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 بؿم هللا الغخمً الغخُم       ااقخخاخُتلاا

 

 دولة اخلالفة الراشدة َدْوَلٌة َمَدنّيٌة ِباْمِتَياز

ا
ا

ًَ الّىاِؽ ِبَما  ت غىَض الٌثحِر ِم ُّ ٌع زاَئ غً الخٍىمِت ؤلاؾالم َهىُّ
َ
قاع  ج

 في ؤلاؾالم هي 
َ
ت ُّ  الؿُاؾ

َ
ٍُ ؤّن الؿلُت ؿلمحن، َمَكاُص

ُ
ًَ اإلا ِقحهم الػضًُض ِم

اِجِه ِباغْا
َ
ُ

ُ
َباِقُغ قحها الخاِيُم ُؾل ًُ  ،

ٌ
ت ُّ َِ َغا

َ
ىن ُُ  ِج

ٌ
ت ُّ  صًي

ٌ
ت

َ
ُ

ْ
 هللِا في ُؾل

َ
ٍِ زلُكت ِخَباِع

 
َ
 الِػْهَمت

ُ
َؿَبْذ َظٍ الخٍىمت

َ
د
ْ
َىا ِاي َُ  ًْ  غىه، وِم

ً
ُم ِباْؾِمِه وهُابت

ُ
ْدٌ َُ ْعِى قَ

َ
ألا

 ًَ ْيٍء ِم
َ

َؾَها بش 
ْ
َُ عؤ َىاَو

َ
د ًَ ا ؤو  ََ ْىُهَض ًَ اَن ؤن 

َ
ً ًْ  َم

ً
اِثىا

َ
ُجىُػ ألَخٍض ً ًَ ، قال 

َ
َضاَؾت

َ
واله

ْهِضا ْػِضًِل ؤو الىَّ  وُمسوالخىِحُِه م الُىصر والخَّ
ً
 وَناِصنا

ً
ًان َوِححها ِلًها هما 

حَن  ِ
ُّ ًْ َنِلُِب ْؿَعى ؤغضاُء ؤلاؾالم الُىَم ِم ٌَ ُئ  َِ ُع الخا ظا الخهىُّ ا. َو ًُّ وِبًَجاِب

م 
ْ
ىا مً َصْغٍم بغالمّيٍ َضخ

ُ
وج

ُ
حَن ومىاقهحن، بٍّل ما ؤ ِ

ُّ َماِه
ْ
حَن وَغل ِ

َؿاِعٍّ وَمالِخَضٍة وََ

ٍت لإلؾالِم، وبؾىاٍص ؾُاس ّيٍ نىّيٍ  ًَ ت ُمػاِص َىٍت واؾخػماعٍّ ُِ ٍت ُمَخَهْه ُّ ًىي ؤحىب
ُ
مً ن

ِت  ُّ ْم ؤلاغالم َِ ّل َمَىاِبِغ
ُ
ْغَيُه غلى الّىاِؽ وبقاَغَخُه َغْبَر ً

َ
ُه باإلؾالم وق

َ
َهان

ْ
ِبل

ِمِه، قهى بْن 
ْ
ًْ ُخٌ ْم ِم َُ ى

ُ
ّىق

َ
س ُغوا الّىاَؽ مً ؤلاؾالم وٍُ ىّكِ ًُ خىّىغت، خّتى 

ُ
اإلا

ػُا َُ َم  ؾ
َ
ِل ولِاْؾِدْبَضاِص، َخٌ

ُّ
ل
َ
ىُص بهم في ػغمهم الخانض بلى غهىص الظالم والخس

ِوا
َ
ل
ْ
ُ

ُ
ِبّيِ اإلا

ُْ ِم الؿَ
ْ
 .والُخٌ
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ِت، ومّما ػاص الُحَن ب
َ
ُ

ْ
ل َِ الؿُّ

َ
ل
َ
َهاِم الضاثغة في ق

ْ
ق
َ
ٌَ ألا  ؤّن بْػ

ً
ت

َّ
ل

مّحز بها وؤصخاب 
َ
 التي ج

َ
ت ْكِؿَها، َخَهَغِث الخغٍّ

َ
ت ه ُّ الىكىط في الضولت ؤلاؾالم

ػخهِض والِػَباصة  بهّىٍة بلى جُبُهها،ؤلاؾالُم وهاَصي 
ُ
ً واإلا ًُّ ِت الخض َخَهَغْتَها في ُخّغٍّ

 َِ
ُّ
َمل َبِخِه وُمداؾبخه والخَّ

َ
ت ازخُاع الخايم وُمغان ِرْب مً ُخغٍّ

َ
ْهت

َ
والّخىُهِل... ولم ج

ـَ َظا الكهُم غلى الكهه الؿُاس ّي ؤلاؾالمّي وا َ
َػٌ

ْ
ِؼَم ألاْمُغ. ونض او

َ
َغْؼِلِه بْن ل

 مً غىاًت الػلماء وؤَِلا
َ
ْدظ ًُ قهُه  الظيغ في بالص ؤلاؾالم، بما خِظَي بِها قلم 

ا،  ًُّ  وؿب
ً
الػباصاث واإلاػامالث قٍاهذ اإلاالكاُث في الكهه الؿُاس ّي يئُلت

ْىِف مّما نض ًخػغّا
َ
 بؿبب الخ

َ
َى َوَنل َُ ُغ مً اإلاساَغ بْن 

ّ
كٌ

ُ
ُى له الٍاجُب ؤو اإلا

ل 
ّ
، قااِلْؾِدْبَضاُص غُ ِبضُّ

َ
ْؿد

ُ
ُه الخاِيُم بإمٍغ اإلا

ُ
ِؿُؿ

َ
ْؿد ٌَ َرَح ؤو َصَغا بلى ما ال 

َ
ت
ْ
ؤو ِان

ػخبر الخايُم  ٌَ ـَ الػضًَض مً مىاَب ؤبىائها، بط  َم الٌثحَر مً َاناِث ألاّمت َو

ا إلاا ًغاٍ ؤلاا
ً
َم هكَؿُه ـ زالق َدغَّ

َ
ضغى بلُه ـ قىم ُمؿخىي الّىهض، ق ؾالُم ٍو

ِتا
َ
ه

َ
ل
ْ
ُ

ُ
ِخِه اإلا

َ
ُ

ْ
ٍِ وُؾل َؿاَوُم مؼ َحَبُروِجِه وُغُخّىِ

َ
د ًَ ُه، وما ال 

ُ
ُغون ًَ  قُما ال 

َ
 .الخضًث

جخمؼ وِخَماًت 
ُ
ًُّ خٌِم الَجماغت وبصاعِة اإلا  هي ق

ُ
ًاهذ الؿُاؾت وبطا 

اون البالص وِخَماًت ؤْمجِا
ُ

ؾغة وعغاًِت ق
ُ
َعاِتَها، قةّن ؤلاؾالَم ألا ضَّ

َ
َها وُخضوصَا وُمه

َها حمُُؼ ؤبىاء ألاّمت 
َ
 ًيبغي ؤن ًخدّمل

ً
 ووظُكت

ً
ت ُّ  َمْؿُاول

َ
ٌػخبر َظٍ الؿُاؾت

ا
ً

ُاِلُبُهْم بإصائها بإماهٍت ويكاءٍة، غمال  بهىله غلُه الهالة وؤقغاص اإلاجخمؼ، وٍُ

خه، ؤلام " :والؿالم ُّ ٌُ غً عغ ٌم مؿاو
ُّ
ل ٌم عاٍع ًو

ّ
ٌُ غً ًل اُم عاٍع ومؿاو

 في بِذ 
ٌ
 عاغُت

ُ
خِه واإلاغؤة ُّ ٌُ غً عغ ى مؿاو خِه، والغحُل عاٍع في ؤَله َو ُّ عغ

 
ُ

ل
ّ
ُم واإلاىظ

ّ
ْؾَغِة وناخُب الػمل واإلاػل

ُ
َغبُّ ألا

َ
تها .."، ق ُّ  غً عغ

ٌ
ػوحها ومؿاولت

ؼاعع والهاوُؼ والخاِحُغ، وػغُُم الخؼب والىالي والهاض ي وناثُض الجِل 
ُ
واإلا
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وِؾُِه ويابِ 
ُ
ـٌ إلاغئ ـُ الّضولت ... ًلٌّ مجهم َؾاج ت، والىػٍغ، وعثِ الكَغ

 
ُ
ه ووظاِثِكِه... والؿُاؾت ٌُ غً َمَهاّمِ ٌُ غً َنالِخِهْم وؤْمِجِهْم ومؿاو وَمْؿُاو

 ًَ دّهو ؤْم
ُ
ً، وج ْدِمي خضوَص الَى

َ
ججمُؼ بحَن وظُكتي الخضماث وؤلاهخاج، قهي ج

 والجىا
َ

ْبِػُض غىه الخىف
ُ
ىاًَ وج

ُ
ِل اإلا

ْ
ؿ

ُّ
ًَ الك

َِ ُغ له مىا ِ
ّ
َىق

ُ
، وج

َ
َهاَنت

َ
َع والخ

ت.. وحؿعى  ُّ  لاحخماغ
َ
ًَ والخػلَُم والّصخت والٌكالت َ

ٌ ًُ له الؿَّ
ّمِ
َ
ا

ُ
والغػم وج

ُؼ الّىاَؽ غلى لِاْعِجَؼاِم  ّجِ
َ

ص
ُ
َماِع ؤمىاُ الّضولت في اإلاكغوغاِث الىاجخِت وح

ْ
الْؾِدث

ُغوِع الىاِقِؼ في الهىاغت والخجاعةِا
ْ

ك
َ
 والكالخت، والخهضًغ والخىعٍض والخػمحر.. اإلا

تًخّم ًلُّ َظا في مىار مً  واخترام بعاصة الىاؽ، وخماًت ُخُهىنهم  الُخّغٍّ

 .وازخُاعاتهم، وآعائهم ومػخهضاتهم

مؼُِج بحن 
َ
، ج

ً
ت ُّ  جُىنغاَ

ً
ت ُّ  ِصًي

ً
 نبل ؤلاؾالم ؾلُت

ُ
ًاهذ الّؿلُت وبطا 

 
َ
ت

َ
ُ

ْ
ِغي ُؾل

ْ
ل
ُ
َمِم، مثلما َى قإُن ِيْؿغي الّضًً والّضولِت، وج

ُ
الكػىب وألا

ى غلى الُخٌم 
َ
ِج مً بابا الٌىِؿت، والبابا هكؿه خُىما اؾخْىل َهِغ اإلاخىَّ ُْ َ

واله

ًاهذ  ًاآللهت ؤو ؤبىاِء آلاِلَهِت، و ُمىَن 
ُ
ْدٌ ًَ ًاهىا  ُهْم 

ُّ
ل
ُ
ويظلَ الكغغىن.. ً

َُ ؤيَّا ْمِل
َ
 ال ج

ً
بت ُّ ُمىَجَها ُمؿ

ُ
ْدٌ ًَ ُؾلٍُت، ولِـ لها ؤيُّ خّوٍ  الكػىُب وألاَمُم التي 

 
َ
ت ُّ َل الّضًُمهغاَ

َ
ُه ؤلاؾالُم، يما ؤْبُ

َ
ل
َ
ْبُ

َ
في لِاْغِتَراِى. قهظا اللىُن مً الُخٌم ؤ

ًاهذ   
ُ

ت ومىهَجَها في بزباث خهىم اإلاىاَىت وازخُاع الخايم، خُث ُّ ه ؤلاؾٍغ

الى والُكْغَؾان وألاقغاِفا
ُ
اَصِة مً اإلا  غلى الؿَّ

ً
غا

ْ
ألاخغاِع، ؤّما  َظٍ الخهىُم ِخٌ

م ؤو 
ْ
ي الُخٌ

ّ
 غً جىل

ً
 لهم في ازخُاع الخايم قًال

ّ
حمهىُع الػاّمت قال خظ

اَعيت قُه
َ

ك
ُ
 .اإلا
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 هظاًما 
ُ
 الخضًثت

ُ
ت ُّ َماه

ْ
 الَػل

ُ
ؤّما في الػهغ الخضًث، قهض ؤنامذ الّضولت

ا غً  ًُّ  ِجَهاث
َ
حضًًضا في الُخٌم، انخلػْذ قُه الٌهىىَث واؾدْبَػَضْث الٌىِؿت

ًْ آزاٍم في خّو الُخٌم َؿاِوَؾُتَها ِم
َ
ابُُجها ون ُه َع

َ
َرق

َ
ت
ْ
ِة مػها، وإلاا ان غَّ

ُ
، ِلَخَجاِعِبَها اإلا

ْخُه بإصخاب الغؤي الُخّغ 
َ
ؤجباغها مً الكػىب غلى ازخالف مكاعبها، وما ؤلخه

والػلم وؤلابضاع مً ايُهاٍص، لضعحت الكىو والهخل، وخّتى الخغم. وقغيْذ 

ا
ُ
ت ُّ َماه

ْ
 الَػل

ُ
،  الّضولت ٍُ َمْتَها قجػلذ الُخٌَم للكػب َوْخَض  وَغمَّ

َ
ت ُّ الّضًُمهغاَ

 زاّنت بحن 
ً
ٍُ غالنت ، ؤو غلى ألانل قهي حػخبُر ٍُ ُغ ٌِ ْى

ُ
 ألّجها ج

ً
ت َُّ لّ

ُ
ً ًَ وؤْبَػَضِث الّضً

ا
ً
َل للّضًً في الّضولت والخُاة غاّمت

ْ
ِه، والغخهاصَا ؤْن ال صز َكْغِص وَعّبِ

ْ
 .ال

ًان ؤلاؾالُم مىظ ؤْن ؤقغا نذ قمُؿُه في الهغن الؿابؼ للمُالص نض و

 مً" اإلاهالر 
َ
اَمَها، ألّن ؤلامامت

ّ
اَصَتَها وُخٍ

َ
 ِقحَها  ن

ُ
َخاُع ألاّمت

ْ
س

َ
 ج

ً
ت َُّ  َمَضِه

ً
ؤنام  صولت

لالػا
َ
َيِت بلى هظغ الخ َكىَّ

ُ
 وال حػُحَن ّمت اإلا

َ
ت ُّ ًُ زلضون، قال ون ِو" يما ًهىُ اب

سخا ًَ ْحَر مً ؤَخٍض ألخٍض، قالكػُب َى الظي 
َ
ُؼ خاِيَمُه ؾ ٌِ با

َخِسُب وٍُ
ْ
ي ُع وٍَ

 
َ

ُه بِن اْهَدَغف
ُ
ْػِؼل َداِؾُبُه وََ َغاِنُبُه وٍُ كّىُيُه للُخٌم باْؾِمِه، وٍُ ًُ ْػُهىِم، زّم 

