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 من الدستور اإلهلي

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 
َر ضِ  ِف  َيِسريُوا َأفَ َلم  } َمُعونَ  آَذان   َأو   ِِبَا يَ ع ِقُلونَ  قُ ُلوب   هَلُم   فَ َتُكونَ  اْل  َب َصارُ  تَ ع َمى َل  فَِإن ََّها ِِبَا َيس   اْل 

 [.46]احلج: {الصُُّدورِ  ِف  الَِّت  ال ُقُلوبُ  تَ ع َمى َوَلِكن  
 [.70]األحزاب:{ َسِديًدا قَ و ًل  َوُقوُلوا اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَ }
 [.152]األنعام: {قُ ر َب  َذا َكانَ   َوَلو   فَاع ِدُلوا قُ ل ُتم   َوِإَذا}
م   َشَنآنُ  ََي رَِمنَُّكم   َوَل  اِبل ِقس طِ  ُشَهَداءَ  ّلِلَِّ  قَ وَّاِميَ  ُكونُوا  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَ }  تَ ع ِدُلوا َألَّ  َعَلى قَ و 

 [.8]املائدة: {ِللت َّق َوى َأق  َربُ  ُهوَ  اع ِدُلوا
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 من مشكاة النبوة
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 .«الرجل ليتكلم ابلكلمة ما يتبي منها, يزّل ِبا ف النار أبعد ما بي املشرق واملغربإن »
 متفق عليه عن أيب هريرة.

 
 وقال صلى هللا عليه وسلم يف دعائه:

 «.وأسألك كلمة احلق ف الغضب والرضا»
 رواه النسائي واحلاكم عن عمار بن ايسر.
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة

الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصالة والسالال  لىالا الرحمالل المةالداة ، 
مامنا وأسوتنا ومعىمنا محمد ، ولىا آله وصحبه الاليي  آمنالوا  والنعمل المسداة، سيدنا وا 
بالاله ولالال روص ونصالالروص واتبعالالوا النالالور الالاليو أنالال   معالاله أولوالالي هللاالال  الم ىحالالو ، ور الال    

 لدي . لم  تبعة  بإحسا  إلا يو  ا
  أما بعد: 
م  أمانل أطباء اتحاد العرب إلا محا الرة  - 2003ف  صيف  -فقد دليت 

ف  )دار الحكمل( بمقر نقابل األطباء ف  مصر، لىا سنل اإلخالوة فال  النقابالل ، الاليي  
 تعودوا أ  يدلون  ف  كل لا  ألحا ر ف  دارهللا  ، وأجيب ل  تساؤالتة .

الالاله إلالالال ف فالالال  تىالالالي  الىيىالالالل هللاالالالو : سالالالؤا  األا الاالالالر   األسالالالتاي وكالالالا  أهللاالالال  سالالالؤا  ّوجفي
الالالالدكتور لبالالالالد ال تالالالاش رالالالالوا  مسترالالالار النقابالالالالل، وأيالالالدص كثيالالالالر مالالال  األطبالالالالاء الحا الالالالر  . 
وخالصالالالته : أ  كثيالالالرا ممالالال  يتحالالالدثو  لالالال  لتمالالالل اإلسالالالال  ولدالتالالاله، ومالالالا أرسالالالاص فالالال  
  الحياة اإلسالميل م  اي  وم اهللاي  وتقاليد: يق و  به لنالد لصالر الخى الاء الرارالدي  ، ثال

يسالالالكتو  لمالالالا بعالالالد يلالالالي مالالال  العصالالالور، كرنمالالالا خىالالالت هللاالالاليص العصالالالور مالالال  كالالالل ف الالالل أو 
 إنجا .

واىت لىدكتور روا  و مالوه م  األطبالاء: لسسالف مالا اىتمالوص هللاالو الرالاو  لىالا 
ال . ولقد سمعت كثيرا منه فيمالا يقالا ، واالرأت كثيالرا مناله فيمالا يكتالب. ومال  ااأللسنل واأل

 ثيرو  حقا.  كثرة تارارص صداه الناس، والتقدص الا
و  الدولالالالالل اإلسالالالالالميل بعالالالالد لصالالالالر دف ّعالالالالبالالالالل أاثالالالالر مالالالال  يلالالالالي: أ  بعالالالال  النالالالالاس ي  

الرارالدي  االالد انحرفالت لالال  اإلسالال ، وأصالالبحت )مىاالا ل و الالا( أو )مىاالا جبر الالا( يقالالو  
لىالا القةالر والجبالروت، وال صالالىل لاله برالر عل اإلسالال . وبعالال  الاتالاب المتالديني  واعالالوا 

حمىالالل رالالعواء ، حتالالا جردوهللاالالا مالال  التقيالالد بالالدي  أو  فالال  الَرالالر ي ، وحمىالالوا لىالالا بنالال  أميالالل
خىق، وبع ة  اا : إنةا كانت دولل لربيل ال دولل إسالميل. وهللاو غىو ال دليل لىياله، 

 و ناف  حقاوق الدي  ، وحقاوق التار خ.
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وجالالدنا مالال  يقالالو : إ  اإلسالالال  لالال  يطبالالق إال فالال  لةالالد الرارالالدي ، ولاالال  إيا حىفىنالالا 
كالالالر: لةالالالدا اصالالاليرا، ارالالالتبل فيالالاله بمحاربالالالل المرتالالالدي  لةالالالد الرارالالالدي  : نجالالالد لةالالالد أبالالال  ب

ومالالانع  ال كالالاة .. ولةالالد لثمالالا  : لةالالد فالالت  داخىيالالل انتةالالت بقتىالاله .. ولةالالد لىالال : لةالالد 
حالالالرب أهللاىيالالالل بالالالي  المسالالالىمي  بع الالالة  وبعالالال .. فىالالال  يبالالالق إال لةالالالد لمالالالر ، ولمالالالر كالالالا  

 !)فىتل( ال تتارر
( لالالال  تطبالالالق فالالال  واسالالالتنبطوا مالالال  هللاالالاليا الاالالالال : أ  رالالالر عل اإلسالالالال  )فكالالالرة مثاليالالالل

 التار خ ، وال يمك  أ  تطبق ف  الواا .
والعجيالالالب أ  هللاالالاليا الاالالالال  االالالاله رجالالالل مثالالالل الرالالاليخ خالالالالد محمالالالد خالالالالد فالالال  كتابالالاله 
المعروف )م  هللانا نبدأ(! وألجب كيف يصدر هللايا م  مثىه، وهللاالو مال  لىمالاء األ هللاالر! 

نالاس مالا ال ألنه يحمل اتةاما لرب هللايا الدي  والموح  برر عته إلا رسوله: أنه كىالف ال
 يطيقو ! وأل مة  برر عل غير اابىل لىتطبيق ، وهللاو الحك  العد  والعىي  الحكي !!

ولاالال  مالال  ف الالل   تعالالالا: أ  الرالاليخ خالالالدا رجالال  لالال  اولالاله هللاالاليا ، وتالالاب إلالالا 
  منالاله، وخطفالالالر ن سالالاله فالالال  صالالالراحل ورالالالجالل االالل أ  ي عىةالالالا غيالالالرص، وبالالاليف  الالالالدواف  التالالال  

 اليو أصدرص تحت لنوا  )الدولل ف  اإلسال (.دلته إلا يلي . وهللايا ف  كتابه 
ولاالالال  جمالالالالل العىمالالالانيي  الالالاليي  يعالالالادو  الرالالالر عل، و ر الالالدو  أ  نسالالالتورد ايمنالالالا 
وم اهللايمنالالالا واوانيننالالالا وتقاليالالالدنا مالالال  البالالالرب: اسالالالتبىوا كالالالال  الرالالاليخ خالالالالد، ووسالالالعوص وبنالالالوا 

رأينالا فال  كالال   لىيه، وا   ل  ينسبوص إليه ، بل خيىالوا إلالا االراوة  أ  ال كالرة فكالرتة ، كمالا
 فؤاد  كر ا، اليو رددنا لىيه ف  كتبانا )اإلسال  والعىمانيل(.

و ؤس ن  أ  أاو : إ  لددا م  الدلاة اإلسالالميي  الابالار، سالالدوا العىمالانيي  
بقسوتة  لىا التالار خ اإلسالالم ، وت الخي  مثالباله وليوباله، والتقىيالل  -ل  غير اصد–

 م  محاسنه وم اياص، غ ر   لة .
ال ألنالالال  بةالالاليا أ  أاالالالو : إ  التالالالار خ اإلسالالالالم  تالالالار خ مالوكالالالل مطةالالالر  ، أو و  

أنبيالالالاء معصالالالومي ،ال خطايالالالا فيالالاله وال أخطالالالاء، كمالالالا ي ةالالال  مالالال  كالالالال  بعالالال  المتحمسالالالي  
اليو يتحدثو  ل  تار خ اإلسال  بعاط الل المحالب، ال بعقالل الباحاله. فةاليا مالا ال يقولاله 

مالالال  النالالالالاس يصالالاليبو  و خطوالالالالو ، لااالالالل، ف الالالالال أ  يقولالالاله لالالالالال . فالمسالالالىمو  كبيالالالالرهللا  
ويسالالالالالتقيمو  و نحرفالالالالالو ، ويعالالالالالدلو  ويتىمالالالالالو ، ولاالالالالال  ينببالالالالال  أ  نحكالالالالال  لىالالالالالا التالالالالالار خ 
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بمجمالالوأ أحداثالاله ووااوعالاله، وبكالالل فواتالاله وطبقاتالاله، وبجميالال  أاطالالارص وأمصالالارص، وبالمقارنالالل 
كالل  بينه وبي  غيرص م  توار خ األم  ف  لصرص. وهللانا نجد تار خنا يتميال  و ت الوع لىالا

 م  ف  تىي العصور.توار خ األ
هللاا البربيالالالو  لنالالالدهللا   )لصالالالور التالالالال  ( والتالالال  دحتالالالا العصالالالور التالالال  كالالالا  يعالالال

يسمونةا العصور الوسطا، كانت لندنا لصور النالور والعىال  والح الارة واإلبالداأ. واالد 
 ااتبست منةا أوربا جمىل م  أصو  نة تةا.

أهللاىالاله ،  ومالال  توفيالالق   لالال : أنالال  دافعالالت لالال  تار خنالالا اإلسالالالم  ، الالاليو تىمالاله
فالال  كثيالالر ممالالا كتبالالت، وال سالاليما فالال  كتبالال  )رالالر عل اإلسالالال  صالالالحل لىتطبيالالق فالال  كالالل 
 مالالالا  ومكالالالا ( وكتاب )اإلسالالالال  والعىمانيالالالل وجةالالالا لوجالالاله( وكتالالالاب  )غيالالالر المسالالالىمي  فالالال  

 المجتم  اإلسالم (.
إ  التالار خ هللاالو يااالرة األمالل ، وألالداء األمالل ير الدو  أ  يمحالو ياارتنالا التار خيالل 

ل  ما ينا وننسالا أمجادنالا ، ونةيالل التالراب لىالا تراثنالا وح الارتنا ،  ، بحيه نن صل
ونبدأ م  الص ر، مثل األم  الت  ال تار خ لةا. فالإيا لال  يسالتطيعوا محالو ياارتنالا: سالعوا 
إلالالا إفسالالادهللاا ، فحرالالوهللاا بمعىومالالات خاطوالالل، أو مقىوبالالل، أو مالال ورة، لالال  رسالالالل األمالالل، 

تنخىالال  األمالالل مالال  جالاليورهللاا ، و ىعالال  آخرهللاالالا  وح الالارتةا وتار خةالالا ورجالةالالا وتراثةالالا. وبةالاليا
 أولةا، وتمس  أمل بال جيور وال ألماع.

إ  تالالار خ كالالل أمالالل مالالادة أصالالىيل فالال  تربيتةالالا ألبناوةالالا ، وال سالاليما إيا كانالالت أمالالل 
يات تار خ لر ق ومجيد، وكا  لةا دورهللاا ورسالتةا وأثرهللاا ف  العال . لىالا أ  الواجالب 

ادهللاالالا التار خيالالل ، كمالالا تالالتعى  مالال  أخطاوةالالا ونقالالا  لىالالا األمالالل أ  تالالتعى  مالال  ممثرهللاالالا وأمج
  ع ةا.

لةيا رأيت أ  أتصدى لإلجابل ل  هللايا السؤا  الابيالر لال  تار خنالا وح الارتنا. 
الالاليو أاىالالق الاثيالالر   وحيفالالرهللا ، ليصالالدر فالال  بحالاله مسالالتقل، مسالالت يدا ممالالا كتبتالاله مالال  ابالالل، 

الثر الل المعطالاءة  منص ا تار خنا وح ارتناوما كتبه المحققو  والمنص و  والمعتدلو , 
 مم  اسْوا لىيةما وتىموهللاما، أوافتروا لىيةما ببير حق. 

وأنالالالالا لسالالالالت مؤرخالالالالا، ولانالالالال  لالالالالال  يحالالالالس برهللاميالالالالل التالالالالار خ، و الالالالرورة تمحيصالالالاله 
)الثقافالالالل التار خيالالالل( إحالالالدى  ددتوتوتي الاله فالالال  إيقالالالا، الرالالعوب، وتحر الالالي الةمالالال ، واالالالد لالال
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ل المسالالى  المعاصالالر، ويلالالي الثقافالالات السالالت األساسالاليل، التالال  يجالالب أ  يتسالالى  بةالالا الداليالال
ف  كتالاب  )ثقافالل الداليالل(، واالد أررالدت فال  هللااليا الاتالاب إلالا تنبيةالات مةمالل فال  االراءة 

 التار خ ، ينبب  لال داليل بصير أ  ي عةا نصب لينيه.
معنيالالالي   -مالالال  الم سالالالر   والمحالالالدثي  وال قةالالالاء -واالالالد كالالالا  كبالالالار لىمالالالاء األمالالالل 

عالالي  والخطيالالب وابالال  الجالالو و وابالال  كثيالالر بالتالالار خ ، وصالالن وا فيالاله، مثالالل الطبالالرو وأبالال  ن
 واليهللاب  واب  حجر والسيوط  وغيرهللا . 

 هللايا واد اسمت هللايص الدراسل بعد المقدمل إلا خمسل أبواب:
األو : لالال  جالالور العىمالالانيي  لىالالا التالالار خ اإلسالالالم ، وتحالالر  ة  لالاله، ومسالالالدة 

 بع  الدلاة ف  يلي.
 وموا ةما م  رر عل اإلسال .والثان : ل  الدولل األمويل والدولل العباسيل 
 والثاله: ل  تار خنا وماله م  ممثر وم اخر.

 والراب : م  المسؤو  ل  ترويه صورة تار خنا؟ 
 والخامس: ل  إلادة كتابل تار خنا وكيف تاو  .

ن  ألرجو بةيص الدراسل : أ  أصوب خطر راأ ببير حق، وأ  أنصف أمتنالا  وا 
د األمالالالور إلالالالا نصالالالابةا ، معتمالالالدا لىالالالا الحقالالالاوق ال وح الالالارتنا وتراثنالالالا وتار خنالالالا، وأ  أر 

لالا األدلالل الناصالعل، ال إلالا مجالرد  لىا األباطيالل، ومسالتندا إلالا المصالادر الموثقالل ، وا 
ا كالالل االالو  إلالالا ااوىالاله، وكالالل نقالالل إلالالا مرجعالاله،  الالالدلاوى ال ارغالالل، واألاالالوا  المرسالالىل. رادف

، ونخىالالوا األااو الالل،  مسالالت يدا مالال  تحقيقالالات أهللاالالل العىالال  الثقالالات، الالاليي  محصالالوا الروايالالات
 وردوا المبالبات والتةاو ل.

 
 

أسالالالر    تعالالالالا أ  يجعالالالل هللاالالاليا العمالالالل خالصالالالا لوجةالالاله، وأ  يثقالالالل بالالاله موا  ننالالالا 
نصاف الحقيقالل، وأ  يب الر لنالا  نارة السبيل، وا  لندص، وأ  يسة  ف  تصحي  الم اهللاي ، وا 
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دنالالالا، إنالالاله سالالالمي  مالالالا    بالالاله القىالالال ، أو رالالالو بالالاله ال كالالالر. وأ  يرجرنالالالا لىالالالا تحرف نالالالا واجتةا
  مجيب.
 

 يوسف القرضاوي

 هللاال1424الدوحل: رةر رم ا  المباري 
   2003نوفمبر                
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(1) 
جور العلمانيين على التاريخ الإسلامي  

 وتحريفهم له وقسوة بعض الإسلاميين عليه
 

 

 لمر.إبطا  دلوى أ  الرر عل ل  تطبق إال ف  لةد -1
 ارنا. 13الرر عل كانت أساس المجتم  اإلسالم  طوا  -2
 نمويج صارا لتحر ف تار خنا اإلسالم .-3
 اسوة بع  الدلاة الابار لىا التار خ اإلسالم .-4
 رةادات بع  م  اسوا لىا التار خ اإلسالم . -5
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(1) 
 إبطال دعوى أن الشريعة لم تطبق إال في عهد عمر

 حقيقة دعوى العلمانيين: 
ْر الاله، ودلالالوى تنالالادو لىالالا ن سالالةا  أرالالاأ العىمالالانيو  فالال  لصالالرنا فر الالل مالالا فيةالالا مي
بالبطال ، وهللا : أ  الرر عل ل  تطبق إال ف  لةد الخى الاء الرارالدي ، بالل االا  بع الة  
: إنةالا لنالد الترمالل والتحقيالق لال  تطبالق إال فال  لةالد لمالر بال  الخطالاب. فكيالف تالالدلوننا 

ل أخ قالالت العصالالور اإلسالالالميل كىةالالا فالال  تطبيقةالالا، فةالالل يعقالالل أ  ي رالالل اليالالو  إلالالا رالالر ع
 الما و  طوا  التار خ ، وننج  نح  ف  لصرنا هللايا فيما أخ قوا فيه؟!

ويهللابالالوا إلالالا أ  الرالالالر عل )فكالالرة مثاليالالالل( تستعصالال  لىالالا التطبيالالالق لنالالد مواجةالالالل 
 أصدع راهللاد لىا ما يدلو . -فيما  لموا –الواا  المعيش. والتار خ 

مانيو  اليي  االوا هللايا الاال  وكرروص ورددوص لىالا مسالامعنا كثيالرا، لال  يكال  والعى
هللاالاليا مالال  ابتاالالارهللا  ، وال مالال  بنالالات أفكالالارهللا  ، بالالل كالالا  أو  مالال  االالاله الااتالالب المعالالروف 
األستاي خالد محمد خالد، ف  بدايل تةورص فال  أواوالل الخمسالينيات مال  القالر  العرالر  ، 

و أثالار ال وابال  هللانالا وهللانالاي، وتبنتاله جةالات رالتا وف  كتابه الرةير ) مال  هللانالا نبالدأ( الالي
مرالالبوهللال ، خالالدمةا الاتالالاب مالال  حيالاله ال ير الالد مؤل الاله ، واالالد اسالالتبىوا الاتالالاب واسالالتخدموص 

 أسوء استخدا  لترييد أغرا ة  السيول.
كا  ممالا االاله الراليخ خالالد غ الر   لاله : ال تقولالوا : لةالد الرارالدي ، فعةالد أبال  

الردة ونحوهللاا، ولةد لثما  كا  لةالد فتنالل انتةالت بكر كا  لمدة سنتي  ربىتا بحروب 
بالثورة لىيه واتىه، ولةد لى  كا  لةد حالروب أهللاىيالل!! فىال  يبالق إي  غيالر لةالد لمالر 
، ولمالالر كالالا  )فىتالالل( يصالالعب أ  تتاالالرر!  وبعالالد يلالالي كانالالت العصالالور كىةالالا انحرافالالا لالال  

 اإلسال ، ورر عل اإلسال  ، واي  اإلسال ! 
، وا   ل  ينسالبوص (1)ستاي خالد، ونقىه لنه العىمانيو  هللايا الاال  أو نحوص االه األ

 إليه. وادلوص ألن سة .

                                                           
 .«اإلسالم والعلمانية»وقد نقلنا كالمه ورددان عليه يف كتابنا  «عن الصحوة»مثل فؤاد زكراي يف كتابه  1
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وا   ممالا ينببالال  أ  نسالالجىه هللانالالا بكالالل التال ا  : أ  األسالالتاي خالالالدا ، االالد رجالال  لالال  
هللايص المقولل، وألى  يلي لىا النالاس بصالراحل ورالجالل اىمالا تتالوافر لاثيالر مال  النالاس، 

، وكتالالالب فالالال  يلالالالي كتابالالاله (1)ولىمانيتالالالهوخطالالالر ن سالالاله فيمالالالا يهللاالالالب إليالالاله مالالال  اوميالالالل الحكالالال  
)الدولل ف  اإلسال (اليو أاد فيه أ  اإلسال  دي  ودولل ، كما بي  ف  مقدمته الالدواف  
الت  جعىته يسير ف  هللايا االتجاص ف  يلي الوات ، فركر   لىريخ خالد ، وجال اص لال  

 دينه وأمته خيرا، وغ ر له ما أخطر فيه.
 ى العريضة: الرد اإلجمالي على هذه الدعو 

وأبدأ هللانا بالرد اإلجمال  لىا هللايص الدلوى ، الت  تىمت أمل كامىالل ، وتىمالت 
تار خالالا حالالافال، وتىمالالالت ح الالارة أ الالالاءت بةالالا الالالدنيا ارونالالالا مديالالدة . ثالالال  نالالرد لىيةالالالا ردا 
نجا اتةالالا، و نصالالف  م صالالال، ينصالالف األمالالل ، و نصالالف رالالر عتةا، و نصالالف ح الالارتةا وا 

يالالالادي  العىالالال  والالالالدلوة واألدب والثقافالالالل وال نالالالو  تار خةالالالا وّصالالالنفاله فالالال  كالالالل ميالالالدا  مالالال  م
والعمرا  والجةاد برتا ألوانه وأنواله. ونبدأ ببيا  األغال  والمبالطات الت  تت المنةا 

 هللايص الدلوى التالمل.
 أغالط أو مغالطات ثالث في هذه الدعوى: 

 إ  هللايا القو  ينطوو لىا أغال  أو مبالطات رتا، نيكر منةا ثالثا:
 عهد الراشدين إلى عهد عمر فقط:  اختزال  -1

أو  هللاالالاليص األغالالالال  أو المبالطالالالات، هللاالالالو اختالالال ا  لةالالالد الرارالالالدي  كىالالاله إلالالالا لةالالالد 
لمر وحدص، متجالاهللاىي  لةالد أبال  بكالر )ر ال    لناله(، ومالا فياله مال  إنجالا ات 
هللااوىالالل، رغالال  اصالالرص،  فقالالد حالالارب المرتالالدي  ومالالانع  ال كالالاة، وألالالادهللا  إلالالا حتيالالرة 

قالالالواة  ، وكانالالالت دولتالالاله أو  دولالالالل فالالال  التالالالار خ ترالالال  اإلسالالالال  ، وح الالالر لى قالالالراء ح
الحالالرب ، وتجالاليفش الجيالالوش مالال  أجالالل حقالالوع ال قالالراء، واالالد االالا  فالال  يلالالي اولتالاله 

 .(2")و  لو منعون  لقاال كانوا يؤدونه إلا رسو    لقاتىتة  لىيه"الرةيرة: 

                                                           
 رد عليه صديقه الشيخ حممد الغزايل يف ذلك الوقت بكتابه ) من هنا نعلم ( كما رد عليه آخرون. 1
 ،(20) اإليما  ف  ومسى  ،(7284) والسنل بالاتاب اإللتصا  ف  البخارو  رواص: لىيه مت ق(  2)

 .هللار رة أب  ل 
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وهللاو اليو بدأ ال توش اإلسالالميل ، فال  حرباله مال  فالارس والالرو ، واالد لحالق       
 بربه ومعركل )اليرموي( م  إمبراطور ل الرو  ااومل.

وهللاو اليو أرسا مبادئ أخالايل ف  الحرب استمدهللاا مال  كتالاب   ومال        
، (1)التعبالدسنل رسوله، فروصا أال يقتل الرهللابا ، وأ  يتركوا وما فرغوا أن سالة  لاله مال  

وهللاالالو الالاليو أنكالالر أ  ينقالالل إليالاله رأس مقتالالو  مالال  األلالالداء، واالالا : ال ينقالالل إلالال  رأس بعالالد 
 . (2)اليو 

وهللاو اليو أرسا المبادئ الدستور ل ف  تقييد سىطل الحاا  وراابل الرعب      
لىيه، مني أو  خطبل خطبةالا حالي  اا :أيةالا النالاس إنال  وليالت لىاليك  ، ولسالت بخيالرك  

لىا حق فالرلينون ، وا   رأيتمالون  لىالا باطالل فقومالون ، أطيعالون  مالا ، فإ  رأيتمون  
إلالالا غيالالر يلالالي مالال  األلمالالا   3أطعالالت   فالاليك  ، فالالإ  لصالاليته فالالال طالالالل لالال  لىالاليك ...

 الصالحات، واإلنجا ات المباركات.
حتالا االا  د. محمالالد حسالي  هللايكالالل ، فال  كتابالاله "الصالديق أبالالوبكر" : أليسالت هللاالاليص 

  وثالثالالل أرالالةر ، تطمالالو  أمالال  ثالالاورة ، وتصالالب  أمالالل بعالال  معجالال ات التالالار خ؟! فالال  سالالنتي
متحدة اويل ، مرهللاوبل الاىمل ، ل   ة الجانب، حتا لتبال و اإلمبراطالور تي  العتيمتالي ، 
الىتالالي  تحكمالالا  العالالال ، وتوجةالالا  ح الالارته، لتالالنة  بعالالبء الح الالارة فالال  العالالال  ارونالالا 

 بعد يلي .
أبال  بكالر مجةالودا، هللايا أمر ل  يسجل التار خ مثىه، فالال لجالب أ  يقت ال  مال  

 .4تنوء به العصبل أولو القوة .. واد تخطا الستي  يو  بوي .. 

                                                           

 «الكربى» يف والبيهقي ،(200 /5) «مصنفه» يف الرزاق وعبد ،ت األعظمي (1627) موطئه يف مالك رواه(  1)
 .حيىي بن سعيد عن( 145 /9) السري كتاب

والبيهقي  ،(2649) سننه يف منصور بن سعيد(, 8620) «الكربى»النسائي يف السري من  رواه( 2)
(, وابن حجر يف التلخيص 9/107(, وصححه ابن امللقن يف البدر املنري )8/223يف كتاب السري )

 .عن عقبة بن عامر, (288, 287 /4احلبري )
 إسناده، وصحح( 414 /9) والنهاية البداية يف كثري  وابن ،(82 /6) السرية يف هشام ابن ذكره (3)

 .مالك بن أنس عن
 .345انظر الصديق أبوبكر : ص  4
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السالالالنوات األولالالالا فالالال  لةالالالد لثمالالالا  ر الالال    لنالالاله ومالالالا  -كالالاليلي –ومتجالالالاهللاىي  
حققالالت مالال  رخالالاء ورفاهللايالالالل فالال  الالالداخل ، وفتوحالالات وانتصالالالارات فالال  الخالالارج، فالال  البالالالر 
والبحالالر، كمالالا يرالالةد بالاليلي التالالار خ، وهللاالالو أو  خىي الالل يركالالب المسالالىمو  البحالالر فالال  لةالالدص 

ه مالال  فقالاله فالال  غالال اة فالال  سالالبيل   ، كمالالا برالالرتنا بالاليلي األحاديالاله الصالالحاش . ومالالا خى الال
( الالالاليو يطىالالالق  السياسالالل الرالالالرليل، وفتالالالاوى لةالالالا ايمتةالالالا ، مثالالالل لالالد  إيقالالالاأ )طالالالالع ال الالالارف
امرأته ف  مر  موته، فرارا م  ميراثةا له، ير د أ  يحرمةا مال  الميالراه، فالرد لثمالا  
يلالالالي ، وورثةالالالا منالالاله إيا مالالالات فالالال  هللاالالالاليا المالالالر ، ومثالالالل إجالالالا ة التقالالالا  اإلبالالالل ال الالالالالل، 

حتالالا يالالرت  صالالاحبةا فيرخالاليهللاا. واالالد كانالالت األحاديالاله النبويالالل  وو الالعةا فالال  بيالالت المالالا .
تمنالال  يلالالي. فالالرأى أ  هللاالاليا مالال  تصالالالرفات الرسالالو  الاالالر   بوصالال ه إمامالالا لسمالالل، فيجالالالو  

 . 1لإلما  بعدص أ  يكو  له نتر آخر
مالالالا أرسالالالاص لىالالال  ر الالال    لنالالاله، وكالالالر    وجةالالاله مالالال   - كالالاليلي -ومتجالالالاهللاىي  

، ومعامىالالل الببالالاة والخالالارجي  لىالالا اإلمالالا ، مبالالادئ فالال  سياسالالل الحكالال  ، وسياسالالل المالالا 
بالالالرغ  الصالالالراأ، الالالاليو واالالال  بينالالاله وبالالالي  األطالالالراف األخالالالرى. واالالالد تالالالري لنالالالا ثالالالروة فقةيالالالل ، 
وتطبيقات لمىيل ف  أمور رتا ، ومنةا )ت مي  الصناأ( إيا أتى وا ما بريالدية  ، ولال  

 يثبتوا أ  يلي كا  بر ء فوع ادرتة .
  ح بالالالالا معار الالالالا لالالالاله، فالالالالرارهللا  لىالالالالالا ومالالالال  يلالالالالي تعامىالالالاله مالالالال  الخالالالالوارج بوصالالالالال ة

أ   ، واالالا  لةالال  : لاالال  لىينالالا ثالالاله: ال نمالالنعك  مسالالاجد  مالالا دامالالت سالالىيملمعار الالتة  
نمالالالالنعك  فيواالالالالا مالالالالا كانالالالالت أيالالالالديك  مالالالال  أيالالالالدينا, وال نقالالالالاتىا  حتالالالالا ، وال يالالالاليكر فيةالالالالا اسالالالالمه

 .(2«)تقاتىوا
 وف  هللايا إارار ألح اب المعار ل ، ما دامت ال تستخد  السالش. 

