان النزاع بني الكويف ،والبصري ،والشامي،
واملصري ،وبني الفقهاء أنفسهم ،انهيك عن الشيعة الرافضة اليت أقامت
اخلالفة الفاطمية بدالً من العباسية ،ولو علمنا أن املماليك مل يكونوا مجيعاً
من أصل واحد ،بل وجد بينهم األصول املختلفة كما ذكرت الشواهد
التارخيية ألدركنا السبب يف انقسام الناس واختالف التيارات.23
وعلى الرغم من هذا كله فقد كان هناك بعض التقدم يف ميادين
خمتلفة ،فقد كان هناك مراكز جتارية لبيع السلع العاملية يف البالد
اإلسالمية ،وكان هناك اهتمام ابلزراعة ،والتشجيع على الصناعة،
واستخراج املعادن ،فازداد النشاط التجاري بني الشرق والغرب ،إال أن
هذا كله كان مرتبطًا ابحلالة السياسية السائدة ،فهجوم التتار واحلروب
الدائمة بني الشرق والغرب والنزاعات احمللية مل ترتك غري الغالء واألوابء
واالضطراابت اليت مين هبا هذا العصر وأثر سلبًا على حالته االجتماعية.
احلالة العلمية والفكرية
اختلفت مظاهر احلياة العلمية والفكرية يف القرن السابع اهلجري عن غريه
من القرون بسبب هجوم التتار على العامل اإلسالمي وغزو الصليبيىني له
مما زاد يف حمنة هذا العصر ،فقد قتل التتار الكثري من العلماء ،وأحرقوا
الكتب على كافة أنواعها ،وأشعلوا النار يف املخطوطات واملؤلفات
القيمة ،وألقوا الكثري منها يف األهنار.

 23انظر :حسن إبراهيم حسن ،اتريخ اإلسالم ،مصدر سابق.589-586/4 ،
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وعلى الرغم من ذلك فقد كانت روح العلم والدين مرتفعة لدى
العلماء أمثال العز بن عبد السالم ،وابن تيمية ،وابن اجلوزي ،وغريهم من
األئمة والعلماء األفاضل الذين هنضوا ابلعلم وحثوا الناس على جهاد
األعداء ابلسيف والقلم.24
وترك هؤالء العلماء لألمة اإلسالمية ثروة علمية ضخمة حيث ظهر
هذا جلياًّ يف نشاطهم الديين ،ويف حبوثهم املختلفة يف كافة العلوم والفنون،
ويف ميادين الكتابة والتأليف ،ويف إحياء شعائر الدين الصحيحة،
واالهتمام ابملنشآت الدينية اليت ختدم اجملتمع ،وتقدمي اخلدمات لطلبة
العلم واملعرفة ،والرغبة يف زايدة التعلم والتعليم خاصة .وقد رأى اجلميع
الغزاة جاهدين يف طمس هويتهم والقضاء على حضارهتم اإلسالمية .فقد
كان للسالطني واألمراء أيضاً فضل يف تشجيع النهضة العلمية واالهتمام
ابلعلم والعلماء رغم انشعاهلم ابحلروب مما ساعد يف كتابة عدد من
الشروح ،واحلواشي ،واملختصرات.
فظهرت املؤلفات وانتشرت الكتب الكثرية يف هذا العصر وخاصة
يف علم األصول والعقيدة للرد على التيارات املنحرفة ،واملفاهيم املغلوطة،
وسأذكر هنا بعضا من الكتب واملؤلفات العلمية واألدبية اليت ظهرت يف
هذه الفرتة فصححت األفكار ،وأحيت الرتاث ،وزادت يف العلم واملعرفة،
منها على سبيل املثال ال احلصر:
 24انظر :حممود شاكر ،التاريخ اإلسالمي العهد اململوكي ،طـ( 8املكتب اإلسالمي،
2000م).17-16/7 ،
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-

-

-

-

يف العقيدة :كتاب األربعني يف أصول الدين ،واعتقادات فرق
املسلمني واملشركني ،لإلمام فخر الدين الرازي ،وأدلة الوحدانية يف
الرد على األسئلة الفاجرة،
الرد على النىصرانية ،واألجوبة الفاخرة يف ى
ى
لإلمام القرايف.
يف جمال التفسري وعلوم القرآن :كتاب اجلامع ألحكام القرآن لإلمام
القرطيب ،وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للعالمة البيضاوي ،وهو كتاب
السنىة واجلماعة.
له منزلته اخلاصة عند أهل ى
يف احلديث وعلومه :كتاب اإلملام للشيخ العالمة ابن دقيق العيد.
يف الفقه وعلوم الشريعة ،ويف القراءات ظهرت الكتب الكثرية
كـاملغين ،واالستبصار ،وحرز األماين ووجه التهاين ،والذخرية ،وكتاب
األمساء واللغات ،واملهذب والوسيط ،والوجيز ،والتنبيه ،والروضة،
سفي يد طوىل يف ميدان
والكايف ،وغري ذلك الكثري ،وكان لإلمام النى ى
القراءات.
يف املعاجم :معجم لسان العرب البن منظور ،وهو معجم مشهور
لغزارة مادته وعظيم شأنه.
كذلك ظهرت الكتب املتنوعة يف جمال التاريخ ،والعلوم الكونية ،ويف
الطب ،والفلك ،واألدب ،والشعر.25

