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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــأم... اــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه
 

 علمــــــــــــــاء أمـــــــــــة.. ولهـــــم مــــــــا كسبــــــوا

 !!إبن منظور رائد المختصرات

  !!إبن شداد والسهروردي المقتول
  !!إبن خاتمة

  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -دق السامرائــــيصـــــا. د

 

     

 !!راتـــــــــــــد المختصـــــــــــور رائــــــــــــــن منظـــــــــــإب

  
- 630. (دمحم ب� م$�م ب� علي أب� الف�ل ج�ال ال�ی� إب� م���ر األن�ار ال�و�فعي األف��قي

, ل2CDا , ت�نA (وم$ان والدته م=>لف عل2ه . أدی9 وم8رخ وعال6 في الفقه واللغة الع�23ة. ه��0ة) 711
, وت�لى الق�اء في �MابلA , وخ�م في دی�ان اإلنJاء Hالقاه�ة , وال��F8 أنه ت�فى في م�� , ) م��

 .وأصH 9Dالع�ى أواخ� أOام ح2اته

أبي ال�TU  علي ب� ال�ق�D , ی�سف ال�=Dلي , م�ت�ى ب� حات6 , ع�C ال�ح�� ب� MفDل :أساتQته
  .والعال6 ال�اب�ني, الVغ�اد

H 9 وه� م�لع<Xلة  , إخ>�ار ال�Z�مع60 (إش>ه� H$>اHه , وأول م� ف�X ب>ق�6O م=>��ات للX>9 ال
م=>�� , م=>�� تأر�خ Hغ�اد لل=9DZ الVغ�اد , م=>ار األغاني : وم� م=>��اته, ) لTان الع�ب

م=>�� , م=>�� العق� الف��� إلب� ع�C ر3ه , م=>�� مف�دات إب� الZ2Cار , تأر�خ دمcJ إلب� عTاك� 
 ز ��Uه� اآلداب لل , fان لل0اح�DUي , م=>�� الCعالgة ال�ه� لل�, م=>�� الQخ�Dة , م=>�� ی>2

 .وم=>�� م�Jار ال�Uاض�ة لل>��خي, أخVار أبي ن8اس 

 أدر وت�ر��ا ...ال�اس ق� أث��ا ف�Dا ��Hه6 : "م� شع�هQالH وض�ق�ا , cك في ت��ی��O ماذا
 "Hالعف� أج�ل ما أت6 ال�رq ف�Dا...�لي وح�لp ذنVا واح�ا ثقةح, Hأن نUقc ما ف�Dا ���Oنا ,,,ق�له6

في ح�Tه الف�د أوصاف م�VFة , فعل األس�ة واله��Oة الق�9...وفات� ال�Zف مع�Jق الق�ام له"
 ".ال=لc لل>�ك واألخالق للع�ب...

وFان , وFأنه ج�عها مل=�ة في مع0�ه , ومع60 لTان الع�ب  Oع>�� على خ�Tة معاج6 سVق>ه 
�ه ZHاHع عل�ي سلTO Aهل على ال�ارس ال�ص�ل إلى غای>هغOضه إعادة الفه�سة وتق��. 

وال , ولA2 في هQا الX>اب ف�Dلة أمv بها :"وفي مق�مة الX>اب ع�C ع� األمانة العل�2ة حuD قال
وما ت��ف2w vه م� Fالم , وسDلة أت�CCTH pTها س�q أني ج�ع2w vه ما تف�ق في تلp الX>9 م� العل�م 

Dغ xها م� ال�Dة, � ما فT� ". فلD>ق�D م� ی�قل م� F>ابي هQا أنه ی�قل ع� هQه األص�ل ال=

إب� م���ر سcC ع��ه وFأنه أدرك Hأن ال��JVة مع ال>�Zر س>U>اج إلى مل=�ات لXي ت>�اصل 
وما Fان �Z=O على Hاله Hأن�ا س��Xن في ع�� أش� ما نU>اجه 2wه ه� تل=z2 ال�ل=�ات , ال�عارف 
Uي نXئلDش zعVا ب� !!2| عل