َ ْ
اإلا

 
ُ
ل يخاُب هللا وؾّىت

ّ
مث ًُ ت التي  ُّ ػت ؤلاؾالم ، ًلُّ طلَ في بَاِع ؾُاصِة الكَغ

َ
وَػاؽ

ا. قالِخا ََ ْخَمَتها وَؾَضا
ُ
ش عُؾىِلِه ل ُِ مّغٍة في جاٍع

وَّ
َ
ْجَمُؼ أِل

َ
 ج

ُ
ت ُّ  ؤلاؾالم

ُ
 ؤو الّضولت

ُ
ت

َ
الق

ت،  وؾلُت ألاّمت والكػب ُّ ت ؤلاله ُّ ت بحن: ؾُاصة الخايم  .البكغٍّ

 ؤمام الكػب، 
ٌ
ت

َ
 غً الؿماء، وَمْؿُاول

ً
 مً ألاّمِت ال هاثبت

ٌ
َيت  ُمكىَّ

ُ
قالّضولت

 جكػُل ما حكاُء، وهي في الىنذ هكؿه ُملَؼَما
ً
اِم بكغع هللا ال مػهىمت َُ  بالِه

ٌ
ت

ُه. َظا َى 
ُ
ُم ما خّغَمُه هللُا وعؾىل َدّغِ

ُ
ُه وج

ُ
ُه هللُا وعؾىل

َّ
ُل ما ؤخل ِ

ّ
وجُبُهه، قُخدل

غ الٌبحر مدمض 
ّ
َما ًكّهل طلَ اإلاكٌ

َ
ل
ْ
ْؿِلِم وخاِيِمِه ِمث

ُ
الَػْهُض بحن الكػب اإلا
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ت اهكغص في هظغجه للُخٌم بمىنٍل ُمْؿَخِهّلٍ غً  غماعة. قاإلؾالمُا ُّ الخُىنغاَ

ًاهذ  ، قةطا 
ً
اث اإلاػانغة مػا ُّ ت الهضًمت والضًمهغاَ ُّ ه ِت ؤلاؾٍغ ُّ والضًمهغاَ

 جىُلو مً
ُ
ت ُّ  الضًي

ُ
ت ُّ ٌِ ؤلالـهّيِ للخايم في الخُىنغاَ ألاعى، وبطا  َمْبَضِب الخكٍى

اِث 
َ
ُ

ُ
 هي مهضَع الؿل

َ
ت مَّ

ُ
 الخضًثت ججػل الكػَب ؤو ألا

ُ
ت ُّ ًاهذ الضًُمهغاَ

 ؤّهُه  حمُِػَها، قةّنا
ّ
ا بحن ؤبىاء ألاّمت، بال ًٍّ ىِع

ُ
 ق

ً
ؤلاؾالَم حػل الُخٌَم صًمهغاَُا

ت يخاب ُّ ِت الَىْحِي ؤي خايم َُّ ٍُ ِبَداِيِم َض َُّ م،  نَ
ّ
هللا وؾّىت عؾىله نلى هللا غلُه وؾل

ت غً الهىيا ُّ ا.الخل

 في الىظام ؤلاؾالمّي هلل غّؼ وحّل والؿلُت لألّمت اإلاؿلمت،  
ُ
قالؿُاصة

الخايم قهى هاثٌب غً ألاّمت، وويٌُل للكػب وؤححٌر غىضٍ، قالكػب ؤّما 

ُه غىض يغوعة اإلاهلخت، 
ُ
ْػِؼل ُمُه، وََ ّىِ

َ
ه غانُبُه وٍُ ٍُ وٍُ ُه وؤحَغ ُص َمهامَّ َدّضِ ًيخسُبُه وٍُ

 حُؿا
ُ
ت ُّ  ؤلاؾالم

ُ
ت الٌخاب والؿّىت، قالّضولت ُّ ىُؽ اإلاجخمَؼ ًّل طلَ بمحزان خايم

م، وحؿخمّض ُؾلُاِتها مً غه هللا وابالّضًً، بما قغا
ّ
ه نلى هللا غلُه وؾل

ُ
عؾىل

 الػاّمت لألّمت، 
َ
ٍُ ؤلاعاصة ت ًٍىن مهَضُع ُّ الكػب، قٍلُّ ناهىٍن في الّضولت ؤلاؾالم

ًها أِلَضاقها الّؿامُت  ػت وُمدّهِ  في الىنذ هكؿه غلى مباصت الكَغ
ً
ؿا ؾَّ

َ
وُما

ا الػاّمت مً حلب اإلاهالر وَصْعِء اإلاكاؾِضا ََ اِنِض
َ
، وجدهُو ألامً، وخكظ وَمه

هلر خُاة الىاؽ ًُ ّل ما   .يغامت الكغص، وجإمحن الُػام والضواء ًو

 بػض حكاُوع اإلاؿلمحن وعياَم به 
ّ
 بال

َ
ى الّؿلُت

ّ
قالخايُم اإلاؿلُم ال ًخىل

ْم  واهخسابهم ومباٌػتهم لهُا َُ ْمُغ
َ
 َوؤ

َ
ة

َ
ال اُمىا الهَّ

َ
ن
َ
ِهْم َوؤ ًَ اْؾَخَجاُبىا ِلَغّبِ ِظً

َّ
}َوال

ىَعا
ُ

ىِكُهىَن{، قاألّمت هي مهضع الؿلُت وهي التي ق ًُ ْم  َُ َىا
ْ
ا َعَػن َجُهْم َوِممَّ ُْ ي َب

، وال ًجىُػ 
َ
 والهضعة

َ
جسخاُع خايمها صون جكغنٍت ؤو جمُحز، وبّهما جُلُب الٌكاءة
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ت وعياَا. بل  ُّ  عؾًما غً بعاصة ألاؾلب
ٌ
 ؤو َبهت

ٌ
ؿخإزغ بالؿلُت قغٌص ؤو قئت ٌَ ؤن 

ل عخمه هللا حػالى،  قةّن ؤلاماَم ألايبرَا غ الكٍغ الكُش الخًغ خؿحن قُش ألاَػ

 مً نىُ هللا حػالى:
ّ

ي  اؾدكل ِ
ّ
َُ ِبو ا

َ
ًَّ ن ُه مَّ

َ
ج
َ
إ
َ
ِلَماٍث ق

َ
ُه ِبٍ َُم َعبُّ َِ ى ِبْبَغا

َ
}َوِبِط اْبَخل

حَن{ ؤّن ا اإلِاِ
َّ
ُُ َغْهِضي الظ َىا ًَ  

َ
َُ ال ا

َ
ِتي ن ٍَّ

ّعِ
ُ
َُ َوِمً ط ا

َ
 ن

ً
اِؽ ِبَماما ََ ِللىَّ ُ

َم َحاِغل
ْ
لُخٌ

، ألّن الخلَُل ببغاَُم غلُه الؿالم حػلُه هللُا بَماًما بػض ؤن 
ً
ال ًٍىُن وعازُا

لب غلُه الؿالم مً عّبِه غّؼ وحّل ؤن جٍىن 
َ
ٍُ وؤزبَذ حضاعجُه، قدحن َ ازخبر

ُُ َغْهِضي  َىا ًَ  
َ
: }ال ذ نىله غّؼ وحلَّ َبُه، بهٍغ

َ
ؤلامامت في ؤبىاثِه، عقٌ هللُا َل

حَن{. اإلِاِ
َّ
 الظ

م  وما جّم في ؾهُكت بني ؾاغضة بزغ وقاة الىبي
ّ
ى هللا غلُه وؾل

ّ
مً  نل

ٍُ بحن الصخابت، اهخهى بازخُاع ؤبي بٌغ الهّضًو  َضاُو
َ
حكاُوع وخىاع وههاف وج

 في ازخُاع الخلُكت والخايم، ناغضة  ومباٌػخه عض ي
ً
هللا غىه، ؤنبذ ناغضة

ت،"ونض جغيذ َظٍ جهىم غلى لازخُاع الخّغ، وغلى الدكاوع وغلى عؤي ألاا ُّ ؾلب

 مهضع ؾلُت الخايم 
ُ
ش ألاّمت، قإضخذ البُػت  َاَبَػَها ؤلاحغاجّي في جاٍع

ُ
البُػت

 الؿلُت قال ًُجىػ لاقخئاُث غلحها وال 
َ
 هي ناخبت

ُ
اإلاؿلم، وؤْضَخْذ ألاّمت

هم ًُلُب 
ّ
كاِء قٍل

َ
ل
ُ
 خّتى آزغ الخ

ً
ججاُوُػ بعاصتها"، ونض بهي َظا الخهلُُض ناثما

 
َ
تبُػت ُّ  .اإلاؿلمحن وعياَم به زلُكت لٌُدؿب الكغغ

،  وبّن زُبت ؤبي بٌغ الهّضًو عض ي
ً
اِبِه زلُكت

َ
 اْهِخس

َ
َضاة

َ
هللا غىه، ؾ

ْؿُذ 
َ
ُُذ غلٌُم ول ِ

ّ
ي ُول

ّ
ِت الضولت:" ؤّحها الىاؽ ! قةو َُّ ًْ َمَػاِلِم َمَضِه ُن الٌثحَر ِم ُخَبّحِ

َ
ل

ُث 
ْ
ِغُُىىِوي، وبْن ؤؾإ

َ
ُمىِوي  .. ؤَُُػىوي ما ؤَػُذ بسحريم، قةْن ؤخؿيُذ قإ قهّىِ

 لي غلٌُم.."، قهى 
َ
ُه قال َاغت

َ
ُذ هللا وعؾىل ِْ ُه قٌُم، قةْن َغَه

َ
هللا وعؾىل
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ػُىه، وفي الىنذ هكؿه بن ؤؾاء ؤو اهدغف  ٌُ ْضُغى قػبه الظي اهخسبه ؤن  ًَ

هبدىن في خّل مً  ًُ ِؼ ؤلاؾالم الغقُض،  َُ ًضغٍى ؤن ًهّىمه، قةن يّل غً َمْه

ابُػخه.

 عض ي وا
َ
َمت

َ
ًَ َمْؿل َظا غمغ الكاعوم ٌؿإُ الصخابيَّ الجلَُل مدمَض ْب

 
ً
 غلى حمؼ اإلااُ، غكُكا

ً
ا هللا غجهما:" يُل جغاوي ًا مدمُض؟ قهاُ: ؤعاى ... نٍى

اِف، قهاُ 
َ
ه ِ

ّ
ْهُم في الث ُُ الؿَّ َػضَّ ٌُ َىاَى يما 

ْ
ل َذ َغضَّ

ْ
 في نؿمه، ولى ِمل

ً
غىه، غاصال

ىِوي". وناُ له عحٌل ًىًما:"  غمُغ: الخمض هلل الظي حػلني
ُ
ل ُذ غضَّ

ْ
في نىم بطا ِمل

ِمحِر 
َ
ى ؤ

َ
ْرَث َغل

َ
ث
ْ
ي

َ
ْض ؤ

َ
ه

َ
ْذ ق

ُ
اِثٌل: اْؾٌ

َ
ُه ن

َ
َُ ل ا

َ
ه

َ
ِه، ق ُْ ر َغلَ

َ
ث
ْ
ي

َ
ا ُغَمُغ، َوؤ ًَ َه 

َّ
ِو الل اجَّ

َىا، وَا
َ
ا ل ََ ى

ُ
ُهىل ًَ ْم 

َ
ْحَر ِقحِهْم ِبْن ل

َ
ُه ُغَمُغ: َصْغُه، ال ز

َ
َُ ل ا

َ
ه

َ
ْاِمِىحَن. ق

ُ ْ
ْحَر ِقَُىا ِبْن اإلا

َ
ال ز

ْهَبْل ..".
َ
ْم ه

َ
ال

ُهىُم 
ُ
ُُ ز َداِو ًُ ِت التي  َُّ َضِه

َ
ِت اإلا ُّ ٌُ َمالِمِذ الضولِت ؤلاؾالم َظٍ بػ

ا
ً

َها باَال
َ
ِىحَهَها وَحْػل

ْ
ك

َ
، عؾم ؤّن الخّو الظي ؤلاؾالم ح

ً
ت ُّ  صًي

ً
ت ُّ ًما جُىنغاَ

ْ
ل
ُ
 وظ

 ًَ  ِم
ٌ
َيت  ُمكىَّ

ٌ
ِبُذ ؤّجها صولت

ْ
ث ًُ  ال ِمَغاَء قُه 

ٌ
ت

َ
 غً الؿماء، وَمْؿُاول

ً
ألاّمِت ال هاثبت

 جكػُل ما حكاُء.
ً
اؤمام الكػب، ال مػهىمت

ا

              

