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 عقيــــدة الخيّــــــام
 للأستاذ عبدالحق فاضل

 
 تقديـم

من خالل رباعياته الفارسية عرفناه نحن العرب في هذا الجيل، لكنه كان في 
حياته من أعالم الثقافة العربية، ألنه كتب مؤلفاته ورسائله العلمية والفلسفية 

في زمانه. ال في فارس والدينية باللغة العربية، التي كانت لغة العلم والدين واألدب 
سالمية. وقد ُطبع كتابه الجليل وحدها بل في غيرها من أقطار اإلمبراطورية اإل

أي أن  – 1281)الجبر والمقابلة( بنّصه العربي وترجمته الفرنسية في باريس عام 
ثر وغيره من ثمار عقل الخيام. ولوال أن اللغة العربية هي المرجع لدراسة هذا األ

اته الفارسية قد غطت على شهرته العلمية وثقافته العربية، لعرفناه عيباشهرته بر 
والخوارزمي والزمخشري وغيرهم من رجال الفكر العربي، كالفارابي وابن سينا  واحدا  
خواننا غير العرب، الذين نشأوا في أحضان الثقافة العربية والحضارة ا  خوانه و من إ
ي التعلم والتعليم، ودونوا ثمار قرائحهم سالمية، والذين هجروا لغاتهم األصلية فاإل
، كان يقول أبا الريحان البيروني، مثال  أن لى حد لعربية التي أحبوها وهاموا بها، إبا

 .. وما كان هذا شعوره وحده. ليه من المدح بغيرها!إن الهجو بالعربية أحب إ

 العذذذرب فذذذي المناسذذذبات، ويصذذذدروا لهذذذذا أرن أن الخيذذذام جذذذدير بذذذأن ي حتفذذذي بذذذه
 عداد الخاصة به من المجالت، شأنهم مع أمثاله اآلنف ذكرهم.األ

 عقيدتـه

لحاد الرياضي( برهنت بعنوان )اإل كنت في كتابي "ثورة الخيام" عقدت فصال  
يمان الرياضي( أبرهن فيه بعنوان )اإل لحاد عمر الخيام؛ وهنا أعقد فصال  فيه على إ
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بتصحيح أو تنقيح، ألن عمر  لحاديدون أن أمس ذلك الفصل اإل –يمانه على إ
 الخيام بنفسه قد كان كال الرجلين.

 فكيف كان ذلك؟

 سيما أن عما رون لنا من أخبار الخيام، وال كثيرا   جزاه الله خيرا   –البيهقي 
يجازها ونقصها، خطورتها في البحث، لقرب عهده من لمروياته، على قلتها وا  

يقول عن  –ما يعنينا منها  مصادرها، وألنه يكاد يكون شاهد عيان في بعض
مام محمد البغدادي أنه كان يتخلل بخالل من "وحكى لي ختنه اإل :صاحبنا عمر

لى فصل )الواحد لهيات من )الشفاء(، فلما وصل إ، وكان يتأمل اإل(1)ذهب
والكثير( وضع الخالل بين الورقتين وقال: أدع األزكياء حتى أوصي. فوصى، فقام 

سجد؛ وكان يقول في رب، فلما صلى العشاء األخيرة وصلى. ولم يأكل ولم يش
سجوده: اللهم إنك تعلم أني عرفتك على مبلغ إمكاني، فاغفر لي، فإن معرفتي 

 . (8)البيهقيا ه  ليك. ومات".إياك وسيلتي إ
 سذذذتانبول عذذذاملمرحذذذوم رضذذذا توفيذذذي )حذذذين لقيتذذذه فذذذي إقذذذال لذذذي الخيذذذامي التركذذذي ا

أن يتخلل بخذالل  ، وليس معقوال  الخيام كان فقيرا   نه ال يصدي الحكاية، ألن(: إ1291
ألنذذي ال أرن مذذن الضذذروري تكذذذيب  أوال   ذهذذب. غيذذر أنذذي ال أتفذذي معذذه فذذي هذذذا:مذذن 

ألن االستنتاج بمثل هذا التعميم ال  ذا كان جزء منها غير معقول، وثانيا  إالحكاية كلها 
أي قبذل  -هذذ 801ه سذنة نكار نذٍّ  ينقلذه راوع عذرف شذخٍّ الخيذام )مذذ قابلذإيبيح لنا 

                                                 

الل )زنذة الهذالل(: مذا يتخلذل بذه مذن ( التخلل: تنظيف ما بذين األسذنان مذن بقايذا الطعذام. والخذ1)
 عود أو نحوه.

وسي لى الصحابي خزيمة األإ( ظهير الدين أبو الحسن علي بن زيد البيهقي، يرجع نسبه 8)
"تتمة صوان الحكمة" تم تأليفه ما بين عامي  –الملقب بذي الشهادتين، نزل أبناؤه فارس 

ن زوجة الخيام كانت عراقية هذ. ويالحظ أن لقب الخلي )البغدادي( ينبئ أ868و 885
 النسب.
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وفاة الخيام بعشر سنوات( فلم ينكر من رواية ختنه عنه أنه كان يتخلل من ذهب. وقد 
، وخاصذذة أنذذه يذذروي كذذان هذذو أخلذذي بالشذذك فذذي صذذحة ذلذذك لذذو قذذد وجذذد مذذا يثيذذر شذذكا  

ويثي بروايته، بدليل أنذه نقلهذا دون أن يعّلذي  عن شاهد عيان يعرفه أيضا   الحكاية نقال  
لذه فذي دار واحذدة.  أنذه كذان مسذاكنا   راويتهذا خذتن الخيذام الذذي يظهذرو يناقش عليها. أ

على أن يخترع )خالل  –الراوي والمروي عنه  –وليس ثمة ما يحمل واحد من االثنين 
، عمذره أن يكون الخيذام اغتنذى فذي بعذض مراحذل للواقع. وليس مستبعدا   الذهب( خالفا  

ن. وقذد جذاء فذي بعذض أخبذاره أن الذوزير نظذام وهو الذي كان يخالط األمراء والسذالطي
( دينذذار فذذي السذذنة، وربمذذا أجذذرن عليذذه وزيذذر  خذذر أو 1800الملذذك كذذان أجذذرن عليذذه )