                                                           

:   أيًضا انظرللدكتور حممد يوسف موسى, و  85-83( انظر: اتريخ الفقه اإلسالمي: فقه الصحابة والتابعني صـ1)
 نشر مكتبة وهبة القاهرة. 12-10صـ كتابنا )الشريعة اإلسالمية صاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان(

 /7) األوسط يف والطرباين حسن، إسناده: عوَّامة وقال ،(7/562) اجَلَمل يف شيبة أيب ابن رواه(  2)
 جممع يف اهليثمي وقال علي، عن( 184 /8) البغي أهل قتال كتاب  الكربى يف والبيهقي ،(376
 األلباين وضعَّفه ،(364 /6) ضعيف وهو الكويف كثري  بن حممد وفيه األوسط يف الطرباين رواه: الزوائد

 /6) اهلجرة من وثالثني سبع سنة حوادث الطربي اتريخ: وانظر ،(2467) الغليل رواءاإل خمتصر يف
41.) 
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 فتاوى رتا ف  فقه المعامالت وغيرهللاا.إلا 
 تكرار النموذج العمري بصورة وأخرى: 

البىالالالو الثالالالان  أو المبالطالالالل الثانيالالالل ، هللاالالال  االدلالالالاء بالالالر  لمالالالر كالالالا  فىتالالالل ال  -1
تتاالالرر، فةالالو االالو  يكيبالاله الوااالال  التالالار خ ، فقالالد رأينالالا النمالالويج العمالالرو يتاالالرر فالال  صالالور 

الحجالالال  والدرجالالاللف الخالالالتالف  مختى الالالل ، وفالالال  لصالالالور مختى الالالل ، وا   لالالال  يكالالال  فالالال  ن الالالس
 األلوا  ، واختالف العصر.

الالميه لمالالر بالال  لبالالد الع  الال  ، الالاليو أاالالا  العالالد ، وأحيالالا مالالا مالالات مالال   رأينالالاص فالال  س 
سالالالننه ، ورد المتالالالال  ، ومكالالال  لالالالدي    فالالال  األر ، وألالالالاد الحكالالال  إلالالالا نةالالال  الخالفالالالل 

  يكال  لاله إال الراردة ، حتا سماص المسالىمو  " خالامس الرارالدي ". وبىال  مال   هللاالدص أناله لال
امالاليو واحالالد ، الحالالر النالالاس اتسالالاخه لىيالاله ، فكىمالالوا  وجتالاله فالال  غسالالىه، فقالالالت لةالال  : 

 (1)و  ما له غيرص!!
ورغ  اصر مدتاله ، اسالتطاأ أ  يباله األمال  والرخالاء واالسالتقرار فال  أنحالاء دار 

 اإلسال .
رأينالالالاص فالالال  سالالاليرة ي  الالالد بالالال  الوليالالالد، الالالاليو ثالالالار لىالالالا ابالالال  لمالالاله الوليالالالد بالالال  ي  الالالد ، 

نالالالاله وانحرافالالالاله ، وأراد أ  يجالالالالدد مالالالال  سالالالالن  اإلسالالالالال  ولدلالالالاله مالالالالا بىالالالال ، وكالالالالا  يىقالالالالب لمجو 
"النالالااو"ف ألنالاله نقالالو مالال  ألطيالالات الجنالالد ، لتالالوفير المالالا  لىمصالالارف األخالالرى، وكالالا  
هللاو واب  لبد الع    ألد  بن  مروا ، ولا  لسوء حر المسىمي ، وافاص أجىاله المحتالو  

 بعد ستل أرةر!
ر الالالدي  محمالالود الرالالةيد ، الالاليو كالالانوا يرالالبةونه فالال  مثالالل نالالو  -بعالالد يلالالي –رأينالالاص 

بالرارالالالدي  فالالال  سالالاليرته ، ولدلالالاله ، وجةالالالادص لىبالالال اة الصالالالىيبيي  ، وتصالالالميمه لىالالالا تطةيالالالر 
 المجتم  م  التى  وال ساد.

رالةد  ,رأيناص ف  مثل صالش الدي  األيوب ، اليو رةد له خصومه ابل أنصارص
 رةد له المسىمو . له الصىيبيو  البربيو ، اليو حاربة  وحاربوص، كما

                                                           

 .(48)ص احَلَكم َعبد بنال« سرية عمر بن عبد العزيز( » 1)
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صالالحي  أ  واحالالدا مالال  هللاالالؤالء لالال  يبىالال  مبىالال  لمالالرف أل  ألالالوا  لمالالر كالالانوا مالال  
الصالالالالحابل الاالالالالرا ، ولصالالالالرص كالالالالا  لصالالالالر الصالالالالحابل، وهللاالالالاليص ميالالالال ة لالالالال  تاالالالال  ألحالالالالد ممالالالال  

 يكرناهللا .
 
 
 المجازفة بتجريح التاريخ اإلسالمي كله:  -3

لحقالالالالاوق التالالالالار خ أ  والبىالالالو الثالالالالاله أو المبالطالالالل الثالثالالالالل: أ  مالالال  التىالالالال  الب الالاليفي  
نطىالالالق الحكالالال  لىالالالا جميالالال  خى الالالاء بنالالال  أميالالالل ، وبنالالال  العبالالالاس ، وآ  لثمالالالالا  ، 
وسالطي  المماليي ف  مصر والرا ، ومىالوي المالرابطي ، والموحالدي  ، وغيالرهللا  
 –فالالالال  المبالالالالرب، وسالالالالالطي  المبالالالالو  فالالالال  الةنالالالالد، وآسالالالاليا وغيالالالالرهللا  : بالالالالرنة  كالالالالانوا 

   ، ونة  اإلسال .تىمل وفجرة ، ومنحرفي  ل  لد  اإلسال -جميعا
فالالواا  أ  هللاالاليا لالاليس مال  اإلنصالالاف فالال  رال ء ، فقالالد كالالا  مال  هللاالالؤالء كثيالالرو  ، 
اتص وا بكثير م  العد  وال  ل وحس  السيرة ، وال سيما إيا اورنوا ببيالرهللا  مال  حكالا  

 العال  ف   منة . 
ولاننالالا كثيالالرا مالالا نرخالالي أخبالالار تار خنالالا مالال  مصالالادر غيالالر موثقالالل ، وروايالالات غيالالر 

 لو لمل فيةا مب   )الجرش والتعديل( ، ل  تق  لةا ااومل.ثابتل ، 
فكيالالالالالالالالف، وبعالالالالالالالال  مصالالالالالالالالادرنا كتالالالالالالالالب األدب واألااصالالالالالالالاليو، مثالالالالالالالالل "األغالالالالالالالالان " 

 "النةر المسمو " ؟! (1)لسص ةان ، اليو سماص أحد إخواننا
واألغان  إنما يؤرا لرر حل معينل م  المجتم  هللا  رر حل أهللال الىةو والطالرب 

 ىو  المجتم  كىه.وم  حولة ، وهللاؤالء ال يمث
إننالال  ّأرالالبفيه الالاليو يرخالالي صالالورة الحكالال  أو المجتمالال  مالال  كتالالاب مثالالل "األغالالان " ، 
بالالاليو يحكالال  لىالالا المجتمالال  المصالالرو كىالاله مالال  خالالال  "األفالالال " السالالينماويل المصالالر ل ، 

داخل المجتم  ، وهللا  مالا يسالمونه "الوسالو  –جدا  –الت  كثيرا ما تمثل رر حل محدودة 
 ال ن ".

                                                           

 ( هو الدكتور عبد العظيم الديب أستاذ الفقه واألصول جبامعة قطر وحمقق تراث إمام احلرمني اجلويين.1)
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إلالالالالا رجالالالالل مثالالالالل هللاالالالالارو  الررالالالاليد ، نجالالالالد األخبالالالالار ي  والقصاصالالالالي  فالالالالإيا نترنالالالالا 
صالالوروص ، وكرنالاله رجالالل خاللالالل وفجالالور، ال لالاالالل لالاله بالالالعى ، وال بالعمالالل، وال بالعبالالادة ، 

 وال بالجةاد ، وال بالعد ، وال بال  ل.
والواا  أ  الوااو  الثابتل م  سيرة الرجل، اليو بىبالت الح الارة اإلسالالميل فال  

يو كالالا  يةابالاله مىالالوي العالالال ، ويقالالدرو  االالدرص، والالاليو كالالا  يبالال و لامالالا، لةالالدص أوجةالالا، والالال
 ويح  لاما: تايب هللايص األااو ل المصنولل.

واالالالد دافالالال  لنالالاله ابالالال  خىالالالدو  فالالال  مقدمتالالاله دفالالالالا لىميالالالا رصالالالينا، يالالالرد بالالاله لىالالالا  
المتقولي  والخراصي ، وا   كانت حياته ، ال تخىو م  هللانات ، غ ر   لنالا ولاله. ولانفالا 

ا  بمجموأ ص اته وألماله، م ايالاص وليوباله، حسالناته وساليواته، فمال  ثقىالت نقيس أو إنس
مالالوا    حسالالناته ، فرولوالالي هللاالال  الم ىحالالو . وهللاالاليا هللاالالو الالالنة  اإللةالال  العالالاد  فالال  محاسالالبل 

 الناس.
وا   فيمالالا كتبالالاله اإلمالالا  أبالالالو يوسالالف فالالال  كتابالاله " الخالالالراج" لةالاليا الخىي الالالل الجىيالالالل ، 

 –الماليل، وما ولته به ف  مطىال  كتاباله ليةتدو به ، ويسير لىا أحكامه ف  الروو  
لدليالا ناصعا لىا ما لىرر عل وايمةا وأحكامةا م  مكانالل لىيالا فال  ن ساله، وفال  حياتاله 

 كىةا.
والرالاهللاد هللانالالا: أ  كالل خىي الالل أو مىالالي أو سالىطا  لتالالي  فالال  تالار خ اإلسالالال  : لالال  

ونصالحه  تا  لتمته إال بمقدار صىته بةاليص الرالر عل اإلسالالميل، وحسال  اياماله لىيةالا،
 هلل ولرسوله ولاتابه ولىمسىمي  لامل.

وحسالالالبنا أ  نالالاليكر مالالال  لتمالالالاء السالالالالطي  واألمالالالراء هللانالالالا، ممالالال  حقالالالق   لىيالالاله 
أيالالالدية  الخيالالالر لىمسالالالىمي  ، وكتالالالبة  التالالالار خ فالالال  سالالالجل الخالالالالدي : السالالالىطا  نالالالور الالالالدي  

ي  ، محمالالود المىقالالب بالرالالةيد ، الالاليو أحيالالا   بالاله سالالنل الرارالالدي  ، وأاالالا  بالاله معالالال  الالالد
 .(1)واةر بسي ه الصىيبيي 

يكر الحافر المؤرا أبالو رالامل المقدسال  فال  كتاباله المسالما " أ هللاالار الرو التي  
 ف  أخبار الدولتي ": 

                                                           
 بريوت. –انظر: كتاب الدكتور عماد الدين خليل عن نور الدين حممود: الرجل والتجربة، نشر مؤسسة الرسالة  1
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أ  نور الدي  الرةيد لما ول  الحك  ، كانت البالد لىا أسوأ األحالوا  مال  كالل 
، وارتالروا و  الالبالدؤ ناحيل ، ف كالر لقالالء الدولالل فيمالا يجالب السالير لىياله فال  إصالالش رال

أ  مجالالرد تن يالالي أحكالالا  الرالالرأ لنالالد ثبالالوت إجالالرا  المجالالرمي  ثبوتالالا رالالرليا، ال يك الال  فالال  
امعةالالال  ، فالالالال بالالالد مالالال  أخالالاليهللا  برحكالالالا  ااسالالاليل سياسالالاليل حتالالالا يسالالالتتب األمالالال  ، وتصالالالى  
األحوا ، فرجوا العال  الصال  الريخ لمر المال الموصى  لمالا لاله مال  المن لالل السالاميل 

ل إلالا مسالام  المىالي يلالي الالرأو لند نور الدي  ابل توليه ا لمىي لعىمه ودينه: أ  يوصفي
الحصيف ف  تنة ، فقبالل رجالاءهللا  ، وكتالب إلالا نالور الالدي  يوصاليه بال الرب لىالا يالد 

 ال ول اآلثمل برحكا  صارمل، بدو  انتتار إلا ثبوت إجرامة  ثبوتا ررليا. 
نالالاص: وبعالالد أ  االالرأ المىالالي توصالاليل الرالاليخ، كتالالب لىالالا تةرهللاالالا بيالالدص الار مالالل مالالا مع

"حارالالا أ  أجالالا و أحالالدا بجالالر  ابالالل أ  يثبالالت جرمالاله ثبوتالالا رالالرليا، وحارالالا أ  أتةالالاو  فالال  
لقوبل مجالر  ثبالت جرماله ثبوتالا رالرليا، ولالو جر الت لىالا مالا رسالمته التوصاليل لال  لانالت 
كمالال  ي  الالل لقالالل ن سالاله لىالالا لىالال    جالالل رالالرنه، ولالالو لالال  يكالال  هللاالاليا الرالالرأ كافيالالا فالال  

 !ىه"إصالش رؤو  العباد لما بعه به خات  رس
 وألادهللاا إلا الريخ.

ولمالالا اطفىالال  الرالاليخ لىالالا هللاالاليا التوايالال  المىاالال  الحالالا  ، بكالالا بكالالاءا مالالرا واالالا : يالالا 
لىخيبالالالالل، كالالالالا  الواجالالالالب لىالالالال  أ  أاالالالالو  مالالالالا االالالالاله المىالالالالي! فانقىبالالالالت األو الالالالاأ، وانعكالالالالس 

 األمر..
فتاب م  توصيته أصدع توبل، وجرى المىي ف  تسيير األمور لىالا مالا رسالمه 

فصالالالىحت الالالالبالد، و ا  ال سالالالاد، فالالال  مالالالدة يسالالاليرة، وأصالالالبحت تىالالالي الرالالالرأ حرفالالالا فحرفالالالا، 
األصالالالقاأ بحيالالاله لالالالو سالالالافرت غالالالادة حسالالالناء وحالالالدهللاا، ومعةالالالا أثمالالال  الجالالالواهللار واألحجالالالار 
الار مالل مال  أاصالالا الالبالد إلالالا أاصالاهللاا، مالالا حالدفثت أحالالدا ن ساله أ  يمسالالةا بسالوء ال فالال  

 مالةا وال ف  لر ةا.
مىالي الصالال  مال  اإلصالالحات واد ااتتت كتب التالار خ بمالا تال  لىالا يالد هللااليا ال

العتيمالالالل، بعالالالد تطةيالالالرص أر  الرالالالا  ومصالالالر مالالال  لالالالدوا  أهللاالالالل الصالالالىيب، حتالالالا ألحالالالق 
 .(1)بالخى اء الراردي  بسيرته الرريدة"

                                                           
 (.320-331عن مقاالت الكوثري ) 1
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ومثل الرةيد نور الدي  محمود تىمييص وخر جه السالىطا  صالالش الالدي  األيالوب  
طفالي " الرالةيرة، والاليو  اليو حقق   لىالا يدياله النصالر لىالا الصالىيبيي  فال  معركالل "حي

فالالت  القالالدس، واسالالتردهللاا مالال  أيالالدو البالال اة األوروبيالالي ، بعالالد أ  دامالالت فالال  أيالالدية  تسالالعي  
 لاما.

لقد حرو صالالش الالدي  لىالا إحيالاء األحكالا  الرالرليل والسالنل النبويالل، بعالد أ  
فسالالالادا فالالال  كالالالل رالالال ء، فكالالالانوا يمنعالالالو  أهللاالالالل  -المسالالالمو  بال الالالاطميي  –لالالالاه الّعب يالالالديو  

ثي  إلالالا مبالالادرة مصالالر، وكالالانوا السالالنل مالال  االالراءة الحالال ديه، حتالالا ا الالطر بعالال  المحالالدف
، فىالاله دينالالار وأردب"..  يكالالافوو  النالالاس لىالالا لعالال  الصالالحابل، ويقولالالو : "مالال  لعالال  وسالالبف

 إلا آخر ما ابتدلوا ف  دي    ، وأفسدوا ف  دنيا الناس.
أما صالش الدي  ، فقد أحيا السنل ، حتالا إناله اصالطحب معاله مال  العىمالاء مال  

 ي  البخارو، وهللاو ف  المعمعل، وف  اىب الميدا .يدرس له صح
أ  أحالد رجالاله المتميال    لنالدص، اسالتعداص  -رحمه  –ومما ييكر لصالش الدي  

يوما لىا رجل غره فال  معامىالل، فمالا كالا  مال  السالىطا  المالؤم  إال أ  االا  لاله: " مالا 
لسالالالالا أ  أصالالالالن  لالالالالي ، ولىمسالالالالىمي  االالالالا  يحكالالالال  بيالالالالنة  ؟! والحالالالالق الرالالالالرل  مبسالالالالو  

نما أنا لبالد الرالرأ ورالحنته، فالالحق يق الا لى خاصل والعامل، وأوامرص ونواهللايه ممتثىل، وا 
 .1لي أو لىيي"!

وهللاالالالالو  - يس إال من الالالاليا لحكالالالال  الرالالالالرأ كالرالالالالحنلومعنالالالالا لبالالالالارة السالالالالىطا : أنالالالاله لالالالال
وأ  الق الالالالالاة مسالالالالتقىو  بالالالالالحك ، ألنةالالالالال  يحكمالالالالو  بالرالالالالرأ العالالالالالاد   -صالالالالاحب الرالالالالرطل

 المساوو بي  الناس.
والتمسالالالالي بالرالالالالر عل ّكتيالالالالب صالالالالالش الالالالالدي  فالالالال  سالالالالجل الخالالالالالدي   وبةالالالاليا االلتالالالال ا 

 ولتماء التار خ، وأارف ب  ىه العدو والصديق.
 
 

 
                                                           

 بدمشق. –طبع املكتب اإلسالمي  –( الطبعة الثامنة 276لسيد رشيد رضا )ص عن كتاب "الوحي احملمدي" ل 1
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(2) 
 الشريعة كانت أساس المجتمع اإلسالمي

أ  التالار خ الصالالادع، يثبالت بو الالوش ال ر الب فيالاله:  -منالي البدايالالل -وأود أ  أاالرر
والقانون  لىمجتم  اإلسالم ، فال  أ  الرر عل اإلسالميل كانت هللا  األساس الدستورو 

جميالالالال  أاطالالالالار الدولالالالالل اإلسالالالالالميل، منالالالالي العةالالالالد النبالالالالوو، ولةالالالالد الخى الالالالاء الرارالالالالدي ، فمالالالال  
بعدهللا ، م  األمو ي  والعباسيي  والعثمانيي ، لقرو  متطاولل، إلا أ  دخل االسالتعمار 

ويحالاو  بالد المسىمي ، فبدأ يبيفر م  أصو  المجتمال  ، ومرتا اتاله العقديالل والرالرليل، 
تبديل هللاو ته، ومسخ رخصيته، ليتحالو  مال  األصالالل إلالا التبعيالل، فال  ال كالر والترالر   

 والتقاليد، وبيلي يسةل تطويعه وتةجينه وتسخيرص لما يراد منه.
نعالالالال  تىالالالالت الرالالالالر عل طالالالالوا  العصالالالالور اإلسالالالالالميل ابالالالالل دخالالالالو  االسالالالالتعمار بالالالالالد 

مصالالالالدر التوجيالالالاله المسالالالىمي : مصالالالالدر الترالالالر  ، ومصالالالالدر الق الالالاء، ومصالالالالدر ال تالالالوى، و 
 والتربيل والتعىي  لىمجتم  كىه، ول  يك  لةا م اح  ف  يلي.

واد رةد المؤرخو  البربيو  أن سة  : أ  ال جوة بي  المبادئ والقي  مال  ناحيالل 
، وبالالي  التطبيالالق والسالالىوي مالال  ناحيالالل أخالالرىف كانالالت لنالالد المسالالىمي  أ الاليق بكثيالالر منةالالا 

 لند أصحاب األديا  األخرى.
حر صالالي  لىالالا االلتالال ا  بالالدينة ، وأحكالالا   -حكامالالا ومحكالالومي  - كالالا  المسالالىمو  

رر عتة  م  أو أصحاب ديال  آخالر ف إليمالانة  بالر  االلتال ا  بتطبيالق رالرأ   إنمالا هللاالو 
ِمن   َك  انَ   َوَم  ا}موجالالب اإليمالالا ، ومقت الالا اإلسالالال  ، كمالالا االالا    تعالالالا:  ِمنَ  ة   َوَل  ِلُم  م   ِإَذا ُمم 

ِيَ    َرةُ  هَلُ   مُ  َيُك   ونَ  َأن   اَأم    رً  َوَرُس   ولُ ُ  اّللَُّ  َقَض   ى  َض   َ ًل  َض   لَّ  فَ َق   د   َوَرُس   وَل ُ  اّللََّ  يَ ع     ِ  َوَم   ن   َأم    رِِهم   ِم   ن   اْل 
 [.36األح اب:{]ُمِبيًنا

َ  ا}واالالا  تعالالالا:  لَ  َك  انَ   ِإَّنَّ ِمِنيَ  قَ   و  ُكمَ  َوَرُس  وِل ِ  اّللَِّ  ِإَل  ُدعُ  وا ِإَذا ال ُم  م   يَ ُقولُ  وا َأن   بَ ي    نَ ُهم   لِ  َيك 
ع َنا ِلُكونَ  ُهمُ  َوُأولَِئكَ  َوَأطَع َنا َسَِ   [.51النور:] {ال ُمف 

كانت الجماهللاير المسىمل ف  أنحاء الدولل اإلسالميل تىتال   باإلسالال  مرجعالا لةالا 
 ف  لباداتةا ومعامالتةا وسىوكياتةا. 

 كا  الناس يت وجو  ويطىقو ، و رثو  و ورثو ، وفق رر عل اإلسال .
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ويرترو  ، و ؤجرو  ويسترجرو ، ويمارسو  ساور  وكا  الناس يبيعو  
 معامالتة  وفق رر عل اإلسال .

وكانوا يتعامىو  م  مواليدهللا  إيا ولدوا ، وم  أمواتة  إيا ماتوا وفق رر عل 
 اإلسال  .

يا أركل لىية  ر ء ف  حياتة  : أحال  هللاو أ  حرا ؟ أسالرلوا إلالا العىمالاء،  وا 
 منة  اإلي  أو المن ، فال يمىاو  إال أ  يستجيبوا. يست تونة  ف  هللايا األمر، ليرخيوا

وبةيا أصبحت حياتة  ف  س رهللا  وح رهللا ، ف  خىوتة  وجىالوتة  ، وفال  لاليىة  
 ونةارهللا  : من بطل برحكا  اإلسال . 

هللاالاليا مالال  ناحيالالل االلتالال ا  . أمالالا مالال  حيالاله التطبيالالق: فالنالالاس مت الالاوتو ، كمالالا يكالالر 
ْنّة ْ }القرآ   هي  ت الي    ف مي ْنّة ْ  لين ْ سي مي د   و  ْنّة ْ  ّمْقت صي مي ابيق   و  ْير اتي  س  [. 32فالاطر:] {ّللَاي  بيإيْي ي  بياْلخ 

ْثن الا ثال َ }ولا  كىة  م  األمل المصط اة ، حتا التال  لن سه، لقولاله تعالالا:   اْلايت الاب   أ ْور 
ي    ْين ا اَليي ن ا مي ْ  اْصط    ب ادي ْنّة ْ  لي هي  ت الي    ف مي    [.32..{ ]فاطر:لين ْ سي

إ  الرالالالعوب المسالالالالىمل فالالال  مرالالالالارع األر  ومباربةالالالالا ، كانالالالت طالالالالوا  التالالالالار خ، 
تحالالالتا  إلالالالا هللاالالاليص الرالالالر عل فالالال  كالالالل رالالالوونةا ، وتالالالل )الق الالالاء( فالالال  كالالالل األاطالالالار يىتالالال   

 -حسالب التعبيالر الحالديه-الحك  بةا دو  سواهللاا بال ن اأ، فةال  مال  الناحيالل الدسالتور ل 
 جمي  أنحاء دار اإلسال . النتا  الوحيد ، المعترف به والمعمو  به ف 

كمالالا أ  )اإلفتالالاء( الالاليو يوجالاله جمالالاهللاير الرالالعوب، ويقالالو  بالاله العىمالالاء الالاليو يىجالالر 
لا اليو .  إلية  الناس طاوعي  مختار  : تل مىت ما بالرجوأ إلا الرر عل أبدا وا 

هللايا إلا أ  التار خ الصادع ينبونا ل  فترات م يول ما بي  حي  وآخالر، ر ع 
  أوفيالاء لالدينة  ، صالداوا مالا لاهللاالدوا   لىياله ، فحَكمالوا رالرأ  ، فيةا المسىمو  بحكا

الاليوا حالالدودص فالال  القر الالب والبعيالالد، ولالال  يخالالافوا فالال    لومالالل  وأاالالاموا لدلالاله فالال  األر ، ون ف
وا وسالالعدوا وانتصالروا، ولالال فت بةالال  األمالل وسالالعدت وانتصالالرت، وكالا  فالال  هللاالاليا  الوال  ، فعالال ف

الحكالالالا  المىتالالال مي  برالالالر عل  : أنصالالالال   العالالال ف والسالالالعادة والنصالالالر تحالالالت سالالالالىطا  هللاالالالؤالء
برهللاالالالالا  لىالالالالا صالالالالالحيل هللاالالالاليص الرالالالالر عل لىخىالالالالود ، وأ  الخيالالالالر كالالالالل الخيالالالالر فالالالال  اتبالةالالالالا، 

 وااللتصا  بحبىةا ، والرر كل الرر ف  االنحراف لنةا، واتباأ غير سبيىةا. 
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ولعالل مالال  أبالالر  األمثىالل التالال  تالاليكر بةاليا الصالالدد فالال  العةالد األمالالوو: سالاليرة لمالالر 
خصوصالا لىالا يالد  -الع    اليو ولال  الخالفالل بعالد أ  انحالرف الحكال  األمالوو ب  لبد 

, وأمسالالالت لالالاله لالالال  نةالالال  الرارالالالدي ، وارتاالالالب كثيالالالرا مالالال  المتالالالال  -طاغيالالالل مثالالالل الحجالالالاج
  سمات كيسرويل أو ايصر ل بعيدة ل  منة  اإلسال , وروش اإلسال .

فمالالا كالالا  مالال  لمالالر إال أ  أحيالالا العمالالل بالرالالر عل كىةالالا، فالالرلبا متالالاهللار التالالرف 
الالالالويل ، وأاالالالالا   واألبةالالالالل ، ورد المتالالالالال ، ومنالالالال  ال سالالالالاد، ولالالالالد  فالالالال  الرليالالالالل ، واسالالالال  بالسف
–الصالة، وآتا ال كاة، وأمالر بالالمعروف، ونةالا لال  المنكالر، فىال  تمال  ثالثالو  رالةرا 

 اوسالالاد اإلخالالاء واالسالالتقرار، وامفحالال حتالالا لالال  الرخالالاء واال دهللاالالار، -هللاالال  كالالل مالالدة خالفتالاله
ص لىمالاء المسالىمي  )مجالدد الماوالل األولالا( فال  دَ ال قر مال  بالي  النالاس. فالال لجالب أ  ل ال

اإلسال  ، أخيا م  الحديه الرر ف اليو رواص أبو داود وغيرص ل  أب  هللار رة مرفولالا: 
 .(1)" إ    يبعه لىا رأس كل ماول سنل لةيص األمل: م  يجدد لةا دينةا "

 روى البيةق  ف  الدالول ل  لمر ب  أسيد اا : 
"إنمالالالا ولالالال  لمالالالر بالالال  لبالالالد الع  الالال  ثالثالالالي  رالالالةرا، ال و  مالالالا مالالالات حتالالالا جعالالالل 
الرجالالل يرتينالالا بالمالالا  العتالالي  ، فيقالالو : اجعىالالوا هللاالاليا حيالاله تالالرو  فالال  ال قالالراء، فمالالا يبالالرش 

 (.2)حتا يرج  بماله ، يتيكر م  ي عه فيه فال يجدص، اد أغنا لمر الناس"
وكا  مناديه ينادو ف  الناس كالل يالو  : أيال  المسالااي  ؟ أيال  البالارمو  ؟ أيال  

، ليالالالت  الا ايالالالل لىمسالالالااي ، ويق الالال  ديالالال  البالالالارمي ، و الالال وج الالالالراغبي  فالالال  (3)النالالالااحو ؟
 النكاش.

