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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات  
   

  !!داؤنا حكامنا  
 !!محنة خلق القرآن 

  !!مناظرة األذرمي وخلق القرآن
  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !!داؤنا حكامنا

  
فأك+�ه� ی�ی�ون م"الح , ت%ل�ل ل"�ف األن�ار ع� ب�� ال�اء ال�خ��  وغ��ه, داء األمة في ح�امها 

 .ألص�93 دول/ا في ال8ق�مة, ول� 6ان�ا و5/��� وم4ل"�� ل3الده� , اآلخ�0� .ال/�ا.ة 

 .وEن8ا .قادة @�4ع�ن ال8Cاه�� ل�Bم��ها ب3ع%ها, فال ُ@<8ح .قائ� و5/ي ح>�قي 

وال ُ@قارن .أب/اء ال�ن�ا , /اه� �8�Lا وأخال�Lا ومع��Kا وأغ, اإلن<ان في م8BCعات/ا م� أرقى ال/اس 
 Nف�ه�, األخ� Oال�8روثات ال9%ار0ة األص�لة ما ل� � .ف�Sه م

 T�5 ر غ��ر , إن<ان/ا�Vه ال>��8ة ال�اس4ة , @%9ي و�0اب� , م�افح صBث�اب �وB80لZ , وال یB/ازل ع
 .وقابل�ات إبB[ار0ة م�8B\ة, 5اقات إب�ا]�ة 

ال`ی� , والBي ت8�9ه .ال�6الة ع� أس�ادها , األع�� ال`_ @عان�ه ه� ال[�اسي ال8<ل^ة عل�ه واإلبBالء 
وال`_ یه8ه ما یB8Bع .ه م� , وق� وج�وا َم� ه� أح�ص م/ه� على م"ال9ه� , ته8ه� م"ال9ه� 
 .إم�Bازات وس�قات

و0ع\زون , اتها ل� تfَ9 .قادة @ع�Vون ."�ق وأمانة ع� ت^لع,  ف8BC8عات/ا وم/` تأس�O دولها 
وم/عه� م� الBع��V ع� , وتBCه� .قه�ه� وت0�4فه� , بل .أن�8ة تعاد_ ال8Cاه�� , دورها وثقBها ب/ف<ها 
 .5اقاته� ال9%ار0ة

 !!إنها أن�8ة ت4اف شع�hها

 فهل ل[� أن تأت�ا ب/^ام ح�� ال @4اف م� الlعT؟

 هل ل[� أن تأت�ا ب/�ام ح�� @�4م الlعT؟

و0أنO , وال @أ.ه ل8عاناته , و8�90ه .ال�9مان م� أ.<o ال9اجات , اد_ ش3nه فل� ت�Cوا إال َم� @ع
 .وم/عه م� ن�ل أ.<o حق�قه اإلن<ان�ة الB8عارف عل�ها في م8BCعات ال�ن�ا, .إذالله وEرهاقه 

وما @�C_ في ال3الد , ألن ل8"ال9ها األول�0ة , وال�ول ال�ا]�ة ل9ق�ق اإلن<ان تغf ال^�ف ع/ه 
 .ح<Tشأن داخلي و 

  !!ول� ن[�ن ما دام� أن�8ة ح�8/ا تعادی/ا

وغيره  , داء األمة في حكامها  
تضليل لصرف األنظار عن بيت  

فـأكثرهم يديرون  , الداء الوخيم  
ولو  , مصالح اآلخرين بالنيابة  

كانوا وطنيين ومخلصين  
ألصبحت دولنا في  , لبالدهم  

المقدمة

اإلنسان في مجتمعاتنا من أرقى  
اهم قيميا وأخالقيا  وأغن, الناس  
وال ُيقـارن بأبناء الدنيا  , ومعرفيا  

ففيه من الموروثات  , األخرى  
الحضارية األصيلة ما ليس فيهم

,  مجتمعاتنا ومنذ تأسيس دولها  
لم تحَض بقـادة يعبرون بصدق  

ويعززون  , وأمانة عن تطلعاتها  
بل  , دورها وثقتها بنفسها  

, بأنظمة تعادي الجماهير  
, هم وتخويفهم  وتجتهد بقهر 

ومنعهم من التعبير عن طاقـاتهم  
.الحضارية

الدول الراعية لحقوق اإلنسان  
ألن لمصالحها  , تغض الطرف عنه  

وما يجري في البالد  , األولوية  
شأن داخلي وحسب
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  !!رآنـــــــــــــــق القـــــــــــــــة خلــــــــــــــــــمحن
  