عالي الدرجة،  سلطان، ما أغناه ولو في أخريات حياته فقط. كما أن الخيام كان طبيبا  
ب ، والطذذذ(5)يسذذذتدعيه الملذذذك لمعالجذذذة حفيذذذده سذذذنجر حذذذين أصذذذيب بالجذذذدري فذذذي صذذذباه

 صذنعة رائجذذة رابحذة، ومذذا أحسذذب بضذاعة الخيذذام هذذذه كانذت بذذائرة. حتذذى لذو كذذان فقيذذرا  
ليذه ذلذك صذدقاء قذد أهذدن إأيامئذ فليس من المحال أن يكون أحد المعجبذين أو األ حقا  

هذه النقطذة أي شذيء ال يخطذر لنذا الخالل الذهب. وليس ببعيد كذلك أن يكون تفسير 
ب نٍّ لمجرد وجود نقطة فيه ال نعرف كيف نفسرها. بال. فعلى هذا ال أستسيغ تكذيب

ومذذا أكثذذر األلغذذاز المستعصذذية، وبعضذذها شذذديد الغرابذذة ال نفقذذه لذذه معنذذى، فذذي حيذذوات 
 رجال التاريخ.

ن الخيذذام كذذان عنذذد وفاتذذه ميسذذور الحذذال، إعلذذى أن حكايتنذذا هذذذه تقذذول بنفسذذها 
وثقذذذوا وصذذذذيته، بذذذدنو سذذذاعة الصذذذفر المحتومذذذة، دعذذذا باألزكيذذذاء ليشذذذعر ألنذذذه حذذذين 

. فلذذذو لذذذم يكذذذن ذا مذذذال ذي بذذذال لمذذذا كذذذان ثمذذذة مذذذا يسذذذتدعي فحضذذذروا ووصذذذى فعذذذال  
 الوصية، وتوثيقها من جانب األزكياء، وهم بمثابة الكتاب العدول في زماننا.

                                                 

قي، تذذذولى الملذذذك ولقذذذب بالسذذذلطان ( هذذذو أبذذذو الحذذذارث سذذذنجر بذذذن محمذذذد بذذذن ملكشذذذاه السذذذلجو 5)
 عظم.األ
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لكني أنا لم أسلم من مثل هذا الخطذأ الذذي وقذع فيذه المرحذوم رضذا توفيذي؛ فقذد 
.. أصذدي  الخيام" وأنا غير عابئ بالحكاية صدرت الطبعة األولى والثانية من "ثورة

كل ما رواه البيهقي عذن الخيذام مذا عذداها، فكنذت أتخطاهذا كلمذا وقذع نظذري عليهذا. 
فقلذذذت  -أي أخذذذي زوجتذذذه أو أبيهذذذا –وكذذذان السذذذبب أنهذذذا صذذذادرة عذذذن خذذذتن الخيذذذام 

يمان الخيام، المذتهم يدافع عن صحة إ (9)ذا كان معاصرنا المرحوم فروغيإلنفسي: 
لحاديذذذة لحذذذاد، ذلذذذك الذذذدفاع الحذذذار، غيذذذر المنطقذذذي، ويتذذذأول حتذذذى الرباعيذذذات اإلباإل

الواضذذحة الكفذذران، بذذالرغم مذذن أن أكثذذر مذذن ثمذذاني مئذذات مذذن السذذنين تفصذذل بذذذين 
المحامي والمتهم، وبالرغم من عدم وجود أية رابطة شخصذية بينهمذا مذن صذداقة أو 

خيام؟ كيف أصدي حكايتذه ضذد مام محمد البغدادي، ختن البالي باإل فما –مخاتنة 
رواية القفطي الذذي قذال لنذا بكذل جذالء عذن الخيذام إن أهذل زمانذه قذدحوا فذي دينذه.. 

يذذاه .. وضذذد اتهذذام الذذرازي إ حتذذى لخشذذي علذذى دمذذه وأمسذذك مذذن عنذذان لسذذانه وقلمذذه؟
 (8)كباره له؟والطبيعيين الضالين، بالرغم من إ بأنه من الدهريين

ها ال تخلذذو ممذذا يثيذذر الشذذك أو التسذذاؤل علذذى لذذى ذلذذك أن الروايذذة نفسذذإيضذذاف 
.. فلمذاذا  "سذبحان ربذي األعلذى" :ن ما يقال فذي السذجود أثنذاء الصذالة هذوإاألقل. ف

نمذا يقذال سذذّرا ، أي إغيذر ذلذك؟ كمذا أن مذا يقذال فذي السذجود  قذال الخيذام فذي سذجوده
فكيذف  خر عالوة على هذا،  ن شئت مشككا  ا  تن؟ و ، فكيف سمعه الخال جهرا   همسا  

علم أن الخيام وقف في القراءة عند )فصل الواحد والكثير( من كتاب )الشفاء( وهذو 
 من أشهر كتب ابن سينا؟

                                                 

يران، توفي في دب في إ( محمد علي فروغي ذكاء الملك، كان أحد جهابذة السياسة والعلم واأل9)
خيام باسم "رباعيات حكيم خيام أثناء الحرب العالمية الثانية. أصدر مجموعة لرباعيات ال

يجازه، وعلى مخالفتنا لبعض  رائه فيه. طبعت في ابوري" وقدم لها ببحث قّيم، على إنيش
 م.1298هجرية، أي  1581طهران سنة 

 ( ورد تفصيل ذلك في "ثورة الخيام".8)
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 من أجل هذا أهملت هذه الحكاية من روايذة البيهقذي التذي صذدقتها كلهذا، ألنذي
لذى شذك أو تكذذيب. وكذان ذلذك تسذّرعا  إمذا يذدعو  -عذدا هذذه الحكايذة –لم أجد فيها 

 مني.