ويكر واليه لىا أفر قيل )تونس وما حولةا( : أنه اجتمعت لنالدص أمالوا   كالوات 
يجالد . فكتالب إلالا لمالر يستراليرص: مالايا ي عالل بةاليا ، فبحه ل  فقراء ليردهللاالا فالية ، فىال  

 !(1)الما ؟ فقا  له: ارتر بةا راابا فرلتقةا
                                                           

 ،(522 /4) واملالحم الفنت يف واحلاكم ،(6527) األوسط يف والطرباين ،(4291) املالحم يف داود أبو رواه (1)
. الذهيب عنه وسكت املطبوع، من سقط فلعله ،(1845) القدير فيض يف املناوي تصحيحه نقل ولكن عنه وسكت

 .هريرة أيب عن
، ط . مصطفى احلليب ، 7/424انظر " فتح الباري" : , و العلمية الكتب دار( طبعة 6/493« )دالئل النبوة» 2

 .6/51وإرشاد الساري للقسطالين: 
 .(  ط إحياء الرتاث225 /9« )البداية والنهاية »ذكر ذلك ابن كثري يف  3
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أو إ  حصالاليىل ال كالالاة تحولالالت كىةالالا لتحر الالر الرايالالق، بعالالد أ  تحالالرر النالالاس مالال  
 ال قر. 

وفالالالالال  الرالالالالالةور الثالثالالالالالي  التالالالالال  ا الالالالالاهللاا خالالالالالامس الرارالالالالالدي : أحالالالالالده مالالالالالا يرالالالالالبه 
 (2)سجىه المؤرخو ، وتحده لنه الباحثو .)االنقالب( ف  الحياة اإلسالميل، مما 

 الحجاج ينحني إذعانا للشريعة: 
يكر اب  لبد ربه األديب األندلس  ف  كتابه الرةير )العقد ال ر الد( : أ  رجالال 

ّسالالىيي ابالال  ّسالالى ال ، دخالالل لىالالا الحجالالاج يرالالكو إليالاله متىمالالل حىالالت بالاله لىالالا  يقالالا  لالاله :
 أيدو رجاله . فكا  مما االه لىحجاج: 

. وهللّاالالالدي  من لالالالال ، (3)مالالالال  ّلالالالْر  العرالالالاليرة ، فّحىفيالالالق لىالالالا اسالالالالم لصالالالا لالالالاو 
 وّحرمّت لطاو !

ىالالالوص و رص،  يعنالالال  الرجالالالل : أ  هللاالالاليا كىالالاله أصالالالابه بالالالينب واحالالالد مالالال  العرالالاليرة ! فحمف
ولالالالاابوص بالالالينب غيالالالرص، كمالالالا ي عالالالل الطبالالالاة إلالالالا يومنالالالا هللاالالاليا. وكمالالالا ت عالالالل )إسالالالراويل( حالالالي  

   أسرته وتركة  ف  العراء.تعااب م  يقومو  بالعمىيات االسترةاديل بةد  من  
 اا  الحجاج يرد لىا الرجل : هللايةات ! أما سمعت او  الرالر: 

!  جانيي م  يجن  لىيي ، واد         تعدى الصحاش  مبارّي الّجْربي
 ولرب مرخوي بينب لريرة         ونالجا المقارّف صاحّب الينب!

قو  غير هللايا . اا : وما فقا  الرجل: أصى    األمير! إن  سمعت   ل  وجل ي
ا ي ا ا اّلوا} : -أو لىا لسا  إخوة يوسف–ياي ؟ اا : اا    تعالا   ل هّ  إي َ  اْلع  ي  ّ  أ يُّة 

ا أ باا ْيخا بييراا ر  ن ا ف ّخيْ  ك  د  ان هّ  أ ح  نيي    مي    ن ر اي   إيَنا م ك  اي   ا ا    * اْلّمْحسي  إياَل  ن ْرّخي   أ  ْ  ّللَاي  م ع 
ْدن ا م  ْ  ت ال ن ا و ج  صّ  م  ْند  . اا  الحجاج : لى   [79, 78يوسف : ] {ل ت اليّمو    إيياا إيَنا لي

بي  د ب  أب  مسى  .. فمث ل بي  يديه ، فقا : افكي لةيا ل  اسمه ، واصكي له 

                                                                                                                                                                      
 .59انظر: سرية عمر بن عبد العزيز البن عبد احلكم صـ 1
 من أفضل ما كتب يف ذلك: )مالمح االنقالب اإلسالمي يف خالفة عمر بن عبد العزيز( د. عماد الدين خليل. 2
:  يعين أن امسه وضع داخل حلقة أو دائرة من املداد كما يفعل أمام املواد اليت يرسب فيها التالميذ. وبتعبري العصر 3

 وضع امسه يف القائمة السوداء.
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)ااتب له صكا( بعطاوه ، واب  له من له ، وّمْر مناديا ينادو : صدع   ، وكيب 
 (1!)الرالر

القصل الت  ترو ةا كتب األدب تد  بو وش لىالا أ  لىرالر عل اإلسالالميل  فةيص
سىطانةا وهللايبتةا ، حتا لىالا طبالاة الحكالا . وهللااليص خصيصالل فر الدة تتميال  بةالا الرالر عل 
الربانيالالالالل لالالالال  األنتمالالالالل والقالالالالواني  الو الالالالعيل. كمالالالالا تالالالالدلنا لىالالالالا أ  أطبالالالالا الطبالالالالاة فالالالال  

أو تحالالدو نصوصالالةا، ولالالو  العصالالور األولالالا: لالال  يكالال  ليجالالرؤ لىالالا رفالال  رالالر عل  ،
 كا  هللاو الحجاج ب  يوسف ، المرةور بالقسوة والجبروت.

 تأثير الحكام في الشعوب في ذلك الزمن كان محدودا : 
وأود أ  أاو  منص ا فراو : إ  الحكا  ف  يلي ال م  ل  يك  لةال  مال  التالرثير 

 ما لىحكا  ف   مننا.
المجتمال ، فةال  التال  غالدت تمىالي فالحكومل ف   مننا أصب  لةا ترثير بالال  فال  

  ما  التعىي  والتربيل لىمجتم  كىه، م  الح انل إلا الجامعل.
وهللاالال  التالال  تمىالالي  مالالا  اإللالالال  كىالاله، بالاىمالالل المكتوبالالل ، والاىمالالل المسالالمولل ، 

 والاىمل المرويل ، وهللا  الت  تنقل لة  الحده والخبر والرأو، وتىونةا كما تراء.
 والدفاأ، والق اء والنيابل والررطل وغيرهللاا.وهللا  الت  تمىي  ما  األم  

إلا غير يلي مما أمسا ف  يد الدولل الحديثالل، حتالا االا  ال يىسالوف الو الع  
 ل الةاوىل لىا الترثير ف  الرعب.)برتراند راسل(: إ  م  ممي ات لصرنا ادرة الدول

 أما الدولل اديما، فما كانت تمىي هللايا كىه ، وال نص ه وال لررص.
اء هللاالال  الالاليي  يعىمالالو  النالالاس فالال  المسالالاجد والمالالدارس، ولالال  يكالال  أمالالر كالالا  العىمالال
 يلي إلا الدولل.

وكالالا  العىمالالاء هللاالال  الالاليي  ي تالالو  النالالاس فالال  رالالؤو  ديالالنة  وحيالالاتة  ، وال لالاالالل 
 لىدولل بة . 

                                                           
 طبق جلنة التأليف والرتمجة والنشر. 1/31،32انظر: العقد الفريد جـ1
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تعالالي  الق الالاة، ولاالالنة  كالالانوا يق الالو   –أو ممثىالالل فالال  اإلمالالا   –وكانالالت الدولالالل 
االالل لةالالا برحكالالامة ، واالالالد يحكمالالو  لىيةالالا ن سالالالةا. برحكالالامة  بمعالال   لالال  الدولالالالل، وال لال

 وكثيالالالرا مالالالا رأينالالالا الق الالالاة يحكمالالالو  لىالالالا األمالالالراء والخى الالالاء، فالالالال يمىاالالالو  إال أ  ين الالاليوا.
 وكا  القانو  الوحيد اليو يرج  إليه الق اة هللاو الرر عل.

ومالالا يتعىالالق بالمحافتالالل وتالالوفير األمالال  كانالالت الدولالالل مرالالبولل بالالالحرب أو السالالى ، 
بمعالال   فالال   الالوء ديالالنة  ا  النالالاس فالال  مالالدنة  واالالراهللا  يمارسالالو  حيالالاتة  وكالال .لىالالا بقاوةالالا

 . , أو ي يفق لىية لنةا، بكل حر ل، دو  أ  يساوىة  أحد أو يراجعة 
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(3) 
 نموذج صارخ لتحريف التاريخ

لقد أصب  تار خنا هللادفا يرميه كل م  فال  يالدص نبالل، مال  يمالي  ورالما ف ألناله لال  
  النالالالاس لمالالالا لجالالال وا لالالال  راص. وكالالالود لالالال  حمالالاليعالالالد يجالالالد مالالال  يالالالداف  لالالال  بي الالالته، و الالالي

إصالالالش حا الالرهللا ، والنةالالو  بالاله، والىحالالاع بموكالالب األمالال  المتقدمالالل: لالال  يجالالدوا مالالا يبالالرر 
فالسالالة  إال التجنالال  لىالالا التالالار خ، وتحميىالاله تبعالالل تخى ةالال  وتمالال اة  و الاليالة .  خيبالتة  وا 

 لالالالو  والحقيقالالالل أ  الالالالو ر و رهللاالالال  ال و ر التالالالار خ ، كمالالالا نجالالالد بع الالالة  يىالالالو  ال مالالالا ، وال
 لىا ال ما ، بل الىو  لىا أهللال ال ما .

 (1)نعيب زماننا والعيب فينا        وما لزماننا عيب سوانا
 وكما االت الخنساء: 

 إن الجديدين في طول اختالفهما      ال يفسدان، ولكن يفسد الناس!
ومال  أسالوأ مالالا رأيالت أو مالا االالرأت مال  كتابالات المتطالالاولي  لىالا تار خنالا المتىالالو  
مال  العىمالالانيي  المعاصالر   مالال  بنال  جىالالدتنا : مالا كتبالاله أحالدهللا  ممالال  دخالل لىالالا التالالار خ 
ولالاليس مالال  أهللاىالالاله، وادلالالا دلالالاوى لر  الالالل لالال  يقالالال  لىيةالالا بينالالل، وحالالالرف التالالار خ تحر  الالالا 

رو لحسالالالاب مالال  يكتالالالب هللاالاليا الباطالالالل، تالالاهللارا، فجعالالل حقالالاله بالالاطال ، وباطىالالاله حقالالا. وال أد
 و روفج هللايا الايب؟ أ  ّ  في  له سوء لمىه فرآص حسنا ، فإ    ي ل م  يراء؟ 

يرالوص  -الاليو فتحالت لاله بعال  المجالالت الساليارة أبوابةالا –ينا هللايا الااتالب ألقد ر 
ال  صالالورة الحجالاج بالال  يوسالالف  ساليرة لمالالر بال  لبالالد الع  ال  الخىي الالل العالاد  الرارالالد، ويحسفي

 بن  أميل الجبار المستابر.طاغيل 
وكالالر  هللاالاليا الااتالالب بينالاله وبالالي  التالالار خ اإلسالالالم  ثالالرر االالدي ، فقالالد كتالالب ابالالل يلالالي 

ويسالخر بةال ، يقالبف  صالور ة  ، و نالتقو مساليرتة ،  (2)وم  يلي، يالي ُّ )السالىف الصالال (
و ةالال أ بعىالالالومة  وف الالالاوىة ، و الالال درو صالالالحات ألمالالالالة ، وال يالالالدأ حسالالالنل إال أخ اهللاالالالا أو 

                                                           

 (.284 /2« )عيون األخبار». انظر: عنه هللا رضي للشافعي   يروى( 1)
نشر ذلك يف جملة )املصور( مث مجعه يف كتاب حتت عنوان )حول الدعوة إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية( انظر على  2

 بريوت.–. نشر دار النهضة العربية 104األخص ص
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تند مالال  لىالال  أو رة السالاليول، وال يالالير نقيصالالل إال ألصالالقةا بةالال ، بالالال مسالالأتةرهللاالالا فالال  صالالو 
 هللادى أو كتاب منير.

وهللاالالاليا مالالالا ا الالالطرنا إلالالالا أ  نالالالرد لىيالالاله فالالال  كتابنالالالا )فتالالالاوى معاصالالالرة( حالالالي   الالال  
ال مير العا ، وركا الجمةور المسى  مما يكتبه هللايا الااتب ف  بعال  المجالالت، مال  

 ب الحىي .مقاالت تست  ف اإلنسا  الةادئ، وتستثير غ 
 دعوى اتهام عمر بن عبد العزيز بالجهل بالسياسة واإلدارة:

 سؤا  يقو :   ف فقد وجه إل
التالال   –يكتالالب فالال  بعالال  المجالالالت  (1)فوجونالالا بكاتالالب لىمالالان  منالالت ش مبالالرور

يةالالاج  لمالالر بالال  لبالالد الع  الال  بمالالا لالال  يةاجمالاله بالاله أحالالد االالو فيمالالا  -فتحالالت ألمثالالاله المجالالا 
 نعى . 

 يلي.وال بد أنك  اطىعت  لىا 
 يقو  هللايا المتطاو  الجروء: 

)ل  يالر األتقيالاء فال  حكال  أحالد مال  الخى الاء األمالو ي  مالا يوافالق مالثىة  العىيالا، إال 
لمر ب  لبد الع   ، اليو أسة  جةىه بالرؤو  السياسيل ف  تالدهللاور أحالوا  الدولالل ثال  
 سقوطةا، وانتقا  السىطل م  أيالدو العالرب إلالا ال الرس!!( "مجىالل المصالور" القالاهللارة فال 

9/12/1983 .  
  يحمالالل لىالالا 19/1/1984–هللاالالال 17/4/1404وفالال  لالالدد آخالالر مالال  "المصالالور" 

ال قةالالاء، ثالال  لىالالا المالالؤرخي  و الالتةمة  بالالالتواطؤ لىالالا ت و الالر التالالار خ، حتالالا تاونالالت لنالالد 
وبالات المسالىمو  ينتالرو  إلالا الخىي الل لمالر  -كمالا سالماهللاا–الناس النترة "الرومانساليل" 

اء، لىالا حالي  يصال ه الااتالب برناله: لال  تجىالب ب  لبد الع    لىالا أناله مال  ألتال  الخى ال
 ! ث  يقو : سياسته الماليل واإلدار ل إال خراب الدولل

)وا   المسالالىمي  ال ي الالالو  يمصمصالالو  رالال اهللاة  إلجابالالا بموا الاله مالال  واليالاله لىالالا 
حمو اليو كتب إلياله : إ  مدينالل حمالو االد تةالد  حصالنةا، فالإ  رأى أميالر المالؤمني  

 ه لمر بقوله: "أما بعد، فحصنةا بالعد "(.أ  يري  ل  ف  إصالحه، فرد لىي
                                                           

 ( الكاتب هو: حسن أمحد أمني. 1)
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رغالال  مالالا فيالاله مالال  بالغالالل  -ويعقالالب الااتالالب المتحامالالل لىالالا هللاالاليا االالاوال: )وهللاالاليا رد
 فإنه يستوجب المؤاخية البرلمانيل، ف  أو نتا  حك  ديمقراط !(. –تستةوو العرب 

ورجاؤنا أ  تبينوا حقيقل مواف لمر ب  لبد الع    ر     لنه، وهللال لةاليص 
 وى الت  يدليةا الااتب أصل أو دليل يعتمد لىيه؟.الدل

 واد أجبت ل  هللايا السؤا  الابير، فقىت: 
ارأت ما كتبه الااتب ل  : لمالر بال  لبالد الع  ال  ولال  السالىف الصالال ، ولال  
الرر عل اإلسالميل، ابل يلي وال أدرو كيالف يسالم  لمثىاله أ  يصالو  و جالو  ويقالو  مالا 

 يراء، ويحط  ما ير د، وال يسم  ألحد أ  يرد لىيه. 
 دعوى يكذبها المنطق واإلجماع والتاريخ: 

هللاالاليا المتطالالاو  الجالالروء دلالالواص العر  الالل،  وال أدرو لىالالا أو أسالالاس لىمالال  بنالالا
؟ فإ  المنطق يردص، واإلجمالاأ وجةىه بالسياسل واإلدارة.. إلخ ل  لمر ب  لبد الع   

 يرف ه، وتار خ لمر ن سه يكيبه، وآثار حكمه تنق ه.
 دعوى يكذبها المنطق: 

أمالالا أنةالالا دلالالوى يكالاليبةا المنطالالق، فىالاليس مالال  المعقالالو  أ  يكالالو  لمالالر بالال  لبالالد 
هللاالا بالسياسالالل واإلدارة، وهللاالالو ابالال  األسالالرة األمويالالل القالال ، أبالالوص لبالالد الع  الال  بالال  الع  الال  جالالا

 مروا ، ولمه لبد المىي ب  مروا ، المؤسس الثان  لدولل بن  أميل.
وأبنالالالالاء لمومتالالالاله الخى الالالالاء: الوليالالالالد وهللارالالالالا  وسالالالالىيما ، وهللاالالالال  أصالالالالةارص كالالالاليلي، فالالالالإ  

 فاطمل  وجته هللا  بنت لبد المىي وهللا  الت  اا  فيةا الرالر:
 بنت الخىي ل، والخىي ل  وجةا             أخت الخىي ل، والخىي ل جدهللاا

 …واد كا  أبوص أميراا لىا مصر، وتولا هللاو إمارة المدينل ومصر
فىالاليس يعقالالل ممالال  نرالالر هللاالاليص النرالالرة، وتقىالالب فالال  المناصالالب، حتالالا ررالال  أللىالالا 

  يكالالالو  أ  يكالالالو  جالالالاهللاالا بالسياسالالالل واإلدارة! إال أ –الخالفالالالل  –المناصالالالب فالالال  الدولالالالل 
التال   مجرد التدي  وااللت ا  بالعد  والتقوى سبباا لحرمانه م  الا ايل السياسيل واإلدار الل

 !.اتمت  بةا أهللاىه ويووص جميعا 
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 ويكذبها اإلجماع:
وأمالالا اإلجمالالاأ، فقالالد أت قالالت األمالالل كىةالالا لىالالا أنالاله لالال  يالالرت بعالالد الخى الالاء الرارالالدي  

الالخيالالر مالال  لمالالر بالال  لبالالد الع  الال ، ولةالاليا سالالموص: خالالامس الر  وص مجالالدد الماوالالل دُّ ارالالدي . ول 
وهللاالالاليا اإلجمالالالاأ لالالاليس لاثالالالرة صالالاليامه وايامالالاله  (.1)األولالالالا، والتبالالالرص بع الالالة  مةالالالدو األمالالالل

فحسالالب، بالالل لعدلالاله وتع  الاله لالال  المالالا  العالالا ، وحسالال  إدارتالاله وسياسالالته، التالال  أدت إلالالا 
 رخاء ال نتير لةا، رغ  اصر مدته.

 ويكذبها التاريخ الموثق:
دار ا نه كا  سياسيا خ لمر، فةو ينطق بروأما تار   م  الطرا  األو .  اا وا 

وأنا أيكر هللانا: بع  الوااو  الت  تالد  لىالا حنكتاله وحكمتاله السياساليل، وادرتاله 
 .ا ل، وحس  فةمه لىحياة والدي  معا اإلدار 

الالرووا لالال  لمالالر بالال  لبالالد الع  الال : ) : مالالا لالالي ال اأ  ابنالاله لبالالد المىالالي االالا  لالاله يوما
 القدور غىت ب  وبي ف  سبيل  ! (. تن ي األمور؟! فو  ما أبال  لو أ 

ير الالالد الرالالالاب التقالالالال  المالالالتحمس مالالال  أبيالالالاله م واالالالد والص   إمالالالارة المالالالالؤمني  م أ  
دو  تر اله وال أنالاة، ولاليك  بعالد يلالي  -يق   لىا المتالال  وآثالار ال سالاد دفعالل واحالدة 

 ما يكو ! فمايا كا  الجواب الصال ، والخىي ل الرارد، وال قيه المجتةد؟.
لمالالر: ال تعجالالل يالالا بنالال ، فالالإ    ي  الخمالالر فالال  القالالرآ  مالالرتي ، وحرمةالالا ) االالا  

ن  أخاف أ  أحمل الحق لىالا النالاس جمىالل، فيالدفعوص جمىالل، ويكالو  مال   ف  الثالثل، وا 
 .2يا فت  (

بمالالنة    تعالالالا  اعالالال  األمالالور بحكمالالل وتالالدرج، مةتالالديا ير الالد الخىي الالل الرارالالد أ  ي
الالاليو  وانتالالر إلالالا تعىيىالاله المصالالىح  الرصالالي ،الالاليو حالالر  الخمالالر لىالالا لبالالادص بالتالالدرج. 

يالالد  لىالالالا مالالدى لمقالالاله فالالال  فقالاله السياسالالالل الرالالرليل: إنالالال  أخالالالاف أ  أحمالالل الحالالالق لىالالالا 
 الناس جمىل، فيدفعوص جمىل، ويكو  م  يا فتنل!.

                                                           

، وقول سعيد بن 79، 87انظر: مالمح االنقالب اإلسالمي يف خالفة عمر بن عبد العزيز لعماد الدين خليل ص (1)
 املسيب: هذا هو املهدي!!
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ر الد األمالر مال  أمالر العامالل م يقصالد وروى لنه ميمو  ب  مةرا  اوله: )إن  أل
الال تحمىه افرخاف أ -ما يتعىق بالجماهللاير  مال  طمال  الالدنيا..  اىوبة ، فرخرج معاله طمعا

 .(1)فإ  أنكرت اىوبة  هللايا سكنت إلا هللايا(
ير الالد أ  ال يصالالدر االالرارا مالال  القالالرارات التالال  تمالالس الجمةالالور ممالالا يالالرى أنالاله الحالالق 
م  األلباء والتااليف، إال ومعةالا االرار آخالر يت الم  مصالىحل دنيويالل لةال ، فالإ  أنكالروا 

 نكو  ف  السياسل إلا اليو .المح ياي آنسوا لةيا، وهللايا ما ي عىه
ومالالرة أخالالرى، يالالدخل لىيالاله ابنالاله المالالؤم  المتواالالد حماسالالل وغيالالرة، ويقالالو  لاتبالالا أو 

 غا با: 
)يالالا أميالالر المالالؤمني ، مالالا أنالالت ااوالالل لربالالي غالالدا إيا سالالرلي فقالالا : رأيالالت بدلالالل فىالال  
تمتةالالا، أو سالالنل فىالال  تحيةالالا؟! فقالالا  أبالالوص: رحمالالي   وجالال اي مالال  ولالالد خيالالرا! يالالا بنالال ، إ  

وا هللايا األمر لقدة لقدة، ولروة لالروة، ومتالا أردت مكالابرتة  لىالا انتال اأ اومي ا د ردف
مالالا فالال  أيالالدية : لالال  آمالال  أ  ي تقالالوا لىالالَ  فتقالالا يكثالالر فيالاله الالالدماء، و  لالال وا  الالالدنيا أهللاالالو  
لى ف م  أ  يراع ف  سبب  محجمل م  د ! أو مالا تر الا أ  ال يالرت  لىالا أبيالي يالو  

 .(2)يه بدلل، ويحي  فيه سنل؟(م  أيا  الدنيا، إال وهللاو يميت ف
بةيص النترة الوااعيل العميقل كا  يسوس لمر األمور، وبةيا األسالىوب المتالدرج 
العاال كالا  يعالال  األمالور الصالعبل المعقالدة، وبةاليا المنطالق القالوو الرصالي ، أانال  األب 
الرارالالد ابنالاله المتوثالالب المالالتحمس، فةالالل يوصالالف مثالالل هللاالاليا السياسالال  الحكالالي  برنالاله جاهللاالالل 

 السياسيل؟!!. بالرؤو  
إ  هللايا ال يقوله إنسالا  ي ةال  السياسالل، أو ي ةال  الحيالاة، إنمالا يقولاله مال  ال يمىالي 

 إال الجرأة لىا الدلاوى العر  ل الةاوىل، دو  أ  يقي  لىيةا دليال.
 واقعة سور مدينة حمص: 

وأمالالا مالالا يكالالرص لمالالر بالال  لبالالد الع  الال  لالال  سالالور المدينالالل، واولالاله لواليالاله: )حصالالنةا 
اةالالالا مالالال  التىالالال ( والالالاليو  لالالال  الااتالالالب العبقالالالرو! أنالالاله لالالالو كالالالا  فالالال  بىالالالد بالعالالالد  ونالالالق طر 
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ديمقراطالال  لاالالا  مو الال  مؤاخالالية برلمانيالالل! فالالالحق أ  الااتالالب فالال  اولالاله هللاالاليا : إمالالا غبالال  
مالا فالاهللا  يحالرف الاىال  لال  موا العه لةالوى فال   ل  ي ة  ما هللاو ف  الو وش كالرمس، وا 

 ن سه.
ماليالل مال  ألتال  الحقالاوق، فعمر بكىمته البىيبالل والحكيمالل يرالير إلالا حقيقالل اجت

نمالالا يحميةالالا أهللاىةالالا  وهللاالال : أ  المالالد  ال تحميةالالا األسالالوار الماديالالل، وا   لىالالت ولتمالالت، وا 
وسكانةا، ول  ي عىوا يلي إال إيا رعروا بر  خير هللايص المدينل لة  ولير تة ، وأنة  فيةالا 

ال  التمالر ، وتتبالرأ  لةال  آمنو  مطمونو ، أمالا إيا رالعروا بالر  فوالل محالدودة هللاال  التال  ت ْطع 
بالنوى، وترال الىح  ، وتدأ لة  العت ، أو أنة  فيةا خاو و  مةددو  فال  أر ااةال ، أو 
ألرا ة ، أو حرماتة ، فىيس بعيدا أ  يتقالسوا ل  الدفاأ لنةا، وال يبعالد أ  يسالتبل 

 العدو هللايا المواف فيبير لىيةا، وهللاو آم  م  غ بل الجبةل الداخىيل.
ت  بمالا يب الل لناله الالوالة، وهللاالو إاامالل العالد  لةيا كانت وصيل لمر لىوال  أ  ية

ومحاربالالالل التىالالال ، التالالال  تحبالالالب إلالالالا النالالالاس أوطالالالانة  ومالالالدنة  ، وتجعىةالالال  يترالالالبثو  بةالالالا 
و دافعو  لنةا باألن س والن اوس، فرلت  سالور يحمال  المالد  حقالا: مالا كالا  مال  البرالر 

 ال ما كا  م  الحجر!.
مالاال )أو مال  الخ  نالل  و ؤكد هللايا : أ  الوال  كا  ير د م  لمر، أ  يقطال  لاله

. (1)العامل( لمرمل سور المدينل، كمالا روى يلالي الحالافر الساليوط  فال : "تالار خ الخى الاء"
ولمالالالر مالالالال  أحالالالرو النالالالالاس فالالال  إن الالالالاع األمالالالالوا  العامالالالل، فبالالالالد  أ  تتجالالاله األمالالالالوا  إلالالالالا 
الجوانالالب العسالالكر ل التالال  كثيالالرا مالالا تبتىالال  المي انيالالات، وخصوصالالا لنالالد الحكالالا  الطالالامحي  

القالالالالادة العسالالالكر ي ، يجالالالالب أ  توجالالاله أوال إلالالالا النالالالالواح  االجتماليالالالل لسالالالالد وألالالالوانة  مالالال  
 الخىل، وتحقيق الا ايل لال محتاج.