أحB) �8\لة .إ@9اء م� ف>�ه ال8ع, ه0�Cة ) 212(في ع"� ال8أم�ن س/ة ) م9/ة خلu الق�آن(إن^لق� 
8� على م�ار6ه , ) ب� أبي داؤد�zعقله و �فCعل الق�ل .4لu الق�آن م� أه� أر6ان ح�8ه , ال`_ ت�8� م

 .و0ُقBل م� ال @قVل .ه, 
 

وزم� ال8عB"� ومع�� ف�Bة ح�� , إس�8Bت ه`ه ال98/ة في ال</�ات ال<Bة األخ��ة م� خالفة ال8أم�ن 
 uال�اث ,� .ف�VV>B .قBل الع�ی� م� أعالم األمة, ) 232 - 212( أ_ أنها ت�اصل� على م�N عق�ی

 ف8ا هي عالقة ال�ولة .ال�8ض�ع؟, إنها م<ألة رأ_ وتأو0ل 
 

 ��nض uعلى اآل@ة , وتأو0ل ال4ل �/B>0ة : "و�hوجعل/اه أ_ ,  3: ال\خ�ف" إنا جعل/اه ق�آنا ع�
ما هي دواعي , أو ل� @"ح  وEن صح, ففي تأو0له� 6ل مCع�ل م4ل�ق , م8ا @ع/ي خلق/اه , صّ��ناه 

 إت4اذها م/هCا لل��9؟
 

, والق�ل .غ��ه ال @�C\ ال�4وج ع� ال/� الق�آني , الق�ل .4لu الق�آن تع/ي أن الق�آن قابل للBأو0ل 
 �, وال8أم�ن 6ان @�8ل إلى إع8ال العقل في 6ل ش�ئ , وه`ا ص�اع ف[�_ ال ی\ال قائ8ا في واقع ال8<ل�8

وله`ا مال إلى م/اهج ورؤN , وأمعَ� .ال�راسة والBعل� وتق�T0 العل8اء وم9اورته� , ان�ة وتأثَ� .الفل<فة ال��ن
وق� إسBغل , و0/ف` إرادته , وصار @أت�8 ب�أ@ه , ) أح�8 ب� أبي داؤد(وت�8� م/ه فق�ه� ال3ارز , ال8عB\لة 

وال88+ل�� لل�ی� .إت3اع ل��VC الفقهاء , ) خلu الق�آن(فاب�Bع ف[�ة , ه`ه الف�صة لف�ض رؤB0ه في ال��9 
�, م�رسة ال8عB\لة �B8ة .�ل�"B4وهي ف[�ة ذ�6ة م. 

 
وما ت�دد .<فZ دم م� ی�ف%ها م� أعالم األمة , وولُع ال8أم�ن .الف[�ة 6ان غ�30ا وق�0ا وحازما 

وه`ا سل�ك @<u9B وقفة 0�5لة وEمعان ب�راسة ش4"�ة ال8أم�ن الBي ی�Vو أنها تعاني م� , وفقهائها 
 .م\م/ةعاهات 

) إب� أبي داؤد(.%�ورة إت3اع , و6ان� وص�Bه لل8عB"� ع/�ما عه� له ب�ال@ة العه� واض9ة وص�90ة 
 .وEم9Bان ال/اس بها) خلu الق�آن(وت/ف�` أوام�ه .8<ألة , واإلذعان إلرادته 

 
Bي رّوع� ال, وت��9 ب+الثة خلفاء ل�0�8B ن�ا@اه ال�S4ة , ت<TV .8قBل ع�lات الفقهاء ) إب� أبي داؤد(و

 .فقهاء ال8<ل�8� وأعالمه� في 6ل م�ان
 

, والBع��V ع� العاهات ال/ف<�ة وال<ل��6ة .أسال�T دی/�ة , وق�م م+اال واض9ا على الع�وان�ة واإلنBقام�ة 
ال`_ خ�ع .ه , وه� ع�واني م�VBقع بل3اس ال�ی� , و6أنه الBقي ال�رع ال/قي ال8/\ه م� ال<�ء والVهBان 