 

ا

ا

ا
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ا

   ا
ا

ا

ا
 

 

 

 

 

 حتديات وحلول :املسلمون يف اهلند
ا   قًُلت الكُش ألاؾخاط الضيخىعا      

خكظه هللا وعغاٍ جهي الضًً الىضويا

 
اإلاؿلمت الكغم نض اوػهض اإلااجمغ الػالمي للمجخمػاث 

ش  م بغغاًت مػالي الكُش جهُان 8108ماًى  9 - 8والخدضًاث بإبى ظبي بخاٍع

مً ناصة وعمىػ الػالم ؤلاؾالمي   400بً اإلاباعى وػٍغ الدؿامذ، خًغ

 نضعْث قُه  .صولت 041مً 
ً
مْذ قُه ؤبدار خُى اإلاىيىع. وؤزحرا ّضِ

ُ
ن

الضيخىع غلي عاقض جىنُاٌث بغثاؾت عثِـ اللجىت الػلُا للماجمغ مػالي 

االىػُمي.
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ً
نض قاعى حّضي ألاؾخاط الضيخىع جهي الضًً الىضوي ويىذ مغاقها

جدضًاث  :مػه في َظا اإلااجمغ، َظا َى البدث بػىىان: "اإلاؿلمىن في الهىض

" ا        وخلُى

ض الضًً الىضويا اقٍغ

ا

الخمض هلل عب الػاإلاحن والهالة والؿالم غلى ؾُض اإلاغؾلحن مدمض 

اوصخبه ؤحمػحن وبػض!وآله 

 -وػٍغ الدؿامذ-قةوي ؤقٌغ مػالي الكُش جهُان بً مباعى آُ جهُان 

 :خكظه هللا حػالى بغغاًت اإلااجمغ الػالمي مً هىغه بػىىان "ألانلُاث اإلاؿلمت

-م بوكاء اإلاجلـ الػالمي لألنلُاث اإلاؿلمت بإبى ظبي جالكغم والخدضًاث" 

ا.-صولت ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة

قَ ؤجها زُىة غظُمت وقًل يبحر غلى ألامت ؤلاؾالمُت غلى وكغ ال 

االؿلم لخدهُو ألامً ولاخترام اإلاخباصُ بحن قػىب الػالم.

ا
ً
جدضًاث : بػىىان "اإلاؿلمىن في الهىض قةوي بهظٍ اإلاىاؾبت ؤيخب بدثا

." اوخلُى

ش صزىُ ؤلاؾالم في الهىض، نض  : جىاولذ في َظا البدث اإلاىحؼ جاٍع
ً
ؤوال

و الَبّر َى َمَمّغ زُبر، صزل ؤلاا ًان ٍَغ و الَبّر والبدغ،  ؾالم في َظٍ البالص بٍُغ

و بلى الهىض في ؤوازغ الهغن الغابؼ وبضاًت  ونض صزل ؤلاؾالم مً َظٍ الٍُغ

الهغن الخامـ الهجغي، ولًٌ نض صزل جّجاُع الهىض اإلاؿلمىن في "الؿىض" 

ىىا َظٍ البالا اإلاؿاحض،  اص، وؤّؾؿىاو"ملُباع" ختى قىاَئ "غجغاث"، واؾخَى
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ا
ً
 خاقلت بالضعوؽ اإلالتزمتبـــ "ناُ هللا وناُ الغؾىُ"، وؤًًا

ً
 ًاهذ هي ؤًًا

صزل الجِل ؤلاؾالمي بلى ؾىاخل الهىض في غهض ؾُضها غمغ بً الخُاب 

ًان مً حملت َمً وقض بلى َظٍ البالص الغبُؼ بً الهبُذ  عض ي هللا غىه، و

ا.[0]م061ُصِقً في الهىض ؾىت الؿػضي، َى مً ؤجباع الخابػحن وماث وا

لو ؤلاؾالم الغقُؼ ال 
ُ
ٌَظا اهدكغ الضًً ؤلاؾالمي في الهىض بؿبب ز

و الضغىة والخٌمت واإلاىغظت الخؿىت. ابَدّض الؿُل بل غً ٍَغ

 الخىخُض ؤلاؾالمُت، ًهىُ  -0
َ
نض خمل اإلاؿلمىن مػهم غهُضة

ى ًخدضر-اإلاػغوف ى الهىضيالباخث  غً جإزغ غهُضة  اًم هٍُي عات: َو

ًان الخىخُض   
ً
ؤلاؾالمُت في غهلُت الكػب الهىضي والضًاهت الهىضويُت ؤًًا

ا
ً
هللا في الهىاصى مضًىت  في َظا الػهض ؤلاؾالمي، وبن قٌغة غباصة غمُها

الإلؾالم.

قٍان ؤعجب ما خمله اإلاؿلمىن مػهم هي اإلاؿاواة ؤلاوؿاهُت التي  -8

الم جًٌ في الهىض غهض بها.

ا -َغ لػل جهغو نض قهض حىا
ً
بمضي جإزحر  - عثِـ الىػعاء ؾابها

اإلاؿلمحن في خُاة الهىىص، يما ؤن لضزىُ ؤلاؾالم في َظٍ البالص ؤَمُت يبحرة 

سها خُث ناُ في يخابه "ايدكاف الهىض"  :Discovery Of Indiaفي جاٍع

P325,326) ًان اإلاؿلمىن ت ألازىة ؤلاؾالمُت واإلاؿاواة التي  (: بن هظغٍّ

. وال قَ ًامىىن ب
ً
 غمُها

ً
ػِكىن قحها نض ؤزغث في ؤطَان الهىضوؽ جإزحرا ها َو

                                                

 (.88اهظغ: مهضمت إلاػاث الخىهُذ م: 
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ي باههؿام  ًان اهدكغ في اإلاجخمؼ الهىضًو ؤن ؤلاؾالم نض قطر الكؿاص الظي 

االُبهاث.

اهللا غلُه وؾلم  نلىلهض لهُذ حػالُُم هبِىا 
ً
ا نبىال

ً
بما خىجه مً  ؾَغػا

عؾالت جضغى اإلاؿاواة باإلههاف، والػضُ، ولاغخماص غلى الىكـ والىظغة بلى 

االؿلم.

ضث ابيخه "اهضعا ؾاهضهي"
ّ
في  - عثِؿت وػعاء الهىض مً نبل -يظلَ ؤي

 0981/ هىقمبر 3ًلمت لها في 
ً
ًاعي جسلُضا ض جظ ا لُابؼ بٍغ م بمىاؾبت بنضاَع

مً مٌت  هللا غلُه وؾلم نلىؾىُ ؾىت مىظ هجغة الغا 0411لظيغي بجمام 

ااإلاٌغمت بلى اإلاضًىت اإلاىىعة.

خُث نالذ: بهه لكغف غظُم لي ؤن ؤنضع َظا الُابؼ الظي ؤغضصهاٍ 

 بةجمام 
ً
م ؤلاؾالمي، بجها مىاؾبتالؾىت مىظ الهجغة وبضاًت 0411اخخكاال  خهٍى

ًاقت في طاث مؿؼي غمُو ال إلاالًحن  اإلاؿلمحن مً الهىىص وخضَم بل للىاؽ 

ا
ً
غ جإزحرا

ّ
ش صًً غظُم ؤز  في  حمُؼ ؤعحاء ألاعى، هي غالمت َامت في جاٍع

ً
غمُها

اؤلاوؿان وخًاعجه ؤلاوؿاهُت.

ة ولاخترام ؤاخترام اإلاغا يظلَ ؤغُى ؤلاؾالم الهضًت الثالثت: - 3

بدهىنها، يػًى مدترم مً ؤغًاء ألاؾغة ؤلاوؿاهُت. وغظمت َظٍ الهضًت في 

ًاهذ الؿُضاث بإهكؿهً غلى وقاة ؤػواحهً غظُمت، ؤنىُ: بن  ًدغنً بالص 

اغظمت َظٍ الهضًت واضخت ال جدخاج بلى حػلُو.

ؤما جإزحر اإلاؿلمحن في اإلاضهُت والهىػت وآزاع الخُاة ؤبغػ وؤنىي مً  - 4

ض الخكهُل قلُىظغ يخاب:  ،هىاح قتى ا.(Discovery Of India: P: 510)مً ًٍغ
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وغىاًاتهم باللؿت الػغبُت في  ؤما جغار غلماء اإلاؿلمحن الػلمي - 5 

دص ى يثحرة.
ُ
االهىض في الػلىم ؤلاؾالمُت زانت في غلىم الخضًث ال ج

جضُ غلى مغيؼ الهىض  وحىلت في يخاب "الثهاقت ؤلاؾالمُت في الهىض"

ا.[0]الػلمي ومالكاث غلمائها في  خغيت الخإلُل واليكغ

ج في  وال قَ ؤن خًاعة اإلاؿلمحن في الهىض جغغغغذ في غضة نغون مٍؼ

ًمً طلَ ؤن  الخإزحر الهىضي ؤلاؾالمي، ًبػث طلَ غلى الغوغت والجماُ، ٍو

ب، بل غاقىا  اإلاؿلمحن لم ٌػِكىا في َظا البالص يػابغ ؾبُل ؤو ؾٍغ

جهم الًدكاؾلىن غً زضمخه، والخهضم به  ًاهىا ؤوقُاء لَى يمىاَىحن آمىحن، و

ؾالمُت الػغبُت، ونض في مُاصًً الػلم والهىػت، ؤوقُاء لضًجهم وزهاقتهم ؤلاا

ش في مهضمت الهاقلت.  هغاَم في بػٌ قهغاث الخاٍع

 مهمت 
ً
 وجلخهُان نلُال

ً
بن الجمؼ بحن الثهاقخحن اللخحن جدىانًان يثحرا

ل هكؿه زم هجر هجاح مؿلمي 
ّ
 مً قػىب ؤلاؾالم، ًل

ً
غؿحرة ال وػغف قػبا

االهىض.

وإلاا َيُػكذ نغون،  ةاإلاؿلمىن في َظٍ البالص ؤيثر مً غكغا ونض خٌم

الضولت ؤلاؾالمُت بػض نىة، وؤخٌم ؤلاهٍلحز الؿُُغة غلى البالص، ونام غلماء 

اإلاؿلمحن بخإؾِـ اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت،مجها ؤيبر مػهض صًني ٌؿخدو ؤن حؿمى 

غ الهىض،َى مػهض صًىبىض الٌبحر ؤؾؿه الػالم الجلُل الكُش  ؤَػ

ت صًىبىض 0858"مدمضناؾم" الىاهىجىي ؾىت  في مضًىت ؾهاعهكىع، ٌ في نٍغ

                                                

 َبؼ َظا الٌخاب للػالمت غبض الحي الخؿني مً اإلاجمؼ الػلمي بضمكو.
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ًان اغخماصٍ قحها غلى هللا حػالى، ذ مً ؤُو  و
َ
وغلى جبرغاث اإلاؿلمحن، وُعِػن

ا
ً
ؤّمها الُلبت مً الهىض وزاعحها،  وؤؾاجظة مسلهحن،غاملحن  ًىمها عحاال

اواقتهغ نِخه في َىُ البالص. 

وجلي صاع الػلىم الضًىبىضًت "مظاَغ الػلىم" بمضًىت ؾهاعهكىع ؾىت 

اٌ وه0883
ً
 ي حكاعى صاع الػلىم في الػهُضة واإلابضؤ والكػاع، وزغحذ غضصا

 مً الػلماء الهالخحن وعحاُ الػاملحن
ً
ىحض  يبحرا في مُاصًً الػلم والضًً، ٍو

ما. افي الهىض غضص يبحر مً اإلاضاعؽ غلى ؾغاَع

ت  التي ؤؾؿها اإلاؿلمىن  يظلَ ؤؾؿذ الجامػاث اإلاضًىت الػهٍغ

ت،  وخُضعاباص لخػلُم ؤبىاء اإلاؿلمحن الػلىممجها في غلي يغاٍ، وصَلي،  الػهٍغ

َػّض مً ؤعقؼ 
ُ
ا "حامػت غلي حغاٍ ؤلاؾالمُت" التي ح ت، وؤقهَغ واللؿاث الػهٍغ

ت ؤلاؾالمُت" التي ؤؾؿها  ُّ الجامػاث في الهىض وؤوؾػها، و"الجامػت اإلال

غ" في ؾىت  ًان غلى 0981الؼغُم ؤلاؾالمي الٌبحر مىالها "مدمض غلي حَى م، و

عؤؾها الغحل الخػلُمي الػالمي الضيخىع "طايغ خؿحن" عثِـ حمهىع الهىض، 

م، و"الجامػت الػثماهُت" في خُضعاباص، و"حامػت هضوة الػلماء" 0969اإلاخىفى 

التي ؤؾؿها الػالم الغباوي الكُش مدمض غلي اإلاىهٌحري وػمالٍئ مً اإلاؿلمحن 

لاغخضاُ، ٌ، وجإؾؿذ َظٍ الجامػت غلى مبضؤ الخىؾِ و0308ؾىت 

اوالجمؼ بحن الهضًم الهالر والجضًض الىاقؼ، وللمؿلمحن.

)في مضعاؽ ويحرلا وماالباع( وكاٍ يبحر في وكغ  وفي حىىب الهىض:

االخػلُم الضًني واإلاضوي.