لقالالالد كالالالا  ابالالال  لبالالالد الع  الالال  مؤمنالالالا كالالالل اإليمالالالا  بالالالا  العالالالد  هللاالالالو أسالالالاس الدولالالالل، 
وسالالالناد الحكالالال ، وحالالالارس المىالالالي، ولالالاليس هللاالالالو الجبالالالروت، والقالالالوة الماديالالالل التالالال  لامالالالل بةالالالا 

أنةالالالا التالالال  تح الالالر لةالالال   :وهللاالالالا وحالالالدهللاارأ، دهللاالالالرا ابالالالل لمالالالر، و بعالالال  والة بنالالال  أميالالالل النالالالاس
المىالالي، ناسالالي  أ  التىالال  لالال  تالالدو  دولتالاله، وأ  المتىالالومي  ال بالالد أ  ينت  الالوا يومالالا مالالا، 

 مطالبي  بحقواة .
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اليي  ااترحالوا لىياله أ  يساليروا فال  واليالتة   –وم  هللانا كا  رد لمر لىا والته 
 الرف  واإلنكار والتنديد.هللاو  -لىا سنل م  كا  ابىه م  العسف واإلرهللااب

يكر السيوط  ف  "تار خ الخى اء" مالا أخرجاله ابال  لسالاار لال  السالاوب: )كتالب 
الجالالراش ابالال  لبالالد   إلالالا لمالالر بالال  لبالالد الع  الال : إ  أهللاالالل خراسالالا  االالو  سالالاءت رليالالتة ، 
وأنالاله ال يصالالىحة  إال السالاليف والسالالو ، فالالإ  رأى أميالالر المالالؤمني  أ  يالالري  لالال  فالال  يلالالي. 

ا بعد، فقد بىبن  كتابالي تاليكر أ  أهللاالل خراسالا  االد سالاءت رليالتة ، فكتب إليه لمر: أم
وأنالاله ال يصالالىحة  إال السالاليف والسالالو ، فقالالد كالاليبت، بالالل يصالالىحة  العالالد  والحالالق، فابسالالو 

 .(1)يلي فية ، والسال (
واد دلت الوااو  أ  فىس ل لمر ف  الحكال  ، أصالوب مال  فىسال ل مال  سالبقه مال  

لخالالالالروج لالالالال  أحكالالالالا  الرالالالالر عل جالالالالل إلالالالالا االمتجبالالالالر  ، وأ  سياسالالالالته آتالالالالت أاىةالالالالا دو  حا
 وحدودهللاا.

االالا  يحيالالا البسالالان  مالال  والة لمالالر: )لمالالا والنالال  لمالالر بالال  لبالالد الع  الال  الموصالالل 
ادمتةا فوجدتةا م  أاثر البالد سرال ونقبا. فكتبت إلياله ألىماله حالا  البىالد وأسالرله: آخالي 

؟ فكتالب الناس بالتنل، وأ ربة  لىا التةمل، أو آخيهللا  بالبينالل ومالا جالرت لىياله السالنل
: أ  آخالالالي النالالالاس بالبينالالالل، ومالالالا جالالالرت لىيالالاله السالالالنل، فالالالإ  لالالال  يصالالالىحة  الحالالالق، فالالالال  إلالالال ف
أصالالالىحة   ! االالالا  يحيالالالا: ف عىالالالت يلالالالي، فمالالالا خرجالالالت مالالال  الموصالالالل حتالالالا كانالالالت مالالال  

 .(2)أصى  البالد، وأاىةا سرال ونقبا(
وكالالالا  مالالال  حسالالال  سياسالالالته: أنالالاله يوسالالال  لىالالالا لمالالالاله "والتالالاله" فالالال  الن قالالالل، يعطالالال  

الرالةر ماوالل دينالار، ومالاوت  دينالار، وكانالت حجتاله : أنةال  إيا كالانوا فال   الرجل منة  ف 
ك ايالالل ت رغالالوا ألرالالبا  المسالالىمي ، ولالال  تتطىفالال  أليالالنة  إلالالا رالال ء آخالالر، يكمىالالو  بالاله مالالا 

 نقو م  حاجاتة !
الالالالي؟ فقالالالا : ال  واالالالد ايالالالل لالالاله يومالالالا: لالالالو أن قالالالت لىالالالا ليالالالالي كمالالالا تن الالالق لىالالالا ّلمف

 .(3)أمنعة  حقا لة ، وال ألطية  حق غيرهللا 
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ومالال  سياسالالاته االاتصالالاديل الررالاليدة مالالا رواص أبالالو لبيالالد فالال  "األمالالوا ": أنالاله كتالالب 
)أ  أخالالرج لىنالالاس ألطيالالاتة ،  -وهللاالالو بالالالعراع –إلالالا واليالاله لبالالد الحميالالد بالال  لبالالد الالالرحم  

فكتالالب إليالاله لبالالد الحميالالد: إنالال  االالد أخرجالالت لىنالالاس ألطيالالاتة ، واالالد بقالال  فالال  بيالالت المالالا  
ا   فالال  غيالر سالال ه وال سالرف فالالاا  لناله، فكتالالب مالا ! فكتالب إليالاله: أ  انتالر كالالل مال  ادف

ياله: أ  إلإليه والياله: إنال  االد ا اليت لالنة ، وبقال  فال  بيالت مالا  المسالىمي  مالا ! فكتالب 
ادفالالالال  لالالالاله –انتالالالالر كالالالالل بكالالالالر لالالالاليس لالالالاله مالالالالا ، فرالالالالاء أ  ت وجالالالاله، ف وجالالالاله وأصالالالالدع لنالالالاله 

فكتالب إلياله: إنال  االد  وجالت كالل مال  وجالدت، واالد بقال  فال  بيالت المالا  مالا !  -الصداع
: أ  انتالالر مالال  كانالالت لىيالاله ج  الالل، ف الالعف لالال  أر الاله، فرسالالى ه مالالا فكتالالب إليالاله لمالالر

 . (1)يقوو به لىا لمل أر ه، فإنا ال نر دهللا  لعا  وال لامي (
وهللانالالا نجالالد سياسالالته االاتصالالاديل ال تقالالو  لىالالا لدالالالل التو  الال  فقالالو، الالاليو رالالمل 
المالالديني  وطالالالب الالال واج، بالالل ت الال  إلالالا يلالالي تنميالالل اإلنتالالاج. ومالال  هللانالالا وجالاله واليالاله إلالالا 

تسىيف ال رالال ( ألصالحاب األر ، حتالا يقالووا لىالا االسالتمرار فال   رالالل األر  )ال
 الت  هللا  المورد األو  والداو  لقوت الناس. 

وم  حسال  سياسالته أناله أبطالل سالب آ  البيالت، ورالبل النالاس لال  الخالو  فال  
ال الالت  بالجالالد فالال  العمالالل، ولمالالا سالالول لمالالا واالال  بالالي  الصالالحابل مالال  حالالروب، االالا  كىمتالاله 

 .(2)ء طةر   منةا أيدينا، فىنطةر منةا ألسنتنا!الرةيرة: تىي دما
دارتالاله، حكالالي  ثااالالب النتالالرة، واسالال   هللاالاليا هللاالالو لمالالر بالال  لبالالد الع  الال  فالال  سياسالالته وا 

 .(3)األفق، يرال  الواا ، ويقدر العوااب، و ؤم  بالتدرج، و ىبس لال حالل لبوسةا
 آثار سياسة ابن عبد العزيز في واقع الناس: 

الحكيمل، واإلدارة العااىل، أاىةا ف  رخالاء الدولالل وأمنةالا ولقد آتت هللايص السياسل 
واستقرارهللاا،ورالالعر النالالاس بسالاليادة العالالد  والطمرنينالالل فالال  كالالل أاطارهللاالالا، ولالاليس أد  لىالالا 

 سالمل البيرة، م  طيب الثمرة.

                                                           
 .358، 357انظر: األموال أليب عبيد بتحقيق هراس ص  1
 .(114 /9) األولياء حلية يف نعيم أبو رواه(  2)
انظر: الدراسة القيمة عن )مالمح االنقالب اإلسالمي يف خالفة عمر بن عبد العزيز( للدكتور عماد الدين خليل  3

 نشر)الدار العلمية( بريوت. وخصوصا : الفصول: الثاين والثالث والرابع.
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فال  سالوع النالاس  -أو يصالورهللاا –فإيا كالا  بعال  النالاس يتصالور حسال  اإلدارة 
يف اإلرهللاالالاب، وأخالالي البالالروء بالمسالال ء، حتالالا بالعصالالا البىيتالالل، وفالالر  هللايبالالل الدولالالل بسالال

 يقو  الرجل لصاحبه: ان  سعد فقد هللاىي ّسع يد ! فىة  ما يراؤو . 
ولانالالا نقالالو  لةالال  مالالا االالاله التالالار خ: إ  درة لمالالر بالال  الخطالالاب كانالالت أهللايالالب لالالدى 

 الناس م  سيف الحجاج!.
مال  وأما آثار خالفل لمر ب  لبالد الع  ال  فال  السياسالل واالاتصالاد واإلدارة، واأل

 ف  الداخل، والسمعل ف  الخارج، وانترار اإلسال ، فة  أرةر م  أ  تيكر.
وحسب  هللانا أ  أرير إلالا بعال  المتالاهللار التال  لةالا داللتةالا، والثابتالل فال  أوثالق 

 المصادر.
ابالال  لبالالد الالالرحم  بالال    الالد بالال  -روى البيةقالال  فالال  "الالالدالول" لالال  لمالالر بالال  أسالاليد 

ثالثالالي  رالالةرا، ال و  مالالا مالالات حتالالا االالا : )إنمالالا ولالال  لمالالر بالال  لبالالد الع  الال   -الخطالالاب
جعل الرجل يرتينا بالما  العتي ، فيقو : اجعىوا هللايص حيه ترو  ف  ال قراء، فمالا يبالرش 
حتالالالا يرجالالال  بمالالالاله، يتالالاليكر مالالال  ي الالالعه فالالالية ، فالالالال يجالالالدص، فيرجالالال  بمالالالاله. فالالالرغنا لمالالالر 

 الناس(.
 اا  البيةق  ف  روايل هللايا الخبر: )فياله تصالديق مالا رو نالا فال  حالديه لالدو بال 

 .(1)حات  ر     لنه(
واالالا  يحيالالا بالال  سالالعيد: ) بعثنالال  لمالالر بالال  لبالالد الع  الال  لىالالا صالالداات إفر قيالالل 

ولالال  نجالالد مالال  يرخالاليهللاا منالالا، فقالالد  فاات الاليتةا، وطىبالالت فقالالراء نعطةالالا لةالال ، فىالال  نجالالد فقيالالرا،
 .(2)لمر ب  لبد الع    الناس( اأغن

وصالالالوفيل ، وال غالالالرو أ  أجمالالال  لىمالالالاء األمالالالل مالالال  فقةالالالاء ومتاىمالالالي ، ومحالالالدثي  
ومالالالالؤرخي ، لىالالالالا ف الالالالل لمالالالالر بالالالال  لبالالالالد الع  الالالال ، وا لطاوالالالاله مكانالالالالا بالالالالار ا فالالالال  التالالالالار خ 

 اإلسالم  وسير رجاله المصىحي .

                                                           

 .( سبق خترجيه 1)
 .65انظر: سرية عمر بن عبد العزيز البن عبد احلكم ص  2
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وحينمالالالا رالالالرحوا الحالالالديه النبالالالوو الرالالالر ف الالالاليو رواص أبالالالو داود وغيالالالرص: "لالالال    
، وأرادوا أ  يطبقالالوص (1)يبعالاله لةالاليص األمالالل لىالالا رأس كالالل ماوالالل سالالنل مالال  يجالالدد لةالالا دينةالالا"

الوااال  التالار خ ، أجمعالوا لىالا أ  لمالر هللاالو مجالدد الماوالل األولالا، كمالا يكالر يلالي لىا 
 الحافر السيوط  ف  منتومته ل  المجددي  اا : 

 (2)فكا  لند الماول األولا لمر       خىي ل العد  بإجماأ وار
وهللااليص الالالدالول كىةالا، تالالنق  دلالالوى الااتالب فالال  اتةامالاله لعمالر بسالالوء اإلدارة، وأنالاله 

 يا   ديمقراطالالال  ، لقالالالد  لىمحاامالالالل بتةمالالالل تخر الالالب الدولالالالل! ! فةالالالا هللاالالالولالالالو كالالالا  فالالال  نتالالالا
التالالار خ يثبالالت أ  ابالال  لبالالد الع  الال  أصالالى  الدولالالل ولمرهللاالالا ولالال  يخربةالالا، كمالالا  لالال  بجةىالاله 

 وكيبه.
لقد بينالا: أ  لمالر حالي  االا  لوالياله فال  رالر  سالور المدينالل: "حصالنةا بالعالد " ، 

لتالالالالي  ال يالالالالدري سالالالالرص الخالالالالاط و  أراد أ  يوجةالالالاله و وجالالالاله أمثالالالالاله مالالالال  الالالالالوالة إلالالالالا أمالالالالر 
المتعجىالالالو  المتبطرسالالالو  مالالال  أمثالالالا  هللاالالاليا الااتالالالب . هللاالالاليا األمالالالر العتالالالي : أ  الالالالبالد ال 
يحصنةا مال  البال وات الخارجيالل، وال يحميةالا مال  ال الت  الداخىيالل، مجالرد إاامالل األسالوار 

إاامالل العالد  فال  ربولةالا  :والتحصينات الماديالل، إنمالا يحميةالا ويحصالنةا ابالل كالل رال ء
ء كالالل يو حالالق حقالاله، ومحاربالالل المتالالال ، وردهللاالالا إلالالا أهللاىةالالا، فةالالا هللاالالو الالاليو يجعالالل وا لطالالا

 م  أبناوةا سورا حقيقيا لحراستةا و جعل م  كل منة  درلا لحمايتةا. 
أمالالا إيا فقالالد العالالد  فمجالالرد األسالالوار ال تحميةالالا، وأهللاىةالالا ال يبالالالو  بسالالقوطةا، كمالالا 

لىالالا ابيىتالاله، وهللاالال  تةالال   حكالالا تالالار خ الجاهللاىيالالل لالال  لنتالالرة العبسالال ، الالاليو واالالف يت الالرج 
اانا، ألنةالال  تىمالالوص، أمالالا  لينيالاله، حالالي  أغالالارت لىيةالالا إحالالدى القباوالالل، وهللاالالو ال يحالالري سالال

يرلا الجما ! واا  ف  يلي ألبياله حالي  طىالب إلياله أ  يكالر  كل مةمته أ  وص لبدادُّ ل  و 
نما يحس  الحالب والصر!.  م  اومه: العبد ال يحس  الار، وا 

أ  تةمالل  -يتيوع معان  الاال  وي قه مرامياله لم  –وال يعن  رد الخىي ل لمر 
أسوار المالد  وتحصالينات الالبالد، ولاناله أراد أ  ينالبةة  إلالا مالا غ ىالوا لناله، ولاالل مقالا  

 مقا .
                                                           

 ( سبق خترجيه. 1)
 .1/11انظر: فيض القدير شرح اجلامع الصغري للمناوي  2
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 موقف الكاتب من الحجاج: 
وم  العجالب العجالاب: أ  الااتالب الاليو صالوب سالةا  النقالد واإلنكالار إلالا لمالر 

بالال  يوسالالف الثق الال ، طاغيالالل بنالال  لحجالالاج بالال  لبالالد الع  الال ، يكيالالل المالالدي  واإلطالالراء إلالالا ا
 أميل!

… يقو : اد تاونت صورة روهللااء م  الصعب تبييرهللاا ل  الحجاج ب  يوسالف
لمجرد اسوته ف  استوصا  رالرفل المالاراي  الخالارجي  لىالا الدولالل، وهللاالو الاليو رالةد لاله 

 المؤرخو  األوروبيو  برنه أحد ألت  اإلدار ي  ف  تار خ العال .
  المالالؤثرات الموجةالالل لت كيالالرص وتاالالو   رأيالاله: مالالا يقولالاله هللانالالا يكرالالف لنالالا الااتالالب لالال

األوروبيالالو  والمسترالالراو ! فالالإي رالالةد هللاالالؤالء لىحجالالاج، فىن الالرب لالالر  الحالالاوو برالالةادة 
 المؤرخي  وال قةاء وجمةور العىماء!.

والبر الالالب أ  يقالالالو  هللاالالاليا مالالال  ير الالالد أ  يسالالالوع لمالالالر بالالال  لبالالالد الع  الالال  إلالالالا فقالالالو 
طيالالالل مالالال  سالالالىوي الحجالالالاج، الالالاليو كالالالا  يحالالالبس االتةالالالا  باسالالال  الديمقراطيالالالل، فالالالري  الديمقرا

بالتنل، ويقتل بالربةل، وال يبال  بس ي الدماء، وتى  األبر اء، ف  سبيل توطيالد المىالي 
لبن  أميالل؟ حتالا االالوا: إناله اةالر العالرب وأيلةال ، فمةالد الطر الق لتةالور ال الرس، وغيالرهللا  

 م  العناصر األلجميل.
طبيالالا  الحجالالاج واسالالوته هللاالال   والحجالالل التالال  سالالااةا الااتالالب )الالالديمقراط ( لتبر الالر

ن الالس الحجالالل التالال  يسالالواةا الطبالالالاة والجبالالابرة المسالالتبدو  فالال  كالالالل  مالالا ، فكالال  رأينالالا فالالال  
لصالالرنا مالال  بالالرءاء سالالجنوا، وكالال  مالال  رالالةداء سالالقطوا، وكالال  مالال  دمالالاء سالال كت، وحرمالالات 
انتةكالالالت، وأمالالالوا  صالالالودرت، وأسالالالر رالالالردت، وجىالالالود رالالالو ت بالسالالاليا ، وأجسالالالاد رالالالوهللات 

ب الحواصالالل فقالالدوا اآلبالالاء واألمةالالات ىةالالا، وأط الالا   ْغالالبالتعالالييب، ومالالد  دمالالرت لىالالا أهللا
معالالا، ولالاليارى التالالدو لىالالية  فالال  سالالجو  الطبالالاة؟.. كالالل يلالالي تالال  تحالالت متىالالل الح الالا، 

 لىا "أم  الدولل" ، "واستوصا  ررفل الماراي  الخارجي  لىيةا".
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وانتر إلا الااتب اليو نصب ن سه محاميا لال  اسالوة الطبالاة، كيالف ن الحت 
العالالال  ال الالارس  (1). إنالاله يسالالم  مثالالل لبالالد   بالال  ال بيالالر الصالالحاب أل اتالاله بمالالا فالال  ن سالاله

المجاهللاالالد، أحالالد العبادلالالل األربعالالل، والالاليو بويالال  بالخالفالالل، ونالالودو بالالرمير المالالؤمني ، تسالال  
سنوات، وكاد األمر يستتب له لوال ما ادر   ، يسميه "ماراالا!" ويسالم  مال  كالا  معاله 

 م  الصحابل والتابعي  "ماراي " .
سالالعيد بالال  جبيالالر وغيالالرص مالال  ال قةالالاء الالاليو ثالالاروا مالال  ابالال  األرالالبه لىالالا ويسالالم  

 طبيا  الحجاج وأمثاله "ماراي "!.
نصالالب ن ساله ممثالالل االتةالا  لخصالالو  الحجالالاج  -وهللاالالو خالر   حقالالوع  –إ  الااتالب 

ومعار يه، وهللاو ييكرنا بممثى  االتةالا  اليالو  الاليي  رالاهللادنا الاثيالر مالنة  ينالادو  بقطال  
 وبل لال حركل أو جمالل تقو  لىحاا : "ل ؟" أو "ال".الرااب، وتواي  أاصا العق

 
 
 

                                                           
هو الوحيد الذي قيل فيه: هو صحايب وأبوه صحايب، وأمه صحابية، وجده ألمه صحايب، وأبو جده صحايب، فأبوه  1

حواري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وأحد العشرة املبشرين، وأحد الستة أصحاب الشورى: الزبري بن العوام، وأمه 
 ذات النطاقني أمساء بنت أيب بكر، وجده أبوبكر، وأبو جده أبو قحافة، رضي هللا عنهم أمجعني.
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(4) 
 قسوة بعض الدعاة على التاريخ اإلسالمي

يا كنالالا نرالالكو مالال  جالالور العىمالالانيي  لىالالا تار خنالالا اإلسالالالم ، ولىالالا ح الالارتنا  وا 
اإلسالميل، فإننا أاثر ركوى، وأرالد ألمالا، مال  بعال  دلاتنالا اإلسالالميي  الابالار، الاليي  

اإلسالالالم ، ولىالالا مالالا أنالالت  مالال  ح الالارة رالالامخل، وبالالالبوا فالال  نقالالدص،  اسالالوا لىالالا التالالار خ
اوا  الالالوفي خ الالالاء حسالالالناته، ممالالالا سالالالالد العىمالالالانيي  ، وألطالالالاهللا  حجالالالل، لّيس  وت الالالخي  هللاناتالالاله، وا 
دلواهللا  ف  أ  الرر عل ل  تطبق إال ف  لةالد لمالر، وأنةالا رالر عل مثاليالل غيالر صالالحل 

 بال ن اأ.  لىتطبيق . وهللاو ما ال يقو  به هللاؤالء الدلاة الابار ،
نيكر م  هللاؤالء الدلاة الابار: ثالثل لةال  بالالة  الطو الل، وجةالادهللا  النبيالل، فال  
يقالالالا، رالالالعوبه، ومقاومالالالل ألداوالالاله، وتحر الالالر  حيالالالاء أمتالالاله، وا  سالالالبيل الالالالدلوة إلالالالا اإلسالالالال ، وا 
أوطانه، وتوحيد كىمل األمل لىا اإلسال ، وتصحي  م اهللايمةالا المبىوطالل لناله، وتجنيالد 

الت الالالالحيل فالالالال  سالالالالبيل إلالالالالالء كىمتالالالاله بالالالالالن س والن الالالاليس، جالالالالالىي  أبناوةالالالالا لىالالالالدفاأ لنالالالاله، و 
 صالتة  ونسكة  ومحياهللا  ومماتة  هلل رب العالمي .

 : اليي  أحبة  وأحترمة  وأادر لة  ف ىة  وجةادهللا  هللاؤالء الثالثل هللا  األساتية
 أبو األلىا المودودو. -1
 سيد اطب. -2
 محمد الب ال . -3

يالد  لىالا هللااليا التوجاله الخطالر، مالا  -رحمةال    –وسنيكر م  تالراه كالل مالنة  
اليو نعتبرص م  ) الت العىمالاء( التال  تبت الر لةال ، وال تالنقو مال  االدرهللا ، ألنةال  غ البوا 
هلل ال ألن سة  ، وكانت غيرتة  لىا حرمات اإلسال  ومبادوه وايماله ومثىاله العىيالا، ولال  

 تا  غيرتة  م  أجل رعب أو ابيىل أو ح ب أو طاو ل م  الناس.
مالنة ، نرجالو أ  يعاليروا فياله بالل أ  يالؤجروا لىياله أجالرا واحالدا، وهللاالو ثمالرة اجتةالاد 

كمالالا هللاالالو رالالر  المجتةالالد المخطالالي فالال  ال قةيالالات ونحوهللاالالا. فمالال  ف الالل   تعالالالا ورحمتالاله    
أال يحالالر  المجتةالالد مالال  المثوبالالل وا   أخطالالرص الصالالواب،  -ومالال  رواوالال  هللاالاليا الالالدي  أي الالا -
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نمالالا "ر، وتحالالرى الصالالواب مالا دا  أهللاالالال لالجتةالالاد، وحسالالبه أنالاله بالالي  الجةالالد، واصالالد الخيالال وا 
 . (1")لال امرئ ما نوى 

 
 كالم األستاذ المودودي عن التاريخ وما فيه من غلو: 

أو  هللاالالالالؤالء الالالالالدلاة هللاالالالالو العالمالالالالل الابيالالالالر الرالالالاليخ أبالالالالو األلىالالالالا المالالالالودودو أميالالالالر 
 الجمالل اإلسالميل مؤسسةا ف  الةند الابرى.

التالار خ اإلسالالم ، ولال  والحق أنن  لندما ارأت كال  األسالتاي المالودودو لال  
نالال  أللجالالب كالالل العجالالب أ   الح الالارة اإلسالالالميل: االالفف رالالعرو، وارتعالالدت فراوصالال ! وا 
يبىالالو فالال  حكمالاله هللاالاليا البىالالو، لىالالا ف الالىه وسالالمو من لتالاله، ولىالالو كعبالاله فالال  سالالعل العىالال ، 

 ولمق ال كر، وامتالي الحاسل النقديل.
وال  الل مالا وا   بىبالوا مال  العىال  -وهللايا يدلنا لىا أ  البرالر يتىالو  برالرا، وهللاال  

وا أ  أبالالالوا، ءيعتالالالر ة  القصالالالور، وتخالالالالطة  الب ىالالالل الالالاليهللاو ، ويبىالالالبة  الخطالالالر رالالالا -بىبالالالوا
 نتيجل البىو أو الت ر و. وال لصمل ألحد إال لىرسو  المؤ د بالوح .

ورأو العالمالالل المالالالودودو فالالال  التالالار خ اإلسالالالالم  مالالال  النقالالا  التالالال  أثالالالارت لىيالالاله 
يةالالا بعالال  الصالالحابل بمالالا ال يىيالالق بصالالحبتة  نقمالالل لىمالالاء الةنالالد وبااسالالتا ، فقالالد تنالالاو  ف

لرسو    صىا   لىيه وسى ، مثل الخىي ل الثاله لثما  ب  ل ا  ر ال    لناله، 
 دأ لني ما يكرص ل  معاويل ب  أب  س يا ، وبن  أميل. 

واد أثبالت رأياله هللااليا فال  أاثالر مال  كتالاب لاله ، وال ساليما كتباله: )الخالفالل والمىالي( 
حياوه( و)الحكومل اإلسالميل(.و)موج  تار خ تجديد ا  لدي  وا 

 ف  كتاب )الخالفل والمىي(: يكر
أ  سالاليدنا لثمالالا  فالال  خالفتالاله خالالالف سالاليدنا لمالالر مالال  ابىالاله، فالال  توليالاله األاالالارب 
وتمكيالالالنة  مالالال  ناصالالاليل الدولالالالل، واالالالد كالالالانوا مالالال  الطىقالالالاء وأبنالالالاء الطىقالالالاء، واالالالدمة  لىالالالا 

، مثالالالالل سالالالالعد بالالالال  أبالالالال  السالالالالابقي  مالالالال  الصالالالالحابل ال  الالالالالء مالالالال  المةالالالالاجر   واألنصالالالالار 
واالالالاو، وبع الالالة  كالالالا  مبصالالالوبا لىيالالاله فالالال  أيالالالا  رسالالالو    صالالالىا   لىيالالاله وسالالالى  ، 

                                                           

 .اخلطاب بن عمر عن ،(1907) اإلمارة يف ومسلم ،(1) الوحي بدء يف البخاري رواه: عليه متفق( 1)
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فرمسوا هللا  المتصرفي  ف  أمر المسىمي .. إلا آخر ما يكرص م  سياسل ساليدنا لثمالا  
وحمىالاله بنالال  أميالالل لىالالا راالالاب المسالالىمي  ، وهللاالالو الالاليو كالالا  يخرالالاص لمالالر وحالاليفر منالاله مالال  

 بعدص. 
ال تنالالالل التالالال  أودت بحيالالالاة لثمالالالا  فالالال  مرسالالالاة تالالالدما لةالالالا  وهللاالالاليا كالالالا  أحالالالد أسالالالباب

العيالالو  والقىالالوب، والتالال  فتحالالت لىالالا المسالالىمي  بالالاب رالالر مسالالتطير، مالالا  لنالالا نرالالرب مالال  
 .(1)مر كرسه إلا اليو 

حياواله( بعالد أ  تحالده لال  لةالد  ويقو  ف  كتالاب )مالوج  تالار خ تجديالد الالدي  وا 
  لامالالا ، ثالال  مالالا تالال  فالال  لةالالد النبالالوة ومالالا تالال  فيالاله مالال  إنجالالا ات خاراالالل فالال  ثالثالالل ولرالالر 

ي  الراردي  : أب  بكر ولمر، وكيلي السنوات األولالا فال  لةالد الخىي الل الثالاله تالخىي 
 لثما . فقد كانت كىةا امتدادا لعةد الرسالل الخاتمل. 