 .ي ما في نف�سه� م� أه�اء ور�3اتخلفاء ت�8� م� وع
 

و0ق�Bح ب�م .ارد على ال4ل�فة .%�ب أع/اقه� , ف[ان� وحB�lه تBألu ع/�ما ی�ضع الفقهاء على ال/^ع 
 !!ف�/ف`ون أوام�ه, ألنه� 6ف�ة وزنادقة لع�م إق�اره� .4لu الق�آن , .ال<�� 

 
وحBى , ) معاو0ة ب� أبي س�Sان(الBي إبB[�ه ) ق��8 ع+8ان(ف8/` , و�V0و أن ل[ل ف�Bة ح�� ق��8 

في  ) محنة خلق القرآن(إنطلقت  
) 212(عصر المأمون سنة  

بإيحاء من فقيه المعتزلة  , هجرية  
الذي  , ) أحمد بن أبي داؤد(

تمكن من عقـله وهيمن على  
فجعل القول بخلق  , مداركه  

القرآن من أهم أركان حكمه  

إستمرت هذه المحنة في  
السنوات الستة األخيرة من خالفة  

م ومعظم  وزمن المعتص, المأمون  
أي أنها  , فترة حكم الواثق  

تواصلت على مدى عقدين  
فتسببت  , ) 232 -  212(

بقتل العديد من أعالم األمة

ويستند  , تأويل الخلق ضعيف  
إنا جعلناه قرآنا  : "على اآلية  

وجعلناه  ,  3: الزخرف" عربية  
, مما يعني خلقناه  , أي صّيرناه  

, ففي تأويلهم كل مجعول مخلوق  
ما هي  , و لم يصح  وإن صح أ

دواعي إتخاذها منهجا للحكم؟

القول بخلق القرآن تعني أن  
والقول  , القرآن قـابل للتأويل  

بغيره ال يجيز الخروج عن النص  
وهذا صراع فكري ال  , القرآني  

يزال قـائما في واقع المسلمين  

ولُع المأمون بالفكرة كان غريبا  
وما تردد بسفك  , وقويا وحازما  
ضها من أعالم األمة  دم من يرف

وهذا سلوك يستحق  , وفقهائها  
وقفة طويلة وإمعان بدراسة  
شخصية المأمون التي يبدو أنها  
تعاني من عاهات مزمنة

تسبب بمقتل  ) إبن أبي داؤد(
وتحكم بثالثة  , عشرات الفقهاء  

, خلفـاء لتمرير نواياه الخفية  
التي رّوعت فقهاء المسلمين  
.وأعالمهم في كل مكان

م مثاال واضحا على  وقد
والتعبير  , العدوانية واإلنتقـامية  
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وخلu الق�آن ق��8 إت4`ه ال4لفاء ال+الثة وس�لة لل��9B .8"�� , ه/اك ق��8 ل[ل ن�ام ح�� , ال��م 
 .وEذعانه� إلرادته� ال8^لقة, ال3nاد 
 

قائ8ا .األم� , و6ان م� أهل ال�9ی� , ُقBَِل أح�8 ب� ن"� ال4\اعي : " وفي تأر0خ ال4لفاء لل<��5ي
ل�O .48ل�ق : فقال, أح%�ه م� .غ�اد إلى سام�ا مق��ا وسأله ع� الق�آن , ف وال/هي ع� ال8/[� .ال8ع�و 

فقال , ن[`ب : فقال له ال�اثu, وروN له ال�9ی� , قال 6`ا جاءت ال�وا@ة , وع� ال�ؤ0ة في ال>�امة , 
uفقال, بل ت[`ب أن� : لل�اث : �>CB8ال�98ود ال N86ا ُی� Nُی� Z90ان و90%�ه ال/ا��؟ و0�90ه ال8, و� 

 إن8ا 6ف�ت ب�ب صفBه ما تق�ل�ن �Kه؟
 

إن ق�8 إل�ه : وقال, ف�عا .ال<�� , ه� حالل ال%�ب : فقال ج8اعة م� فقهاء ال8عB\لة ال`ی� ح�له
ال`_ @ع�V رhا ال نع�Vه وال نع�فه .ال"فة , فأني أحT>B خ^�اتي إلى ه`ا ال[اف� , فال @ق�َم� أح� معي 

وأم� .89ل رأسه , وض�ب ع/قه , فl8ى إل�ه , ث� أم� .ال/^ع فُأجِلO عل�ه وه� مقّ�� , الBي وصفه بها 
, واس�8B ذلZ سBة س/�� إلى أن ت�لى ال6�B8ل , وصل�V ج+Bه في س� م� رأN , ف"لT بها , إلى .غ�اد 