لذذى القصذذة أنظرهذذا بعذذين جديذذدة، إ بعذذة الثانيذذة مذذن "ثذذورة الخيذذام" عذذدتبعذذد الط
ايتذي القفطذي والذرازي وغيرهمذا عذن إلحذاد أزالت قبل كل شذيء ذلذك التنذاقض بذين رو 

يمانذه، فظهذر لذي أن عمذر الخيذام نفسذه قذد كذان كذال الخيام، وبين رواية ختنذه عذن إ
ن كنا ة واحدة من حياته. فنحن وا  ر يمان لم يلتقيا في فتلحاد واإلالرجلين؛ ذلك أن اإل

ه  ف يمانذذه كذان فذذي شذيخوخته، وقذذد اطلعنذذا إننذذا نعلذم أن إعلذى جهذذل تذام بمرحلذذة إلحذاد 
عليه في  خر يوم من حياته بالتحديد. وما أكثر م ن أ لحد من العلماء والمفكرين في 

 يمان في الشيخوخة.إلى اإلعهد الشباب أو الكهولة ثم فاء 

لذذذذى النقذذذاط الغامضذذذة التذذذذي أثذذذارت شذذذذكوكنا إهرة نعذذذود هذذذذذه الظذذذا ءوعلذذذى ضذذذو 
مذذام محمذذد البغذذدادي أن صذذهره لنمتحنهذذا ونحقذذي النظذذر فيهذذا. فأمذذا كيذذف عذذرف اإل

الخيام وقف من )الشفاء( عند )فصل الواحذد والكثيذر( فهذذه أبسذط المشذاكل وأسذهلها 
قذد وضذع حيذث كذان  –ربما بعد أن أسلم الخيذام الذروح  –. عندما فتح الكتاب جوابا  

 حدن الصفحتين.إوجد هذا العنوان في  –الخالل بين الورقتين 

وأما ما قاله الخيام في سجوده، فالظاهر أنه كذان خذارج صذالة العشذاء األخيذرة 
 علذذذى". وأكبذذذر ظنذذذي أن: "سذذذبحان ربذذذي األالتذذذي يقذذذال فذذذي سذذذجودها –األصذذذولية  –

أن عبارتذذه تحتمذذل  البيهقذذي لذذم يحسذذن اختيذذار اللفذذظ للتعبيذذر عذذن هذذذه النقطذذة، ولذذو
.." أي: فلمذذا فذذر  مذذن  تفسذذيرنا هذذذا. فهذذو يقذذول: "فلمذذا صذذلى العشذذاء األخيذذرة سذذجد

فذي صالة العشاء األخيرة سجد. وال معنى لعبارته بغير هذا التفسير، ألن السجدات 
لى ذكرها. ولذو كذان قصذده السذجود الذذي فذي أثنائهذا أثناء الصالة بديهية ال حاجة إ

.." أو: "فلمذذا سذذجد  لعشذذاء األخيذذرة وسذذجد كذان يقذذول فذذي سذذجودهلقذال: "فلمذذا صذذلى ا
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.. أمذذا خذذارج الصذذالة فمذذا أكثذذر مذذا يسذذجد المسذذلم للذذه  .." خيذذرةفذذي صذذالة العشذذاء األ
 لألجل. ، أو تحية للمسجد، أو استقباال  أو تضرعا   شكرا  

للقاء الرفيذي األعلذى،  نفسيا   فلما أحس الخيام بدنو ساعته وّصى، وكان متهيئا  
نابة. وفي مثل هذه الحالة من المعقول أن يكون ا  و  فسجد بعد صالة العشاء تضرعا  

قد جهر بما قالذه، ورفذع بذه صذوته مذن فذرط التذأثر وحذرارة االبتهذال. كمذا يحتمذل أن 
فقذد وردت أحاديذث  ةيكون كرر الدعاء بعذد السذجود فسذمعه ختنذه. وأيذة كانذت الحالذ

فذي سذجوده ويقذول كذذا  كذان يذدعو أحيانذا   عذن أجلةذة مذن الصذحابة أن الرسذول ةنبوي
ن ين نذٍّ دعذاء الخيذام حذويظهذر أن البيهقذي قذد دوة  ،(6)مذن مختلذف األدعيذة ،وكذا

في كتابه، كما يفعل أمثاله ممذن يؤلفذون عذن المشذهورين أو  ثبتهسمعه من الختن لي
 يجمعون األقوال والنصوٍّ.

القذار  قذد صذادف مذن حساس بدنّو األجذل فظذاهرة كثيذر حذدوثها؛ ولعذل أما اإل
ذذذن أحّسذذذوا بقذذذرب تسذذذليم الذذذروح، ولذذذو لذذذم  –كمذذذا صذذذادفت أنذذذا  –معارفذذذه أو أقاربذذذه  م 

 تعتورهم أثناء المرض نوبة أو انتكاسة فجائية منذرة، سون الهاجس الداخلي.

لذذذى االختذذذزال إميذذذالون  -ومذذذنهم رواة الخيذذذام –مذذذن الملحذذذوظ أن بعذذذض الذذذرواة 
ت يظنونها زائدة أو غير ذات جدون، غير مقدرين ، فيحذفون كلمات أو عباراأحيانا  

ما لها عند الباحث المحلل المذدقي مذن خطذورة؛ وهذي قذد تغيذر المعنذى أو تقلبذه، أو 
روايذة الشذهرزوري لهذذه الحكايذة نفسذذها:  تضذعف الروايذة علذى األقذل. مذن ذلذذك مذثال  

ي حكذذى لذذه مذذام محمذذد البغذذداد"رون البيهقذذي أن خذذتن الخيذذام اإل :مذذن أن يقذذول فبذذدال  
قذذال الشذذهرزوري عذذن الخيذذام: "وحكذذي )بصذذيغة المجهذذول( أنذذه كذذان  –.."  كذذذا وكذذذا

                                                 

عيذذذة فيذذذه أمثلذذذة مذذذن أد –لبذذذاني تحقيذذذي محمذذذد ناصذذذر الذذذدين األ –( ابذذذن تيميذذذة: "الكلذذذم الطيذذذب" 6)
 .61و 60السجود النبوية، ٍّ 
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فليتصور القار   .. (1).." لهيات من الشفاءخلل بخالل من ذهب، وكان يتأمل اإليت
لينذذا روايذة البيهقذذي األصذلية، التذذي منهذذا إكذم كانذذت تهذبط قيمذذة الحكايذة لذذو لذذم تصذل 