  وثبة الجاهلية:
 ث  اا  المودودو:

ولاالال  أمالالر الخالفالالل إلالالا السالالعل والتقالالد  لىالالا م الال  األيالالا  تبعالالا التسالالاأ راعالالل 
الحكومالل اإلسالالميل بسالرلل، والخىي الل الثالاله الاليو ألقالا لىالا لاتقاله لالبء هللااليا العمالالل 

. (2)الجىيالالالالل، كالالالالا  ال يتصالالالالف بتىالالالالي الخصالالالالاوو التالالالال  أوتيةالالالالا العتيمالالالالا  الىالالالاليا  سالالالالبقاص
وا    فوجالالالدت الجاهللاىيالالالل سالالالبيىةا إلالالالا النتالالالا  الجمالالالال  اإلسالالالالم ، وا   تيارهللاالالالا الجالالالارف،

ه ومةجتالاله ، إال أنالاله لالال  ينك الالي. ثالال  خى الاله حالالاو  لثمالالا  ر الال    لنالاله سالالدص ببالالي  ن سالال
لىالال  كالالر    وجةالاله، واسالالت رم جةالالدص لمنالال  هللاالاليص ال تنالالل، وصالاليانل السالالىطل السياسالاليل فالال  
اإلسالالال  مالال  تمكالال  الجاهللاىيالالل منةالالا، ولانالاله لالال  يسالالتط  أ  يالالدف  هللاالاليا االنقالالالب الرجعالال  
المركالالالوس حتالالالا ببالالالي  ن سالالاله!، فالالالانتةا بالالاليلي لةالالالد الخالفالالالل لىالالالا منةالالالاج النبالالالوة، وحالالالل 

                                                           
 انظر: اخلالفة وامللك للمودودي. 1
قد جاء بعض أفاضلنا احملرتمني لإلفتاء يستنبطون من مجلتنا هذه معىن النيل من قدر سيدان عثمان رضي هللا عنه،  2

اليت  –واحلق أين مل أقصد هبا سوى أن عثمان رضي هللا عنه كان ينقصه بعض تلك الصفات الالزمة للحكم واألمر 
رضي هللا عنهم. هذه مسألة اترخيية جيوز للباحثني يف التاريخ كانت على أمتها وأكملها يف سيدان أيب بكر وسيدان عمر 

 أن أيتوا فيها آبراء خمتلفة، وليست مبسألة كالمية أو فقهية حىت يصدر أهل اإلفتاء آراءهم بشكل الفتاوي.)املودودي(.
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وبالالدأ الحكالال  والسالالىطل يقالالو  لىالالا اوالالالد   TYRANT KINGDOMمحىةالالا المىالالي الع الالو  
 الجاهللاىيل بدال م  اوالد اإلسال (.

فالالانتر كيالالف حكالال  هللاالاليا العالمالالل الابيالالر لىالالا اإلسالالال   باالرتاالالاس فالال  الجاهللاىيالالل 
مبكالالالرا، منالالالي لةالالالالد الصالالالحابل والتالالالابعي  واألتبالالالالاأ، وهللاالالال  خيالالالر االالالالرو  األمالالالل، بنصالالالالوو 

 وبقراءة التار خ الصحي ! األحاديه الصحيحل،
ثالال  يقالالو : )ولمالالا أصالالب  الحكالال  إلالالا الجاهللاىيالالل جعىالالت لالالدواهللاا تسالالرو إلالالا الحيالالاة 
االجتماليالالل، وتالالدب فيةالالا دبيالالب السالالرطا  فالال  جسالال  الحالال ، وال غالالرو فقالالد كانالالت مقاليالالد 
السىطل بيدهللاا ال بيالد اإلسالال . وكالا  اإلسالال  بعالد أ  فقالد االوة الحكال  ال يمكناله أ  يمنال  

  وي، وسىطانةا م  االمتداد.أثرهللاا م  الن
وآفالالالالل اآلفالالالالالات: أ  الجاهللاىيالالالالالل لالالالالال  تمثالالالالالل بالالالالالي  يالالالالالدو القالالالالالو  فالالالالال  حقيقتةالالالالالا العار الالالالالل 
المكرالالالالوفل، بالالالالل واجةالالالالت النالالالالاس البسالالالالل انالالالالاأ اإلسالالالالال  ، مىونالالالالل بىونالالالاله. ولالالالالو كالالالالا  إ اء 
اإلسال  اي  م  المالحدة والا الار والمرالركي  الصالرحاء، لةالا  الخطالب وسالةل الا الاش، 

ا كانالالالت لالنيالالالتة  اإلاالالالرار بالتوحيالالالد، واإليمالالالا  بالرسالالالالل، والمحافتالالالل ولاالالالنة  كالالالانوا اومالالال
لىا ال راو ، واالسترةاد بكتاب   وسنل الرسو ، وف  باط  أمرهللا  كانت الجاهللاىيالل 

 تعمل لمىةا م  وراء حجاب. 
وكا  أرد وأخطر ما ف  هللايا االنقالب المركوس: أ  جاءت الجاهللاىيل برنوالةالا 

سال ، وجعىت تترصل ف  المجتم  العربال  اإلسالالم ، وتتمرالا الثالثل البسل لباس اإل
 فيه، وغدت آثارهللاا ت داد انترارا لىا مرور األيا . 

، فةيمنالالالالت لىيةمالالالالافرمالالالالا الجاهللاىيالالالالل المح الالالالل : فعمالالالالدت إلالالالالا الدولالالالالل والحكومالالالالل 
  يبالالق فيةالالا مالال  الخالفالالل إال وانقىبالالت الخالفالالل ايصالالر ل، جالالاء اإلسالالال  يقطالال  دابرهللاالالا ، ولالال

كالالا  التقالالاد األلوهللايالالل لىمىالالوي لالال  يعالالد يتجاسالالر لىيالاله أحالالد فاحتالالالوا برخالاليهللا   . ولمالالااسالالمةا
بالالاألثر المالالروو: السالالىطا  تالالل   ، وتبالالوأ المىالالوي واألمالالراء بةالاليص الحيىالالل من لالالل المطالالاأ 
المطىالالالق التالالال  هللاالالال  خاصالالالل لإللالالاله. واسترسالالالالل األمالالالراء والحكالالالا  والالالالوالة ورجالالالا  الجالالالاليش 

فال  اىيالل أو  -ص المىايالل، وتالرثرت حيالاتة  والمترفو  إلا الجاهللاىيل المح ل ف  تل هللاي
 وفسدت أخالاة  ومعيرتة  بعاهللاتةا. ,بوجةل نترهللاا -كثير
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وكا  م  الطبيع  أ  يصحب يلي كىه رواج فىس ل الجاهللاىيالل وآدابةالا وفنونةالا، 
فتالالالدو  العىالالالو  والمعالالالارف لىالالالا طرا هللاالالالا ، أل  كالالالل هللاالالاليص األمالالالور تتطىالالالب رلايالالالل الدولالالالل 

رراف الحكومل، ولما كانت  هللااتا  تحت استيالء الجاهللاىيل فىال  يكال  بالد مال  اسالتيالوةا وا 
 أي ا لىا تىي األمور. 

ومالالالال  هللانالالالالا تطراالالالالت فىسالالالال ل اليونالالالالا  والعجالالالال  ولىومةمالالالالا وآدابةمالالالالا إلالالالالا المجتمالالالال  
المنتم  إلا اإلسال  ، وب عل هللايص العىو  واآلداب أخي المسىمو  يرتبىو  بالبحه فال  

جالال  االالر  ال نداالالل واإللحالالاد، وجالالاء الت الالن  المسالالاول الاالميالالل، ونرالالر مالاليهللاب االلتالال ا ، ون
المْ ر  فال  تعىيالل العقاوالد وتحىيىةالا يحالده فال  المسالىمي  فراالا جديالدة ، ولال  يقالف األمالر 
لنالالد هللاالاليا الحالالد، بالالل لالالادت ال نالالو  الجاهللاىيالالل الخالصالالل كالالالراو والموسالاليقا والتصالالو ر 
تحالالالالل محالالالالل العنايالالالالل والتقالالالالدير مالالالال  الرالالالالعوب التالالالال  االالالالد كالالالالا  اإلسالالالالال  ك اهللاالالالالا رالالالالر هللاالالالاليص 

 (.(1)لم اسدا
 نظرتان متباعدتان للحضارة اإلسالمية:

فالالالالانتر كيالالالالف ت الالالالم  هللاالالالاليا الاالالالالال  الحيالالالالف الابيالالالالر لىالالالالا الح الالالالارة اإلسالالالالالميل 
الرالالامخل كىةالالا ووصالال ةا بالجاهللاىيالالل، لىالالا مالالا كالالا  لةالالا مالال  ف الالل لتالالي  لىالالا العالالرب 
وغيرهللا  م  الرعوب اإلسالميل ، ولىا البرر ل كافل، واالار  بالي  هللااليص النتالرة المسالرفل 

متراومل ونترة الداليل الابير الريخ مصط ا السبال  فال  كتاباله الراوال  ال ر الد الاليو ال
سالالالماص )مالالال  رواوالالال  ح الالالارتنا( وكيالالالف االالالد  فيالالاله بعالالال  منجالالال ات هللاالالاليص الح الالالارة وآثارهللاالالالا 

 (2)المباركل ، مما ال يمك  أ  توصف معه برنةا ح ارة جاهللاىيل!
لح الالالالالالارة صالالالالالالحي  أ  المسالالالالالالىمي  نقىالالالالالالوا كتالالالالالالب الح الالالالالالارات السالالالالالالابقل ، ومنةالالالالالالا ا

اليونانيالالالالل، وكتالالالالب ال ىسالالالال ل فيةالالالالا، وفيةالالالالا نتر الالالالات ال السالالالال ل الابالالالالار: سالالالالقرا  وأفالطالالالالو  
وأرسالالالطو، وهللاالالال  تخالالالالف العقيالالالدة اإلسالالالالميل فالالال  نترتةالالالا إلالالالا األلوهللايالالالل والنبالالالوة واآلخالالالرة. 
وصالالالالحي  أ  بعالالالال  الابالالالالار مالالالال  المسالالالالىمي  تالالالالرثروا بةالالالاليص ال ىسالالالال ل، وبخاصالالالالل أصالالالالحاب 

                                                           
يعدون  –هم يف علو فضلهم وعلم–ومن العجب العجيب أن جاء أمثال العالمة شبلي النعماين والسيد أمري علي  1

هذه من األعمال العظام اليت جاء هبا امللوك، يف خدمتهم اجلليلة للحضارة املدنية اإلسالمية .)املودودي(. وأقول: إن ما 
ذهب إليه العالمة النعماين والسيد أمري علي أقرب إىل الصواب مما ذهب إليه العالمة املودودي. ورحم هللا اجلميع. 

 القرضاوي.
 ناه عنه يف الباب الثالث: اترخينا وما له من مآثر ومفاخر.راجع ما نقل (2)
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: الانالالالالالالدو وال الالالالالالاراب  وابالالالالالال  سالالالالالالينا. وأ  الثقافالالالالالالل المدرسالالالالالالل المرالالالالالالاويل اإلسالالالالالالالميل، مثالالالالالالل 
االالد تالالرثرت بةالالاليص  -وخصوصالالا لىالال  الاالالال  والمنطالالالق واألخالالالع واألصالالو  -اإلسالالالميل 

ال ىسالالال ل بالالالدرجات مت اوتالالالل، ولانةالالالا لالالال  تسالالالتط  أ  تبيالالالر العقالالالل اإلسالالالالم  العالالالا ، وتالالالل 
افالالت ترثيرهللاالا محالالدودا، كمالالا تالالل هللانالالاي مالال  يقاومةالا، حتالالا جالالاء الب الالال  وكتالالب كتابالاله )تة

ال الس ل( فرسقو هللايبتةا، وأن لةا م  لررةا، ث  جاء بعدص بقرني  أو أاثر: اب  تيميالل، 
 فرامل ما بدأص الب ال .

لىالالالا أ  فىسالالال ل اليونالالالالا  لالالال  تاالالالال  كىةالالالا تجالالالالاف  العقاوالالالد، أو ال كالالالالرة الاىيالالالل لالالالال  
الوجالالود والمبالالدأ والمصالالير، بالالل كالالا  مالال  رالالعبةا األساسالاليل: مالالا يالالدخل اآل  فالال  )نطالالاع 

لطبيعيالالل والر ا الاليل( مالال  ال ي  الالاء وال ىالالي والايميالالاء والطالالب والترالالر   والصالاليدلل العىالالو  ا
 والحساب والر ا يات، وغيرهللاا.

واالالالالالالد بالالالالالالالدا أثالالالالالالر هللاالالالالالالاليص الح الالالالالالالارة فالالالالالال  ترالالالالالالالييد الجوامالالالالالال  والمالالالالالالالدارس والمكتبالالالالالالالات 
 والمستر يات والقصور والقالأ والحصو  وغيرهللاا.

 وبعد يلي ي يف المودودو ااوال: 
وثبت لىا لامل الناس، ولدلت بةال  لال  جالادة التوحيالد )وأما جاهللاىيل الرري، ف

 ا   لال  يرجعالوا إلالا الوثنيالل الصالر حلو  - إلا مةالاوو ال الال  المترالعبل، وا   المسالىمي 
إال أنالاله لالال  تبالالق صالالورة مالال  صالالور الرالالري لالال  تالالرج فالال  مجالالتمعة  رواجالالا . وكالالا  مالال   -

تصالالالورات وا يجالالالرو  معةالالال  كثيالالالرا مالالال  ءدخالالالل فالالال  اإلسالالالال  مالالال  أفالالالراد األمالالال  القديمالالالل جالالالا
الرالالري وتقاليالالدص إلالالا المجتمالال  اإلسالالالم . وهللانالالاي لمالالا أرادوا مالالا تعالالودوص مالال  لبالالادة غيالالر 
 ، لال  يتاى الوا غيالالر أ  يىتمسالوا لةالال  فال  أاالالابر المسالىمي  وأوليالالاوة  آلةالل لةالال ، بالدال مالال  
آلةتة  السال ل، ويستبدلوا بمعاهللادهللا  القديمل ابور األولياء وأ رحتة ، و بتاالروا التقاليالد 

 أ.هللاال. (1)دة مكا  تقاليدهللا  السابقل(الجدي
وما االه المودودو هللانا صحي  ، ولانه ل  يع  األمل كىةالا، فقالد كالا  هللانالاي مال  
ينكر هللايص الرركيات و رف ةا، لىا أ  هللايص المبتدلات ل  تنقل األمل م  التوحيد إلالا 

 الوثنيل، كما الترف اإلما  المودودو ن سه. 
                                                           

 –نشر دار الفكر  48-43للمودودي ص  «موجز اتريخ جتديد الدين وإحيائه»راجع هذه النقول يف كتاب  1
 بريوت.
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 ث  يقو  المودودو: 
)وأما الجاهللاىيل الرهللابانيل فرصابت بحمىتةا العىماء والمرايخ وأهللال الورأ وال هللاالد، 
وراحت تري  فية  المساوئ الت  اد أررت إليةا آن ا. وم  جراء هللايص الجاهللاىيل فرا ف  
المجتمالال  اإلسالالالم  مالالا فرالالا مالال  ال ىسالال ل اإلرالالراايل ونتالالا  األخالالالع الرهللابالالان ، ووجةالالل 

  الحيالاة، ولال  يمالس كالل يلالي فنالو  األدب والمعالارف النتر البنوصيه فال  جميال  منالاح
فحسالالالالب، بالالالالل خالالالالدر بالالالالرثرص العنصالالالالر الصالالالالال  مالالالال  المجتمالالالال ، وفعالالالالل فالالالال  ألصالالالالابه فعالالالالل 
المنومات. ث  رد أ ر نتا  المىايل الجاهللاىيل، و رب العىو  وال نو  اإلسالميل بالالعق  
والجمالالالود و الالاليق النتالالالر، وجالالالاء يحصالالالر جمالالالاأ الالالالدي  فالالال  لالالالدد مالالال  األلمالالالا  الدينيالالالل 

 المعينل(. أ.هللاال 

 إسراف في التعميم:
ألتقالالالد أ  هللاالالاليص األحكالالالا  القاسالالاليل مالالال  أسالالالتاينا المالالالودودو لىالالالا األمالالالل وتار خةالالالا 
وح الالالالارتةا ترالالالالوبةا المبالبالالالالل واإلسالالالالراف فالالالال  التعمالالالالي ، فمالالالال  المقالالالالرر أ  هللاالالالاليص األمالالالالل ال 
تجتمالال  لىالالا  الالاللل ، وأ  فيةالالا طاو الالل تتالالل ااومالالل بالالالحق حتالالا يالالرت  أمالالر   ، كمالالا 

ن ْ }ا : نطقت بيلي األحاديه المست ي ل، واد اا  تعالال ن  َْْخلَق نَن َْوِممَّ نُُو َْْأُمَّ ََ  ِْْيَه   ْ ْبِن 

ُْو ََْْوبِهِْ ُِ   [.181األلراف:{ ]يَع 
 .(1)واا  لى  ر     لنه : )ال تخىو األر  م  ااو  هلل بالحجل(

 واا  روا : 
 إ  اليو خىق الحقيقل لىقما       ل  يخل م  أهللال الحقيقل جبال

 –يجالالد بو الالوش: أ  األمالالل اإلسالالالميل  - أي الالاو االالارئ الوااالال  – واالالارئ التالالار خ 
هللاالالال  خيالالالر أمالالال  األر ف أل    كى ةالالالا أ  تحمالالالل خاتمالالالل  -لىالالالا مالالالا فيةالالالا مالالال  لالالالالفت

 الرساالت ، وجعىةا رةيدة لىا األم ، فال بد أ  يبقا فيةا م  يصى  لىرةادة.
 اعتراف المودودي نفسه:

 لمجددي  فقا : وهللايا ما الترف به األستاي المودودو حي  يكر الحاجل إلا ا
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)وال يالالاليهللاب برحالالالالد التالالال  فالالالال  هللاالالالاليا الصالالالدد: أ  كانالالالالت الجاهللاىيالالالالل االالالد محالالالالت آيالالالالل  
اإلسالالالالال  تمامالالالالا، ويهللابالالالالت بمثالالالالارص جميعالالالالا، ومىاالالالالت لىيالالالاله أمالالالالرص مالالالال  جميالالالال  الوجالالالالوص إبالالالالا  
هللاجومةا وطبيانةا، بل الوااال  أ  الرالعوب التال  كانالت خ العت لتالرثير اإلسالال  حينوالي، 

 -اىاليال أو كثيالرا–ا فيةالا أثالر اإلصالالش اإلسالالم  أو خ عت لةا فيما بعد، ل  يال   باايال
مالالدى الالالدهللار. ولالال  يكالال  إال مالال  تالالرثير اإلسالالال  أ  كالالا  اآلمالالرو  المطىقالالو  مالال  المىالالوي 
ترت  لىية  ف  حياتة  أحيا  ترتعد فراوصة  مال  خراليل  ، فيرجعالو  لال  غالية  إلالا 

صالالالر هللانالالالا الررالالالد، ومالالال  تىمةالالال  إلالالالا اإلنصالالالاف. ولالالاليس إال مالالال  ثمالالالرات اإلسالالالال  أنالالالي تب
وهللانالالاي فالال  الصالال حات السالالود مالال  تالالار خ المىايالالل: لمحالالات مالال  نالالور الصالالالش واألخالالالع 
ال ا ىل. ول  يك  إال م  ف ل اإلسال : أ  نب  ف  البيوتات الحاامالل رجالا  مؤمنالو  
متقو  لالادلو ، تولالوا الحكال  واألمالر مال  الرالعور التالا  بمسالؤوليتة  لىالا االدر اإلمكالا ، 

 أ.هللاال. (1)ىايل.لىا كونة  يمىاو  سىطا  الم
وسنعود لنقل رةادة المودودو لىتار خ اإلسالم ، ف  مو   آخر، حي  ن ال  

 كالمه بع ه إلا بع .
 نقد الحضارة اإلسالمية بشدة: 

ولالالالالر  األسالالالالتاي المالالالالودودو مالالالالرة أخالالالالرى لةالالالاليص الق الالالاليل فالالالال  كتابالالالاله )الحكومالالالالل 
 اإلسالميل( ومما جاء فيه: 
اسال  يات" بالل "اسال  صال ل" ولاليس لاليس " - كما يت   بياتاله –)إ  ل ر "مسى " 

لالالالاله أو معنالالالالا آخالالالالر سالالالالوى " تالالالالاب  لإلسالالالالال " وهللاالالالالو يعبالالالالر لالالالال  صالالالال ل اإلنسالالالالا  العقىيالالالالل 
واألخالايالالل والعمىيالالالل التالالال  تسما"اإلسالالالال "، وال يمكالالالنك  إطالاالالاله لىالالالا الرالالالخو المسالالالى  
بن س الطر قل الت  تطىقو  بةا ل ر هللاندو، أو صين ، أو يابان ، لىا إنسالا  هللانالدو، 

يا ارتد المسى  الموسو  بةيا االس ، فالإ  صال ل اإلسالال  تسالىب أو صين ، أو  يابان . وا 
منه تىقاويا، وما يقو  به بعد يلي بص ته الرخصيل الخاصالل، وال حالق لاله فال  اسالتخدا  
اسالالال  اإلسالالالال . وهللاكالالاليا األمالالالر بالنسالالالبل لى الالالر "المصالالالىحل اإلسالالالالميل" و"الراالالال  اإلسالالالالم " 

يل" و"المجتمالال  اإلسالالالم " ومالالا إلالالا هللاالاليا مالال  و"الحكومالالل اإلسالالالميل" و"الالالو ارة اإلسالالالم
األل ا، التال  يمكالنك  إطالاةالا فال  مثالل هللااليص األمالور. فالإ  كانالت تطالابق اإلسالال  نتر الل 
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ال فاسالالتخدا   ومبالالدأ، وتتبعالاله وتةالالت  بإنجالالا  مةمالالل اإلسالالال  التالال  جالالاء مالال  أجىةالالا فيةالالا، وا 
األسالالماء،  ل الالر "مسالالى " ألو منةالالا هللاالالو اسالالتخدا  خالالاطي. ولاالال  أ  تسالالموهللاا بمالالا رالالوت  مالال 

 .(لانك  ال تستطيعو  تسميتةا باس  اإلسال 
 إلا أ  اا  : 

 –، وتالار خك  ، وح الارتا إ  هللايا الخطر ف  ال ة  االد دفال  ثقالاتا ، ومجالتمعك )
فالال  مسالالار خالالاطي، فالالالدو  والحكومالالات التالال  كانالالت تقالالو  لىالالا مبالالادئ  -برالالكل أساسالال 

حاامةالالالالا كالالالالا  مسالالالالىما، غيالالالالر إسالالالالالميل تسالالالالمونةا "حكومالالالالات ودوال إسالالالالالميل" لمجالالالالرد أ  
والح الالارة التالالال  ا دهللاالالرت فالالال  بالطالالالات واصالالور المىالالاليات الدنيويالالالل، فالال  ارطبالالالل وببالالالداد 
يا  ودلةال  والقالاهللارة تالدلونةا "ح الارة إسالالالميل" بينمالا ال دخالل لإلسالال  فيةالا وال صالالىل! وا 
ما سوىت  ل  الح الارة اإلسالالميل: إيا بكال  تراليرو  مال  فالورك  إلالا "تالاج محالل" المقالا  

وكرنالاله النمالالويج البالالار  لةالاليص الح الالارة، لىالالا حالالي  لالاليس مالال   (1)را" بالةنالالدفالال  مدينالالل "أاالال
، و ن الالالالالق لىالالالالالا لمارتةالالالالالا ماليالالالالالي  سالالالالالالميل أ  تقتطالالالالال  أفدنالالالالالل مالالالالال  األر الح الالالالالارة اإل

 الجنيةات لا  تدف  فيةا جثل ميتل.
يا أردتالال  يكالالر م الالاخر التالالار خ اإلسالالالم : يكالالرت  ألمالالا  العباسالاليي  والسالالالجقل  وا 

مالالا هللاالال  مالال  وجةالالل نتالالر التالالار خ اإلسالالالم  الحقيقالال  تسالالتحق أ  والمبالالو  العتيمالالل، بين
 تاتب ف  سجل الجراو  بمداد أسود! 

لقالالد سالالميت  تالالار خ مىالالوي المسالالىمي  "تار خالالا إسالالالميا" بالالل وتسالالمونه أي الالا "تالالار خ 
 اإلسال " كر  اس  هللاؤالء المىوي "إسال ". 

لتالالالار خ وبالالالدال مالالال  أ  ت الالالعوا أمالالالا  أليالالالنك  مبالالالادئ اإلسالالالال  ومةمتالالاله، وتقيمالالالوا ا
بالالالالالالي  الحركالالالالالالات اإلسالالالالالالالميل وغيالالالالالالر  - بمنتةالالالالالالا اإلنصالالالالالالاف –الما الالالالالال  وتالالالالالالروا ال الالالالالالرع 

اإلسالالالالميل، وتو الالالحوص لبيالالالرك ، إيا بكالالال  تعتبالالالرو  خدمالالالل التالالالار خ اإلسالالالالم  تامالالال  فالالال  
لوجاج فال  وجةالل نتالرك ، الدفاأ ل  مىوكه وحكامه وحمايتة . وم  هللانا تةر هللايا اال
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سالالميا"، تالاني  أ  كالل مالا يصالدر لمال  يالدل    كل ما أثر ل  "مسالى " "إّعدُّو فرحت  ت  
 أ.هللاال.(1)"مسىما" فةو "إسالم "، حتا ولو كا  أنج ص ل  طر ق غير إسالم .

هللاكالالالاليا وجالالالاله األسالالالالتاي المالالالالودودو  الالالالالربل اا الالالاليل إلالالالالا الح الالالالارة التالالالال  نسالالالالالميةا 
)إسالالالميل( فالال  ارطبالالل وببالالداد ودمرالالق ودلةالال  والقالالاهللارة، واطالال  أو صالالىل لةالالا باإلسالالال ، 

 حكامةا م  الترف والمىيات الدنيويل. لما كا  ف  اصور
واختصالالار الح الالارة إلالالا المىالاليات الدنيويالالل فيالاله تىالال  كبيالالر لةالاليص الح الالارة، التالال  

بصماته لىا كثيالر منةالا.  -بال ري -تركت لىوما وآدابا وثقافل وفنونا، كا  لإلسال  
 بجوار ما تركت م  روحانيات واي  وأخالايات ال أحسب أ  المودودو يجحدهللاا.

المالالالالودوو : أ  اإلسالالالالال  ال دخالالالالل لالالالاله وال صالالالالىل إطالاالالالالا بةالالالاليص الح الالالالارة، و الالالالرى 
الالالوي الالالرب مالالالثال لالالاليلي بالالالال)تاج محالالالل( بمدينالالالل )أاالالالرا( بالةنالالالد، الالالاليو يّ  مالالال  رواوالالال  ال الالال   دَ ع 

المعمالارو فال  تالار خ المسالىمي ، لىالا حالي  ينتالالر إلياله المالودودو أناله أاطال  راعالل كبيالالرة 
 يةات، لا  يدف  فيه جثل ميتل!م  األر ، وأن ق لىيه ماليي  الروبيات أو الجن

ولاالال  هللانالالاي مالال  ينتالالر إلالالا هللاالاليا األمالالر مالال   اويالالل أخالالرى. فةالاليا المىالالي أراد أ  
يبالالالي  لىنالالالاس ، ويسالالالجل لىتالالالار خ مالالالدى الراالالال  العمرانالالال ، ومبىالالال  الداالالالل الةندسالالاليل ومقالالالدار 
التقالالالالد  ال نالالالال  فالالالال  لةالالالالدص، حتالالالالا ال يالالالالتة  المسالالالالىمو  بالالالالرنة  بالالالالدو متخى الالالالو  فالالالال  ميالالالالدا  

 الةندس  والعمران .  التح ر واالرتقاء
وا   انتقالالالدناص  –وأود أ  أسالالالجل هللانالالالا: أ  رأو المالالالودودو فالالال  التالالالار خ اإلسالالالالم  

ال ينالالالا  مالالال  إمامتالالاله ومكانتالالاله ال كر الالالل والدلويالالالل، فك الالالا المالالالرء نالالالبال أ  تعالالالد  - وأنكرنالالالاص
يا بى  الماء اىتي  ل  يحمل الخبه.  معايبه، وا 

 مقولة الشهيد سيد قطب:
لنقالالرأ مقولالالل األسالالتاي سالاليد اطالالب. لنجالالد صالال حل أخالالرى  ونالالدأ األسالالتاي المالالودودو،

مالال  القسالالوة لىالالا تار خنالالا. وألتقالالد أنالاله التقالالا مالال  المالالودودو هللانالالا، وا   لالال  يكالال  االالد االالرأ مالالا 
كتبه ف  يلي، فى  تا  كتبه الت  تناولت هللايا الجانب التار خ  اد ترجمت إلا العربيالل 
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كتاب له دخل باله ميالدا  فيما ألى ، وكانت مقولل اطب ل  التار خ اإلسالم  ف  أو  
 .(1)الدلوة اإلسالميل، وال كر اإلسالم ، وهللاو كتاب)العدالل االجتماليل ف  اإلسال (

لىا خالف ما كتبه ل  )الحااميل( ول  )الجاهللاىيل( ولال  )الجةالاد الةجالوم ( 
 فقد ترثر ترثرا مباررا بما كتبه المودودو.

)العدالالالل االجتماليالالل  ونحالال  نالاليكر هللانالالا بعالال  مالالا كتبالاله سالاليد رحمالاله   فالال  كتابالاله
ف  اإلسال ( فصل )م  الواا  التار خ  ف  اإلسال ( واد تحده فال  هللااليا ال صالل لال  
)روش اإلسالالالال ( وأثرهللاالالالا فالالال  مسالالاليرة التالالالار خ، ويكالالالر الاثيالالالر مالالال  الرالالالواهللاد لىالالالا المثاليالالالل 

 اإلسالميل ف  لصور رتا.
وأنالاله ولانالاله لنالالدما تحالالده لالال  سالاليدنا لثمالالا  الخىي الالل الثالالاله، اسالالا لىيالاله كثيالالرا. 