  !!فهل س>ل� األمة ف��قا ی>=Qون م�ه0ه س2Cال إلث�اء عق�ل األج2ال؟

دمحم بن مكرم بن علي أبو  
الفضل جمال الدين إبن منظور  
. األنصاري الرويفعي األفريقي

أديب  . هجرية) 711- 630(
ومؤرخ وعالم في الفقه واللغة  
العربية

الناس قد أثموا فينا  : "من شعره
وضدقوا بالذي أدري  ...م  بظنه

ماذا يضرك في  , وتدرينا  
بأن نحقق ما  ,,,تصديق قولهم

حملي وحملك ذنبا  , فينا يظنونا  
بالعفو أجمل ما أتم  ...واحدا ثقة

"الورى فينا

ليس في هذا الكتاب فضيلة  
وال وسيلة أتمسك  , أمت بها  

بسببها سوى أني جمعت فيه ما  
تفرق في تلك الكتب من العلوم  

تصرفت فيه من كالم غير    وما, 
فـليتقيد من  , ما فيها من النص  

ينقـل من كتابي هذا أنه ينقـل  
عن هذه األصول الخمسة

إبن منظور سبق عصره وكأنه  
أدرك بأن البشرية مع التطور  
ستحتاج إلى ملخصات لكي  

وما كان  , تتواصل المعارف  
يخطر على باله بأننا سنكون في  
عصر أشد ما نحتاجه فيه هو  

خيض الملخصات لكي نحيط  تل
!!علما ببعض شيئ
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  !!ولـــــــــــــــروردي المقتــــــــــــداد والسهــــــــــــن شــــــإب 
 

 و�ش>ه� HالTه�ورد ال�ق>�ل , وُ�لقJH 9هاب ال�ی� , أب� الف>�ح DUOى ب� ح�V ب� أم�Cك الTه�ورد
 .م2الدOة) 1191–1155(

 -  539(ل��صلي أب� ال�Uاس� بهاء ال�ی� ی�سف ب� رافع ب� ت�62 ب� ش�اد األس� ا, و�ب� ش�اد 
 .وFان م� ال�ق��D3 إل2ه, قاضي وم8رخ عاص� صالح ال�ی� األی�3ي وأّرخ لف>�ته , ه��0ة ) 632

 ��وقCل  36والTه�ورد مات في ع�� ,  89إب� ش�اد �C$O الTه�ورد Hع�Jة س��ات ومات في ع
�DعامH وفاة صالح ال�ی�. 

فهل Fان إلب� ش�اد دور في إص�ار ذلp , وق>ُل الTه�ورد Fان Hأم� م� صالح ال�ی� األی�3ي 
 !األم�؟

وق� , أم� إب�ه في حلH 9ق>ل الTه�ورد ,  ه��0ة  ) 589 -  567(ف�الح ال�ی� األی�3ي ح6$  
 .و3�8ازرة الفقهاء الQی� Fان�ا ح�له, ت�دد ل�Xه ه�ده وأعاد أم� ق>له 

ُقِ>ل أب� الف>ح DUOى , ه��0ة  )587(وفDها : " إلب� ش�اد" ال��ادر الTلZان2ة"وم�ا جاء في F>اب  
أم� H=�قه ال�اه� غاز Hأم� , ال�لق9 شهاب ال�ی� الTه�ورد الU$62 الفDل�Tف Hقلعة حل9 م�CUسا 

 ...."وال�ه الTلZان صالح ال�ی�

وق� أم� ول�ه , مVغ�ا للفالسفة وال�عZلة وَم� Oعان� ال��Jعة .....وFان صالح ال�ی�: "...وم�ها أO�ا
�قDل ع�ه أنه Fان معان�ا , لp ال�اه� أع� هللا أن�اره Hق>ل شاب نJأ Oُقال له الTه�ورد صاح9 حل9 ال
وع�َف الTلZان Hه فأم�ه Hق>له فZلVه , وFان �zV عل2ه ول�ه ال��FQر ل�ا بلغه م� خ�Cه , لل�Jائع مZVال 