من هذا القبيل أقوله عن  ءثقة، عن شاهد عيان. شي الراوي ناقل مباشر،أن علمنا 
وأوفذى تفاصذيل  قناعذا  أكثذر إ البيهقي نفسه، فال بذد أن خذتن الخيذام قذد رون لذه أمذورا  

أو يتطلذذب  ممذذا اختصذذره لنذذا فذذي نصذذه هذذذا، الذذذي لذذم يجذذد هذذو فيذذه مذذا يثيذذر تسذذاؤال  
 ولعلذذذه كذذذان مقنعذذذة واضذذذحة.ألن الحكايذذذة كمذذذا سذذذمعها كانذذذت  –يضذذذاحا  أو إ قناعذذذا  إ

مذذام محمذذد يعلذذم عذذن تذذدين الخيذذام وتقذذواه مذذا لذذم يذذذكره لنذذا اكتفذذاء بروايذذة اإل شخصذذيا  
 البغدادي.

 لحاد الخيام؟إما سبب 

لحذذذاد بخطوطذذذه العريضذذة فذذذي كذذذل مكذذذان، وال سذذذيما لذذذدن نذذه السذذذبب الذذذرائ  لإإ
 العلماء والمفكرين.

 لماذا كل هذا الجور في الحياة؟

 ن، بينما يشقى األحرار ويفتقرون؟لماذا يسعد األشرار ويثرو 

نسذذذذان لينمذذذذو، ثذذذذم يمذذذذوت بعذذذذد أن يذذذذتم ويكتمذذذذل ويصذذذذبح أجذذذذدر لمذذذذاذا يخلذذذذي اإل
 بالحياة؟

 لماذا تموت الصبّية كالوردة في ميعة عمرها قبل أن يأتي دورها؟

 لماذا كل هذا االضطراب والظلم، والالمعقول، في العالم؟

نمذاذج أخذذرن مذن تسذذاؤالته و)لماذاتذذه(  ... )وقذذد أدرجنذذا .. لمذاذا .. لمذذاذا لمذاذا
 لحاد الرياضي( في "ثورة الخيام"(.في فصل )اإل

                                                 

تذذذأليف  –فذذذراح" "نزهذذذة األرواح وروضذذذة األ –( شذذذمس الذذذدين محمذذذد بذذذن محمذذذود الشذذذهرزوري 1)
 هذ.826-611
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له لما كان ضهم من كل هذا أنه لو كان للكون إفالذي يستطيع أن يستنتجه بع
 .لها  فال يمكن أن يكون إ ن كان جائرا  ا  ، و جائرا  

هورة: إما أن الله غريقية المشبالقالة السفسطائية اإل وال بد أن الخيام كان عارفا  
مذذا أنذذه يريذذد وال ا  مذذا أنذذه يسذذتطيع وال يريذذد، و ريذذد الشذذر وال يسذذتطيع أن يمنعذذه، وا  ال ي

. والرابعذة أنذه ال يريذد الشذر ويسذتطيع أن لهذا  .. وكل أولئك يعني أنه لذيس إ يستطيع
 ذن؟إمستحيل، ألنه يقال عندئذ: ماله ال يفعل  يمنعه، وهذا أيضا  

 ،لذذذذى الجحذذذذود والكفذذذذران بذذذذذات اللذذذذذهإكذذذذذار تقذذذذود لذذذذى مذذذذا تقذذذذدم مذذذذن أفيضذذذذاف إ
لحذذذذذاد ضذذذذذرب مذذذذذن التمذذذذذرد الذذذذذذي يتسذذذذذم بذذذذذه عهذذذذذد الفتذذذذذوة التذذذذذي مذذذذذن طبعهذذذذذا ن اإلأ

لذذذذذذذذذى التجديذذذذذذذذذد، والخذذذذذذذذذروج علذذذذذذذذذى المذذذذذذذذذوروث مذذذذذذذذذن معتقذذذذذذذذذدات إالتحذذذذذذذذذدي والنذذذذذذذذذزوع 
.. حتذذذذذذذذى فذذذذذذذذي  .. حتذذذذذذذذى فذذذذذذذذي األزيذذذذذذذذاء ومواضذذذذذذذذعات دينيذذذذذذذذة واجتماعيذذذذذذذذة وذوقيذذذذذذذذة

طالذذذذذذة اللحيذذذذذذة علذذذذذذذى يننذذذذذذا انتشذذذذذذار بدعذذذذذذة إبأع.. وقذذذذذذد رأينذذذذذذا  غذذذذذذانيالموسذذذذذذيقا واأل
طالذذذذذذذة شذذذذذذذعر الذذذذذذذرأس إلجيذذذذذذذل  بذذذذذذذائهم، ثذذذذذذذم  عهذذذذذذذدنا عنذذذذذذذد أحذذذذذذذداث الجيذذذذذذذل، خالفذذذذذذذا  

مذذذذذن رسذذذذذم عبثذذذذذي وأدب  – نذذذذذاث. وال تسذذذذذل عذذذذذن تملذذذذذٍّ الفذذذذذن عمومذذذذذا  محاكذذذذذاة لإ
نمذذذذذا مذذذذذن القيذذذذذد الجذذذذذوهري األساسذذذذذي الذذذذذذي إ مذذذذذن كذذذذذل القيذذذذذود، وخاصذذذذذة -تشذذذذذكيلي

طذذذذراز مذذذذن معنذذذذى. ومذذذذا كذذذذل هذذذذذا غيذذذذر خلذذذذي الفذذذذن واألدب للتعبيذذذذر عنذذذذه، وهذذذذو ال
 لحاد االجتماعي.اإل

بذذذديهي أن فكذذذرة وجذذذود خذذذالي للكذذذون مبذذذدع لكذذذل شذذذيء لذذذم ينتظذذذر الخيذذذام حتذذذى 
لصذذبي، عمذذر، فذذي سذذالم ت ع لةمذذه ايشذذيخ ليتعلمهذذا، فهذذي فذذي الواقذذع أول شذذيء مذذن اإل