والٍلُاث ؤلاؾالمُت في والًت  وجإؾؿذ اإلاضاعؽ الضًيُت والػغبُت
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ت  اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت يثحراغجغاث  ة، مجها ؤعبػىن غلى مؿخىي زانت في َظٍ الىاًل

ـ. االلِؿاو

ػت غلى الثهاقت ؤلاؾالمُت في الهىض، وآلان ؤقحر بلى  َظٍ هظغة ؾَغ

اؿماث ؤلاؾالمُت الهىضًت. البػٌ 

مجها: عخابت الهضوع، واخترام ؤلاوؿاهُت الظي جمخاػ به اإلاؿلمىن في 

َمىا
ّ
ٌظا غل امىىن بإن الىاؽ ًلهم مً آصم، وآصم مً جغاب،َو هبُي  الهىض، ٍو

ا.هللا غلُه وؾلم نلىالغخمت مدمض 

ا
ً
ه للىبي زاهُا هللا غلُه  نلى: مً ؾماث َظٍ الكػب ؤلاؾالمي ُخبُّ

، وظهغ في خُاجه وقػٍغ وؤصبه.وؾلم
ً
ا، وؤنبذ له قػاًعا وؾمخا

ومً زهاثو َظا الكػب ِقّضة غالنت نلىب ؤقغاصٍ بمهض  -3

والؿالم، وخىحن بلى ؤلاؾالم ومهبِ الىحي، ومضًىت الغؾىُ غلُه الهالة 

.
ً
 وخضًثا

ً
ّنى بظاى الكػغاء نضًما

َ
ؿ

َ
كحن، ونض ح االخغمحن الكٍغ

غ  م مؼ ػغماء الهىضوؽ في جدٍغ ؤما الضوع الظي نام اإلاؿلمىن وغلماَئ

غ َظٍ البالص مً ؾُُغة  هى ش يء مػغوف، نض نامىا ؾىاءًاقالهىض  لخدٍغ

ام.0947في ؾىت  لاؾخػماع غلى الهىض، ونض هجخىا

ًان مً ػغمائهم مىالها "ؤبى الٌالم آػاص" و َى عثِـ لخؼب اإلااجمغ،  و

اإلاػغوف بــ"قُش الهىض"، وجلمُظٍ مىالها الؿُض  والكُش مدمىص الخؿً

م،  "خؿحن ؤخمض اإلاضوي"، قُش الخضًث بـ"صاع الػلىم الضًىبىضًت" وػمالَئ

ًان مً ػغماء الهىضوؽ مهاجما ؾاهضًىحىاَغ لػل جهغو عثِـ وػعاء  يظلَ 

 لال
ً
غ البالص، ونّضمىا ًل الخطخُهىض ؾابها ااث في ؾبُله.خدٍغ
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وبػض جهؿُم البالص ويؼ ػغماء الهىضوؽ واإلاؿلمحن صؾخىع البالص 

ًان ؤوؿب للبالص،ألن غضة صًاهاث وخًاعاث وزهاقاث حػِل  الػلماوي الظي 

ًان وايػى َظا الضؾخىع غهالء، بػُضي الىظغ، ولًٌ مؼ طلَ خضزذ  قحها. و

اث ومكاًل للمؿلمحن، ؤقحر بلى بػًها:غضة جدضًا

ا
ً
: مكٍلت انخهاصًت في الكػب اإلاؿلم الهىضي ألن ؤيثر اإلاؿلمحن ؤوال

ًاهىا قحها لم ًدهلىا  اإلاخػلمحن بػض الخهؿُم ؾاصعوا البالص، والظًً بهىا 

م جإؾِـ الٍلُاث  ًاهىا نبل الخهؿُم، قداُو ػغماَئ غلى الىظاثل يما 

لُاث الهىضؾت ُاإلاضه ا، وظهغث هخاثجه مكُضة لٌجهم ت، ًو والُب وؾحَر

اؼ لُهىمىا بضوعَم في البالص.ٌَؿخدهىن اإلاؿاغضة في َظٍ اإلاكاعا

ت اإلاىاعص  ومكٍلت ؤزغي:
ّ
مؼ ؤجهم اؾخُاغىا  هي مكٍلت الخػلُم مؼ ِنل

كاُ، ويظلَ خاولىا بهضع ؤلامٍان بوكاء  بنامت اإلاضاعؽ والٌخاجِب لخػلُم ألَا

م قحها مى
ّ
 اإلاضاعؽ حػل

ُ
ة اهج الضعاؾت اإلاهبىلت في اإلاػاَض، نض جبظُ بةوكائها ِغضَّ

ما مً  حمػُاث مجها:"حمػُت غلماء الهىض"، و"اإلااجمغ الػلمي" في لٌىائ، وؾحَر

االجمػُاث.

ًان ؤلاؾالم بداحت  زالثت: مداولت بػالت ؾىء الكهم لإلؾالم ومباصثه، و

ال صًً ُغىل، ناُ  بلى قغح َظٍ اإلاباصت وؾماخت ؤلاؾالم، ألهه صًً عخمت،

"الغاخمىن ًغخمهم الغخمً حػالى، اعخمىا  :هللا غلُه وؾلم نلىعؾىُ هللا 

 نلىمً في ألاعى ًغخمٌم مً في الؿماء". َظا حػلُم مً حػالُم عؾىُ هللا 

عخمت للػاإلاحن وصغىجه صغىة  هللا غلُه وؾلم نلى، ألهه هللا غلُه وؾلم

 ؤلاوؿاهُت واإلادبت وألازىة.
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ا نامىا بضوع يبحر لكغح َظٍ اإلاباصت، ًاهذ اإلاض اعؽ ؤلاؾالمُت وغلماَئ

وؤؾؿىا خغيت الغؾالت ؤلاوؿاهُت  وظهغث لها قىاثض يبحرة في اإلاجخمؼ الهىضي 

كاعى في خكالتها ا للخهاعب والخكاَم بحن م، َو إلاؿلمحن والهىضوؽ والؿُش وؾحَر

خدّضزىن غً ػغماء اإلاؿلمحن، وػغماء الهىضوؽ والؿُش، وػغماء الىهاعي،  ٍو

ٌَظا خهل الخهاعب بُجهم، ولى وكإ زالف في اإلاؿاثل قهم  ؾماخت ؤلاؾالم

ىجها بالخكاَم والخىاع، ؤو ًغحػىن بلى اإلادٌمت الػلُا، والخمض هلل ال ًىحض 
ّ
ًدل

الخُّغف والػىل بال في بػٌ الجهاُ وال نُمت لهم  في اإلاجخمؼ ألن الكػب 

وؤؾاؽ َظٍ اإلاضاعؽ الضًيُت الضغىة بلى الهىضي اإلاؿلم مغجبِ بهظٍ اإلاضاعؽ،

 بإن غضص اإلاؿلمحن في الهىض ماثخا ملُىن 
ً
الغخمت واإلادبت وؤلاوؿاهُت، غلما

لىن زاوي ؤيبر َاثكت في الهىض بػض الهىضوؽ، 
ّ
م ًمث خؿب ؤلاخهاء ؾحر عؾمي َو

اواإلاؿلمىن ًغحػىن في الكئىن الضًيُت بلى َظٍ اإلاضاعؽ.

ألنلُاث بــــ ؤبى ظبي ؤن ًهىم بضوع يبحر وهغحى مً اإلاجلـ الػالمي ل

بن الكػب اإلاؿلم  للمؿاغضة للخكاَم والخهاعب في الهىض ألوي يما نلذ:

ابالهىض له جهضًغ يبحر باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت وصولت ؤلاماعاث الػغبُت.

اؤيخكي بهظا وآزغ صغىاها ؤن الخمض هلل عب الػاإلاحن.

 

  ا
ا

ا

ا
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 ملاللع املدينة املنورة إشعاع
 األستاذ الدكتور مصطفى األعظمي رمحه اهلل

/عبُؼ آلازغ 8)ث:  غظميألالػالمت الكُش مدمض مهُكى اًان 

ؤخض ؤَم غلماء الخضًث الىبىي  م (8107صٌؿمبر  81َـ اإلاىاقو 0439

ؾُما في مجاُ الضقاع  الكٍغل في َظا الػهغ، وؤبغػ اإلاخسههحن قُه، ال

وؾُاب  باَُل والكبهاث اإلاثاعة خىلها بلؿت غلمُت عنِىت.ألا غً الؿىت، وعصّا

ا
ٌ
ا ؤمثاُ َاالء الغاسخحن زؿاعة

ٌ
ٌُا قاصخت  َىاػىِّاللػلم وؤَله، ووؿإُ هللا ؤن 

 قَ ؤن والا مت بإمثاله مً الػلماء اإلاخكغؾحن الظًً بظلىا خُاتهم للػلم.ألا

هكغص في غلم الخضًث الكٍغل، ونض ا لألؾخاط ألاغظمي بهخاحاث وصعاؾاث

إ لإلمام مالَ" نض خهو َظا الٌخاب  ببػًها، ومً بهخاحاجه: يخاب "اإلاَى

اث واإلاُبىغاث، زم نام بضعاؾت ؾحرة  َسخ مً اإلاسَُى
ُ
باإلاهاعهت بػضة و

ِبَؼ َظا الٌخاُب في ؾبؼ 
ُ
. نض َ

ً
 واؾػت

ً
ًاملت  

ً
 صنُهت

ً
ؤلامام مالَ ويخابه صعاؾت

ضاث غلى هكهت ماؾؿت ػاًض بً ؾلُان آُ جهُ
ّ
ت مجل ان لألغماُ الخحًر

وؤلاوؿاهُت بإبى ظبي. وؤزظها ما يخب في باب الخمهُض غىىان: "اإلاضًىت اإلاىىعة 

الم".ابقػاع للػ

ًان مدمض ؤبا ؤخض مً عحالٌم ولًٌ عؾىُ هللا  ناُ حػالى: }وما 

[.ولظا ؤنبدذ عؾالخه زالضة بلى ًىم الهُامت، 4وزاجم الىبُحن{ ]ألاخؼاب: 

اُُت بالػاإلاحن.قاملت ؤلاوـ والجً، مد

هللا غلُه وؾلم في ؤُو قترة عؾالخه بمٌت  ونض غاف عؾىُ هللا نلى
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ًان  القي ًل الػىذ وألاطي في ؾبُله، و اإلاٌغمت، ًضغى الىاؽ بلى ؤلاؾالم، ٍو

ش في الػالم بةزالنه  ّضع له ؤن ٌؿحر مجغي الخاٍع
ُ
ًاههض ن ًغبي الجُل الظي 

مغ عؾىُ هللا نلىهلل، وباجباع يخاب عبه، وؾىت هبُه. ونض 
ُ
هللا غلُه وؾلم  ؤ

بالهجغة بلى اإلاضًىت اإلاىىعة، وجبػه ؤصخابه اإلاُامحن الظًً َم مىاع الهضي، 

اوبهم نان هللا صًىه ووكغ عؾالخه.

جدىلذ ًثرب بلى )اإلاضًىت نلى هللا غلُه وؾلم  وبهجغة عؾىُ هللا

ػت ؤلاؾالمُت، قدك اإلاىىعة( غقذ قهض هؼلذ غلى ؤعيها الُاَغة الكَغ

.
ً
ابخُبُهها حملت وجكهُال

ظٍ مٌغمت ال جضاهحها وال جهاعبها ؤًت مضًىت في الػالم، قهي مهاَحُغ  َو

غلُه  عؾىله، ومظهغ صغاثه، ومإوي خبِبه، ومثىي زاجم ؤهبُاثه نلى هللا

اوؾلم.

إلاا نضم عؾىُ هللا نلى »هللا غجها ؤهه  طيغث ؤم اإلاامىحن غاجكت عض ي

ِغَ ؤبى بٌغ وبالُ، نالذ: قضزلذ غلحهما، قهلذ: ًا هللا غلُه وؾلم اإلاضًىت وُا

ا بالُ يُل ججضى؟ اؤبذ يُل ججضى؟ ٍو

انالذ: قٍان ؤبى بٌغ بطا ؤزظجه الخمى ًهىُ:

اواإلاىث ؤصوى مً قغاى وػله   ...   ًل امغت مهبذ في ؤَله 

هىُ: ًان بالُ بطا ؤنلؼ غىه، ًغقؼ غهحرجه ٍو او

ابىاص وخىلي بطزغ وحلُل  ... ؤال لُذ قػغي َل ؤبُتن لُلت 

 مُاٍ مجىت 
ً
ل ؤعَصْن ًىما كُل ...  َو ل ًبضون لي قامت َو اَو

هللا غلُه وؾلم قإزبرجه، قهاُ:  نالذ غاجكت: قجئذ عؾىُ هللا نلى
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اللهم خبب بلُىا اإلاضًىت يدبىا مٌت ؤو ؤقض، وصدخها، وباعى لىا في ناغها 

ا«.وُمضَا، واههل خّماَا قاحػلها بالجخكت

َظا »هللا غلُه وؾلم حبل ؤخض، قهاُ:  لغؾىُ هللا نلى ونض َلؼ

ا«.حبل ًدبىا وهدبه، اللهم بن ببغاَُم خغم مٌت، وؤها ؤخغم ما بحن البخحها

 :
ً
اللهم باعى لهم في مٌُالهم، وباعى لهم في »وصغا ألَل اإلاضًىت ناثال

ا«.ناغهم ومضَم

ىهؼ َُبها»وناُ:  ًالٌحر جىكي زبثها، ٍو ا«.بهما اإلاضًىت 

انض قخدذ اإلاضاثً بالؿُىف، واقخخدذ اإلاضًىت بالهغآن.وا

ناُ حػكغ بً مدمض، نُل إلاالَ: ازترث مهامَ باإلاضًىت، وجغيذ »

االٍغل والخهب؟

و بال ؾلَ غلحها عؾىُ هللا  ، وما باإلاضًىت ٍَغ قهاُ: ويُل ال ؤزخاٍع

ل غلُه الؿالم ًجُز غلُه مً غىض عب الػاإلاحن فينلى هللا غلُه وؾلم  ، وحبًر

ا«.ؤنل مً ؾاغت

، نلى هللا غلُه وؾلمقهي صاع الهجغة، وصاع الؿىت، وقحها نبر الىبي 

اى الجىت، وقحها مىبٍر ومدغابه، ولِـ َظا في ؤًت بهػت  وقحها عويت مً ٍع

اؤزغي في الػالم.