 25إبراهيم عبد الشايف إبراهيم ،كتاب عمدة العقائد لإلمام أيب الربكات النسفي املتوىف سنة
710هـ ،دراسة وحتقيق ،رسالة املاجستري ،كلية أصول الدين ابلقاهرة( ،قسم العقيدة
والفلسفة ،جامعة األزهر1987 ،م).12 ،
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واحلقيقة أن احلركة العلمية والفكرية استمر عطاؤها ومل ختمد جذوهتا
بفضل األعالم من العلماء الذين برزوا يف هذه الفرتة وهذا العصر رغم
التحدايت ،وكان هلم الفضل األكرب يف إثراء احلياة العلمية
االضطراابت و ى
سفي أثره يف هذا العصر حيث صنف
والفكرية ،وإلمامنا أيب الربكات النى ى
يف التفسري ،والعقيدة ،والفقه ،واألصول ،والقراءات وترك لنا وعلماء
عصره ذخائر ال زالت خالدة مبا جاءت به من رؤية ،ومعان ،وبراهني إىل
يومنا هذا.
سفي
املقارنة بني اإلمامني ّ
الزخم ّ
شري والنّ ّ
سفي يف فرتة مليئة ابحلروب
عاش كل من اإلمامني العاملني ى
الز ى
خمشري والنى ى
واالضطراابت ،حيث كانت هذه الفرتة من أصعب الفرتات اليت مرت
على العامل اإلسالمي ،فالعصر عصر صراع مستمر ،وزمن زامن ،26عاشته
البالد اإلسالمية وهي جتاهد التتار والصليبيىني رغم ما كانت عليه من
ضعف ومعاانة من الفنت الداخلية .
لعل الناظر املدقق يف حياة هذين العاملني جيد أهنما من العلماء
البارزين ،والنجباء الالمعني يف زماهنم ،بل مها األشهر من اجلميع ممن أثروا
احلياة العلمية ،والفكرية ،ومسوا ابلفكر اإلسالمي واحلضارة االسالمية حىت
قيل يف حقهما :إهنما من الذين تشد إليهما الرحال وجيتمع عليهما
طالب العلم ويُشار اليهما ابلبنان ،وتُضرب إليهما أكباد اإلبل؛ ففي
َ 26ويـُ َقال :زمن زامنَ :ش ِّديد .جممع اللغة العربية ابلقاهرة (إبراهيم مصطفى وآخرون)،
املعجم الوسيط( ،دار الدعوة ،د.ط ،.د.ت.401 ،).
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خمشري قيل" :كان أعلم فضالء العجم ابلعربية يف زمانه وأكثرهم أنساً
ى
الز ى
واطالعاً على كتبها وبه ختم فضالؤهم" ،وقال عنه ابن تغري بردي" :
هو العالمة شيخ اإلسالم حافظ الدين أحد العلماء الزهاد وصاحب
التصانيف املفيدة يف الفقه واألصول والعربية وغري ذلك" ،أما ابن مهام
فقد وصفه بـ"الشيخ الكبري ،أستاذ العلماء حافظ الدين".
السنىة واجلماعة منتصراً على
سفي تعاليم أهل ى
لقد َ
أحَي اإلمام النى ى
أهل البدع واآلراء املخالفة املغالية ،وجاء تفسريه عنواانً على التفسري
ابملأثور والرأي احملمود .قد عين عناية فائقة ابلقراءات السبع ،كما جاءت
كتبه إثبااتً للتوحيد حني خاض يف مسائل عدة منها مسائل اإلهليات ر ًّادا
على الفرق املخالفة كاجلهمية والقدرية ،واملشبهة ،والرافضة وغريها.
سفي يصفه بكشاف حقائق أسرار التنزيل
فالناسخ لتفسري اإلمام النى ى
سفي ملذهب أيب احلنيفة
مفتاح أسرار حقائق التأويل ،واختيار اإلمام النى ى
كان هادايً له يف سريته العلمية ،فهو الفقيه احلنفي الذي ألف من الكتب
ما أغين عن السؤال كمثل كتابه املستصفى ،وكنز الدقائق ،والكايف يف
شرح الوايف ،فجاءت مؤلفاته ظاهراً فيها كما ظهرت العقيدة املاتريديىة
والفقه احلنفي .
خمشري ترااثً هائالً من التصانيف املفيدة واجليدة
لقد ترك لنا اإلمام ى
الز ى
يف مجيع اجملاالت العلمية حىت قيل إن له حنو مخسني مؤلفاً يف الفنون
سفي التصانيف العديدة املفيدة يف الفقه
املتعددة ،وترك لنا أيضاً اإلمام النى ى
خمشري عرف عنه نزعته االعتزالية،
واألصول والقرآن وغريها ،إال أن ى
الز ى
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والتعصب ملذهبه ،وتسخري قدرته وعلمه للغة والنحو من أجل خدمة هذا