وكذذذل حذذذادث لذذذه  لهيذذذات( يذذذوم قذذذالوا لذذذه: كذذذل متغيذذذر حذذذادث،دروس علذذذم الكذذذالم )اإل
ذن حادث، فذال بذد أن يكذون لذه محذدث، أي صذانع أو إ. والعالم متغير، فهو محدث

، ويتفهمه ويعيده على ممتحنيه مثلمذا خالي هو الله سبحانه. فكان يحفظ ذلك صبيا  
يحفذذظ )قفذذا نبذذك( ويتفهمهذذا ويعيذذدها. غيذذر أنذذه حذذين شذذب ونمذذا جسذذمه واضذذطرمت 
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وال بذذد أنذذه كذذان يسذذمع أقاويذذل فتوتذذه فذذي مرحلذذة التمذذرد والتحذذدي، بذذدأ يقذذول )لمذذاذا(؟ 
تذذذذذك اح، فكذذذذذان يقذذذذذارن ويذذذذذوازن. وحذذذذذين البذذذذذس الحيذذذذذاة و الملحذذذذذدين المنكذذذذذرين أيضذذذذذا  

فوضذذى األمذذور واخذذتالل معذذايير العدالذذة، بذذل فقذذدانها  بتفاعالتهذذا، ل ع لةذذه عذذانى واقعيذذا  
 فذي الكثيذذر مذذن األحذوال؛ وربمذذا أصذذابه الكثيذر مذذن عقابيذذل ذلذك، ولعلذذه قاسذذى أيضذذا  

عذالوة علذى ال منطقيذة المذوت  -غيذر قليذل القذدر فذي معاملذة النذاس شذيئا  من تحيز 
ومجهولية المبتدأ والمنتهى، ال بد أنه حين واجه كل أولئك صار رنين )لماذا( يدوي 

  خر. حينا   ، واستنكاريا  حينا   ، واحتجاجّيا  حينا   استفهاميا   –بقوة في رأسه 

أجوبذذذة الذذذدين علذذذى أسذذذئلته  وال بذذد كذذذذلك أن الخيذذذام قذذذد درس منذذذذ الصذذبا أيضذذذا  
 واعتراضاته، فقيل له أن )اآلخرة( تصحح أغالط الدنيا. فذ"من يعمل مثقال ذرة خيذرا  

الهم وعلذى فكما يثذاب األخيذار علذى صذالح أعمذ يره"؛ يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا  
شذذذرار علذذذى شذذذرورهم، ويحصذذذى مذذذا ب األن بذذذه مذذذن مصذذذائب الحيذذذاة، يعاق ذذذمذذذا يبتلذذذو 

.. والظذذالم يؤخذذذ مذذن  يتمتعذذون بذذه فذذي الذذدنيا مذذن نعذذم الحيذذاة فيحسذذب علذذى سذذيئاتهم
ن لذم تكذن لذه حسذنات أضذيف إلى حسذنات المظلذوم، فذإحسناته يوم القيامة لتضاف 

 .. "يقضى بينهم بالحي، وهم ال يظلمون". لى سيئاته من سيئات المظلومإ

ذذذذر تذذذذأثيره واالقتنذذذذاع بذذذذه مذذذذع الذذذذزمن فذذذذي دورة لكذذذذن هذذذذذا الذذذذذي فذذذذي ال صذذذذغر تبخة
الشذذباب. كذذل الملحذذدين يعرفذذون موقذذف الذذدين هذذذا، لكذذنهم يزيغذذون عنذذه ويذذذهب بهذذم 

 الفكر و)اللماذات( مذهب الحيرة فالنكران.

مذذا يذذؤمن  . وكثيذذرا  علذذى أن تقذذدم السذذن يخفذذف مذذن فذذورة التمذذرد والتحذذدي أيضذذا  
عمذذره،  ه الظذذاهرة هذذو أن المذذرء حذذين يسذذتنفدائ  لهذذذالشذذيوب بعذذد كفذذران. والتأويذذل الذذر 

 وطمعذا   من ويالت اآلخرة وتخبو حدة شهواته، ويقترب منه قبره، ويستغفر ربه خوفا  
مذا يعكذف علذى العبذادة وأداء الفذرائض مذن  في نعيمها، فيتوب عن معاصيه، وكثيرا  



 51 

هم حذذ  وصذذوم وصذذالة وزكذذاة؛ ومذذنهم مذذن يتصذذدي بمذذا حشذذد مذذن مذذال حذذرام، وبعضذذ
 يبني المساجد، أو يوقف أمالكه على وجه البر.

علذذى مثذذل شذذيخنا الخيذذام، بذذل علذذى مثذذل أبذذي نذذواس  لكنذذي ال أخذذال هذذذا منطبقذذا  
 الذي كان يقول في شبابه:

 قم سيدي نعٍّ جبار السماوات

وسذفاهة حتذذى  لكنذه يعصذيه تمذردا   ،فهذو كذان يذؤمن بذأن فذي السذماوات جبذارا  
يمانه. وذلذك شذأن معظذم ض قريضه ما ينم عن إ، وقال في بعبعد أن ح  البيت

ه القذذاهر فذذذوي عبذذذاده، وال يمذذنعهم إيمذذذانهم مذذذن العصذذاة مذذذن النذذاس. يؤمنذذذون باللذذذ
لذذى ذلذذك مذذن صذذغائر ن غذذش وابتذذزاز وعذذدوان وفسذذوي، ومذذا إتيذذان المعاصذذي: مذذإ

.. كالولذذد الشذذقي المتمذذرد، يرتكذذب كذذل مذذا تسذذول لذذه نفسذذه ضذذد  الذذذنوب وكبائرهذذا
بما سينال من عقذاب وضذرب  -يقينا   –علميه على الرغم من علمه أوامر أبيه وم

 وجيع.