واإلاضًىت اإلاىىعة هي ؤُو بهػت قهضث جُبُو ألاخٍام الكغغُت غلى 

ًان ًخػ لو بالػباصاث ؤم اإلاػامالث، ؤم باألزالم ًاقت قاون الخُاة، ؾىاء ما 

اوآلاصاب.

ج ألاثمت ا:اإلاضًىت صاع الؿىت ومغيؼ جسٍغ
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ومً مضعؾت اإلاضًىت جسغج الكههاء واإلاجتهضون، والؿاؾت واإلاكٌغون، 

احغوا بلحها للخبلُـ وؤلاعقاص، وغلى الغؾم مً هجغة  وملاوا ؤعحاء الػالم، َو

ؤلاؾالم وجثهُل اإلاؿلمحن، قهض بهي  الصخابت بلى آلاقام بما للؿؼو ؤو ليكغا

اغضص يبحر مجهم في اإلاضًىت اإلاىىعة.

ا:مكاَحر الصخابت في اإلاضًىت

امكاَحر غلماء ألامهاع»ولهض طيغ ابً خبان في يخابه اللُُل  مً «:

، وبمٌت اإلاٌغمت  058مكاَحر الصخابت باإلاضًىت اإلاىىعة 
ً
 مكهىعا

ً
 60صخابُا

، وبالبهغة 
ً
 مكهىعا

ً
، وبالٍىقت  50صخابُا

ً
 مكهىعا

ً
  54صخابُا

ً
صخابُا

.
ً
امكهىعا

م مً الكام ومهغ والُمً وزغاؾان قٍُىن  وبطا حمػىا مكاَحَر

 خؿبما طيٍغ ابً  98غضصَم في َظٍ البلضان باإلاجمىع 
ً
 مكهىعا

ً
صخابُا

ا«.اإلاكاَحر»خبان في يخابه 

ن وبطا هظغها بلى الخابػحن الٌباع اإلاكهىعًٍ، هجض اإلاكاَحر مً الخابػح

، وبمٌت اإلاٌغمت  071باإلاضًىت اإلاىىعة 
ً
ا ُّ ، والبهغة  50جابػ

ً
،  98جابػُا

ً
جابػُا

، وبؿاثغ ألامهاع: الكام ومهغ والُمً وزغاؾان  008 وبالٍىقت
ً
 060جابػُا

.
ً
اجابػُا

وفي غهغ ؤجباع الخابػحن هجض اإلاكاَحر مً ؤجباع الخابػحن باإلاضًىت 

ا.014، وبالٍىقت 017، وبالبهغة 033

ؤلاخهاثُت الػلمُت في يىء يخاباث ابً خبان عخمه هللا حػُي  قهظٍ

هللا  للمضًىت اإلاىىعة ؾهم ألاؾض في مجاُ الػلم والػلماء مً غهض الىبي نلى
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اغلُه وؾلم بلى اإلاىخهل الثاوي مً الهغن الثاوي.

ؿخدؿً بىا َىا ؤن وؿخكُض مً اإلاػلىماث التي ؤوعصَا ابً خؼم  َو

اخُث ناُ:«اي ؤنىُ ألاخٍامؤلاخٍام ف»عخمه هللا في 

ااإلاٌثرون مً الصخابت عض ي هللا غجهم قُما عوي غجهم مً الكخُا:»

اغاجكت ؤم اإلاامىحن ]اإلاضًىت[. - 0

اغمغ بً الخُاب ]اإلاضًىت[. - 8

اابىه غبض هللا ]اإلاضًىت[. -3

غلي بً ؤبي َالب ]اإلاضًىت، ما غضا الخمـ ؾىىاث ألازحرة  - 4

.]
ً
با اجهٍغ

ابً الػباؽ ]اإلاضًىت، مٌت، الُاثل[.غبض هللا  - 5

اغبض هللا بً مؿػىص ]اإلاضًىت، الٍىقت[. - 6

ض بً زابذ ]اإلاضًىت[. - 7 اٍػ

خٌم، ونض ضقهم ؾبػت، ًمًٌ ؤن ًجمؼ مً قخُا ًل واخض مجهم ؾكغ 

حمؼ ؤبى بٌغ مدمض بً مىس ى بً ٌػهىب بً ؤمحر اإلاامىحن اإلاإمىن قخُا غبض 

 ً ، وؤبى بٌغ اإلاظًىع ؤخض ؤثمت ؤلاؾالم في الػلم هللا بً غباؽ في غكٍغ
ً
يخابا

ا«.والخضًث

اواإلاخىؾُىن مجهم قُما ُعِوي غجهم مً الكخُا عض ي هللا غجهم:»

اؤم ؾلمت ؤم اإلاامىحن. - 0

اؤوـ بً مالَ. - 8

اؤبى ؾػُض الخضعي. - 3
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غة. - 4 اؤبى ٍَغ

اغثمان بً غكان. - 5

اغبض هللا بً غمغو بً الػام. - 6

ا بً الؼبحر.غبض هللا - 7

اؤبى مىس ى ألاقػغي. - 8

اؾػض بً ؤبي ونام. - 9

اؾلمان الكاعس ي. - 01

احابغ بً غبض هللا. - 00

امػاط بً حبل. - 08

اؤبى بٌغ الهضًو. - 03

قهم زالزت غكغ قهِ، ًمًٌ ؤن ًجمؼ مً قخُا ًل امغت مجهم حؼء 

ًاف بلحهم: ، ٍو
ً
انؿحر حضا

اَلخت. - 04

االؼبحر. - 05

اغخمً بً غىف.غبض ال - 06

اغمغان بً الخهحن. - 07

اؤبى بٌغة. - 08

اغباصة بً الهامذ. - 09

ت بً ؤبي  - 81 ا.ؾكُانمػاٍو

والبانىن مجهم عض ي هللا غجهم مهلىن في الكخُا، ال ًغوي الىاخض مجهم 
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اصة الِؿحرة غلى طلَ قهِ. ًمًٌ ؤن ًجمؼ مً  بال اإلاؿإلت، واإلاؿإلخحن، والٍؼ

ا«.قهِ بػض الخهص ي والبدثقخُا حمُػهم حؼء نؿحر 

قةطا نغؤها ما يخبه ابً خبان في يىء جكهُل ابً خؼم هغي ؤهه عؾم 

ً مً  جكّغم الصخابت في ألامهاع بهي ؤعبػت مً الؿبػت باإلاضًىت مً اإلاٌثًر

م: ؤم اإلاامىحن غاجكت، وؤمحر اإلاامىحن غمغ بً الخُاب،  ؤصخاب الكخُا، َو

اوغبض هللا بً غمغ، وػٍض بً زابذ.

تى ؤولئَ الظًً زغحىا مً اإلاضًىت بلى ؤمايً ؤزغي نض ؤهكهىا حل وخ

م باإلاضًىت مثل: ؤمحر اإلاامىحن غلي بً ؤبي َالب، وغبض هللا بً غباؽ،  ؤغماَع

اوغبض هللا بً مؿػىص.

ًان  وبما ؤن خظ اإلاضًىت مً ؤصخاب عؾىُ هللا نلى هللا غلُه وؾلم 

ًان له ؤزغ في بًجاص خغيت غلمُت، ، قهض 
ً
وبزغاج غضص يبحر مً الخابػحن  يبحرا

ػت وزّبخىا الضًً. االظًً وكغوا الكَغ

ا:مكاَحر الخابػحن باإلاضًىت

ًاهىا نض جخلمظوا غلى الصخابت باإلاضًىت  ًان مً ؤبغػ الخابػحن الظًً  و

ااإلاىىعة:

اَـ(.015 - 35الهاؾم بً مدمض بً ؤبي بٌغ الهضًو ) - 0

اَـ(.94 - 83كام )ؤبى بٌغ بً غبض الغخمً بً الخاعر بً َ - 8

 عض ي هللا غجهاؾلُمان بً ٌؿاع الهاللي مىلى ؤم اإلاامىحن مُمىهت  - 3

اَـ(.011 - 84)

اَـ(.94 - 05ؾػُض بً اإلاؿِب بً خؼن الهغش ي اإلاسؼومي ) - 4
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غبُض هللا بً غبض هللا بً غخبت بً مؿػىص بً ؾاقل الهظلي  - 5

اَـ(.98)

اَـ(.94 - 11ألاؾضي )غغوة بً الؼبحر بً الػىام الهغش ي  - 6

ض بً زابذ ) - 7 اَـ(.011 - 31زاعحت بً ٍػ

اؤبى بٌغ بً ؾلُمان بً ؤبي خثمت الػضوي اإلاضوي. - 8

اَـ(.016 - 1ؾالم بً غبض هللا بً غمغ ) - 9

اَـ(.016 - 1غبُض هللا بً غبض هللا بً غمغ ) - 01

(.89 - 01غبض هللا بً غمغ بً عبُػت ) - 00
ً
با اَـ جهٍغ

اَـ(.94 - 88ؾلمت بً غبض الغخمً بً غىف )ؤبى  - 08

ب ) - 03 اَـ(.87 - 0نبُهت بً طٍئ

َاالء بػٌ يباع الخابػحن مً الكههاء واإلاكخحن باإلاضًىت اإلاىىعة في 

ًاهىا ٌكٍلىن مجالـ غلمُت حؿمى بالكههاء لازني  ، والظًً  الهغن ألاُو

ظٍ الدؿمُت ألازحرة  اؤيثر قهغة.غكغ، ؤو الػكغة، ؤو الكههاء الؿبػت، َو

ونض ؤلل ؤخض جالمظة َاالء الؿبػت ؤبى الؼهاص غبض هللا بً طًىان 

، ونض «يخاب الؿبػت»َـ( ما ؾمي قُما بػض طلَ 031 - 64الهغش ي اإلاضوي )

اَـ َظا الٌخاب.074عوي غىه ابىه غبض الغخمً بً ؤبي الؼهاص اإلاخىفى ؾىت 

غي  ناُ ابً اإلاضًني: لم ًًٌ باإلاضًىت بػض يباع الخابػحن ؤغلم مً الَؼ

ديى بً ؾػُض، وؤبي الؼهاص، وبٌحر بً غبض هللا ألاشج. اٍو

ًاجب بني ؤمُت. ًان ؤبىالؼهاص  او

 ناخب يخاب.
ً
ًان قهحها او
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وفي يىء ما ههلىا مً وقُاث الكههاء الؿبػت ؤو الػكغة هجض جهاًت 

الهغن ألاُو حػخبر جهاًت جلَ الىجىم الالمػت ووصاغهم لهظٍ ألاعى، عخمهم 

ا، وعض ي هللا غجهم ؤحمػحن.هللا

، غىضما بضؤ ًخىاعي مً الؿماء هجم جلى آزغ،  وفي جهاًت الهغن ألاُو

ى مالَ بً ؤوـ، جهَل مً جغاثهم، ومش ى  ولض في جلَ آلاوهت هجم حضًض، َو

ػت، بط َى غالم مجتهض مً  غلى صعبهم، وؾلَ مؿلٌهم في ؾبُل وكغ الكَغ

ى جلمُظ هجُب لخالا مُظ َاالء الؿبػت ؤو الػكغة، هانل يباع مجتهضي ألامت، َو

 امخضاص في ؤنىله وقغوغه لخلَ الصجغة الباؾهت الُاوػت.
ً
ى ؤًًا التراثهم، َو



 الطودة إلى المطاصي بطد رمضان 
 إهدار لمكاسب الصوم

ض وانل  ابهلم: ألاؾخاط الضيخىع ههغ قٍغ

ااامكتي مهغ ألاؾبو    
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ػىص يخهي الكهغ الكًُل َو يثحر مً الىاؽ بلى خُاتهم  ؾاغاث ٍو

االُبُػُت وما قحها مً مسالكاث ومػام.. قماطا جهىلىن لهاالء؟

مً الػبث ؤن ًلتزم اإلاؿلم في عمًان بالػباصاث مً نالة ونىم  -

خهغب بلى زالهه بٍل الُاغاث، زم ًىهغف غً مػظم َظٍ  ًاة ٍو وػ

 مؼ  الػباصاث والُاغاث بػض عمًان، قهظا الؿلىى ًايض ؤهه لم ًًٌ
ً
ناصنا

م الظي حػله الخالو مدُت للمغاحػت  هللا ولم ٌؿخكض مً َظا الكهغ الٌٍغ

اغاجه بال   في غباصاجه َو
ً
ًان ناصنا ت لإلوؿان، لُسغج مىه بطا ما  الؿىٍى

مً نام عمًان " هللا غلُه وؾلم ًهىُ: طهىب وآزام، قغؾىُ هللا نلى

 ؾكغ له ما جهضم مً طهبه
ً
 واخدؿابا

ً
ا".بًماها

لظلَ هىصر ًل مؿلم نام وغبض هللا خو غباصجه في عمًان وجهغب 

بلى زالهه بما اؾخُاع مً غباصاث ؤن ًداقظ غلى مٍاؾبه مً َظا الكهغ 

م..  م، وؤال ًًُؼ ما خهل غلُه مً ؤحغ وزىاب َىاُ َظا الكهغ الٌٍغ الٌٍغ

ًت الهىم َضقها ؾغؽ ؤلازالم والخهىي في الهلىب، وتهظًب الىكـ،  قكٍغ

مت  قًال لهكاء..ُتها غلى لاؾخهامت واوجغب غً نىة ؤلاعاصة ونضم الػٍؼ

والخؿلب غلى جدٌم الػاصاث الًاعة في الىكـ، وجدمل آلاالم واإلاهاغب 

ًت  ل َظٍ اإلاػاوي الىبُلت التي ًسغج بها اإلاؿلم مً قٍغ بهبر وحلض.. ًو

ا ؤلاًجابي في خُ الهىم ًجب ؤن جالػمه َىاُ الػام، ٍىن لها جإزحَر اجه ٍو

وؾلىيُاجه وؤزالنُاجه في ًل قهىع الؿىت، قغمًان قهغ إلاداؾبت الىكـ، 

وبلؼامها بٍل الُاغاث وألازالم والؿلىيُاث الكايلت، والكاثضة الخهُهُت 

ا.لظلَ جظهغ بػض عمًان
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والخالنت، قةن مً ًدغم غلى الػباصاث والُاغاث في عمًان زم 