سفي إال أنه كان
املذهب والدعوة اليه وأتييده ،وال أحسب اإلمام النى ى
السين حني ميز صحيح األثر وما اتُّفق عليه عن غريه من
مهتماً بنهجه ى
ٍ
خمشري.
األحاديث غري مستشهد ابألحاديث الضعيفة كما فعل ى
الز ى
خمشري كان خيلو من اإلطناب واحلشو ،فقد جاء
ومع أن كشاف ى
الز ى
تفسريه مبيىناً للوجوه اإلعرابيىة للكلمة موضحاً الكلمات البالغية اليت
أظهرت إعجاز القرآن ،إال أنه خالف النحاة يف بعض اآلراء بسبب حتيزه
ملذهبه االعتزايل.
لقد قيل عن الكشاف إنه تفسري بالغي للقرآن ال كما جاء تفسري
سفي وإن كان األخري خري مثال للتفسري ابملأثور ،والرأي احملمود،
النى ى
ومذهب السنية إالى أنه مل يغفل عن اإلتيان بشواهد اللغة ،والنحو،
واجلوانب البالغية؛ من نكت ،وحمسنات بديعية ،من أجل التوضيح
واالستشهاد.
ال شك أن كالًّ من اإلمامني كان راسخ القدم يف فهم منهجه وآرائه
خمشري كان واسع العلم واالطالع رأساً يف البالغة،
االعتقادية ،فاإلمام ى
الز ى
والنحو ،له من النظم اجليد احلسن ،فهو أحد الرؤوس املعتزلة ودعاهتا
األقوايء ،نتيجة عيشه يف بيئة كانت متوج ابالعتزال وتعج ابملعتزلة حيث
أتثر بشيخه "أيب مضر الضيب" 27أتثىراً كبرياً.
 27أبو مضر :حممود بن جرير الضيب ،األصفهاين ،وكان يلقب بفريد عصره ،وكان وحيد
دهره يف علم اللغة والنحو والطب ،وقد درس عليه الزخمشري النحو واألدب ،وكان أعظم
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سفي فقد كان من كبار األصوليني والفقهاء ومن
أما عن اإلمام النى ى
احلنفي عاملاً ابللغة ،واألصول ،والتفسري .امتازت مؤلفاته
علماء املذهب
ى
جبودة االتقان ،ودقة التعبري وشدة الرتكيز .تفرغ للعلم والدراسة والبحث
منذ كان صغرياً حىت اشتهر علمه ،وذاع صيته ،وأصبحت مؤلفاته مراجع
الباحثني والدارسني .
لقد شهد الكثري لإلمامني ابلزهد ،والصالح ،والتقوى ،وأبهنما من
سفي "حافظ الدين" كما
الشيوخ الكبار ،والعلماء األفذاذ ،فاإلمام النى ى
قيل عنه أحد العلماء الزهاد ،تص ىدر لإلفتاء والتدريس سنوات عدة فانتفع
منه غالب علماء عصره ،كما انتهت اليه رائسة احلنفية ،فهو اإلمام الورع
صاحب اخللق احلسن ،والتواضع الزائد اجلم ،امتاز بفصاحة اللفظ،
وطالقة اللسان ،أحب الفقراء وطلبة العلم ،وأحسن إىل اجلميع.
خمشري خيضع اآلايت
سفي كان اإلمام ى
الز ى
على عكس اإلمام النى ى
للتأويل لكي توافق القياس ،رافضاً ما مل يتفق من القراءات مع مذهبه
حىت املتواتر منها ،رغم أن الغاية عند كليهما كانت من أجل تغليب الرأي
وإثبات احلقيقة يف املسائل اخلالفية عند تفسري بعض اآلايت.
بقي أن أقول :لكل من هذين العاملني اجلليليني وجهته يف الرؤية
والنظر ،ويف خدمة اجتاهاته العقدية ،ولكل منها مكانته العلمية ،ومها
أساتذته أثراً يف نفسه ،وعنه أخذ مذهب االعتزال ،وهو مدخل مذهب االعتزال إىل
"خوارزم" تويف سنة ( )507هـ .انظر :ايقوت احلموي ،معجم األدابء ،مصدر سابق،
 ، 2685/6 ،وانظر :السيوطي ،جالل الدين ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم (املكتبة العصرية ،لبنان ،د.ط ،) .د .ت.276/2 .
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عصريهما ،كما أننا ال نبخس قدرمها ،وال أنيت على إمتام الوفاء هلما
فريدا َ
العلمان من أعالم العلماء ،مثل غريمها ومثلهما كمثل البغاث مع
ومها َ
الطري العتاق ،كيف ال ومها من تركا لنا الكثري الكثري من املؤلفات
واملصنفات والنتاج العلمي أشاد مبكانتهما العلماء ،وأثّن عليهما البلغاء،
وأطرهتما كتب الرتاجم.
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