 "أOاما فق>له

02wعل الق�2ة ب�D , ع�C م�DTتها  و��Cو إب� ش�اد Fغ�Dه م� فقهاء األمة الQی� ب�ع�ا HالDUل الXالم2ة
وهO  6ف>�ن Hق>ل األعالم و�ق�ل�ن أن ال=ل2فة ,  صالح ال�ی� األی�3ي و�ب�ه و��Uر الفقهاء م� ال�8Tول2ة 

وما ع�فه6 , و�ق�م�نه6 لهF 6الق�اب�D ال��ف�دة HالTالسل و��JUونه6 ض�ه6 , أو الTلZان الفالني ق>له6 
وما عل2ه , إال Oقف�ن أمامه على ال�Zع وال2ّTاف 0HانCه6 أو ال�2T ب�Dه ال=ل2فة أو الTلZان وال شاه�ه6 

 .إال أن Oق�ل H�عة Fل�ات غاضVة و�ف>p به6

ب�ا م� العل�اء والفقهاء  ِّQی� ق>ل�ا وُعQسي , فال�Xی� ح�ل الQا الفقهاء الO9 َوشاCTH ی�ت�ق�ن , كان Qال
 .م� عZاOاه

 

 �$� ت�Cأة إب� ش�اد م� مق>ل الTه�وردO ع�فه , والO ه فقهاء , ف�الح ال�ی� األی�3ي الH وق� أوشى
, وال ب� إلب� ش�اد وه� ال�ق�ب م�ه أن إMلع علDها وآزر رأ الفقهاء وف>�اه6 , حل9 وأرسل�ا وشای>ه6 إل2ه 

 .فأم� صالح ال�ی� األی�3ي إب�ه Hق>له

<�Oق>ل�ن األب��اء و�>�Cؤون م� ج�ائ�هH 6ق�له6 أن , �Xر ع�C الع��ر وهQا سل�ك فقهاء األمة ال
 ق>له6 Qان ه� الZلTعات ال>ي , ال=ل2فة أو ال�<0�وال ت�ال الع�ل2ة ذاتها ت�0 على ق�م وساق في ال

��ج9 ف>اوq , ت>U$6 بها الع�ائ6 H هاD6 الق>ل ف<Dوالقاتل م0ه�ل, ف!! 

  !!فاتق�ا هللا Oا أولي األلVاب

بو الفتوح يحيى بن حبش بن  أ
ويُـلقب  , أمبرك السهروردي  
وإشتهر  , بشهاب الدين  
–1155(بالسهروردي المقتول  

ميالدية) 1191

مبغضا  .....كان صالح الدين
للفـالسفة والمعطلة وَمن يعاند  

وقد أمر ولده صاحب  , الشريعة  
حلب الملك الظاهر أعز هللا  
أنصاره بقتل شاب نشأ ُيقـال له  

قيل عنه أنه كان  , ي  السهرورد
معاندا للشرائع مبطال  

يبدو إبن شداد كغيره من  
فقهاء األمة الذين برعوا بالحيل  

فيجعل  , الكالمية عبر مسيرتها  
القضية بين صالح الدين األيوبي  
وإبنه ويحرر الفقهاء من  

وهم  يفتون بقتل  ,  المسؤولية  
األعالم ويقولون أن الخليفة أو  

لهم  السلطان الفـالني قت

الذين قتلوا وُعذِّبوا من العلماء  
كان بسبب َوشايا  , والفقهاء  

, الفقهاء الذين حول الكرسي  
.الذي يرتزقون من عطاياه

ال يمكن تبرأة إبن شداد من  
فصالح  , مقتل السهروردي  

وقد  , الدين األيوبي ال يعرفه  
أوشى به فقهاء حلب وأرسلوا  
وشايتهم إليه  

ة المتكرر  هذا سلوك فقهاء األم
يقتلون األبرياء  , عبر العصور  

ويتبرؤون من جرائمهم بقولهم  
أن الخليفة أو السلطان هو الذي  

وال تزال العملية ذاتها  , قتلهم  
تجري على قدم وساق في  
المجتمعات التي تتحكم بها  
العمائم  
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  !!ةـــــــــــــــــــــــن خاتمــــــــــــــإب
 