م مسُئ، وا حهضع ما ؤوػم هللا به غلُه في ًىهغف غجها بػض اهتهاء الكهغ الٌٍغ

 طلَ قهى ًخدضي زالهه وؾِىاُ غهاب طلَ
ً
ًان مخػمضا ا.عمًان.. ولى 

َىاى قخُاث وؾُضاث ًلتزمً بالدجاب في عمًان زم ًخسلهً مىه 

ابػض عمًان.. ماطا جهىُ لهً؟

ًت غلى اإلاغؤة، ومً جلتزم به في عمًان وجخسلى غىه   - الدجاب قٍغ

زالُ الكهغ الكًُل زم ؤَمل الهالة بػض بػض عمًان، مثل مً نلى 

ظا هكام واؾتهخاع بكغاثٌ هللا وؾىف ًداؾب مً ًكػل طلَ  عمًان، َو

ا
ً
ا.خخما

بن مً جذجبذ والتزمذ بالخكمت والىناع وجسلذ غً طلَ بػض 

ظٍ الهىعة وطاى الؿلىى ال  عمًان، حػاوي مً اهكهام في الصخهُت، َو

.. قاإلا
ً
غؤة اإلاؿلمت مُالبت بؿتر غىعتها، ولالتزام ًلُهان باإلاغؤة اإلاؿلمت غمىما

ا.باآلصاب وألازالم الكايلت في مالبؿها وؾلىيها في عمًان وؾحر عمًان

البػٌ ًخػامل مؼ قهغ عمًان غلى ؤهه مىؾم للػباصة ولظلَ 

اجىهُؼ غالنتهم بالػباصة بػض عمًان.. ماطا جهىُ لهم؟

لظلَ هىصر ًل مً  غلى َاالء ؤن ًصدخىا غالنتهم بسالههم..  -

اغخه وؾلىيُاجه الكايلت بغمًان زم ًىهغف غجها بػض  ًغبِ غباصاجه َو

و الخو والهىاب، وطلَ بالخغم غلى  طلَ بمغاحػت هكؿه والػىصة بلى ٍَغ

َاغت هللا وؤصاء الىاحباث والخٍالُل الضًيُت ولالتزام بالؿلىيُاث الكايلت 

م  ًٍىن نض زغج مً قهغ عمًان بػض عمًان، ومً ًلتزم بهظا الؿلىى الهٍى



 

 ثانيالعدد الاجمللد الثالث                                                                                                 

 

            

                                                                             

بإيبر قاثضة.. قالكاثضة الػظمى والهضف ألاؾمى مً الهىم ًظهغان غلى 

ًت التي جلػب  ؾلىيُاث ؤلاوؿان وؤزالنه بػض لاهتهاء مً ؤصاء َظٍ الكٍغ

ا
ً
ا صوعا

ً
ت وجإصًبها يبحرا ا.في تهظًب الىكـ البكٍغ

اما الظي ًيبغي ؤن ًدغم غلُه اإلاؿلم لُلت الػُض؟

ؿىت بخُاء لُلت الػُض بالػباصة مً طيغ ؤو نالة ؤو ؾحر طلَ مً ال  -

مً نام لُلتي »مً الػباصاث، الؾُما نالة الدؿابُذ لكًلها؛ لخضًث: 

واإلاغاص بمىث الهلىب «.االػُضًً هلل مددؿًبا لم ًمذ نلبه ًىم جمىث الهلىب

قؿكها بدب الضهُا، ونُل الٌكغ، ونُل الكؼع ًىم الهُامت، وغً ابً غباؽ 

عض ي هللا حػالى غجهما ناُ: ًٌكي ؤلاخُاء بهالة الػكاء حماغت والػؼم غلى 

ا.نالة الهبذ حماغت، والضغاء قحهما
 

 

  ا
ا

ا

ا

 الفخر الرَّازي
اهـــ(455-606)

غة عخمه هللا االػالمت الكُش مدمض ؤبى َػ
ا
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، ومً  عحل صهُا وصًً:
ً
عحٌل حمؼ الػلم واإلااُ، واخخاػ مً الضهُا يثحرا

قىِذ بكىائهم،  الضًً ؤيثر، وجغى ألوالصٍ وؾاثغ ؤؾغجه جغيت مً اإلااُ،غلِم 

ُغ ميؿىبت 
َ
ظي

ُ
ظيُغ بها، وج ًُ  

ً
 بانُت

ً
وطَبذ مػهم، ولٌىه جغى مػها آزاًع غلمت

بلُه، قما جغيه مً خُام الضهُا، لم ًبو مىه ش يء، وما جغيه مً غلم، لم 

ًُ الػلم هىع، ولهض نضم عؾىُ ت، ومأله الظًُظَب مىه بال ما ؤزكخه الخؼاث

ًُ آصم، اههُؼ  غلُه هللا الهاصم ألامحن نلى هللا : "بطا ماث اب وؾلم بط ًهُى

ت، وولٍض نالر ًضغى له، وغلم ًيخكؼ به" ، [0]غمله بال مً زالر: نضنٍت حاٍع

 مجها، لهض جغى طلَ الغحُلا
ُ

صًىاع، ومئتي يخاب ما  مئتي ؤلل وؤزلُضَا الثالث

، ونض ط ٍِ ومبؿٍى َبِذ الضهاهحر وبهُِذ الٌخب، وبظلَ ًخهّغُع ؤّن بحن وؾُ

اًلَّ ش يء ًكنى في َظٍ الضهُا بال ما ًخهُل بالغوِح والػهل.

ًُ غمَغ بً الخؿحن الهغش ّيِ البٌغي، ونض  طلَ الغحُل َى مدمُض ب

ُغ بـــــ"الكسغ 
َ
ظي ًُ هب، ختى ناع 

َّ
اقتهغ بلهبه قسغ الضًً الغاػي، زم ؤوحؼ الل

ا".ياالغاػا

ا  ولض، وخُث وكإ وجغغغع وقضا ف والغاػيُّ
ُ

ًان  يوؿبت للّغّي خُث الػلىم، و

وطا الؿمذ الخؿً بحن ؤَلها، وبظلَ الىؾِ  ؤبٍى زُُب الغي، وواغظها،

الظي وكإ قُه واليؿب الظي هدؿب بلُه، احخمؼ له ؤمغان: يالَما ؤغالٍ وؾما 

ابه.

                                                

(، ولكظه غىض 3650(، واليؿاجي )0376(، والترمظي )8881(، وؤبى صاوص )0630عواٍ مؿلم ) 

: "بطا ماث ؤلاوؿان اههُؼ غىه غمله بال 
ً
مً زالزت: بال مً مؿلم مً خضًث ؤبي َغعة مغقىغا

ضغى له".ًت، ؤو غلم ًيخكؼ به، ؤو ولض نالر ٍنضنت حاعا
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كت ُوؿب قٍغل، بط ًيخمي بلى نضًو َظٍ ألامت ؤبي بٌغ زل ؤولهما:

ٍغ في  عؾىُ هللا نلى هللا غلُه وؾلم، ونكُه في الجاَلُت وؤلاؾالم، ووٍػ

االؿاع، وزاوي لازىحن. يجضبحر الضولت، وناخبه ف

ًان زُُب الغي، قيكإ ِالب وزاجهما: ، و
ً
ًان غاإلاا ئت الػلمُت، قةّن ؤباٍ 

افي بِذ الػلم، وفي وؾُه.

ؤلاؾالمُت نض ؤهبدذ في بالص وبّن اإلاضاعؽ  بِئت الػلم في بالص زىاعػم:

ُُ ؤبي الٍغدان  زىاعػم وؾغبها وما وعاءَا، ختى هبـ قحها الػلماُء الٌباُع ؤمثا

البحرووي، ناخب الكلؿكت، والخاٍعش، والخىاعػمي ناخب الٍغايُاث، زم 

ًان  الخىاعػمي ناخب اإلاهاماث، زم بضٌؼ الؼمان الهمظاوي ومً حاء بػضَم، زم 

وقحها َاثكت يبحرة مً غلماء اإلاظَب الكاقعي  الكهه،قحها الكحراػي ناخب 

 ً ًان ٌؿىص في جلَ البالص، وله الهلب والؿلُان، قمىظ ؤصزل مدمض ب الظي 

َظٍ  يل فُ، طلَ اإلاظَب الجل365بؾماغُل الهكاُ الٌبحر الكاس ي، اإلاخىفى ؾىت 

ى  ًاهذ له الًىالبالص، َو ٍؼض، ختى بطا حاء الهغُن الؿاصؽ الهجغي،   مى ٍو
ُ
ؿُاصة

االكػب. يف

بّحن ؤن قسغ الضًً الغاػي نض وكإ في دوبهظا ً بِئت الػلم: يالغاػيُّ وكإ ف

خجه بلى الػلم ًبِذ الضًً، وفي مػضن الػلم، وفي بُئخه، قٍان ال بّض ؤن 

م غلىم اللؿت 
ّ
بٍلُخه، ونض اججه بلُه، قاؾخدكظ الهغآن، وعوي الخضًث، وحػل

ًان مً مهخط ى خٌم   للكهه، و
ً
ًان مؼ ًل َظا َالبا والكلؿكت والٌالم، و

ًان مً ؤغلم الكههاء بكهه ؤلامام الكاقعي  ، ولظلَ 
ً
البِئت ؤن ًٍىن قاقػُا

ا عض ي
ً
ًان مً ؤقض الىاؽ حػهبا الظلَ اإلاظَب. هللا غىه، و



 

 ثانيالعدد الاجمللد الثالث                                                                                                 

 

            

                                                                             

جب ؤن ههّغع ؤّن َظا الػهغ نض امخاػ بإمىع  غهٌغ امخاػ بإعبػت ؤمىع: ٍو

ها الخهذ في قسغ الضًً الغاػي عض ي
ّ
اهللا غىه. ؤعبػت ًل

ُُ َظٍ ألامىع: َى جدهُُل الػلىم ًلها، قلم  جدهُل حمُؼ الػلىم: – 0 ؤو

، قٍان الكهُه ًجمؼ بلى الكهه غلم 
ً
الػلهاثض ًًٌ الخسهو واضخا

ها في آزاٍع وفي  ى قغوغه،والكلؿكت وغلم اللؿت بكتّا
ّ
وجمتزُج َظٍ الػلىم ًل

ظهغ في يخاباجه، يإهه مخسهو في ًل واخض مجها. ، ٍو اجكٌحٍر

 الجامػت،  اإلاىؾىغاث الػلمُت: – 8
ُ
وزاوي َظٍ ألامىع َى اإلاىؾىغاُث الػلمُت

" للؿغزي ي،قهض اججه الػلماء بلحها، قٍان في اإلاظَب الخىكّي "اإلا ى  بؿٍى َو

ًان في  ًان في اإلاظَب الكاقعّي "اإلاهظب" للكحراػي، و  قههُت، و
ٌ
مىؾىغت

ًان في اإلاظَب اإلاالٍي اإلاىؾىغاُث  الخىبلياإلاظَب  "اإلاؿني" البً نضامت، و

 اإلاسخلكت،
ُ
ى "اإلادلى"  الكههُت وخؿُب الؿغب الػغبي صًىاُن الكهه الٌبحر، َو

االبً خؼم ألاهضلي ّي.

ألامُغ الثالث: الجضُ، قهض ؾاص َظا الػهغ  الجضُ في الكهه وغلم الٌالم: – 3

ًان الػالم ال ًىنل بكًل الػلم  ُُ الكههيُّ والٌالمي، ختى  وما نبله الجض

ًاهىا  ًان ًىنل، مؼ طلَ بكًل الهضعة غلى اإلاىاظغة والجضُ، ختى  قهِ، بل 

، وبهه قٍغ
ً
اعا

ّ
 هظ

ً
ًان غاإلاا غىاًت الػلماء في طلَ الؼمان  ًهىلىن في مضح الػالم: 

ًاهذ في  ًاهىا ًهُمىن مجالـ الػؼاء باإلاىاظغاث في مسجض الحي الظي  بالجضُ 

االىقاة.