 ذا أدبر الشباب وحّل المشيب ببعض المارقين عن الدين تابوا.إف

 قال أبو نواس فيما قال:

 ثذام!أذا عصارة كذل ذاك إف         وبلغت ما بلذغ امرؤ بشبابذه      

الذذدين عذذن فلسذذفة، وال هذذو  نذذه لذذم يخذذرج علذذىإلحذذاده. امذذه ال مذذن إيتذذوب مذذن  ث
تالل جسذذده، ربمذذا بسذذبب عذذر. ألن التوبذذة خامرتذذه فيمذذا يظهذذر عنذذد ايذذتذذاب عذذن تفك

أنذذه لذو عذاوده عنفذذوان سذراف علذى نفسذه فذذي الخمذر والفجذور. ويغلذذب علذى ظنذي اإل
 قبال الحياة لتاب عن توبته.الشباب وا  
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 ، ال جهليذذا  علميذذا  ، أي لحذذاده باللذذه عقليذذا  ا  الخيذذام طذذراز  خذذر: كذذان كفذذره بالذذدين و 
مذذل. فلهذذذا لذذم يسذذتغفر فذذي يمذذان عذذاد عذذن تفكيذذر وتألذذى اإلإ؛ فلمذذا عذذاد أو عصذذيانيا  
 الله. ةخير عن ذنوبه ومعاصيه، بل عن عدم تمكنه من معرفدعائه األ

بعذذذذذد أن شذذذذذبع وسذذذذذئم  فذذذذذي مذذذذذدارج العمذذذذذر مذذذذذن كثذذذذذرة تسذذذذذاؤل وطذذذذذول احتجذذذذذاج 
.. لتظهذر مقابلهذا  بالتذدري خذت )لمذاذا( تضذعف وتتالشذى مذع الذزمن و أواعتراض، 

شذذذذعلة التمذذذذرد أن .. وال سذذذذيما  فذذذذي نفذذذذس الوقذذذذت، مذذذذع الذذذذزمن وبالتذذذذدري : )كيذذذذف(؟
لى األمور توة ونض  الكهولة، فأصبحت نظرته إج خمود الفوالتحدي خمدت مع تدر 

 يجابي... اإل وتأمالته في شؤون العالم تتسم بشيء من الحياد

 لى القول:إذا كانت تأمالت أبي نواس قد قادته إ

 وفي كل شيء لذه  يذة          تذدل عذلى أنذه واحذدُ        

وأعمذذي  فذذال بذذد أن هذذذه الحقيقذذة قذذد كانذذت أجلذذى لعذذين الخيذذام، وهذذو أوسذذع علمذذا  
بتقصذذذذي الحقذذذذائي والتفتذذذذيش عذذذذن المجهذذذذوالت وأسذذذذرار الحيذذذذاة  ، وأكثذذذذر اهتمامذذذذا  فكذذذذرا  

 والكون. ال بد أنه تساءل:

الصذذغيرة؟ كذذل أوراي هذذذه الوارفذذة مذذن تلذذك البذذذرة  )كيذذف( نبتذذت هذذذه الشذذجرة
.. كل هذا  خمة وخضرتها وخشبها وألوان نورها ونوع ثمرتها وطعمهاالدوحة الض
 بطريقة خفية ودقة غير معقولة في تلك البذرة الصغيرة. كان مسجال  

، مذن مذاء )كيف( تكونت هذه الحيوانات في أرحام أمهاتها، من ال شيء تقريبذا  
.. ثذذم أخذذذ كذذل منهذذا منذذذ والدتذذه يتصذذرف علذذى نحذذو  يبذذين فيذذه أثذذر لحيذذاةدافذذي ال 

 خاٍّ بأبناء نوعه دون تعليم، بالفطرة؟

 )كيف( تكونت هذه الفطرة؟
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.. )كيذذذف( سذذذطرت كذذذل خصذذذائٍّ شخصذذذيته بالتفصذذذيل المسذذذهب،  نسذذذانواإل
تلذذك النطفذذة الضذئيلة؟ كذذل البرنذذام : الطذذول والحجذم ولذذون البشذذرة وعذذدد  المذتقن، فذذي

.. واألحاسذذيس، والمشذذاعر،  رات فذذي الجسذذم فذذي كذذل مرحلذذة مذذن مراحذذل الحيذذاةالشذذع
والهواجس، واألفكار؛ وكيف يواجه جسمه ونفسه وعقله كذل أنذواع االحتمذاالت التذي 

.. والخيذذذام  ذة؟ئذذذتصذذذادفه فذذذي الحيذذذاة، وكذذذل االسذذذتجابات والتفذذذاعالت وتعذذذامالت البي
 .. طبيب

والخيذام  - .. علذى مسذافات محذددة وهذا الكون )كيف( تهندس بنجومذه الثابتذة
هذذا  -والخيام رياضي –..  وبكواكبه السيارة المتحركة بحسابات مضبوطة؟ -فلكي

يومئذذ أن الفلذك يتحذرك  الكون )كيف( نشأ و)كيف( يعمل؟ )ولو أنه لم يكن معروفذا  
 كله ويسير(.

سذنة وهذه الفصول السنوية )كيذف( تتغيذر وتتعاقذب بانتظذام، فذال يتقذدم دوران ال
دقيقذذة واحذذدة وال يتذذأخر؟ والخيذذام قذذد شذذارك فذذي وضذذع التقذذويم السذذنوي الذذذي يبذذدأ فذذي 

 .. وهو فوي ذلك خبير بعلم األجواء واألنواء.. لحظة تعادل الليل والنهار الربيعي

 –سذذذذذذئلة يظهذذذذذذر فذذذذذذي رباعياتذذذذذذه، لكنذذذذذذي ال أشذذذذذذك أنهذذذذذذا كلهذذذذذذا بعذذذذذذض هذذذذذذذه األ
 .قد كانت موضوع اهتمامه وتأمالته –وأكثر منها 

 ... كيف وكيف وكيف؟

 العجب، بل الدهشة.إلى كل شيء يدعو 

 وكلما كان العقل أكبر كان تعجبه ودهشته أكبر.