ول� في . م2الدOة) 1369- 1333(�ار ال����ي أب� جعف� أح�� ب� علي إب� دمحم ب� خات�ة األن
و�قال أنه ت�في وع��ه ت0اوز الVTع�D م�ا �DJO إلى أن تأر�خ م�ل�ه غ�D , م�ی�ة ال���ة األن�ل2Tة 

 .ص2Uح
 وصف 2wه ". تD�Uل غ�ض القاص� في تف�Dل ال��ض ال�اف�"وه� 9DCM وأدی9 وم� م8لفاته Qال

 حل بVالد األن�لQاع�ن ال0ارف الZال A)1347 -1348 (ةOاب في عل6 األو�3ة .  م2الد<F وه� أول
ف�تVه Hع�Jة مTائل ت�اولv األع�اض و�Mق اإلن>قال وأه�2ة ع�ل ال��اب  , وأع�c ما F>9 ع� الZاع�ن 

 .وأسVاب ال�فاة وغ�Dها, 
م>ف�� , ص�ر JOار إل2ه : " وعالق>ه وم�اسالته مع لTان ال�ی� ال=9DZ مع�وفة وق� وصفه Hق�له 

 ".ج�D الق��Uة, ق� الQه� , س�ی� ال��� , ق� اإلدراك , Jارك م
 :وم� شع�ه, وإلب� خات�ة دی�ان شع� 

ف�� ل9�O 6 في نفTه ف��اHه , ف�� شاء �J2ا �CZ�O ل��ائVه ...ه� ال�ه� ال یVقي على عائ� Hه"
... 

 "Hف�ت أمان2ه وفق� حVائه
 :وله أO�ا

 ...أOاك واحQر م� ع�Dن �Vائه, � خالل ذاك ال�اد �Mح اللUا...Oا سالXا Hال�TU مTلp آم�"
 "فق� سvZ  ع�وا على اآلساد

 qوم8لفاته األخ�: 
  A�0وعل6 ال A�0ال �Dفي الف�ق ب AUالH اق العقلU2ة , إلTن األن�ل��م��ة ال���ة ع� غ�Dها م� ال
�ة م� أرواحر�Uانة م,  أب�اد اآلل في إنJاد ال��ال ,  رائc ال>Uل2ة في دقائc ال>�ر�ة ,  Tأدواح ون �. 

 ت��q لألو�3ة ووضع معای�D ال�قاOة م�ها Q9 األدی9 الDCZة ال�وفي مق�م>ها ع�ل , إب� خات
 qل م� الع�وDاب لل>قل��, ه� أح� أعالم أمة الU�ارة واألن�ار ال�ع�2wة ال>ي UOاول�ن إنXار دورها ,ال

 .وت�لDل األج2ال ب>0هDله6 بها ل>عDZله6 ونTف إرادته6
  !!فل>ع�ف األج2ال أصلها

أبو جعفر أحمد بن علي إبن  
دمحم بن خاتمة األنصاري  

) 1369- 1333(المريني  
ولد في مدينة المرية  . ميالدية

ويقـال أنه توفي  , األندلسية  
وعمره تجاوز السبعين  

هو طبيب وأديب ومن مؤلفـاته  
تحصيل غرض القـاصد في  "

الذي  ". تفصيل المرض الوافد
طاعون الجارف  وصف فيه ال

الذي حل ببالد األندلس  
ميالدية) 1348- 1347(

ومن  , إلبن خاتمة ديوان شعر  
:شعره

هو الدهر ال يبقي على عائد  "
فمن شاء عيشا يصطبر لنوائبه  ...به
فمن لم يصب في نفسه فمصابه, 

إبن خاتمة الطبيب األديب  
الذي تصدى لألوبئة ووضع  

وفي  , معايير الوقـاية منها  
ا عزل المصاب للتقـليل  مقدمته

هو أحد أعالم أمة  ,من العدوى  
الحضارة واألنوار المعرفية التي  

وتضليل  , يحاولون إنكار دورها  
األجيال بتجهيلهم بها لتعطيلهم  
ونسف إرادتهم

:إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow7-150221.pdf    

 شبكة العلوم النفسية العربية
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