ألامغ الغابؼ: َى الخػهب اإلاظَبي، وبن طلَ هدُجت  الخػهب اإلاظَبي: – 4

ػخّل ألاصلت  الجضُ، قةّن الجضُ ًجػل ًل ناخب قٌغٍة ٌؿخمؿَ بها، َو
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تها، ووعاء طلَ ًان ؤلامام مالَ عض ي الخػهُبا لخهٍى هللا غىه  الكضًض، ولظلَ 

.ُ اًىهى غً الجض

  يخُب الغاػي وجهاهُكه:
ً
ظهغث ًل َظٍ ألامىع في الغاػي، قٍان غاإلاا

ُابإنىُ الكهه، وله قُه يخاب  ػّض في الغجبت الثاهُت مً  اإلادهى ٌُ ى  َو

حػّمو في مؿاثله ونىاغضٍ  قُه وحػّمو اؾدبدغ يخب َظا الػلم، ونض

ا
ً
ًان غاإلاا ى ما ٌؿمى  الؿاثو الػاعف بمىايؼ اللالا مىه، و بإنىُ الضًً، َو

 غً مجهاج ألاقػغي في ؤيثر ألاخُان، 
ً
غلم الٌالم، ونض يخب قُه مضاقػا

ا ًُ  له في بػٌ ألاخُان، ونض ناُ اب
ً
ا ومىانكا

ُ
ؤخُض الكههاء ه: بِاخُايثحر في ي

، وله هدى مئتي مهىل، مجها الكاقػُت اإلاكاَحر بالخهاهُل الٌباع والهؿاع

ُِ  ،اإلاباخث الكغنُتو ،اإلاُالُب الػالُتوالخكؿحر الخاقل،  وله في ؤنى

ُاالكهه  ، ونّىل جغحمت الكاقعّي في مجلض مكُض، وقُه  اإلادهى وؾحٍر

يؿب بلُه ؤقُاُء عجُبت . )البضاًت والجهاًت، حــــ ؾغاثب ال ًىاقُو غلحها، ٍو

ا(.55، م 03

 غىض يخابه  يخاب الغاػّي في الكاقعي:غىض  ونكت
ً
 َىا ونكت نهحرة

ُ
وههل

مىانب الكاقعي 
ً
 قُه، ما جغى مىهبت

ً
 لخػهبه اإلاظَبي باصًا

ً
ًان مظهغا ، قهض 

 ولى 
ً
ًان ٌػّغِى بؿحٍر مً ألاثمت، وخُث وحض عواًت لم ًيؿبها بلُه، ومؼ طلَ 

ا
ُ
 ح

ً
ناصم ال قَ قُه، ومً طلَ  رٌابػلُه، ؾانها مً ؾحر جمدُو، ويإجها زًاطبت

 ما عواٍ غً مدمض بً غبض هللا البلىي، ويإجها زبٌر 
ً
اصم ال قَ قُه، نمثال

 ما عواٍ غً م
ً
غىه ؤن  دمض بً غبض هللا البلىي، قةهه عويومً طلَ مثال

ا
ً
ًان طلَ بضؽ 084بالدكُؼ ؾىت  الكاقعي غىضما ؾُو بلى الغقُض متهما َــــ 
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ظي ؤبي خىُكت عض ي هللا غجهم، واصعى له غلم زكي مً ؤبي ًىؾل ومدمض جلمُ

ًاطبت، ألن ؤبا ًىؾل نض ماث ؾىت   088الُب وغلم الُىهاًىت، مؼ ؤن الغواًت 

نبل ؤن ًضزل الكاقعي بؿضاص، وألن مدمض بً الخؿً َى الظي حككؼ له، ونض 

ذ نُىصٍ، ولم ًثبذ ؤن الكاقعي 
ّ
ؤنام مػه ًُلب غلم الػغام مىه بػض ؤن قٌ

ًاهىا ًٍىهىن ًان ٌػلم ل ان الظًً  ؿت الُىهان، بل بهه لم ًثبذ ؤهه الخهى بالؿٍغ

امضعؾت الترحمت في غهض اإلاىهىع واإلاإمىن.

اونض عّص ابً الهُم جلَ الغواًت واتهم البَا
َ
ال ها بإهه يظاب )عاحؼ عاوَحا ىيَّ

 ابً حجغٍ 565م  البً الهُم مكخاح الؿػاصةيخاب 
ً
(، وعّصَا ؤًًا

بّن ؤبا ًىؾل ؤوضر ما قحها مً الٌظب نىله قحها: الػؿهالوي وناُ: 

ظا باَل مً ومدمض بً الخؿً خّغيا الغقُض غلى نخل الكاقعي ، َو

وحهحن، ؤخضَما: ؤّن ؤبا ًىؾل نض ماث، ولم ًجخمؼ به الكاقعي، والثاوي: 

ًاها ؤجهى مً ؤن ٌؿػُا في نخل عحل مؿلم ا.ؤجهما 

َّ ؤن الخػهب اإلاظَبي الظي ؾاص غه غ الكسغ الغاػي، َى الظي وال ق

ؾهل له نبىُ جلَ الغواًت الٍاطبت التي ؤحمؼ الػلماُء غلى يظبها ويظب 

اعاوحها.

 قاملت:
ٌ
غ، وبخاَت جه الكسغ الغاػي بلى الضعؽ  غلٌم للغاػي ؾٍؼ

ّ
اج

غ،  والبدث والٌخابت، ونض ؤوحي ًل اإلااَالث التي جاَله لظلَ: غلم ؾٍؼ

واججاٍ بلى َلب الخهُهت مً ؾحر غىج، بال وبخاَت قاملت، وصنت في الكهم، 

ًان ألامغ ًمـ اإلاظَب الكاقعي، قةهه في َظٍ الخاُ ًٍىن مىه الخػهب،  بطا 

، ومهما ًًٌ 
ً
ت لاهدغاف، قال ًٍىن مؿخهُما والىظغ الجاهبي، ولاججاٍ مً ػاٍو
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ت ًىضع بحن الػلماء مً جغى مثلها.  قٌٍغ
ً
اقهض جغى زغوة

ًان طا خظىة غىض اإلالىى، ولظلَ  قحها:بىِذ له اإلاضاعُؽ لُضّعؽ  ونض 

بىىا له اإلاضاعؽ اإلاسخلكت في بلضان قتى لُلهي قحها صعوؾه، والىاؽ ًكضون 

ًان طلَ للخانت  بلُه َالبحن غلمه، ٌؿخمػىن بلُه في جدهُهاجه الػلمُت، و

ىا اإلاػاوي الػمُهت التي ًضعؾها. امً ؤَل الػلم الظًً ٌؿخُُػىن ؤن ًضًع

ًاهذ له مجالـ وغظ ًخجه قحها بلى  وؤلاعقاص: ومجالـ للىغظ و

ظٍ اإلاجالـ ؤلاعقاص،والخىحُه والغواًت والههو، ًاهذ جدؿم بإجهم  َو

ا الػلماء واإلالىى وألامغاُء والىػعاء،  حامػت لٍل الُبهاث، قٍان ًدًَغ

ًان هللا حػالى نض  جمل طلَ اإلاجلـ الخاقل خًىع الػامت والكهغاء، قةطا  ٍو

ًاهذ له خظىة غىض الػامت، وحمؼ هللا في  ىضحػل له خظىة غ اإلالىى، قهض 

 جظلله اإلاالثٌت، لخًىع الكهغاء والػامت 
ً
هحن، قٍان مجلؿا مجلؿه بحن الكٍغ

اقُه.

ًان ًخهضي إلاجاصلت  جهّضي الغاػي للمىدغقحن وحاصلهم: ولهض 

ًاهىا يثرة في البالص الىاثُت، قٍان ًغّص غلى الكُػت  في اإلاىدغقحن ومىانكتهم، و

ًاهذ في غهٍغ َاثكت اؾمها الٌغامُت  يخاباجه وفي مىانكاجه، وفي صعوؾه، و

َـــــ، ونض يثر ؤجباُع َظٍ 855وؿبت بلى مدمض بً يغام السجؿخاوي اإلاخىفى ؾىت 

ًان ٌػخىو مظَبهم بػٌ اإلالىى، زم زغج  الُاثكت في غهض الكسغ الغاػي، و

م، وفي الكغوع آعاٌء مىه ولهم في لاغخهاص ما ًسالل ألاقػغي واإلاػتزا لت وؾحَر

ذ الهغآن، وهي ؤن نالة الخىف جٌبحرجان مً ؾحر  مىدغقت مجها ما ًسالل نٍغ

ىع ؤو سجىص ؤو بًماء بهما، وطلَ ًسالل الهغآن، ومجها: حىاُػ الهالة في زىب  ًع
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اهجـ، ومجها: ؤن الػباصاث ججىػ بؿحر هُت، وؾحر طلَ.

بمام الػامت والخانت الكسغ  قٍان ال بّض ؤن ًخهّضي لغص َظٍ ألانىاُ

ًان  الغاػي، ونض اقخّض في الغّص وؤيثر مً الىُل مجهم في صعوؾه ومىاغظه، و

غظُم الىٍاًت في َظٍ اإلاىاغظ، ألهه ًلخهي في مجالؿها ألامغاء واإلالىُى والىػعاُء 

و مً ألامت بال قاع نىُ الؿىِء في مجالؿهم، باليؿبت  مؼ الػامت، قال ًٍىن قٍغ

قىيتهم ويالذ يثرتهم، ولم ٌػض لهم هكىط في  ، وبظلَ يػكذللٌغامُت

االػامت، وال غىض الٌبراء.

ًان َى نض زهىم الغاػي هالذ مىه في صًىه بالباَل: َُا وبطا  م عما

 للبضغت، قهض هالىا مىه في صًىه بالباَل، ومً  ٍوابد
ً
 غً الضًً، وببُاال

ً
صقاغا

جت غىض اإلاىدغف  غاصي مً ال صًً له ال ًإمً ؤن ًتهم في صًىه ألهه ال خٍغ

جمىػه مً جدضي الخو قُما ًهىُ، قٍاهىا ًغمىن طلَ ؤلامام الجلُل 

ًان ًان ما  ى مجها بغاء، وبطا  سهىهه بإقدكها، َو ًغمى به َى  باإلاػاص ي، ٍو

بت الخهى ًضمها غىض مداعبت الكاؾهحن اإلابخضغحن في الضًً ما لِـ قُه،  يٍغ

ا
ً
ًان مُمئىا مئىان بلى ما ًهىلىن، ألن اإلاظمت مً ؤَل الىهو،  قةهه  ًل لَا

اقهاصة بالٌماُ.

ًاهىا ًغمىهه به لِـ ما ًخػلو ًان ؤقض ما بصخهه ولػل ؤقض ما  ، بهما 

هللا غلُه  ًاهىا ًٌظبىن غلُه باليؿبت إلاجزلت الىبي نلىًان ًازغ في هكؿه ؤجهم 

ًان ٌػبر غً الىبي نلى هللا غلُه  وؾلم وؾلم في نلبه، قهض اصغىا غلُه ؤهه 

هُى غً هكؿه: مدمض الغاػي، ومػنى الباصي  وؾلم قُهىُ: مدمض الباصي، ٍو

، وبن يخبه لِـ قحها ش يء مً َظا الخػبحر، قهي عمُت قاؾهت مً
ً
ا ال  ًان بضٍو
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اجٍىن بال مً قّؿام.

ُّا  زك
ً
، وآها

ً
دا  نٍغ

ً
االغاػي ًظيغ الغؤي، آها

ً
ًان الغاػي في مػترى  :ا ولهض 

ا
َ
، ال ز

ً
 حهحرا

ً
دا  ًظيغ عؤًه نٍغ

ً
ؿىم ؤصلتها، ؤخُاها ، ءاَكاألاقٍاع التي ًىهلها َو

ا
ً
ُّاًظيغُا وؤخُاها اٍ زك

ً
ال ًبضو بال ألَل الىظغ والخكٌحر، ونض ناُ قُه مً لم  ا

 : ًان ًهغع الكبهت مً حهت الخهىم بػباعاث يثحرة، ًهلىا بلى قإٍو بهه 

جُب غً طلَ بإصوى بقاعة ا.ٍو

ً غلحها، وال  ًان مىه في اإلاؿاثل التي ًغي ألايثًر وفي الخهُهت ؤّن طلَ 

ض ؤن حهاحمهم نغاخت، بل ًمهض لكٌغة الخهىم اإلاػاعيحن للٌثرة  ًٍغ

ٍغ إلاظَب ؤبي مؿلم ألانكهاوي في وسخ الهغآن،   جهٍغ
ً
الٍازغة، ومً طلَ مثال

ًان ًغي ؤهه لِـ في الهغآن ميؿىر، بل ًل ما اقخمل غلُه  قةن ؤبا مؿلم 

الهغآُن مً آًاث وؤخٍام مدٌٌم ال وسخ قُه، ونض ؾام في ؾبُل لاؾخضالُ 

وقو بُجها وبحن آلاًاث التي اصعى ؤجها ألبي مؿلم آلاًاث التي اصعى وسخها، وا

، واخخكل ببُان عؤي ؤبي مؿلم، ولم ًدخكل ببُان 
ً
 وجضنُها

ً
هاسخت لها جىقُها

ًان الغص ًىمئ بإهه يػُل بجىاع ما ؤًض به عؤي ؤبي  الغّص غلُه، بل 

ٌظا يثحر مً اإلاؿاثل اقخمل غلحها  اوؾحٍر مً الٌخب. الخكؿحرمؿلم...َو

ذ بال قَ ؤؾلم، وؤلُو وبّن اإلاىا وصًً:الغاػي عحل صهُا  نل الهٍغ

غ الخهاثو وخضَا، ولًٌ  بالػالم الظي ًىهغف بلى الػلم، ال حهمه بال جهٍغ

 باإلالىى سالك
ً
ًان مخهال ًان عحل غلم وصًً، وعحل صهُا، قهض  غ الغاػي 

ًان يظلَ ال ٌؿخُُؼ ؤن ًجابه  وألامغاء، وله مجزلت غىض الػاّمت، ومً 

ًان ٌكحر بلى عؤًه بػباعاث جىميء وال جهغح، قهى  الػلماء بما الا ًإلكىن، قةطا 
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بهظا ًداُو ؤن ًجمؼ بحن الىىاحي لاحخماغُت التي اعجبِ بها، والخهُهت 

ا
ً
ت، بل مؿخىعة و مؿخىع، قال ٌػلجها غاٍع ض بغالجها، ولى بٍُغ  الػلمُت التي ًٍغ

ا بثُاٍبا
ُ
َِانض ج ىن ؤمغاؾحرَا ُماى اَا.َا، وجلبـ غلى بػٌ مً ال ًضًع

م،  ًان ًهىؼ طلَ في بػٌ آلاعاء التي ًسخاُعَا مً اإلاػتزلت وؾحَر ونض 

ًان في طلَ غُب قإؾاؾه َى اجهاله بالخٍام  ىمئ بها وال ًهغح، وبطا  ٍو

ًان ًجب ؤن ٌػلى غً  وألامغاء، والػالم الخو الظي ونل بلُه ؤلامام الغاػي 

 ال ًُلب ؾىا
ً
ٍىن للػلم زالها ٍ، ولًٌ لػله وحض في اإلاىايػاث التي جهُضٍ، ٍو

لاجهاُ ما مًٌ به للػلم والػلماء، وبه قخدذ اإلاضاعؽ، وخًغ اإلالىى 

امجالـ الىغظ.