 !!).فهل ُ@عقل أن ت3قى ج+ة معلقة ل<Bة س/�ات؟. (فأن\له ودف/ه
 

دعاه ع�V هللا األمام , ه`ا رأس أح�8 ب� ن"� ب� مالZ :� في أذنه ف�ها ول8ا ُصلVB6ُ Tَْ� ورقة وعلق
 ."فعCله هللا إلى ناره, فأبى إال ال8عان�ة , الهارون إلى الق�ل .4لu الق�آن ونفي ال�VlBه 

 
وم�9lن .اإلنفعال�ة وُم�l9 م� , ه`ا ف>�ه ثقافBه ال ت%اهى ی�تى .ه ل�قف أمام خل�فة قل�ل ال+قافة 

و�0ه�8نه .ال8ع�فة والق�رة على , وقBل َم� ال @قVلها ) خلu الق�آن(8عB\لة ل8/اص�ة م<ألة فقهاء ال
, وه� 6ال�م�ة في أی�یه� , وu9ِ0 له أن @ّ�ف� َم� @ّ�ف� و0قBل َم� @قBل , وأنه على حu , ال98اجCة 

 .هب�ال م� إذالله وقBل, ال`_ عل�ه أن @ف�4B .ه و0ع\ه , و90لل�ن له ض�ب ع/u الف>�ه 
 

ق��8 لل�Bع�T ) خلu الق�آن(إن8ا @��l أن , وما فعله .ه وE.قائه لB+Cه ورأسه مع�وضة على ال/اس 
 uاإلذعان ال8^ل �فال رأ_ وال ق�ل غ�� , ) األم� وال^اعة(فال�l8لة في تأك�� فاعل�ة , وال�0�4B وتأم�

� ال%8ائ� والفا, ما یه`رب .ه ال<ل^ان �B�8ال �وال`ی� , ق�ی� لل>�� واألخالق وَم� ح�له م� الB8<�ل�
 .یه8ه� ما @�<�Vنه م� الع^ا@ا والCاه

 
في م8BCعات/ا الBي تع�� ف�ها الع8ائ� ف<ادا وسف[ا ) إب� أبي داؤد(وال��م ه/اك الع�lات م� أم+ال 

  !!ف[ل سل�ك .lع م<ّ�غ .قBاوN ال�V8َقع�� ب�ی�, وما أك+�ه� وه� یB"�ف�ن م� وراء حCاب , لل�ماء 
 

 !! على 6ل أّفاٍك ُمBاجٍ� ب�ی�ولع/ة هللا
� !!وأت8/ى أن ی�حf ماتق�م قل� م�B4 م� العارف�

  

عن العاهات النفسية والسلوكية  
 بأساليب دينية

, يبدو أن لكل فترة حكم قميص  
التي  ) قميص عثمان(فمنذ  

) معاوية بن أبي سفيان(إبتكره  
هناك قميص لكل  , وحتى اليوم  , 

وخلق القرآن قميص  , نظام حكم  
وسيلة  إتخذه الخلفـاء الثالثة  

, للتحكم بمصير العباد  
وإذعانهم إلرادتهم المطلقة

هذا فقيه ثقـافته ال تضاهى  
يؤتى به ليقف أمام خليفة قـليل  

ومشحون باإلنفعالية  , الثقـافة  
وُمحشد من فقهاء المعتزلة  

) خلق القرآن(لمناصرة مسألة  
ويوهمونه  , وقتل َمن ال يقبلها  

, بالمعرفة والقدرة على المحاججة  
ويِحق له أن  , على حق    وأنه

يّكفر َمن يّكفر ويقتل َمن يقتل  

, هو كالدمية في أيديهم  
, ويحللون له ضرب عنق الفقيه  
, الذي عليه أن يفتخر به ويعزه  
.بدال من إذالله وقتله