تالالالري لمالالالروا  بالالال  الحكالالال  األمالالالوو: أ  يتصالالالرف فالالال  األمالالالر بكثيالالالر مالالال  االنحالالالراف لالالال  
وحرصاله الرالديد لىالا أهللاىاله، االد سالاهللا  كالهللامالا  ,اإلسال ، كمالا أ  طبيعالل لثمالا  الرخيالل

فالال  حالالدوه تصالالرفات أنكرهللاالالا الاثيالالرو  مالال  الصالالحابل مالال  حولالاله، وكالالا  لةالالا م الالال ات 
 .(2)نةا كثيراكثيرة، وآثار ف  ال تنل الت  لانا اإلسال  م

 اا  األستاي سيد:
)والتالاليارنا لعثمالالا  ر الال    لنالاله: أ  الخالفالالل االالد جالالاءت إليالاله متالالرخرة، فكانالالت 
العصبل األمويل حوله وهللاو يدلف إلا الثمالاني ، فكالا  موا اله كمالا وصال ه صالاحبه لىال  
بالالال  أبالالال  طالالالالب: "إنالالال  إ  اعالالالدت فالالال  بيتالالال  االالالا : تركتنالالال  وارابتالالال  وحقالالال ف وا   تاىمالالالت 

قل لالاله يسالالواه حيالاله رالالاء، بعالالد كبالالر السالال  ، يىعالالب بالاله مالالروا ، فصالالار سالاليفي فجالالاء مالالا ير الالد
 .(3)وصحبته لرسو    صىا   لىيه وسى "

ولقالالد كالالا  مالال  جالالراء مبالالاارة الالالدي  النارالالي بالالالتمكي  منالاله لىعصالالبل األمويالالل لىالالا 
برتالاله: أ  تقاليالالدص العمىيالالل لالال  تترصالالل لىالالا أسالالس مالال  تعاليمالاله  يالالدو الخىي الالل الثالالاله فالال  ك 

ل تالالرة أطالالو . واالالد نرالالر لالال  لةالالد لثمالالا  الطو الالل فالال  الخالفالالل أ  تنمالالو السالالىطل النتر الالل 

                                                           

ولكنه « مشاهد القيامة يف القرآن»و  «التصوير الفين يف القرآن»لسيد قطب كتاابن قيمان يف خدمة  القرآن، مها: ( 1)
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األمويالالالل، ويسالالالت حل أمرهللاالالالا فالالال  الرالالالا  وفالالال  غيالالالر الرالالالا ف وأ  تت الالالخ  الثالالالروات نتيجالالالل 
)كمالالا سالاليج ء( وأ  تخىخالالل الثالالورة لىالالا لثمالالا  بنالالاء األمالالل اإلسالالالميل  لسياسالالل لثمالالا 

 ف  وات مبكر رديد التبكير.
خ هللاالاليص ال تالالرة وأحالالداثةا مالال  أمجالالاد لةالاليا الالالدي ، تارالالف ومالال  كالالل مالالا يحمىالاله تالالار 

ل  نقىالل بعيالدة جالدا فال  تصالور النالاس لىحيالاة والحكال ، وحقالوع األمالراء وحقالوع الرليالل، 
 إال أ  ال تنل الت  واعت ال يمك  التقىيل م  خطرهللاا وآثارهللاا البعيدة المدى.

  الل مالا م ا لثما  إلا رحمل ربه، واد خىف الدولل األمويل ااومل بال عل ب
مك  لةا ف  األر ، وبخاصل ف  الرا ، وب  الل مالا مكال  لىمبالادئ األمويالل المجافيالل 
لالالروش اإلسالالالال ، مالال  إاامالالالل المىالالي الالالالوراث  واالسالالتوثار بالمبالالالان  واألمالالوا  والمنالالالاف ، ممالالالا 
أحده خىخىل ف  الروش اإلسالم  العالا . ولاليس بالقىيالل مالا يرالي  فال  ن الس الرليالل، إ  

لخىي الالالالل يالالالالؤثر أهللاىالالالاله، ويمالالالالنحة  موالالالالات األلالالالالوفف ويعالالالال   أصالالالالحاب حقالالالالاا وا   بالالالالاطالا: أ  ا
رسو  اله ليالول  ألالداء رسالو   ف و بعالد مثالل أبال  ير ألناله أنكالر كنال  األمالوا ، وأنكالر 

إلياله الرسالو م صالىا   الترف اليو يخب فيه األثر اء، ودلا إلا مثالل مالا كالا  يالدلو 
 م  اإلن اع والبر والتع ف.. -لىيه وسى 

وا   بالالاطالا، أ  تثالالور  ال لرالاليوأ مثالالل هللاالاليص األفكالالار، إ  حقفالاللطبيعيالالفالالإ  النتيجالالل ا
الالروش الالدي  إنكالالارا  ن الوس، وأ  تنحالالل ن الوس. تثالالور ن الوس الالاليي  أرالربت ن وسالالة  ف اا وترثما

وتنحالالل ن الالوس الالاليي  لبسالالوا اإلسالالال  رداء، ولالال  تخالالالو برارالالته اىالالوبة ، والالاليي  تجالالرفة  
 كىه اد كا  ف  أواخر لةد لثما . مطام  الدنيا، و رو  االنحدار م  التيار. وهللايا

لالال  يكالال  مالال  اليسالالير أ  يالالرد األمالالر إلالالا  - كالالر    وجةالاله - فىمالالا أ  جالالاء لىالال 
نصالالابه فالال  هللاالالوادة. واالالد لىالال  المسالالتن عو  لىالالا لةالالد لثمالالا ، وبخاصالالل مالال  أميالالل، أ  

 لىيا ل  يسكت لىية ، فانحا وا بطبيعتة  وبمصالحة  إلا معاويل.
  لىحكالال  إلالالا ن الالوس الحكالالا  ون الالوس النالالاس. جالالاء لىالال  ليالالرد التصالالور اإلسالالالم

جالالاء ليراالالل الرالالعير تطحنالاله امرأتالاله بيالالدهللاا، و خالالت  هللاالالو لىالالا جالالراب الرالالعير ويقالالو : " ال 
. وربمالالالالا بالالالالاأ سالالالالي ه ليرالالالالترو بثمنالالالاله الاسالالالالاء (1)أحالالالالب أ  يالالالالدخل بطنالالالال  إال مالالالالا ألىالالالال  "
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والطعالالا ، وكالالرص أ  ينالال   القصالالر األبالالي  بالاوفالالل مالالؤثرا لىيالاله الخصالالاو التالال  يسالالكنةا 
  قراء.ال

والالاليي  يالالرو  فالال  معاويالالل دهللاالالاء وبرالالالل ال يرونةمالالا فالال  لىالال ف ويعالال و  إليةمالالا  
غىبالالالل معاويالالالل فالالال  النةايالالالل، إنمالالالا يخطوالالالو  تقالالالدير التالالالروف، كمالالالا يخطوالالالو  فةالالال  لىالالال ف 

أ  يرد لىتقاليد اإلسالميل اوتةالاف وأ  يالرد  :وواجبه. لقد كا  واجب لى ف األو  واألخير
راليل التالال  غرالالت هللااليا الالالروش لىالا أيالالدو بنال  أميالالل فالال  إلالا الالالدي  روحالهف وأ  يجىالالو البا

ْبالالرة لثمالالا . ولالالو جالالارى وسالالاول بنالال  أميالالل فالال  المعركالالل لبطىالالت مةمتالاله الحقيقيالاللف ولمالالا  ك 
 يمل ف  حيالاة هللااليا الالدي . إ  لىيفالا إمالا أ  يكالو  لىيفالاكا  لت رص بالخالفل خالصل م  ا

  الصالالحي  الالاليو لالال  أو فىتالاليهللاب الخالفالالل لنالاله، بالالل فىتالاليهللاب حياتالاله معةالالا. وهللاالاليا هللاالالو ال ةالال
: "  - فيمالالا روو لنالاله إ  صالالحت الروايالالل -وهللاالالو يقالالو   - كالالر    وجةالاله - يبالالب لنالاله

و  مالا معاويالالل بالالردهللاا منالالا ولانالاله يبالالدر وي جالالر. ولالالوال كراهللايالالل البالالدر لانالالت مالال  أدهللاالالا 
 (1)الناس "!

 وم ا لى ف إلا رحمل ربه، وجاء بنو أميل.
ف حاج اا أمالا  أميالل.. لقالد انةالار فىو  كا  إيما  لثما  وورله وراته، كانت تق

 وان ت  الطر ق لالنحراف. هللايا الحاج ..
لقد اتسعت راعل اإلسال  فيما بعد، ولاال  روحاله انحسالرت بالال جالدا . ولالوال االوة 
كامنل ف  طبيعل هللايا الالدي ، وفالي  لالار  فال  طااتاله الروحيالل، لاانالت أيالا  أميالل ك يىالل 

تبالب، ومالا تال ا  فيةالا الطااالل الاامنالل بتبيير مجراص األصيل. ولا  روحه تىت تقاو  و 
 لىبىب واالنتصار.

غيالالر أنالاله منالالي أميالالل انسالالاحت حالالدود بيالالت مالالا  المسالالىمي ، فصالالار مباحالالاا لىمىالالوي 
والحارالالالاليل والمتمىقالالالالي ف وتخىخىالالالالت اوالالالالالد العالالالالد  اإلسالالالالالم  الصالالالالار ، فرصالالالالب  لىطبقالالالالل 

مىاالالالا، ومىاالالالا  نقىبالالالت الخالفالالاللالحاامالالالل امتيالالالا ات، وألييالةالالالا منالالالاف ، ولحارالالاليتةا رسالالالو ف وا

                                                           

ْ.اْعربي ْاْكتبْاحي ءْدار(,ْطبع 211ْْ/10«ْ)اْبالغ ْشرحْنهج»(ْانظر:1ْ)
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الالال فالالال  وثبالالالل مالالال  وثبالالالات  -صالالالىا   لىيالالاله وسالالالى  -ا، كمالالالا االالالا  لنالالاله رسالالالو   ل و ا
 .(1)االستر اف الروح  العميق

ولدنا نسم  ل  الةبات لىمتمىقي  والمىةي  والمطربي ، فيةالب أحالد مىالوي أميالل 
إسالماليل  -مال  مىالوي العباساليي –اثن  لرر ألف دينار لمعبالد، و ةالب هللاالارو  الرراليد 

… جام  المبن  ف  صوت واحد أربعل آالف دينار، ومنال ال ن اليس األثالاه والر الاشب  
 أ.هللاال.(2)وتنطىق الموجل ف  طر قةا ال تقف إال فترة بي  الحي  والحي .

واد أثار كال  سيد اطب لال  لثمالا  وبنال  أميالل غ الب بعال  الاتالاب والنقالاد 
محمود محمالد رالاار،  اإلسالميي ، كا  ف  طىيعتة  األديب المحقق المعروف األستاي

الالالاليو انتقالالالد هللاالالاليا التوجالالاله برالالالدة فالالال  مقالالالاالت نرالالالرهللاا فالالال  مجىالالالل )المسالالالىمو ( التالالال  كانالالالت 
يصدرهللاا الداليالل المعالروف سالعيد رم الا  فال  القالاهللارة، وسالنعر  لاليلي فيمالا بعالد. كمالا 
أثار كثيرا م  غ ب لىماء الدي  فال  الةنالد وبااسالتا ، الاليي  رأوا فال  كتاباتاله تحالامال 

ر     لنه. وا   كا  بع ه حقا، وبع ةا باطال، ويحتاج إلالا لىا سيدنا لثما  
 تحقيق وتمحيو لةيص ال ترة م  التار خ ، وما دخىةا م  مبالبات وأساطير.

ومالالا اىنالالاص فالال  االلتالاليار لالال  اإلمالالا  المالالودودو : نقولالاله أي الالا فالال  االلتالاليار لالال  
 الرةيد اطب، فةيا مبمور ف  بحر حسناته ولطاوه لإلسال .

 خ الغزالي: كالم الشي
راليخنا  -ولىا لةد بنال  أميالل خاصالل-وم  اليي  اسوا لىا التار خ اإلسالم 

 محمد الب ال  رحمه  .
يعرالالالالق الحر الالالالل، ويمقالالالالت االسالالالالتبداد،  -يرالالالالتهاكمالالالالا لرفتالالالاله ول–يلالالالالي أ  الرالالالاليخ 

الالل هللاالاليا االسالالتبداد مالالا  مفي ويحاربالاله بقىمالاله ولسالالانه، ولالالو كالالا  لالاله سالاليف لحاربالاله بسالالي ه. ويح 
 م  كواره وهللا او  ونكسات. أصاب المسىمي  

                                                           

األوىل من هذا التعبري : نقول: كان ذلك بوحي من هللا، إذا ثبتت صحة احلديث. وسنتحدث عن ذلك فيما  ( 1)
 بعد. 

وما  210انظر: العدالة االجتماعية يف اإلسالم لسيد قطب، فصل )من الواقع التارخيي يف اإلسالم( ص  (2)
 .1967.الطبعة السابعةبعدها
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ومالالالال  اسالالالالوة الرالالالاليخ لىالالالالا تار خنالالالالا، كانالالالالت لباراتالالالاله أخالالالالف وطالالالالرة مالالالال  لبالالالالارات 
 المودودو وسيد اطب رحمة    جميعا.

تعالالر  الرالاليخ لالاليلي فالال  كتابالاله )اإلسالالال  واالسالالتبداد السياسالال ( وهللاالالو مالال  كتبالاله 
 ىينالالالا األولالالا، واالالد تةالالر فالال  أواوالالل الخمسالالينيات مالال  القالالر  العرالالر  . وكالالا  االالد ألقالالاص ل

فال  صالورة محا الرات، ثال  جمعاله فال   - 1949ونح  معتقىو  ف  جبل الطور سالنل -
 كتاب.

يتحالالالده الب الالالال  لالالال  الحكالالال  اإلسالالالالم  بعالالالد الخى الالالاء الرارالالالدي ، فيقالالالو : أفىالالالت 
ال مالا  مال  أيالالدو المالؤمني  الصالالحي ، وطاحالالت الخالفالل الرارالدة بعالالد ثالثالي  لامالا مالال  

النالالالاس بالالاله، وأفقةةالالال  فيالالاله، وأحنالالالاهللا  لىالالالا  ايامةالالالا، وبعالالالد أ  كالالالا  حكالالالا  اإلسالالالال  ألالالالرف
 أهللاىه: أصب  أاثرهللا  حثالل تافةل، ت ر وال تن  ، وت سد وال تصى . أ.هللاال.

: ي  الد بال  معاويالل، الاليو  -ف  نتر الريخ الب الال  –وم  هللايص الحثالل التافةل 
 استخى ه أبوص م  بعدص، وأخي له البيعل بالرغب والرهللاب.

 ، ال يصى  أ  يى  أمر مدرسل ابتداويل، بىه اا  الب ال : و   د هللايا راب خىي
 . (1)أ  يقف لىا منبر الرسو ، وأب  بكر وصحبه

 اا  الريخ راثيا لحا  األمل:
)والىيالالالل الالالاليو أطبالالالق لىالالالا اإلسالالالال  والمسالالالىمي  برسالالالدافه الحالاالالالل، يالالالو  غا الالالت منالالالاب  

ت سالبيل الالدلوة إلالا  !. و الو  أمسالت ا ر س  لصالحاوف العى ، وخ تت أصوات النقدة، ود 
الت  تمثل الثقافل العامل لةيا الدي  وأهللاىه : م  جا م  األاوا  ال ارغل، واآلراء التافةل، 
والتقىيد األلما، واألل ا، الجوفاء، حتا أربةت كتب المسىمي  فال  العصالور األخيالرة: 

 كتب السحر لند اليةود األادمي ، تىي الت  اا    ف  دروسةا: 
ُهمْ َْم َْويَتَعَلَُّمو َْ} ُْ ْيَن فَعُُهمْ َْوَلْْيَُضرُّ تََراهََُْْْم َِْْعِلُمواَْوَْقَ ِخَرةِْْفِيَْْهَُْْم ْاش  ِْمن ْ ْاْل 

اَْم َْوَْبِئ سََْْخاَلقْ  اْآَمنُنواْأَنَُّهمْ َْوَْوْ ْ*ْيَع لَُمو ََْْك نُواَْْوْ ْأَن فَُسُهمْ ْبِهَِْْشَرو  ِْمن ْ ََْْمثُوبَن  َْْواتَّقَنو 

ُِْ ِِْْعن  ْ[.102ْ,103]اْبقرة:ْْ{يَع لَُمو َْْنُواَك َْْوْ َْخي رْ ْاّللَّ

ولنالالدو أ  فسالالاد العىالال  واألدب لالالدى المسالالىمي  أخيالالرا، يرجالال  إلالالا وطالالرة الحكالال  
 المستبد و  ادة توغىه، ورغبته ف  إاصاء كل ما يعوع تىمه، ويك كف غىواءص. 

                                                           

 .175انظر: اإلسالم واالستبداد السياسي للغزايل ص  (1)
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باإليمالا   –واد تتاهللار األمرا  معا لىالا تحطالي  كيالا  األمالل التال  تىالت تقالاو  
فسالالاد االالرو  متطاولالالل، حتالالا جالالاء القالالر  الرابالال  لرالالر لىةجالالرة، فالالإيا بةالالا مالال ع  -المجالالرد

 مةىةىل ف  أيدو الطامعي  والباصبي ! 
ليي بع  الممخي لىا نتا  الحك  ف  العةد األموو:   وا 

تحولالالت الخالفالالل الرارالالدة إلالالا مىالالي ل الالو ، واحتاالالرت  لامالالل المسالالىمي   -1
 أسرة معينل. 

برنةالالا مصالالدر السالالالىطل، وأ  أميرهللاالالا ناوالالب لنةالالالا أو  الالعف إحسالالاس األمالالالل  -2
 أجير لديةا، وأصب  الحاا  ال رد هللاو السيد المطىق الن وي، والناس أتباأ إرارته.

 (1)وا   نح  أومرنا إلا الناس وَا وا!   ترى الناس إ  سرنا يسيرو  خى نا 
تولا الخالفل رجا  ميتو ال ماور، ورباب س ةاء، جر وو  لىا معصاليل  -3

   وااتراف اإلث ، وليس لثقافتة  اإلسالميل ايمل. 
اتسال  نطالالاع المصالالروفات الخاصالالل لىحالاا  وبطانتالاله ومتمىقيالاله، وتحمالالل هللاالاليص  -4

المبالالار  بيالالت مالالا  المسالالىمي ، وأثالالر هللاالاليا السالالرف الحالالرا  لىالالا حاجالالات ال قالالراء ومصالالال  
 األمل. 

لالالالالالادت لصالالالالالبيل الجاهللاىيالالالالالل التالالالالال  هللاالالالالالدمةا اإلسالالالالالال ، فانقسالالالالال  العالالالالالرب اباوالالالالالل  -5
متنالالالاج ة مت الالالاخرة، وواعالالالت ال الالالباو  بالالالي  العالالالرب وال الالالرس وغيالالالرهللا  مالالال  األجنالالالاس التالالال  
دخىالالالت فالالال  اإلسالالالال  االالالبال، وكالالالا  الحكالالال  المسالالالتبد يثيالالالر هللاالالاليص الن لالالالات ال الالالالل،  الالالاربا 

 بع ةا بالبع ، ومنتصرا بإحداهللاما لىا األخرى.
لخىالالق والتقالالوى، بعالالد مالالا تالالولا ر اسالالل الدولالالل غىمالالا  مالالاجنو . هللاانالالت االالي  ا  -6

وبعالالد مالالا ّلعالال  السالالابقو  األولالالو  لىالالا المنالالابر، حتالالا إ  رالالالرا مسالاليحيا مالالدش ي  الالد بالال  
 معاويل فقا : 

                                                           

ْ.مصرْنهض ,ْطبع 703ْْصْ«جمهرةْأشع رْاْعرب»(ْاْبيتْْفرزدق.ْانظر:1ْْ)
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 (1)يهللابت ار ش بالسماحل والندى       والىؤ  تحت لماو  األنصار!
  لىمىالالالالالي ابتالالالالاليلت حقالالالالالوع األفالالالالالراد وحر الالالالالاتة  لىالالالالالا أيالالالالالدو الالالالالالوالة المناصالالالالالر  -7

الع الالو ، فاسالالالترخو القتالالالل والسالالالج ! حتالالالا ليالالروو الترمالالاليو لالالال  هللارالالالا  بالالال  حسالالالا  
  (2)اا : ّأحصي  ما اتل الحجاج صبرا، فوجد ماول ألف ولرر   أل اا!

يعنال  مقتالل  –لما واعت ال تنل األولا »وروى البخارو ل  سعيد ب  المسيب: 
فىال   -( 4)الحالرة -ل  تبق م  أصحاب بدر أحدا، ث  واعت ال تنل الثانيل يعن  (3)لثما 

 .(6)فى  ترت   ولىناس طباا (5)تبق م  أصحاب الحديبيل أحدا، ث  واعت الثالثل
والوااالالال  أ  الةالالال ة التالالال  أصالالالابت اإلسالالالال  مالالال  هللاالالاليص ال الالالت  المترادفالالالل، كانالالالت مالالال  

معالالد  الالالدي ، وتماسالالي العىمالالاء العنالالف بحيالاله لالالو أصالالابت دلالالوة أخالالرى لةالالدمتةا. ولاالال  
 والجماهللاير حوله، أمكنه م  اجتيا  هللايص األ مات العصيبل وهللاو سال  معافا. 

 ..(7)(ث  ط ق يسترنف سيرص ف  العصور م  جديد
طالالالالع: غيالالالر مسالالالىف ، وسالالالنرد لىيالالاله لنالالالالدما  وهللاالالاليا الاالالالال  بمالالالا فيالالاله مالالال  تعمالالالالي  وا 

  مو ال  ار الب: رالةادته نتحده ل  بن  أميل، كما سننقل ل  الريخ الب ال  ن سه فال
 العادلل ل  التار خ اإلسالم . 

لىالالالا أ  كالالالال مالالال  هللاالالالؤالء الالالالدلاة الثالثالالالل: المالالالودودو وسالالاليد اطالالالب والب الالالال : لالالال  
يبىبالالوا فالال  دلالالواهللا  مالالا بىالال  العىمالالانيو ، الالاليي   لمالالوا أ  اإلسالالال  االالد لالال   لالال  الحيالالاة، 

فةالال  رالالر عل  وأ  الرالالر عل االالد ألبيالالت مالال  المجتمالال ، وأنةالالا لالال  تطبالالق إال فالال  لةالالد لمالالر،
 مثاليل، ال تصى  لىتطبيق ف   مننا الحا ر!

                                                           
ْ.اْق هرةْاَُْيث،ْدار(ْطبع 1/474ْلب ْقتيب ْ)«ْاْشعرْواْشعراء»(ْاْبيتْْألخطل.ْانظر:1ْ)

وق ل:ْحس ْغريب,ْوق لْاألْب نيْفيْصَيحْوضعيفْاْترمذي:ْصَيحْاإلسن دْ(,2220ْ(ْرواهْفيْاْفت ْ)2)

(2220.)ْ
 عثمان نفسه، رجل جليل نبيل، وقد أحاطت به دسائس بين أمية ، فأساءت إليه حيا واستغلت دمه ميتا.الغزايل. 3
 أرسل يزيد جنوده إىل املدينة فانتهكوا حرمتها، وقتلوا كثريا من أهلها. (4)
ملدينة على عهد يزيد، مث هومجت مرة أخرى على عهد احلجاج، وهومجت مكة والكعبة املشرفة، فقتل عبد هومجت ا 5

 هللا بن الزبري وأنصاره. 
م .ْثمْاستُع ِملْفيْغيره,ْفقيلْفال ْلَْطبَ خْْه:ْأيْلْعقلْْهْولْخيرْعنُه.ْأراد6ْْ) لْاْطَّبَ خ:ْاْقوةْواْس ِ (ْأص 

ْ(.3/111م ْاْصَ ب ْأحًُا.ْاْنه ي ْفيْغريبْاَُْيثْواألثرْ)أنه ْْمْتُب ِ ْفيْاْن سْ

 طبعة دار الكتاب العريب ابلقاهرة. 180-178انظر: اإلسالم واالستبداد السياسي ص ( 7)
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(5) 
 شهادات علماء قسوا على التاريخ اإلسالمي

وأود أ  أسجل هللانا رةادات مةمل ومعتبرة لعىماء ودلاة إسالميي ، كالانوا اسالاة 
ف  حكمة  لىالا التالار خ اإلسالالم ، والح الارة اإلسالالميل،  -بل مسرفي  –ومترددي  

نتيجالالالل لنتالالالرة سالالالوداء مترالالالاومل لةالالاليا التالالالار خ، ولاالالالنة  لالالال  يمىاالالالوا أ  ينكالالالروا أ  الرالالالر عل 
كانالالت أسالالاس الق الالاء وال تالالوى خالالال  تىالالي القالالرو ، وأ  الرالالعب فالال  حياتالاله العامالالل كالالا  

ف الحكالالا  اىالاليال أو كثيالالرا: أ  يحالالت ر يتخالالي اإلسالالال  مرجعيتالاله األولالالا، ولالال  يمنعالاله انحالالرا
 بإسالمه ف  لباداته ومعامالته ولالااته. 

 شهادة الشيخ الغزالي:
أبدأ برةادة الريخ محمد الب الال  الاليو نقالد التالار خ اإلسالالم  برالدة ، وال ساليما 
تالالار خ بنالال  أميالالل. وخصوصالالا فالال  كتابالاله )اإلسالالال  واالسالالتبداد السياسالال ( وهللاالالو مالال  أواوالالل 

ةا وهللاو راب يتواد غيرة وحماسا، وكا  أصالىه محا الرات ألقاهللاالا لىينالا، الاتب الت  أل 
    ولاالال  الداليالالل الابيالالر بعالالد أ  صالالقىته التجالالارب1949ونحالال  فالال  معتقالالل الطالالور سالالنل 

الطو ىل، و ادته السنو  واأليا  لىما ون جا وررالدا، وجاله إلياله سالؤا  مةال   الم  ماوالل 
ةالالا إليالاله الاتالالاب الابيالالر األسالالتاي / وجة سالالؤا  حالالو  ال كالالر اإلسالالالم  والثقافالالل اإلسالالالميل

لتالالالال  أصالالالالابت األمالالالالل ، نالالالالو السالالالالؤا  يقالالالالو : بالالالال  ت سالالالالر النكسالالالالات، اخالالالالالد محمالالالالد خالالالالالد
 بي  لى  ومعاويل، حتا يومنا هللايا؟م  الخالف الداخى   ااإلسالميل، بدءا 

وأثابالاله بقالالدر مالالا االالد  لإلسالالال  ودلوتالاله(: "أجمالال  أولالالو  (1)فكالالا  جوابالاله )رحمالاله  
ق، لىالالالا أ  اإلسالالالال  لقاوالالالد ورالالالراو ، ولبالالالادات ومعالالالامالت، األلبالالالاب مالالال  لالالالدو وصالالالدي

وأخالالالع ونتالال ، وتراتيالالب إدار الالل وتقاليالالد اجتماليالالل.. وأنالاله يكىالالف أتبالالاله بتطويالال  الرالالوو  
 العاديل لخدمل يلي كىه..

وكنا ف  أثناء دراستنا اإلسالميل، نعرف ال رع بالي  اإلسالال  وال كالر اإلسالالم ، 
إلسالالالالال  وحالالالال  معصالالالالو ، ال ر الالالالب فيالالالاله، أمالالالالا ال كالالالالر وبالالالالي  اإلسالالالالال  والحكالالالال  اإلسالم ..ا

                                                           
 م .1996مارس سنة  13هـ  1416شوال سنة  22انتقل إىل رمحة هللا تعاىل فضيلة الشيخ حممد الغزايل يوم  1
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اإلسالالالم ، فةالالو لمالالل ال كالالر البرالالرو فالال  فةمالاله، والحكالال  اإلسالالالم  هللاالالو لمالالل السالالىطل 
 البرر ل ف  تن ييص، وكالهللاما ال لصمل له.

ولنالالدما يخطالالي م كالالر، فالالإ  خطالالرص ال يبقالالا طالالويال، حتالالا يسالالتدري لىيالاله م كالالر 
 حتا يصوبةا نااد رارد.. آخر .. ولندما يخطي حاا  ، فإ   لته ل  تطو ، 

، وجةالالالالا  الالالالدلوة بةالالالالا ال تجتمالالال  لىالالالالا خطالالالر -ب  الالالالل   –واألمالالالل اإلسالالالالميل 
 حساس، وهللاو ل  طر ق التعىي  واألمر والنة ، ينصف الحق..