لذى أصذغر إهذا الكون المذهل بكل هذذه العظمذة وهذذه الدقذة، مذن أعظذم شذيء 
 لذذى. وهذذذه الدقذذة المتناهيذذة المحكمذذة إذرة، فيذذه ال يمكذذن أن يكذذون قذذد ت ك ذذوةن مصذذادفة

 يستحيل أن تكون هي التي خلقت نفسها. ،فكريدركه ال الحد 
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 ذا:سذن قلبي الفذلك الدوار همأقال لي في 

 ألرحت اآلن نفسي مذن هيامذي ودواري!

 أنا لو كان بأمذري دورانذي في مذداري

 ونحسا؟ أتظن الحكم حكمي في الورن سعدا  

كالثور  نهه، وال بوعي منه؛ إن الفلك لم يبدع نفسه، وال هو يدور باختيار إكال، 
 يدور في الناعورة ال يدري من أجل ماذا.

وهذذي رباعيذذة خياميذذة لسذذنا نعلذذم فذذي أيذذة مرحلذذة مذذن حياتذذه قذذال هذذذه الرباعيذذة، 
 .ن لم يكن الخيام قائلها فعال  الداللة، حتى إ

 ذن نشأ الفلك، و)كيف( دار؟إ)كيف( 

 نه بحر وجود جاء من طي الخفاء  إ

 درة للبحث لم تُث ق ب بعلم أو ذكذاء  

 كلهم جاء يقول من ت ظ ن   وهذراء  

 قويا   )ال أدرية( صريحة؛ وهي من الرباعيات )المعتمدة( التي يرجح ترجيحا  
 لى الخيام. وثمة أمثال لهذه الالأدرية في رباعيات أخريات. ثم:إصحة نسبتها 

 (2)يذذذذذا فتذذذذذى مذذذذذن صذذذذذول  التقذذذذذدير كذذذذذاأُلكرة يجذذذذذري
ذذذذذذذذذذر  شذذذذذذذذذذماال    ويمينذذذذذذذذذذا، ثذذذذذذذذذذم ال تنطذذذذذذذذذذي بذذذذذذذذذذأمر   س 

ذذذذذذذذر  وفذذذذذذذذر  إ  ن مذذذذذذذذن ألقذذذذذذذذاك فذذذذذذذذي المحنذذذذذذذذة مذذذذذذذذن ك 
                                                 

( الصول  هو الصولجان )اللسان(. يقصد لعبة الكرة والصولجان، المشذهورة فذي عصذرنا باسذم 2)
 )الهوكي(.
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 هذذذو يذذذدري، وهذذذو يذذذدري، وهذذذو يذذذدري، وهذذذو يذذذدري
 

غير أنه  )ال أدرية( أخرن، لكن من نوع  خر. فالخيام نفسه ما يزال )ال يدري(
.. أي أنذذه اعتذذرف بوجذذود )هذذو(  لذذى معرفذذة )هذذو( الذذذي وحذذده يذذدريقذذد توصذذل هنذذا إ

 ..الذي "ألقاك في المحنة"

ُفذل  الحديذد .. فذال ي   قد كان رياضيا   يمانه أيضا  أن إ، فال بد اضيا  كان إ لحاُده ري
 ال الحديد.إ

 ذا وضعنا المسألة في صيغتها الرياضية كانت كما أظن هكذا:إف

 ي  صفر، جواب سالب.)لماذا(، جوابها: ال أدري، أ  

 )كيف(، جوابها: هو يدري. جواب موجب، على كل حال.

جذذل الموجذذب! أعقذذل الخيذذام عذذن السذذالب مذذن وطبيعذذي أن يتخلذذى عقذذل علمذذي ك
ذا إون موجذذذد، خذذذالي، صذذذار قلذذذه باسذذتحالة وجذذذود هذذذذا الكذذذون مذذن دبعذذد أن اقتنذذذع ع

..  عذذذاوده التسذذذال: لمذذذاذا هذذذذه المفارقذذذات فذذذي الحيذذذاة؟ لمذذذاذا الشذذذرور؟ لمذذذاذا الحيذذذاة؟
 .. .. لماذا، لماذا؟ لماذا الموت؟

بذراهيم إبذن ع لةمه الصذبي عمذر لجواب الذي ت  .. نفس ا كان الجواب: هو يدري!
ذذّز مذذن  رادة اللذذهإ .. .. قضذذاء اللذذه نهذذا حكمذذة اللذذهإالخيذذام مذذن معلميذذه وأهلذذه:  .. ُيع 

ّل من يشاء.  يشاء وُيذ 

.. "الُيسأل عما  .. هو يدري، هو يدري ولماذا كانت حكمة الله ومشيئة هكذا؟
 يفعل، وهم ُيسألون".
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الذذذدين القائمذذذة علذذذى تعادليذذذة اليذذذوم  لذذذى أجوبذذذةعنذذذدها ال بذذذد أن الخيذذذام عذذذاد إ
اآلخر. وصار يتأمل تلذك األجوبذة علذى )لماذاتذه( بعذين جديذدة، ويهضذمها عقلذه 

فذي  وتعلذيال   بعد أن كان يحفظها ويعيدها ويتبحذر فذي فلسذفتها تحلذيال   –بالتدري  
ياهذذا علذذى النذذاس، ويجهذذد فذذي إفهذذامهم إ محاضذذراته ورسذذائله. كذذان يلقيهذذا دروسذذا  

.. كمذا  لمتداولذة بذين العلمذاء والحكمذاء دون أن يقتنذع هذو بهذا أو يفهمهذاباألدلة ا
لذى تلقذين تالميذذهم المعلمذين فذي كذل زمذان حذين يضذطرون إيفعل الكثيذرون مذن 

مباد  دينيذة أو سياسذية ال يؤمنذون بهذا. لكذن الخيذام بعذد أن  مذن بالذذي )يذدري( 
باألدلذة التذي تقنعذه هذو، ياهذا إفهامهذا إعلذى نفسذه ويجهذد فذي  صار يلقيها دروسا  

وأصذذذذبح شذذذذعوره بضذذذذرورة وجذذذذود )الواجذذذذب الوجذذذذود( يسذذذذاعده ويجبذذذذر عقلذذذذه علذذذذى 
 االقتناع.