ًان مهامه في ًل  جكؿحر الهغآن للغاػي: اقتهغ الكسغ الغاػي بالخكؿحر، وبن 

ًان  غلم مً غلىم ؤلاؾالم ال ًهل غً مهامه في الخكؿحر، بل بن الخكؿحر نض 

غلىم الغاػي، قهض ؤوصغه غلم ؤلاؾالم ًله، قهض حمؼ قُه بحن اإلاظهغ ألايبر لٍل 

صنت الخدهُو اللؿىي إلاػاوي الػباعاث الهغآهُت الؿامُت، وههل قُه ما ناله غلماء 

ل آًت  اث ألاخٍام الكههُت، ًو ًامل آًل اللؿت في آًاجه الهضؾُت، وحػغى بخكهُل 

حن، ؤو الك لاغخهاصًحن، ًبحن  مَؼا ؾكِتاالاًجغي في ظلها ازخالف اإلاػتزلت مؼ ألاقػٍغ

ؤوحه الىظغ اإلاسخلكت جبُحن الػاعف اإلاضعى الؿىام، اإلاخػغف لٍل ؤوحه 

.ُ الاؾخضال

وبن َظا الخكؿحر بدو مً ؤيبر اإلاىؾىغاث ؤلاؾالمُت، ولػل بػٌ 

 إلاػاوي الهغآن في 
ً
الػلماء نض اهخهض طلَ اإلاجهاج مً الخكؿحر، واغخبٍر حكػُػا

اًَاِخاوؾِ ال ىم، ختى لهض نُل: بن ألاؾخاط ؤلامام الكُش مدمض غبضٍ مً الػل ّمِ
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ؾئل غً جكؿحر الغاػي قهاُ:  "قُه ًل ش يء بال الخكؿحر"، وال هضعي مهضاع 

صخت اليؿبت في َظا الهُى بلى ؤؾخاط الجُل وبمامه الكُش مدمض غبضٍ، ولٌىا 

: بن الٍلمت نض جٍىن ناصنت مً خُث اإلاظهغ، قةن الػلىم ؤلاؾالمُت  ههُى

اإلاسخلكت هي الىاضخت قُه.ا

ولًٌ مً ًىػم الىظغ ًجض الغاػي نض حمؼ في جكؿحٍر ؤنىاُ ؤَل 

 في طلَ، وحمؼ الغواًاث التي ؾانها 
ً
اللؿت في آلاًاث، ختى ناع مغحػا

 ، ًالؼمسكغي وؾحٍر ً نبله  الُبري وؾحٍر في الخكؿحر، وحمؼ ؤنىاُ اإلاكؿٍغ

ى ًسخاع ما ًغا ًان طلَ مؼ ؾحٍر مً الػلىم، َو ااٍ ؤنغب بلى مػنى الهغآن.و

ض ؤن ًغحؼ ألنىاُ اإلاخهضمحن  هت مكُضة إلاً ًٍغ وال قَ ؤن َظٍ الٍُغ

في آلاًت، ولٌجها ال جخطر قحها شخهُت اإلاكؿغ، يما هغي في جكؿحر 

الؼمسكغي وفي جكؿحر الُبري، وفي جكؿحر مً حائوا بػض َظٍ الُبهت، قةن 

واضر بحن ال ؾمىى قُه  شخهُت اإلاكؿغ واضخت، ومػنى آلاًت غلى مجهاحه

اوال ببهام.

ػاث وحكهُهاث يثحرة، قهى ًكغع الٌالم في آلاًت بلى  والخكؿحر قُه جكَغ

 
ً
ظيغ ألاصلت مؿلؿلت، وؤخُاها ظيغ في ًل مؿإلت الخالف قحها، ٍو مؿاثل، ٍو

ى في ًل طلَ ًىهل  كهل قحها، َو كغع ٍو ًهؿم الٌالم في آلاًت بلى قهىُ، ٍو

دٍي صنا ثو الػلىم، ولُُل ألاقٍاع، واقخذ ؤي نكدت مً مدٌم الهىُ، ٍو

 ال لبـ قُه، ونض قخدذ نكدت قىحضجه 
ً
َظا الخكؿحر ججض طلَ ًله واضخا

َماَء ِبَىاًء{ ًخٍلم في مػنى نىله حػالى:  ا َوالؿَّ
ً

ْعَى ِقَغاق
َ ْ
ُم ألا

ُ
ٌ

َ
ِظي َحَػَل ل

َّ
}ال

الغابػت: في قغح ًىن الؿماء بىاء، ناُ  ، قُهىُ: "اإلاؿإلت[88]البهغة: 
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ًالبِذ اإلاػض قُه ًل ما ًدخاج  جإملذ في َظا الػالمالجاخظ: "بطا  وحضجه 

ًالبؿاٍ، والىجىم بلُه، قالؿماء   
ٌ
ًالؿهل، وألاعى ممضوصة قىم، مغقىغت 

ًاإلاهابُذ، وؤلاوؿان يمالَ البِذ اإلاخهغف قُه، ويغوب الىباث  مىىعة 

، قهظٍ حملت واضخت الخُىان مهغقت في مهالخهه، ويغوب مهُإة إلاىاقػ

ًامل، وخٌمت بالؿت، وهللا ؤغلم". اجضُ غلى ؤن الػالم مسلىم بخضبحر 

غة واعقت الظال  مَؼ
ً
ايا  ٍع

ً
ٌظا هجض في الخكؿحر ؤخُاها ُ، ٌؿخمخؼ َو

 مػاوي يإجها الكامساث ٌعجب قحها بهىة قحها الهاعت بإظغف ألاا
ً
قٍاع، وؤخُاها

ؾخضالُ، ومهما ًًٌ ؤمغ َظا الخكؿحر قهى زغوة في الػغبُت اإلاػاوي، وبخٍام لاا

ا بال مً ماعا البدث في َظٍ الػلىم، قدُثما ؤعصث  ؽوؤلاؾالم، ال ٌػغف نضَع

 
ً
قٌغة في بدث بؾالمي وحضتها بالخكهُل في َظا الٌخاب، ؤو وحضث لها ؤنال

 جىمئ بلى جكهُله.
ً
احهضًَ بلى قغوغه، ؤو بقاعة

ش في ػمغة الؼاَالغاػي لم ًضزله الخ بطا ؤؾهُىا مً خؿابىا  ضًً:اٍع

غ، قةها هجض الغواًاث   مً الىهض اإلاٍغ
ً
الخانضًً غلُه الظًً ؾهاَم ؤًاؾا

ض َى َلب  ًان الَؼ ، وبطا 
ً
 وبن لم ًًٌ ػاَضا

ً
ًان غابضا جخًاقغ غلى ؤهه 

الخالُ، يما عوي غً ؤلامام ؤخمض بً خىبل، قهض هدكٍغ في ػمغة الؼاَضًً 

ًان ٌؿخٌثر مىه، وال ًٌخكي ألها ال هد ًان ًُلب الخالُ، وبن  ؿب بال ؤهه 

ش مجهم، ولًٌ  بالهلُل، وغلى ؤي خاُ َى لم ٌػض هكؿه مجهم، ولم ٌػضٍ الخاٍع

ًاهذ له غباصاث ًٌثر مجها، وؤوعاٌص ًٌثر مً نغاءتها، وؤصغُت  مً اإلاايض ؤهه 

اًًغع بلى هللا حػالى بها.

طلَ الػهل الظي مغؽ باالؾخضالُ وبن  الغاػي ًامً بههىع الػهل:
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واإلاداحت، وؤحاص الكلؿكت، ؤخـ بإهه ًلُل، وعض ي ؤن ًٍىن اإلاكىى في 

ًان ًهىُ  ض في الخػمو قحها، ولاؾخضالُ لها، وؤزغ غىه ؤهه  الػهاثض، الظي ًَؼ

ًان َى الكاثؼ". افي آزغ خُاجه "مً لؼم مظَب العجاثؼ، 

حؼ غً مظَب الٌالم ونض ؤوص ى ونُت نغثذ مً بػضٍ، وقحها ؤهه عا

هت الؿلل ؤن جازظ الػهاثض مً  ٍغ هت الؿلل الهالر، َو في الػهاثض بلى ٍَغ

م والخضًث الكٍغل، مً ؾحر جكلؿل، وال حػمو في البدث غً  الهغآن الٌٍغ

هت الُىهان، التي جدُهُا لػهىُ، وال ًسغج قحها الباخث بال مً مظَب اقحها  ٍَغ

.بلى مظَب، ولِـ قحها ما َى ؤَضي ؾبُ
ً
اال

الباعػة،  ةِاومؼ َظٍ الػباعا وػم اإلااُ الهالر في ًض الػبض الهالر":"

، ولػل الؿبب الظي صقػه بلى الخغم  هخني حىاٍَغ وحضهاٍ ًُلب اإلااُ ٍو

غلى َلبه ؤهه وحض الػلماء في حُله ٌػِكىن غلى َىامل خُاة ألاؾىُاء 

م وال ٌػُحهم ؤم ام الػامت وألامغاء والىػعاء، وبن طلَ نض ًىهو مً نضَع

: "وػم اإلااُ هللا غلُه وؾلم نلىاإلاٍاهت الالثهت بهم، وبلؿه نىُ الىبي 

ونض بلؿه نىُ ؤم اإلاامىحن غاجكت عض ي هللا  [0]الُُب، في ًض الػبض الهالر"

غلى اإلااُ"، ونىلها عض ي هللا غجها: "عؤًذ غجها: "بهما بىِذ ؤخؿاب ؤَل الضهُا 

، وطا الك
ً
".طا اإلااُ غىض الىاؽ مهُبا

ً
اهغ غىضَم مهُىا

 
ً
وحض ًل َظٍ آلازاع جهغع جلَ الخهاثو الىانػت، قلماطا ال ًٍىن غبضا

                                                

م، 3801( وابً خبان )6156(، والُداوي في قغح مكٍل آلازاع )07763ؤزغحه ؤلامام ؤخمض ) ( وؾحَر

وبؾىاصٍ صخُذ غلى قٍغ مؿلم، مً خضًث غمغوبً الػام عض ي هللا غىه ولكظه: "وػما باإلااُ الهالر...."، 

 ـ )الُُب( يما َىا.ولِ



 

 ثانيالعدد الاجمللد الثالث                                                                                                 

 

            

                                                                             

؟ وإلااطا ال ًٍىن الػبض الهالر الظي ًٍىن في ًضٍ اإلااُ الُُب؟ وإلااطا 
ً
قٍىعا

؟ لظلَ 
ً
ًان غىض هللا وححها ال ًبخػض غً مىيؼ اإلاهاهت والخبػُت لألؾىُاء، وبن 

ب الػحن زماهىن ؤلل صًىاع، وله ألامخػت َلب اإلااُ، قٍان له مً الظَ

ضٍ لىكؿه مً مظهغ، ونُل:  الثمُىت، واإلاالبـ وألازار بما ًخكو مؼ ما ًٍغ

ًان له   قهِ، و
ً
بهه زلل مً الظَب الػحن مئتي ؤلل صًىاع ال زماهحن ؤلكا

، وغهاعاث يثحرة، وصواب وآالث.
ً
 جغيُا

ً
ًا ازمؿىن مملى

بلى ؤن نبًه هللا حػالى  [8]ونض اؾخمغ ٌػِل َظا الػِل الغاقـ

، ألن ًل طي وػمت مدؿىص، وؤي ش يء 
ً
 مً ؤغضاثه وؤولُاثه مػا

ً
مدؿىصا

ػُي ًلحهما خهه، مً  ؤغظم مً ؤن ًجمؼ الصخو بحن الضهُا والضًً، َو

ًان َظا ؤلامام مىيؼ الخؿض. اؾحر ظلم وال اغخضاء، ولظلَ 

اَـــ، ونُل: بن ا616ونض جىفي في طي الدجت ؾىت  وقاجه: ىا له الؿم، لٌغامُت صؾُّ

، قهض طَب قهُض 
ً
ًان طلَ الخبر صخُدا ضوؿه بػض وقاجه، وبطا  يما ؤقاغىا غىه ماً 

 في الضهُا 
ً
الػلم والضًً، وزذ هللا خُاجه بما جسخم به خُاة الهالخحن، قٍان وححها

اوآلازغة.
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