ما فعله به وإبقـائه لجثته ورأسه  
إنما يشير  , معروضة على الناس  

قميص  ) خلق القرآن(أن  
وتأمين    للترعيب والتخويف

اإلذعان المطلق  

اليوم هناك العشرات من أمثال  
في مجتمعاتنا  ) إبن أبي داؤد(

التي تعيث فيها العمائم فسادا  
وما أكثرهم وهم  , وسفكا للدماء  

فكل  , يتصرفون من وراء حجاب  
سلوك بشع مسّوغ بقتاوى  

!!المبرقَعين بدين

  !!مناظرة األذرمي وخلق القرآن
 

 .وه� ش�خ ال/<ائي, �V ال�ح8� ع�V هللا ب� دمحم األذرمي األذرمي ه� أب� ع

� ال�lخ األذرمي ول� @قل .4لu الق�آن "َ9ِBُإْم , u3ُِعَ� .ه مقّ��ا إلى ال4ل�فة ال�اثK , أبي (فأم� �أح�8 ب
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 .أن ی/ا��ه) داؤد

 هل ه� م4ل�ق أم غ�� م4ل�ق؟, ماذا تق�ل في الق�آن : فقال له

خ�Vني ع� مقالZB ه`ه : قVل أن أج�Z3 أر�0 أن أسالZ, @ا ب� أبي داؤد ل� ت/"ف/ي : فقال األذرمي
 !!أهي واج3ة داخلة في عق��ة ال�ی� فال @��ن ال�ی� 6امال حBى ُ@قال �Kه ما قل�؟

 نع�: قال

 هل س�B ش��ا م8ا أم� .ه؟, أخ�Vني ع� رس�ل هللا ح�� .ع+ه هللا : قال األذرمي

 فل� ی�د ب� أبي داود

 .ه`ه واح�ة @ا أم�� ال�8م/�� :فقال األذرمي

uنع� ه`ه واح�ة: فقال ال�اث 

 .و6ان األذرمي ق� 5لT م� ال�اثu أن @��ن شاه�ا عل�ه8ا

ال��م أك8ل� ل[� دی/[� وأت�88 عل��� : (...أخ�Vني ع� هللا س93انه وتعالى ح�� قال: قال األذرمي
 3:ال8ائ�ة....) نعB8ي ورض�� ل[� اإلسالم دی/ا

أم أن� ال"ادق في نق"انه لBق�ل , ) ال��م أك8ل� ل[� دی/[�(لى ه� ال"ادق في ق�له أ 6ان هللا تعا
 مقالZB؟

 ف<�� ب� أبي داؤد

 @ا أم�� ال�8م/�� ه`ه إث/Bان: فقال األذرمي

uان: قال ال�اثB/نع� إث 

 @ا ب� داود مقالZَB ه`ه أ َعِل8َها رس�ل هللا أم َجهلها؟: قال األذرمي

 ِل8َهابل عَ : قال ب� أبي داؤد

 فهل دعا ال/اس إل�ها؟: قال األذرمي

 ف<�� ب� أبي داؤد

 فال األذرمي @ا أم�� ال�8م/�� ه`ه ثالث

uنع� ثالث: فقال ال�اث 

 هل إت<ع ل�س�ل هللا إن عل8ها أن @Z>8 ع/ها وال @^الT أمBه بها؟: قال األذرمي

 نع�: قال ب� أبي داؤد

 ن وعلي ذلZ؟وهل إت<ع ألبي .�� وع�8 وع+8ا: فقال األذرمي

 نع�: قال ب� أبي داؤد

 أ فال وسعZَ ما وسَع رس�ل هللا ووسَع ال4لفاء ال�اش�ی� م� .ع�ه: فقال األذرمي

 .ف<�� أح�8 ب� أبي داؤد

 "!!أ فال وسعZَ ما وسعه�: " وجعل ال�اثu @ق�ل

األذرمي هو أبو عبد الرحمن  
, عبد هللا بن دمحم األذرمي  
.وهو شيخ النسائي

إْمُتِحَن الشيخ األذرمي ولم يقـل  "
َث به مقّيدا  فُبعِ , بخلق القرآن  

أحمد  (فـأمر  , إلى الخليفة الواثق  
أن يناظره) بن أبي داؤد

, ماذا تقول في القرآن  : قـال له
هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟

لم تنصفني يا بن  : فقـال األذرمي
قبل أن أجيبك أريد  , أبي داؤد  
خبرني عن مقـالتك  : أن أسالك

هذه أهي واجبة داخلة في  
الدين  عقيدة الدين فـال يكون  

!!كامال حتى ُيقـال فيه ما قـلت؟

أخبرني عن هللا  : قـال األذرمي
: سبحانه وتعالى حين قـال

اليوم أكملت لكم دينكم  (...
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت  