يمذان لذى اإلثذاب إ وما في األمر غرابة؛ فالغزالي الفقيه المتصوف الكبير أيضا  
 بعد طول حيرة وتشكك. وللغزالي والخيام نظراء.

 .. سؤال: )كيف( هو الله ؟

.. بكل  ه العقل وال الدين: الدين يقول: شيء ال كاألشياءأما هذا فلم يجب علي
مذام علذذي يقذول: "كذل مذذا .. واإل بصذذار وال تدركذه األبصذار.. يذدرك األ شذيء محذيط

 خطر ببالك فهو ليس كذلك"!
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والواقذذذذذع أن كذذذذذل تفكيذذذذذر فذذذذذي حقيقذذذذذة اللذذذذذه وصذذذذذفاته ال نتيجذذذذذة لذذذذذه غيذذذذذر الحيذذذذذرة 
"تفكذذروا فذذي خلذذي اللذذه وال تفكذذروا فذذي والضذذاللة، وهنذذا يذذأتي الحذذديث النبذذوي المنقذذذ: 

 .(2)الله، فتهلكوا"

 لى هذه النتيجة:إوينتهي التأمل الرياضي بالخيام ذي العقل الرياضي الكبير 

 ثباتذك، ربذين عقلي ليس بالكفء إلإ
 فمناجاتك أضحذت هي تفكذيري ودأبي

؟  كيف لي رباه أن أعرف ما كنه صفاتك 
!غير ذا ليس من يعرف ما ذاتك حقا    تك 

 وما أشد انسجام رباعيته المنظومة هذه مع دعائه المنثور ذاك.

ول أن تكون من نتاج فتذرة ن كانت للخيام عمر رباعيات دينية أخرن، فالمعقا  و 
 يمان والتدين. ولعل رباعيتنا هذه أهم واحدة فيها.لى اإلالرجوع إ

 ن الشعر.وال نعلم متى قالها عمر، لكن الشهرزوري يروي أنها  خر ما قال م

 يمان الخيام:ما يستشهدون بها على إ وأما الرباعية الرائجة التي كثيرا  

 ،إن كنت لم أثقب درة طاعتك قط
 ولم أنفض غبار الذنب عن وجهي قط،

 ،فلست باليائس من رواي كرمك
 .. ن الواحد اثنان قطإألني لم أقل 

                                                 

ن الحذديث روي مذن متعددة فيمذا يظهذر، أل ( لقد كرر الرسول ذلك على أصحابه في مناسبات2)
حذذذث علذذذى يجهذذذات مختلفذذذة بصذذذيغ متقاربذذذة، كلهذذذا يؤكذذذد النهذذذي عذذذن التفكيذذذر فذذذي ذات اللذذذه و 

 التفكير في مخلوقاته.
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تعارة فما أحسبها من صناعة عقل الخيام، لضعفها، وخاصة لتهافت االس
درة )ثقبوا  :فمن أسلوب الخيام أن يقول أحيانا   –ول منها األالبالغية في الشطر 

ثقب درة الطاعة( بمعنى لى صميمها، أما )المعاني( بمعنى افتضوها ونفذوا إ
ليها والتمسك بها فاستعارة سقيمة ال أراها شبيهة بشاعرنا المنطيي االنصياع إ

 عمر.

ا الذي ملذك عليذه مشذاعره فذي شذيخوخته، أو منذذ يمانه هذال أستبعد أن يكون إ
تذالف رباعياتذه الفارسذية وشذعره العربذي، ممذا لذم يذرد بذه وجذه إلذى إكهولته، قد دعاه 
فلذذم  –لحذذاد والثذذورة علذذى الذذدين، كمذذا يفعذذل أمثذذال لذذه مذذن التذذائبين اللذذه أو أراد بذذه اإل

فذذي ذاكذذرات ال مذذا بقذذي إيخلّذذف مذذن جذذراء ذلذذك ديذذوان شذذعر وال مجموعذذة رباعيذذات، 
أصحابه الذين كانوا أخذوها عنه أو في دفاترهم، أو أخذها بعضهم عن بعض، مما 

وصذذذارت شذذذذرات منذذذه تظهذذذر بعذذذد وفاتذذذه فذذذي  ،عذذذنهم شذذذاع شذذذيء فذذذي حياتذذذه نقذذذال  
 بعد حين. المؤلفات الالحقة، حينا  

ودع به الغانية. صذيغته ال تخلذو مذن غرابذة، الذي لى ذلك الدعاء إولنعد اآلن 
سب الخيام كمذا نعرفذه كذل المناسذبة. ونذٍّ الذدعاء كالذذي رأينذا هذو: "اللهذم وهي تنا

إيذذاك وسذذيلتي ن معرفتذذي إمكذذاني، فذذاغفر لذذي. فذذإنذذك تعلذذم أنذذي عرفتذذك علذذى مبلذذغ إ
 ليك".إ

ليه فلماذا يستغفره؟ السذر فذي مذا أرن أن إذا كانت معرفته البار  هي وسيلته إف
تلذف عذذن )المعرفذة( فذذي الشذي الثذذاني ول مذن هذذذا الذدعاء تخ)المعرفذة( فذي الشذذي األ

منذذذذه. وبعبذذذذارة أوضذذذذح، يخيذذذذل لذذذذي أنذذذذه قصذذذذد بالمعرفذذذذة األولذذذذى عكذذذذس معناهذذذذا، أي 
يذاك فيمذذا خذال مذن أعذوام عمذذري". : "اغفذر لذذي عذدم معرفتذي إ.. فكأنذه قذال نكذار!اإل

التبعذة، ويلقيهذا علذى عجذزه عذن اإلدراك. وقولذه "علذى مبلذغ  مذن وهو يتنصل ضذمنا  
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هذا التفسير. ثم جاءت المعرفة الحي في الشي الثاني من قالته، وهي مكاني" يؤيد إ
 لى الله لغفران الماضي وثواب الحاضر، بل المستقبل.إالتي يتخذها وسيلته 

 وال بد. يمانه عقليا  إ، وجاء لحاده عقليا  إكان 
 عبدالحق فاضل

*  *  * 

 

  