ولما كانت هللايص األمل حامىل الوح  الخات ، فالإ  القالدر يؤدبةالا، إيا اسالترخت أو 
المجددي ، الاليي  يبالارو  لىالا حقالاوق فرطت، حتا تى   الصرا  المستقي ، و تعةدهللاا ب
ن  َْْخلَق نَ َْوِممَّ ْ }الوح  وسبيل فقةه وأساليب حكمه.. اا  تعالالا:  نُُو َْْأُمَّ ََ  ِْْيَه   ْ َْوبِنهِْْبِن 

ُْو َْ ُِ  .[181:األلراف{ ]يَع 
ومالالال  هللاالالاليا التقالالالدي  يتةالالالر أنالالاله ال غرابالالالل فالالال  وجالالالود أخطالالالاء فالالال  تار خنالالالا الثقالالالاف  

نمالالا البرابالل فالال   التسالالتر لىالا هللاالاليص األخطالالاء، أو االسالتحماع فالال  معالجتةالالا والسياسال ، وا 
 …والتع يل لىا آثارهللاا

وجمةالالالور المسالالالىمي  يعىالالال  أ  سالالالى نا األو  رالالالبىه اتالالالا  االسالالالتعماْر   الرومالالالان ، 
والمجوسالال ، ولعىالاله أرالالرف اتالالا  لرفتالاله الالالدنيا، ولانالاله يرالالعر بب ا الالل وألالال ، لمالالا ألقالالب 

لالالالاله آثالالالالار بعيالالالالدة المالالالالدى، لىالالالالا يلالالالالي مالالالال  اتالالالالا  داخىالالالال  بالالالالي  المسالالالالىمي  أن سالالالالة ، كانالالالالت 
 حا رهللا  ومستقبىة .

وجمةالالالور ال قةالالالاء والمالالالؤرخي  والالالالدلاة يؤكالالالد: أ  لىالالال  بالالال  أبالالال  طالالالالب "الخىي الالالل 
الرابالالال " كالالالا  إمالالالا  حالالالق، وأ  معاويالالالل بالالال  أبالالال  سالالال يا  كالالالا  يمثالالالل ن سالالاله ولصالالالبيته، فالالال  
خروجالالاله لىالالالا "لىالالال ". ورالالالاء   أ  يكسالالالب معاويالالالل هللاالالاليص المعالالالاري، ومالالال  ثالالال  تحولالالالت 

 الراردة إلا مىي ل و  ف  بن  أميل. الخالفل
م  أ  هللايا التحو  كا  هللا  مل لىحق، و ربل موجعالل لىمثالل العىيالا، إال أ  مال  

 البىو المرفو  ت خي  نتاوجه، لما يرت : 
أ  الخى اء أو المىوي اليي  ولوا أمور المسىمي  بطر قل غير صالحيحل،  -أ

حالالاامي ، ال يعنالال  التبييالالر فالال  ألىنالالوا أ  والءهللاالال  لإلسالالال ، وأ  التبييالالر فالال  أرالالخاو ال
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القواني  أو األهللاداف اإلسالميل، وم  أجالل يلالي، اسالترن وا الجةالاد الخالارج ، كمالا تركالوا 
 لى قةاء حر ل الحركل، ما ل  يمسوا سىطانة  ف  ال لامل.

أ  العىالالالال  الالالالالدين  م الالالالا فالالالال  طر قالالالاله، يوسالالالال  اآلفالالالالاع، و ربالالالال  الجمالالالالاهللاير،  -ب
احيالالالالل النتر الالالالل، أو أ  اإلسالالالالال  الرالالالالعب  مالالالال  ويقالالالالرر الحقالالالالاوق اإلسالالالالالميل كىةالالالالا مالالالال  الن

 …أ ورارص ل  السىطل، بق  اديرا لىا االمتداد والترثير
م  أ  الدولل كانت لربيالل، تتعصالب لجنسالةا، فالإ  الجمالاهللاير والالت تعالالي   -ج

اإلسالالالالالالال  وحالالالالالالدهللاا، وألقالالالالالالت ايادهللاالالالالالالا فالالالالالال  أغىالالالالالالب العواصالالالالالال  ل قةالالالالالالاء ودلالالالالالالاة مالالالالالالربي  مالالالالالال  
 .هللاال (1).األلاج !"أ

رالاليخ ، فرنصالالف وأجالالاد ، بالالرغ  رالالدته المعةالالودة لىالالا المنحالالرفي  هللاالاليا مالالا االالاله ال
 والطباة ف  القدي  والحديه.
 كلمة الشهيد سيد قطب: 

والرالالالةيد سالالاليد اطالالالب )رحمالالاله  ( رغالالال  رالالالدته لىالالالا التالالالار خ اإلسالالالالم   ، بعالالالد 
لصالالر الرارالالدي ، وحمىتالاله القاسالاليل لىالالا بنالال  أميالالل فالال  كتابالاله "العدالالالل االجتماليالالل فالال  

يسعه إال أ  يعترف بر  اإلسال  تل راسخ البناء، مرفالوأ الىالواء ، من الردا اإلسال ": ل  
بالالال توى والق الالاء والترالالر   لسمالالل اإلسالالالميل، فالال  كالالل رالالؤونةا ، اثنالال  لرالالر ارنالالا مالال  

 ال ما ، وبةيا أنصف اإلسال  ، وأنصف التار خ ، وأنصف ن سه كيلي.
"مقومالالالات التصالالالور اإلسالالالالم " و هللاالالالو الجالالال ء المكمالالالل  :يقالالالو  فالالال  مقدمالالالل كتابالالاله
 (, 1986-هللاالالال1406وهللاالالو آخالالر كتالالاب أل الاله, واالالد نرالالر ) لخصالالاوو التصالالور اإلسالالالم 

"وارت الال  لالالواء اإلسالالال  لاليالالا، وتالالل مرفولالالا  أو بعالالد استرالالةادص رحمالاله   لرالالر   لامالالا:
  كالل أاثر م  ألف لا ، بل حوال  ماوتي  وألف لالا ، ممالثال فال  النتالا  اإلسالالم  فال

األاطالالار اإلسالالالميل، وهللاالالو النتالالا  الالاليو يرجالال  النالالاس فيالاله إلالالا رالالر عل   وحالالدهللاا ، وال 
يحكالالال  ا الالالاة هللاالالاليص األمالالالل إال بالرالالالر عل اإلسالالالالميل فالالال  كالالالل أمالالالر مالالال  أمالالالور الحيالالالاة، وال 

 .(2)"يتحاا  الناس إلا غير هللايص الرر عل، ف  رر  واحد م  رؤو  المعاش

                                                           

 ، ط. دار اثبت ، القاهرة.354– 352ص  2ال عن اإلسالم " جمن كتابه: "مائة سؤ  (1)
 القاهرة، دار الشروق، طبعة أوىل. 26انظر: مقومات التصور اإلسالمي، ص 2
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 شهادة المودودي :
بالرغ  رالدته الم رطالل لىالا التالار خ اإلسالالم ،  –المالودودو  واإلما  أبو األلىالا

لالالالال  يمىالالالالي رحمالالالاله   إال أ  يعتالالالالرف  –واسالالالالوته البالبالالالالل فالالالال  نقالالالالد الح الالالالارة اإلسالالالالالميل 
بإسالالالالميل الرالالالعوب، وبتالالالرثير اإلسالالالال  فالالال  كثيالالالر مالالال  المىالالالوي والحكالالالا ، كمالالالا أاالالالر بكثالالالرة 

 األتقياء والصالحي  منة ، كما ل  يعرف ف  تار خ آخر. 
أنصالال  مالال  يقالالرأ لىعالمالالل المالالودودو: أ  ي الال  كالمالاله بع الاله إلالالا بعالال ،  ولةالاليا

حتالالا يخالالرج مالال  مجمولالاله بصالالورة تارالالف لالال  حقيقالالل رأيالاله، وال يقتصالالر لىالالا مالالا سالالطرص 
  أ  يقالرأ مالا ف  كتاب أو كتابي  م  كتبه الب  رة، أو ف  مو   واحالد مال  كتالاب، دو 

 كتبه ف  مو   آخر.
يا كنا ن عل يلي ف  فةمنا لاال    الحكي ، وف  فةمنا لىقرآ  الار  : نحمالل  وا 

المطىق لىا المقيد، والعا  لىا الخاو، والمجمل لىالا الم سالر، فكيالف ال ن عىاله فال  
 فةمنا لاال  المخىواي ، وحكمنا لة  أو لىية ؟!

وأود مالال  القالالارئ المترمالالل المنصالالف : أ  يقالالرأ معالال  هللاالاليص ال قالالرة مالال  ن الالس كتابالاله 
والح ارة اإلسالالميل، يقالو  فال  )مالوج  تالار خ تجديالد  اليو ر  فيه البارة لىا التار خ

حياوه( تحت لنوا  )الحاجل إلا المجددي (:   الدي  وا 
)ال ييهللاب برحد الت  ف  هللايا الصدد أ  كانت الجاهللاىيل اد محالت آيالل اإلسالال  
تمامالالالالا، ويهللابالالالالت بمثالالالالارص جميعالالالالا، ومىاالالالالت لىيالالالاله أمالالالالرص مالالالال  جميالالالال  الوجالالالالوص إبالالالالا  هللاجومةالالالالا 

الرالالالالعوب التالالالال  كانالالالالت خ الالالالعت لتالالالالرثير اإلسالالالالال  حينوالالالالي أو  وطبيانةالالالالا، بالالالالل الوااالالالال  أ 
 -اىالاليال أو كثيالالرا–خ الالعت لالاله فيمالالا بعالالد: لالال  يالال   باايالالا فيةالالا أثالالر اإلصالالالش اإلسالالالم  

مدى الدهللار. ول  يك  إال م  تالرثير اإلسالال  : أ  كالا  اآلمالرو  المطىقالو  مال  المىالوي 
عالو  لال  غالية  إلالا ترت  لىية  ف  حياتة  أحيا  ترتعد فراوصة  مال  خراليل  ، فيرج

الررالالالد، ولالالال  تىمةالالال  إلالالالا اإلنصالالالاف. ولالالاليس إال مالالال  ثمالالالرات اإلسالالالال  أنالالالي تبصالالالر هللانالالالا 
وهللانالالاي فالال  الصالال حات السالالود مالال  تالالار خ المىايالالل لمحالالات مالال  نالالور الصالالالش واألخالالالع 
ال ا الالالالىل، ولالالالال  يكالالالال  إال مالالالال  ف الالالالل اإلسالالالالال  أ  نبالالالال  فالالالال  البيوتالالالالات الحاامالالالالل : رجالالالالا  

واألمالالر، مالال  الرالالعور التالالا  بمسالالووليتة  لىالالا االالدر مؤمنالالو  متقالالو  لالالادلو  تولالالوا الحكالال  
 اإلمكا ، لىا كونة  يمىاو  سىطا  المىايل.
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 -ولالالالو لىالالالا وجالالاله غيالالالر مبارالالالر –وكالالاليلي مالالالا ا  اإلسالالالال  يعالالال  ببركاتالالاله وخيراتالالاله 
اصور الدو  والحكومات، ومدارس ال ىس ل والحكمالل، ودور التجالارة والصالنالل، و وايالا 

يالالالاة. واسالالالتمر ن الالالويص فالالال  العامالالالل لىالالالا رغالالال  أنالالالف الخىالالالوة وااللتاالالالاف، وسالالالاور رالالالعب الح
جاهللاىيالل الرالري التال  كانالت فاراليل فالية ، وبقال  يالؤثر فال  لقاوالدهللا  وأخالاةال  واجتمالالة  
مالالال  جةتالالال  األمالالالر والنةالالال ، والتوجيالالاله والتحالالاليير، ومالالال  كالالالل يلالالالي تالالالل مسالالالتوى أخالالالالع 

 الرعوب المسىمل ألىا وأرف  داوما م  أخالع ساور األم .
لصالالالر مالالال  العصالالالور مالالال  أنالالالاس استمسالالالكوا بعالالالروة وفالالالوع يلالالالي كىالالاله، مالالالا خالالالال 

اإلسالالال  ، وبقالالوا يسالالعو  فالال  إحيالالاء هللادايتالاله العىميالالل والعمىيالالل فالال  حيالالاتة  أن سالالة ، وفالال  
الحىقالالالل المحالالالدودة والوااعالالالل تحالالالت تالالالرثيرهللا  ون الالالويهللا  ، بيالالالد أ  يلالالالي كىالالاله لالالال  يكالالال  كافيالالالا 

 (1).(لتحقيق البايل الرويسيل الت  بعه م  أجىةا األنبياء لىية  السال 
وتحالالالده األسالالالتاي المالالالودودو حالالالديثا مست ي الالالا لالالال  المرحىالالالل األولالالالا لإلسالالالال  : 
مرحىالالل النبالالوة والخالفالالل الرارالالدة ، ومالالا تركتالاله فالال  حيالالاة األفالالراد والمجتمعالالات واألمالالل مالال  

 آثار ف  ال كر والرعور، والخىق والسىوي، ل  ينقط  أثرص إلا اليو . ومما االه هللانا:
ىالاله حركالالل مسالالتميتل اويالالل مالالا  الالالت آثارهللاالالا وهللاكالاليا تيسالالرت لإلسالالال  فالال  أولالالا مراح

فالال  التالالار خ وا الالحل المعالالال ، جىيالالل المالمالال  حتالالا اليالالو ، وبعالالد مالالرور ثالثالالل لرالالر ارنالالا 
مالالال  هللاالالاليص الحالالالالل التعيسالالالل التالالال  تالالالدنت إليةالالالا  –لىالالا إنرالالالاوةا. وتسالالالتطيعو  أ  ترالالالاهللادوا 

مراحالالل آثالالار الطالالاب  الالاليو انطبعالالت بالاله األمالالل اإلسالالالميل فالال  أولالالا  - األمالالل اإلسالالالميل
 تار خةا.

إ  أو فالالرد مالال  المسالالىمي  مةمالالا فسالالد أمالالرص وسالالاءت أخالاالاله، إيا استرالال  ت يات 
ن سه، وجسسالت نب اله : تعىال  أناله ال يحال  إال إلالا ن الس المجتمال  المثالال  الاليو أسساله 
محمد صىا   لىيه وسى  وخى اؤص الراردو . وهللايا هللاو الةدف الاليو يطمال  إلياله داومالا 

ا المجتم  رمس تررع أماماله بنورهللاالا السالاط  بصال ل داومالل ، وال يتناساص أبدا ، كر  هللاي
 ال يدلةا تبيب ل  نترص.

إ  كل فالرد مال  المسالىمي  يالرى هللااليص المرحىالل اليهللابيالل نمويجالا واالدوة، و ولال  بةالا 
لحدف البرا  ، و تمنا رؤ تةا متمثىل فال  الوااال  مالرة ثانيالل. ومالا ان الي اإلسالال  يرال  بنالورص 
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رارالالدة إلالالا هللاالاليا اليالالو . ولالال  يبالالق صالالق  مالال  أصالالقاأ لىالالا العالالال  مالال  لصالالر الخالفالالل ال
العال ، إال اد تبىبىت إليه أرعته. واد نا  هللااليا اال دهللاالار، لىالا رغال  مالا منيالت باله هللااليص 
األمالالل مالال  األمالالراء المنبمسالالي  فالال  حيالالاة التالالرف والبالاليا، ونكبالالت بالطبالالاة والجبالالابرة، ولالال  

أمالالل  -غيالالر اصالاليرةمنالالي مالالدة  -تعالالد  متعالالاط  المنكالالرات فالال  يالالو  مالال  األيالالا  ، ولالال  تعالالد
مثاليل تحتيى، وتنجيب إليةا اىوب الناس. ولا  رغال  كالل يلالي لال  تقالف دلالوة اإلسالال  
مالالال  االنترالالالار. ولالالاليس مرجعالالاله كالالالو  المسالالالىمي  لىالالالا طر قالالالل مثىالالالا فالالال  الحيالالالاة تسالالالتةوو 
النالالاس إلالالا ديالالنة ، بالالل الالاليي  يعتنقالالو  اإلسالالال  مالال  غيالالر المسالالىمي  ال يعتنقونالاله إال بعالالد 

نما اإلسال  الحقيق  هللاالو أ  يترادوا أ  اإلسال   ليس اليو يتمثل ف  واا  المسىمي ، وا 
الالاليو جالالاء بالاله محمالالد صالالىا   لىيالاله وسالالى  وأصالالحابه. ثالال  إ  مالالا يوجالالد اليالالو  فالال  وااالال  
المسالالىمي  مالال  بعالال  السالالمو والنتافالالل وجوانالالب الخيالالر فالال  ت كيالالرهللا  وألمالالالة  وسالالىوكة  

لتال  تركةالا اإلسالال  فالية ، وال تال ا  وخىقة ، فىيس كل يلي إال البقيل الباايل م  اآلثالار ا
 تعمل لمىةا لىا مرور أربعل لرر ارنا. 

وبكىمالالل أخالالرى: إ  المرحىالالل األولالالا مالال  تار خةالالا كانالالت تبىالال  مالال  حيو تةالالا درجالالل 
استحا  معةا أ  ي و  أثر طابعةا لىا التار خ. بل إ  الحيويل الت  تراهللادونةا اليالو  

المثاليالل التال  أنرالرهللاا اإلسالال  فال  أولالا  ف  العمل اإلسال  هللا  ناتجل لال  تىالي الحركالل
 أ.هللاال.(1)مراحىه.

فالالانتر وترمالالل اولالاله هللانالالا: ومالالا ان الالي اإلسالالال  يرالال  بنالالورص لىالالا العالالال  مالال  لصالالر 
الخالفل الراردة إلا هللايا اليو ، ولال  يبالق صالق  مال  أصالقاأ العالال  إال واالد تبىبىالت إلياله 

 أرعته! 
ةالالا واالالوة ترثيرهللاالالا درجالالل و ؤكالالد أ  المرحىالالل األولالالا مالال  تار خنالالا بىبالالت مالال  حيو ت

 استحا  معةا أ  ي و  أثر طابعةا لىا التار خ!  
كما يؤكد أ  الحيويالل التال  نرالاهللادهللاا فال  العمالل اإلسالالم  اليالو ، هللاال  مال  آثالار 

 تىي الحركل المثاليل الت  أنررهللاا اإلسال  ف  أولا مراحىه.
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رهللا : بةيا يؤكد مالا جالاء فال  الحالديه الاليو رواص أحمالد والترماليو وابال  حبالا  وغيال
أ  النبالالالال  صالالالالىا   لىيالالالاله وسالالالالى  االالالالا : "مثالالالالل أمتالالالال  كالالالالالمطر: ال يالالالالدرى أولالالالاله خيالالالالر أ  

 .(1)آخرص"
 كثرة الملوك الصالحين في عصور الملكية اإلسالمية:  

ومالال  رالالدة األسالالتاي المالالودودو لىالالا المرحىالالل التالال  سالالماهللاا )المرحىالالل المىايالالل( مالال  
 ، مال  اىالل النمالايج اإلسالالميلتار خنا، وما حديه فيةالا مال  تبيالر فال  الحيالاة اإلسالالميل 

وم  إهللاما  الدلوة إلا اإلسالال ، وتحو الل الدولالل اإلسالالميل إلالا ، الرفيعل م  المسىمي 
دولل جبايل ال دولالل هللادايالل، لىالا خالالف مالا االا  الخىي الل الرارالد لمالر بال  لبالد الع  ال : 

 (2)إ    بعه رسوله هللااديا ، ول  يبعثه جابيا!
ودو بكثالالرة المىالالوي الصالالالحي  واألتقيالالاء فالال  لىالالا الالالرغ  مالال  هللاالاليا التالالرف المالالود

التالالالالار خ اإلسالالالالالم ، فقالالالالا : )وممالالالالا ال يسالالالالتحق الجالالالالد  أ  لصالالالالر المىايالالالالل فالالالال  التالالالالار خ 
اإلسالالالم  ال يقالالاس أبالالدا بصالالور المىايالالل فالال  تالالار خ الرالالعوب األخالالرى، أل  المىايالالل فالال  

لال   تار خنا اإلسالم  م  ما جاءت به مرحونل بكثير م  السيوات والالويالت، إال أنالي
تالالرى لبالالر التالالار خ اإلسالالالم  تىالالي العصالالور المتىمالالل التالال  هللاالال  لالوالال  بالالار ة فالال  تالالار خ 
األمال  األخالالرى. وال أمىالالي ن سالال  فالال  هللااليص المناسالالبل إال ألسالالجل إلجالالاب  واستحسالالان  لمالالا 
توافر ف  التار خ اإلسالم  م  المىوي األتقياء الصالحي ، وما استطاأ أو رالعب أ  

 .(3)ىوي الصالحي (ينجب هللايا العدد الوفير م  الم
وا   لاب لىية  : أنة  ل  يقوموا برمر الدلوة إلا اإلسال ، كمالا ينببال  ، وهللااليا 

 أمر لا  ف  التار خ اإلسالم  كىه، يجب أ  يبحه لىا حدة.
يكالالالو  الرجالالالل  -أو ب الالال  كالالالال  اإلمالالالا  المالالالودودو بع الالاله إلالالالا بعالالال  –وبةالالاليا 

ميل، ال كمالا يبالدو ألو  وهللاىالل رحمه   اد أنصالف تار خنالا اإلسالالم  وح الارتنا اإلسالال
 م  اراءة بع  ما كتبه.
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 كلمة د. الجابري: 

وفالال  هللاالاليا المعنالالا أنقالالل هللانالالا كىمالالل بىيبالالل نيفالالرة ألسالالتاي مبربالال  معالالروف ، ال يالالتة  
بالتحي  لىتيار اإلسالم ، بل اد يحسالبونه لىالا التيالار "اليسالارو" ، هللاالو د. محمالد لابالد 

سالالددص   فالال  أحالالد تعقيباتالاله فالال  نالالدوة )التالالراه الجالالابرو أسالالتاي ال ىسالال ل بالالالمبرب . االالا : 
والتحديات المعاصرة( الت  نتمةا )مرك  دراسات الوحدة العربيل( ولقدت بالقاهللارة فال  

  .1984سبتمبر 
 اا  الجابرو: 

" أنالالا لسالالت مالال  رجالالا  القالالانو ، ولاالال  اهللاتمالالام  بالالالتراه، يجعىنالال  أرالالعر بالالالقىق 
لال   -بالتحديالد–  أو الرالر عل اإلسالالميل واالن لاج ، لندما أسم  م  يقالو : إ  اإلسالال

تطبالالق منالالي لصالالر الخى الالاء الرارالالدي ، يقىقنالال  هللاالاليا القالالو  بالالر  الرالالر عل "لالال  تطبالالق" طالالوا  
أربعل لرر ارنا الما يل، و دفعن  إلا التساؤ : وهللال يمك  تطبيقةا ف  المسالتقبل..؟ 

 وكيف؟
الف إ  هللاالاليا القالالو  يالالؤدو إلالالا لدميالالل مخي الالل. فالالري  سن الال  آالف ولرالالرات اآل

مالالالال  ال قةالالالالاء، الالالالاليي  لالالالالرفة  تالالالالار خ اإلسالالالالال ؟! أيالالالال  سن الالالال  كتالالالالب ال قالالالاله واالجتةالالالالادات 
 وال تاوى؟!

ف  القر  الراب  الةجرو ، ولا  هللااليا  -كما يقا  –نع  لقد أغىق باب االجتةاد 
اإلغالالالالع لالجتةالالالاد ، لالالال  يمنالالال  ال قةالالالاء مالالال  االجتةالالالاد داخالالالل المالالالياهللاب األربعالالالل، وداخالالالل 

بل أاثر م  يلي ل  يمن  يلالي "اإلغالالع" ايالا  فقياله وأصالول   ال قه الجع رو" الريع "،
لتي ف مثل : اب  ح  ، اليو حر  التقىيالد ، وأوجالب االجتةالاد لىالا كالل رالخو، حتالا 
لىالالا الرجالالل العالالام ، ومثالالل األصالالول  الابيالالر أبالال  إسالالحاع الرالالاطب ، الالاليو لمالالل لىالالا 

االجتةالاد مال  االجتةالاد إلادة ترصيل أصو  ال قه ، والتجديد فيه ، ويلي بالمناداة بنقل 
ف  الى ر وأنواأ دالالته ، وبالقياس والتعىيل" اياس الج ء بالج ء" ، نقالل االجتةالاد بةاليا 
المعنا، اليو كا  ساودا ابل، إلا بناوه لىا مقاصد الرر عل ، ويلالي باسالتقراء أحكالا  
الرالالر عل، وصالاليبتةا فالال  كىيالالات ، ثالال  تطبيالالق هللاالاليص الاىيالالات لىالالا الج ويالالات المسالالتجدة . 
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هللايا ليس اجتةادا فقو ، بل هللاو لودة إلا إلادة ترسيس االجتةاد، بمالا يمكفيال  ال قاله فال  
 اإلسال  م  أ  يكو  مسايرا لىتطور، واابال لىتطبيق ف  كل  ما .

إ  اإلسالال  أو الرالر عل اإلسالالميل لال   :لىا كل حا  فرنا مسى ، ويقىقن  القو 
جالالدن  أتسالالاء  لالالال  حقيقالالل إسالالالال  تطبالالق منالالي لةالالالد الرارالالدي ف ألننالال  فالالال  هللاالاليص الحالالالالل أ

أجالالالالدادو وأسالالالالالف : ألالالالال  يكونالالالالوا مسالالالالىمي ؟! ألالالالال  يطبقالالالالوا الرالالالالر عل فالالالال  لبالالالالاداتة  ولقالالالالود 
  واجة  وكثير م  معامالتة ؟!

ألتقد أنه يجب الحرو لىا النتر فال  التالراه، إلالا الرالر عل وال قاله وغيرهللامالا، 
ال سقطنا ف  العدميل. نح  نقو : اإلسال  دي   ودولل. نع ، واالد كالا  نترة تار خيل، وا 

يلي بال عل. أما إيا اىنا : إ  الرر عل ل  تطبق مني الرسالو ، أو منالي الخى الاء الرارالدي  
، فمعنا يلي أ  اإلسال  ل  يكال  دينالا مطبقالا ، وال كالا  دولالل طالوا  أربعالل لرالر ارنالا. 
وهللاالاليا غيالالر صالالحي  تار خيالالا، وغيالالر مقبالالو  منطقيالالا. إنالاله االالو  يجالالر إلالالا لدميالالل مخي الالل ، 

ا بالالدو  هللاويالالل، بالالدو  تالالار خ.  وبالتالالال  بالالدو  حا الالر، وبالالدو  مسالالتقبل. فةالالل نقبالالل تتركنالال
 .(1)بةيا؟!"

، وبةاليص البصاليرة النيالرة، يجالب أ  نقالرأ التالار خ، دو  تعصالب بةاليا العقالل الالوال 
 لقدي  أو تقىيد لجديد.

 

ْ
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 الدولتان : الأموية والعباسية

وموقفهما من شريعة 

 الإسلام
 

 

 .ال دولل بن  أميل : دولل ال توحات والترسيس الح ارو 1
 .ال دولل بن  العباس : دولل ا دهللاار العى  والح ارة2
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 دولة بني أمية -1
 دولة الفتوحات والتأسيس الحضاري 

صدر الدولل األمويالل، و لال  مال   لال   لقد صوب كثير م  الاتاب سةامة  إلا
أنةالالالا دولالالالل مدنيالالالل، بمعنالالالا : أ  ال صالالالىل لالالاله بالالالالدي  واالالالا  مالالال  االالالا  : أنةالالالا كانالالالت دولالالالل 
لربيالالالل، ولالالال  تاالالال  دولالالالل إسالالالالميل! بالالالل االالالا  بع الالالة : إنةالالالا دولالالالل لىمانيالالالل ال صالالالىل لةالالالا 

 بالدي ، بل  ل  م   ل : أ  ال صىل لةا باألخالع!
 فرية تكذبها حقائق الدين: 

ْر ل. تايبةا حقاوق الدي ، وحقاوق التار خ. وهللايص  ال و  ال فيْر ل ما فيةا مي
م  الةجرة، واسالتمرت إلالا  40أما حقاوق الدي ، فقد بدأت دولل بن  أميل سنل 

هللاال . فقد رمىت القرو  الثالثل التال  هللاال  خيالر االرو  األمالل: االر  الصالحابل،  132سنل 
 هللانا بمعنا الجيل. وار  التابعي ، وار  أتباأ التابعي . والقر  

وهللا  الت  جاءت بةا األحاديه الصحاش المست ي ل لال  رسالو    صالىا   
خيالالر القالالرو  ارنالال ، ثالال  الالاليي  يىالالونة ، ثالال  الالاليي  "لىيالاله وسالالى : مثالالل حالالديه ابالال  مسالالعود: 

 . (1)"يىونة 
خيالالالرك  ارنالالال ، ثالالال  الالالاليي  يىالالالونة ، ثالالال  الالالاليي   ومثىالالاله حالالالديه لمالالالرا  بالالال  حصالالالي :

 2 أدرو: أيكر النب  بعد ارني ، أو ثالثل.يىونة ( اا  لمرا : ال
الالال وكالالاليلي حالالالديه أبالالال  سالالالعيد : االالالا : يالالالرت   مالالالا  يبالالال و فوالالالا  مالالال  االخالالالدرو مرفولا

النالالالاس، فيقالالالا  : فالالاليك  مالالال  صالالالحب النبالالال  صالالالى    لىيالالاله وسالالالى  ؟ فيقالالالا : نعالالال ، في الالالت  
لىياله. ثال  يالالرت   مالا  فيقالالا : فاليك  مالال  صالحب أصالالحاب النبال  صالالىا   لىياله وسالالى  ؟ 

نعالال ،  في الالت . ثالال  يالالرت   مالالا ، فيقالالا : فالاليك  مالال  صالالحب مالال  صالالاحب أصالالحاب فيقالالا : 
 .(3)النب  صىا   لىيه وسى ؟ فيقا : نع ، في ت (

                                                           

(,ْومسلمْفيْفض ئلْاْصَ ب 2652ْ(ْمتف ْعليه:ْرواهْاْبخ ريْفيْاْشه داتْ)1)

(2533).ْ
ْاْصَ ب ْفض ئلْفيْومسلم(2651ْ)ْاْشه داتْفيْاْبخ ريْرواه:ْهمتف ْعلي(2ْ)

(2535.)ْ

 (.2532(, ومسلم يف فضائل الصحابة )2897البخاري يف اجلهاد والسري ): رواه متفق عليه (3)
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ومعنا اوله )اْرن  ( أو أهللال لصرو. وهللا  الصحابل، ث  ار  التابعي ، ث  االر  
 األتباأ. 