3:المائدة....) لكم اإلسالم دينا
أ كان هللا تعالى هو الصادق  

اليوم أكملت لكم  (في قوله  
أم أنت الصادق في  , ) دينكم

لتقول مقـالتك؟  نقصانه

أ فـال وسعَك ما  : فقـال األذرمي
وسَع رسول هللا ووسَع الخلفـاء  
الراشدين من بعده
.فسكت أحمد بن أبي داؤد

أ فـال  : " وجعل الواثق يقول
"!!وسعَك ما وسعهم

, فـأخذ قيده  , فـأمر بفك قيده  
لم أخذته؟: فقـال له الواثق  

إني نويت أن أوصي أن  : فقـال
وكفني عندما  يوضع بين جلدي  

حتى أخاصم به هذا  , أموت  
الظالم عند هللا تعالى يوم  

يا رب لَم  : فـأقول  , القيامة  
, قيدني ورّوع أهلي ثم بكى  
, فبكى الواثق وَمن في المجلس  

وسأله الواثق أن يجعله في حل  
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 ل� أخ`ته؟: فقال له ال�اثu , فأخ` ق��ه  , فأم� .فZ ق��ه 

حBى أخاص� .ه ه`ا ال�ال� , ی�ضع ب�� جل�_ و6ف/ي ع/�ما أم�ت  إني ن��0 أن أوصي أن: فقال
, �3Kى ال�اثu وَم� في الC8لO , @ا رب لَ� ق��ني ورّوع أهلي ث� .�ى : فأق�ل , ع/� هللا تعالى ی�م ال>�امة 

 ".فأبى أن @أخ`ها, وأم� له .أرhع8اءة دی/ار , وسأله ال�اثu أن @Cعله في حل م� ت�و0عه وتع`ی3ه 

Z>الق�آن  وأم u8اد_ في الق�ل .4لBال �ال`_ 6ان ) أح�8 ب� أبي داؤد(وم� وقBها أ.ع� ,  ال�اثu ع
 !!ی/ف`ون ق�اراته, ف[ان قاض�ا وم<lBارا وفقه�ا ل+الثة خلفاء , قBل الفقهاء والعل8اء ی�B .أم�ه 

�8� , ك�� إسB^اع ه`ا الCهV` األل8عي الع�hي أن ی�اجهه و0\ع\ع أر6ان رؤB0ه Bم/ه أح� ول� ی
 !!قVله؟

 u�8اعة واإل@8ان ال"ادق العClال<ل�� وال u^/8ة والC9ا5ة جأش , إنها ق�ة الhه ب�Cوال/^ع , ف9اج
فه� مBه� .ال\ن�قة , وال4ل�فة ی/ف` , و3LالBه م� س�ق%ي .قBله , تB9ه  وال<�� ب�� ال4ل�فة وال<ّ�اف .Cان3ه 

 !!وال[ف� ألنه ال @ق� .4لu الق�آن

uه� ال\ن�ی � ال9>�قي في ه`ا الl8ه�؟ ف8

 !!أم أن ال\ن�قة ورقة ب�%اء @�TُB عل�ها َم� @lاء 86ا @lاء؟

) خلu الق�آن(ووج� في , إسBع8ل م`هT ال8عB\لة للB<لo على ال/اس ) أح�8 ب� أبي داؤد(وهل 
ف<ّ�غ , u ال8أم�ن وال8عB"� وال�اث, وال��9B .<ل�ك ال4لفاء , ال�س�لة ال8ُ+لى وال<�0عة لل>f3 على ال��9 

 .له� ض�ب أع/اق الفقهاء والعل8اء وفقا ل8ا @ق%ي .ه و�0اه 

  !!فهل 6ان ُی�ضي غ�0\ة حT سفZ ال�ماء الفاعلة �Kه وال4لفاء ال+الثة؟

من ترويعه وتعذيبه  

من هو الزنديق الحقيقي في  
هذا المشهد؟
أم أن الزندقة ورقة بيضاء  
يكتُب عليها َمن يشاء كما  

!!يشاء؟

) أحمد بن أبي داؤد(هل  
إستعمل مذهب المعتزلة للتسلط  

خلق  (ووجد في  , على الناس  
الوسيلة الُمثلى  ) القرآن

, والسريعة للقبض على الحكم  
, والتحكم بسلوك الخلفـاء  
, المأمون والمعتصم والواثق  

فسّوغ لهم ضرب أعناق الفقهاء  
يقضي به ويراه  والعلماء وفقـا لما

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy29.pdf  
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