وبعالالالالال  الرالالالالالراش حالالالالالددوا القالالالالالر  بالالالالال م ، فقالالالالالا  بع الالالالالة : القالالالالالر  أربعالالالالالو  سالالالالالنل. 
االالالالا : ثمالالالالانو  سالالالالنل. وبع الالالالة  جعىالالالاله ماوالالالالل سالالالالنل، وهللاالالالالو الالالالاليو ارالالالالتةر فالالالال  وبع الالالالة  

االسالالتعما  اآل ، وأمسالالا حقيقالالل لرفيالالل. وتاالالو  القالالرو  الم  الالىل والموصالالوفل بالخير الالل 
 لىا هللايا: ثالثماول سنل. وهللايا غير منسج  م  منطق الواا  التار خ .

 فالالالالراج  ت سالالاليرص بمالالالا يكرنالالالا، مالالال  لصالالالر الصالالالحابل، ولصالالالر التالالالابعي ، ولصالالالر
األتباأ. وهللايص العصور أو األجيا  الم َ الىل : حتال  بةالا لةالد بنال  أميالل، واالد رالاركةا 

 ل هللاو كا  ال م  األاثر حتا منة .لةد الراردي  بالنسبل لجيل الصحابل، ب
ومالالال  األحاديالالاله الصالالالحيحل التالالال  يسالالالتد  بةالالالا لىالالالا من لالالالل الدولالالالل األمويالالالل مالالال  

ةالالرا : أ  لميالالر بالال  األسالالود اإلسالالال : مالالا رواص البخالالارو فالال  صالالحيحه لالال  خالالالد بالال  م
العْنس  حدثه أنه أتا لبادة ب  الصامت، وهللاو نا   ف  ساحل حمالو، وهللاالو فال  بنالاء 
الالرا  ) وجالاله( االالا  لمالالر: حالالدثتنا أ  حالالرا : أنةالالا سالالمعت النبالال  صالالىا    لالاله، ومعالاله أ  ح 

 . )أو فعىالالالوا فعالالالالا "البحالالالر االالالد أوجبالالالواأو  جالالاليش مالالال  أمتالالال  يبالالال و  "لىيالالاله وسالالالى  يقالالالو : 
الجنل( االت أ  حرا  اىت: يا رسو   ، أنالا فالية  ؟ االا : أنالت فالية . ثال  وجبت لة  به 

االا  النبال  صالىا   لىياله وسالى : " أو  جاليش مال  أمتال  يبال و  مدينالل ايصالر: مب الور 
 (1)لة  " فقىت: أنا فية  يا رسو    ؟ اا : " ال ".

 ومدينل ايصر هللا  القسطنطينيل، لاصمل الدولل البي نطينيل.
: فالال  هللااليا الحالالديه منقبالالل لمعاوياللف ألنالاله أو  مالال  غال ا البحالالر، ويلالالي االا  الرالالراش

فالال  خالفالالل لثمالالا . فقالالد كالالا  ّيمن الال  مالال  البالال و فالال  البحالالر، لمالالا فيالاله مالال  مخالالاطر، وفالال  
لةد لثما  ما  ا  معاويل يبر ه بالب و ف  البحر، حتا استجاب لاله، وبالدأ األسالطو  

 يل.اإلسالم  مني لةد لثما ، ث  اتس  وا داد ف  لةد معاو 
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وف  الحديه كيلي منقبل البنه ي  دف أل  أو  جيش غ ا القسطنطينيل كا  هللاالو 
أميالالالرص بات الالالاع المالالالؤرخي . وفالالال  هللاالالاليص البالالال وة مالالالات أبالالالو أيالالالوب األنصالالالارو وكالالالا  فالالال  هللاالالاليا 

 الجيش ر     لنه، فروصا أ  يدف  لند باب القسطنطينيل.
هللاالالاليا  وتعقالالالب بعالالال  العىمالالالاء مالالال  االالالا  يلالالالي مالالال  الرالالالراش: بالالالر  وجالالالود ي  الالالد فالالال 

الجالالاليش ال يىالالال   أ  يكالالالو  مالالال  المب الالالور لةالالال ، لجالالالوا  أ  يخالالالرج مالالال  هللاالالاليا العمالالالو  بالالالدليل 
 خاو.

ونح  هللانا ال يةمنا التحقيق ف  أمر ي  د، لا  الاليو يةمنالا هللاالو أ  هللااليا الجاليش 
المب الالالور لالالاله فالالال  الجمىالالالل، كالالالا  فالالال  لةالالالد بنالالال  أميالالالل. إي كانالالالت هللاالالاليص البالالال وة سالالالنل اثنالالالي  

 ف  لةد معاويل.، أو (1)وخمسي  م  الةجرة النبويل
 تكذبها حقائق التاريخ:

وأمالالا أ  حقالالاوق التالالار خ تاالاليب هللاالاليص ال ر الالل، فمالال  المعىالالو  لىدارسالالي : أ  الدولالالل 
األمويالالل، هللاالال  التالال  نرالالرت اإلسالالال  فالال  آفالالاع األر ، وانترالالرت فيةالالا حىقالالات العىالال  فالال  

بالل بالدأت الترجمالل مال   .كما ابتدأ فيةا تدو   العىالو  الدينيالل والىبويالل وغيرهللاالا ,كل مكا 
وهللاالال  التالال   .الىبالالات األخالالرى فالال  لةالالدهللاا، االالا  بالاليلي أحالالد األمالالراء، وهللاالالو خالالالد بالال  ي  الالد

، وكالا  لةالا جيورالةا فال  البالر، وأسالاطيىةا فال  ا وجنوبا ا، ورماالا ا وغربا فتحت ال توش رراا 
البحر، وهللا  الت  أامىت ما بالدأ فال  لةالد أبال  بكالر ولمالر، والسالنوات األولالا فال  لةالد 

 ال توش.لثما  م  
لقد كا  لىدولالل األمويالل فال  لةالد واحالد: أربعالل مال  القالادة العسالكر ي  فال  أنحالاء 

 العال ، كل يقف لىا ّثبرة م  ّثبر اإلسال .
 كا  مسىمل ب  لبد المىي: ي ت  بالد الصي . 

 وكا  اتيبل ب  مسى  الباهللاى : ي ت  سمراند وما حولةا.
 وكا  محمد ب  القاس : ي ت  بالد الةند.

يطالالرع أبالالواب أوربالالا، لي الالت   -ومعالاله طالالارع بالال    الالاد  -موسالالا بالال  نصالالير  وكالالا 
 األندلس.

                                                           
 ( طبعة دار أيب حيان. 505،  504 /7انظر : فتح الباري )  1
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هللاا النالالاس فالال  حالالالل مخالالاطرة، فكيالالف دف ّعالالإ  الدولالالل التالال  تحالالارب فالال  جبةتالالي ، ي  
 بدولل تحارب ف  أرب  جبةات ف  جةات مت رال ف  أنحاء العال  ف  وات واحد؟!!

ل مالالال  سالالالن    فالالال  واالالالد انتصالالالرت الدولالالالل األمويالالالل فالالال  كالالالل هللاالالاليص الجبةالالالات، فةالالال
 خىقه: أ  ينصر دولل منحرفل، أو دولل تالمل ويمك  لةا ف  األر ؟

 ّيْ ىيالالالال ّ  ال   إيَنالالالالهّ }إ  مالالالال  سالالالالن    تعالالالالالا مالالالالا لبالالالالر لنالالالاله القالالالالرآ  بقولالالالاله سالالالالبحانه: 
ا الالدْ [, }23يوسالالف:] {الَتالالاليّمو    الالاب   و  الال ْ  خ  الالل   م  م  الالا ح   ي ْةالالديو ال   ّللَا   إي َ [. }111طالاله:] {ّتْىما

اب  [. }51الماودة:] {الَتاليميي    اْلق ْو    َبار   ّكلُّ  و خ   [.15إبراهللاي :] {ل نييد   ج 
وممالالا يعجالالب لالاله المالالرء ويرسالالف أي الالا: أ  يقالال  بعالال  الالالدلاة فالال  هللاالاليا المالالر ع 
الحرج، ويصدع كل ما ايل ل  بن  أميل، حتا ربما أصابت نباله م  الخىي ل الثالاله 

وكالالالالل، أحالالالالد السالالالالابقي  األولالالالالي  مالالالال  المةالالالالاجر  : يو النالالالالور  ، الالالالاليو تسالالالالتح  منالالالاله المال
لثمالالا  ر الال    لنالاله. واالال  فالال  يلالالي رجالالا  كبالالار القالالدر، لتمالالاء المن لالالل واألثالالر فالال  
الالالدلوة إلالالا اإلسالالال  والجةالالاد فالال  سالالبيىه: مثالالل: اإلمالالا  العالمالالل أبالال  األلىالالا المالالودودو 

حياوالاله( فال  بااسالتا : فالال  كتاباله )الخالفالل والمىالالي( وكتاباله )مالوج  تالالار خ تجديالد الالدي   وا 
فالالال  بحالالالر  القيالالالل والقالالالا . وا   كالالالا  هللاالالاليا مبمالالالورا وهللاالالاليا الالالاليو جىالالالب لىيالالاله مالالالا جىالالالب مالالال  ا

 حسناته.
ْىب: الرةيد ساليد اطالب  وكيلي: األديب الابير، والداليل الم كر، والمجاهللاد الصُّ

( الالالاليو حمالالل فيالالاله لىالالالا بنالال  أميالالالل حمىالالالل ) العدالالالل االجتماليالالالل فالالال  اإلسالالال فالال  كتابالالاله 
فالال  سياسالالتة   كالالاد يجالالردهللا  ال مالال  التبالالار العنصالالر األخالاالال  لني الالل، حتالالا جالالردهللا  ال أو

ال أثالار لىياله ثالاورة كثيالر مال  العىمالاء فال  مصالر وغيرهللاالا، ألناله مالس  اوتعامىة . وهللايا أي ا
مبمور فال  جانالب مالا االد  لإلسالال  وأمتاله، حتالا إناله  اا سيدنا لثما . وهللايا أي ا بقدر  م

 اد  لنقه ف  سبيل  .
الالالال الدليالالالالل الابيالالالالر الرالالالاليخ محمالالالالد الب الالالالال  فالالالال  كتابالالالاله )اإلسالالالالال  واالسالالالالتبداد  اوأي ا

 ,السياسالال ( الالاليو االالا  فيالاله لالال  ي  الالد بالال  معاويالالل: إنالاله ال يصالالى  إلدارة مدرسالالل ابتداويالالل
ب سنا  اىمه إلا بن  أميل بص ل لامل.  وصوف

واد نقىت أاوا  هللاؤالء الدلاة ف  الباب األو ، وما تحمىه م  اسوة بالبالل لىالا 
 خ األمل. كما نقىت رةاداتة  لىتار خ اإلسالم  أي ا، بما فيةا م  إنصاف.تار 
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أنصالالف التالالار خ وأ اليف إلالالية  الداليالالل العالمالل الرالاليخ أبالالا الحسالال  النالدوو الالاليو 
أطىالالق لىالالا بنالال  أميالالل أحكامالالا لامالالل، مالالا كنالالت أحالالب أ  اإلسالالالم  فالال  كتاباتالاله, ولانالاله 

تصدر ل  مثىه، حتا إنه نقل اصل غر بل كا  مصالدرص فيةالا )األغالان ( لسصال ةان ، 
 فةل ير ا الريخ أ  يؤخي تار خ األمل م  كتاب مثل هللايا ؟ 

وهللانالالالاي كثيالالالرو  غيالالالر هللاالالالؤالء العىمالالالاء، ولانالالال  اختالالالرت يكالالالرهللا ف ألنةالالال  مالالال  أابالالالر 
وأنا أحبة  وأادرهللا  وألرف ف ىة  ومكانتة ، وم  هللايا واعالوا فيمالا الدلاة إلا اإلسال ، 

واالال  فيالاله الاثيالالرو ف ألنةالال  لالال  يكى الالوا أن سالالة  تمحالاليو الحقالالاوق، ومناارالالل المو الالوأ مالال  
 جيورص. ولو فعىوا لبيروا موا ة .

وممالا أيكالرص هللانالا: مالا ثالار مال  جالد  لىالا صال حات مجىالل )المسالىمو ( الرالةر ل، 
الالرة الداليالالل المعالالروف األسالالتاي سالالعيد التالال  كالالا  يصالالدرهللاا مالال  القالالاهللا لمجىالالل  ارم الالا ، خى ا

)الرالالةاب( التالال  أصالالدرهللاا اإلمالالا  حسالال  البنالالا، وكالالا  هللاالالو مالالدير تحر رهللاالالا، وصالالدر منةالالا 
 خمسل ألداد.

فقد كتب األديب المحقالق المعالروف األسالتاي محمالود محمالد رالاار أربال  مقالاالت 
كتبالاله بعالال  الالالدلاة  يالالداف  فيةالالا لالال  معاويالالل خاصالالل، وبنالال  أميالالل لامالالل، و نقالالد برالالدة مالالا

والاتالالاب، ومالالنة  : األديالالب المعالالروف فالال  يلالالي الواالالت: األسالالتاي سالاليد اطالالب فالال  كتابالاله 
)العدالل االجتماليل ف  اإلسال  ( وحمل فيه لىا بنال  أميالل حمىالل لني الل ال تخىالو مال  
 إسراف، والريخ محمد الب ال  فيما كتب ف  ) اإلسال  واالستبداد السياس  ( وغيرص.

)تالار خ  :)حكال  بالال بينالل(، وثانيالل بعنالوا  :قالاالت: مقالالل بعنالوا كا  م  هللايص الم
)ألسنل الم تالر  (. وكالا   :)ال تسبوا أصحاب ( ورابعل بعنوا  :بال إيما ( وثالثل بعنوا 

 التركي  ف  هللايص المقاالت لىا ما كتبه سيد اطب رحمه  .
 :ور لولالال  يالالرد األسالالتاي سالاليد اطالالب لىالالا هللاالاليص المقالالاالت، ولاالال  دافالال  لنالاله مالال  سالال

الااتب األديب المعروف ف  يلالي الواالت: األسالتاي لىال  الطنطالاوو ، بمقالالل فال  مجىالل 
 .(الرسالل)

االالد بالالال  فالال  الالالرد والالالدفاأ، كمالالا بالالال  اآلخالالرو  فالال   اوأحسالالب أ  األسالالتاي رالالاارا 
ال طبيالالالا  وال إخسالالالار  النقالالد والةجالالالو ، وخيالالالر المنالالالاهللا  الوسالالو، ال وكالالالس وال رالالالطو، أو

 ف  المي ا .
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افعو  لالال  بنالال  أميالالل، وال أابالالل الالالتة  الج افيالالل التالال  تىصالالق بةالال ، وأنالالا ممالال  يالالد
وكثير منةا ال يثبت لند التمحيو، أو يعطالا أابالر مال  حجماله، ولانال  ال أبالروة  مال  

  الال  أ  متالال  ارتابوهللاالا، وسالن  غيالالر رارالدة اسالتنوهللاا. وهللاالال  مالا اجتةالد لمالالر بال  لبالد الع
د الحقالالالوع إلالالا أهللاىةالالالا، ولالالال  صالالالحل، و   الالالل المتالالالال ، و الالر  ايبيرهللاالالا، وي الالال  مكانةالالا سالالالننا 

يسالالتط  أ  يالالرد أمالالر الخالفالالل إلالالا األمالالل، ويحررهللاالالا مالال  احتاالالار بنالال  أميالالل، أل  األمالالر 
 كا  أابر م  طااته، وأل  األجل ل  يمةىه حتا يبير هللايا التقىيد الراسخ.

ومال  العىمالالاء الابالار فالال  العصالور الما الاليل: مالال  دافال  لالال  الصالحابل فيمالالا واالال  
ن  أميل، ولانه بال  ف  الالدفاأ لال  بنال  أميالل، مثالل اإلمالا  بينة  م  فت ، وداف  ل  ب

القا الال  أبالال  بكالالر بالال  العربالال  فالال  كتابالاله )العواصالال  مالال  القواصالال ( الالاليو دافالال  لالال  ي  الالد 
، واالا  ابال   ورجاله اليي  اتىوا سبو رسو    صىا   لىياله وسالى : الحسالي  بال  لىال ف

إلالالالالا الحالالالالديه  امرالالالاليرا  جالالالالدص لىيالالالاله الصالالالالالة والسالالالالال . العربالالالال : إ  الحسالالالالي  اتالالالالل برالالالالرأ
وهللاالالال  جميالالال ،  ، فمالالال  أراد أ  ي الالالرع هللاالالاليص األمالالالل،و  هللانالالالات وهللانالالالاتإنالالاله سالالالتا"المعالالالروف: 

فقالالالد ن الالالي ي  الالالد وجمالتالالاله األمالالالر النبالالالوو فالالال  هللاالالاليا  (1)"مالالال  كالالالا  افا الالالربوص بالسالالاليف كاوناالالال
 الحديه الصحي .

وهللايا ما خطرص فيه العالمل اب  خىدو  ف  مقدمتاله، رغال  تالرثرص باله فال  كثيالر مال  
اا  اب  خىدو : ) واد غىو القا ال  أبالو بكالر العربال  المالالا  فال  هللااليا فال   الموا  .

كتابالاله الالاليو سالالماص: ) العواصالال  مالال  القواصالال  ( مالالا معنالالاص أ  الحسالالي  اتالالل برالالرأ جالالدص ! 
اإلما  العاد " ومال  ألالد  مال  الحسالي  و حمىته لىيه الب ىل ل  ارترا  "اا : وهللاو غى

 (2)راء ؟!(ف   مانه وأمانته ولدالته ف  اتا  أهللال اآل
 سيرة معاوية مؤسس دولة بني أمية:

                                                           

ئي والنسا(, 4762يف السنة )وأبو داود (, 19000( ح) 338 /31(, وأمحد )1852يف اإلمارة )رواه مسلم  (1)
 جة.فعن عر (, 4022يف حترمي الدم )

د. علي الوردي ص  «منطق ابن خلدون». وانظر:  563ي ص,طبعة جلنة البيان العرب «مقدمة ابن خلدون» (2)
 .190ـ  188
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ولنحاو  هللانا أ  نىق  نترة لادلالل متوا نالل لىال  تالار خ بنال  أميالل، بالادوي  بساليرة 
مؤسالالس الدولالالل معاويالالل بالال  أبالال  سالال يا ، وهللاالالو ممالال  صالالحب رسالالو    صالالىا   لىيالاله 

 وسى ، فنالته بركل الصحبل.
معاويالل، فال  كتالاب ف الاول وهللايا ما أثبته اإلما  البخارو ف  صحيحه ف  رر  

الصالالحابل. فالال : بالالاب يكالالر معاويالالل ر الال    لنالاله. وفيالاله يكالالر حالالديه ابالال  أبالال  مىيكالالل، 
االا : أوتالالر معاويالل بعالالد العرالاء بركعالالل، ولنالدص مالالولا البال  لبالالاس، )أو فاليكر لالاله يلالالي( 

 .(1)فقا : دله، فإنه صحب رسو    صىا   لىيه وسى 
البالالالال  لبالالالالاس: هللاالالالل لالالالالي فالالالال  أميالالالالر آخالالالالر البالالال  أبالالالال  مىيكالالالالل: ايالالالل  اوسالالالاع حالالالالديثا 

. وناهللايالالي ممالال  يصالال ه (2)المالالؤمني  معاويالالل، فإنالاله مالالا أوتالالر إال بواحالالدة ؟ االالا : إنالاله فقيالاله
 حبر األمل وترجما  القرآ  برنه فقيه!

تصالالالىو  صالالالالة )وهللاالالال  ركعتالالالا   للمعاويالالالل االالالا  فيالالاله: إنكالالال   اويكالالالر البخالالالارو حالالالديثا 
رأينالالاص يصالالىيةا، ولقالالد نةالالا بعالالد العصالالر( لقالالد صالالحبنا النبالال  صالالىا   لىيالاله وسالالى ، فمالالا 

 .(3)لنةا
وهللاالاليص الصالالحبل لرسالالو    ال تمنحالاله )العصالالمل( فالالال لصالالمل ألحالالد غيالالر رسالالو  

التالال     صالالىا   لىيالاله وسالالى ، ولانةالالا تمنحالاله رالاليواا أرالالبه بمالالا يسالالما اليالالو  )الحصالالانل(
تعطا ألل اء البرلما  وأمثالة ، فال يقبل م  أحد أ  يجرحة  أو يمسة  بسالوء، واالد 

  لىية  فال  كتاباله، وأثنالا لىالية  رسالوله فال  أحادياله كثيالرة، ورالةدت لةال  واالاو   أثنا
التالالار خ المتالالواترة بال  الالل ومكالالار  األخالالالع. وهللاالال  الالاليي  نقىالالوا إلينالالا القالالرآ ، ورووا إلينالالا 

 السنل.
الحسالال ، إيا رأيالالت رجالالال يالاليكر  االالا  الميمالالون : االالا  لالال  أحمالالد بالال  حنبالالل: يالالا أبالالا

 م  الصحابل بسوء، فاتةمه لىا اإلسال  ! اأحدا 
مالالال  أصالالالحاب رسالالالو    إال ولالالاله داخىالالالل  اأحالالالدواالالالا  أحمالالالد: مالالالا انالالالتقو أحالالالد أ

 .(1)سوء
                                                           

 (. 3764) أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلمالبخاري يف رواه  (1)
 (. 3765املصدر السابق )  (2)
 (.587( رواه يف مواقيت الصالة ) 3)
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وم  األومل م  بال  ف  ف ل الصحبل، وجعل أو صالحاب  أف الل ممال  جالاء 
بعدص، وا   بى  ف  العى  والتقا والجةاد ما بى . ولةيا سالول اإلمالا  لبالد   بال  المبالاري 
لالالال  معاويالالالل، فقالالالا : مالالالا أاالالالو  فالالال  رجالالالل االالالا  رسالالالو   : )سالالالم    لمالالال  حمالالالدص( فقالالالا  

أف الالل هللاالالو أ  لمالالر بالال  لبالالد الع  الال ؟ فقالالا :  ! فقيالالل لالاله: أيةمالالاخى الاله: ربنالالا ولالالي الحمالالد؟ 
 (2)لتراب ف  منخرو معاويل م  رسو   : خير وأف ل م  لمر اب  لبد الع   !

وهللاالاليا مبنالال  لىالالا أ  خير الالل االالر  الصالالحابل لىجميالال  ال لىمجمالالوأ، فكالالل صالالحاب  
 خير مم  بعدص، وهللايا هللاو رأو الجمةور.

بالالالقبو ، هللاالالو: أ  مالال   ايرا دلس ابالال  لبالالد البالالر رأو أراص جالالدوإلمالالا  المبالالرب واألنالال 
الصحابل م  ال يىحق بببارهللا  أحد مثل السابقي  األولي ، وأهللال بدر، وأهللال أحالد، وأهللاالل 

فخيالالالالر تة   بيعالالالالل الر الالالالوا ، ومالالالال  لالالالاله ف الالالاليىل خاصالالالالل ثبتالالالالت لالالالاله، أمالالالالا بالالالالاا  الصالالالالحابل
فقالالد يالالرت  بعالالدهللا  مالال  ي الالواة  ف الالال ومن لالالل، لتقالالواص وجةالالادص،  لمجمالالولة ، ال لجمالاليعة ،

 يرات.واستبااه لىخ
واد يكر الحافر اب  كثير ف  تار خه ترجمل  افيل لمعاويل، سرد فيةالا الاثيالر 
م  األحاديه التال  أوردهللاالا المالوردو  فال  ف الىه، وأطالا  فال  يلالي، ولال  يصال  مال  هللااليص 
الحالالالديه إال أنالالاله كالالالا  مالالال  الاتالالالاب الالالاليي  يكتبالالالو  الالالالوح  لرسالالالو    صالالالىا   لىيالالاله 

 .(3)وسى 
رسو  أرسل إليه اب  لباس يطىباله لالدة مالرات، كما ص  الحديه اآلخر: أ  ال

 .(4)"ال أرب    بطنه!"فوجدص ف  كل مرة يرال، فقا  صىا   لىيه وسى : 
ر لَبالال واالالا  الحالالافر ابالال  حجالالر فالال  ) فالالت  البالالارو ( فالال  ) بالالاب يكالالر معاويالالل ( :

البخالارو فالال  الترجمالالل بقولاله: ) يكالالر( ولالال  يقالالل: )ف اليىل( وال )منقبالالل( لاالالو  ال  الاليىل ال 
 تؤخي م  حديه الباب. 

                                                                                                                                                                      

ط  (8/139) «البداية والنهاية»(, وابن كثري يف 210, 209 /59« )اتريخ دمشق»( ذكره ابن عساكر يف 1)
 الفكر.

 (.139 /8« )البداية والنهاية»(, و207 /59« )اتريخ دمشق( »2)
 .حتقيق د. عبد هللا الرتكي, د. عبد الفتاح احللو (401 /11البداية والنهاية )  (3)
 .عن ابن عباس(, 3131( ح)5/234(, وأمحد )2604يف الرب والصلة ) رواه مسلم (4)
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ا فالال  مناابالاله، وكالاليلي أبالالو لمالالر غالالال  ثعىالالب،  واالالد صالالنف ابالال  أبالال  لاصالال  جالال ءا
 -أو األحاديالاله المكيوبالالل-وأبالالو بكالالر النقالالاش. وأورد ابالال  الجالالو و فالال  ) المو الالولات (

االا : لال  يصال  فال  ث  ساع ل  إسحاع ب  راهللاويه: أنه  كروهللاا.بع  األحاديه الت  ي
( فةاليص النكتالل فال  لالدو  البخالارو لال  التصالر   بى الر )منقبالل (1)!ف اول معاويل رال ء

 لىا او  ريخه. االتمادا 
لاالال  بالالدايق نتالالرص اسالالتنبو مالالا يالالدف  بالاله رؤوس الالالرواف  ، واصالالل النسالالاو  فالال  

 سحاع، وكيلي ف  اصل الحاا .يلي مرةورة، وكرنه التمد أي ا لىا او  ريخه إ
وأخرج اب  الجو و أي الا مال  طر الق لبالد   بال  أحمالد بال  حنبالل: سالرلت أبال : 

  األلالداء، ما تقو  ف  لى ف ومعاويل ؟ فرطرع ث  اا : الىال  أ  لىيالا كالا  لاله كثيالر مال
مالالنة   الالالا رجالالل االالد حاربالاله، فالالرطروص ، كيالالادا ، فىالال  يجالالدوا، فعمالالدوا إاف الالتش ألالالداؤص لالاله ليباالال

 . فررار بةيا إلا ما اختىقوص لمعاويل م  ال  اول، مما ال أصل له.(2)لعى ف 
واد ورد ف  ف اول معاويل أحادياله كثيالرة لاال  لاليس فيةالا مالا يصال  مال  طر الق 

 .(3)اإلسناد، وبيلي ج   إسحاع ب  راهللاويه والنساو  وغيرهللاما، و  ألى 
 معاوية خليفة وحاكما:

الخالفالالالل، وبعالالالد تنالالالا   الحسالالال   ومالالال  نتالالالر فالالال  سالالاليرة معاويالالالل بعالالالد أ  آلالالالت إليالالاله
ال السبو ر     لنه له، وترمل هللايص لىالا إاامالل  االسيرة بإنصاف: وجد الرجل حر صا

 اإلسال  ف  رعاورص ورراوعه، ولىا اتباأ السنل النبويل ف  مجاالت الحياة المختى ل.
فع  سعيد ب  المسيب، ول  حمالد بال  لبالد الالرحم  بال  لالوف: أ  معاويالل لمالا 

ف  آخر ادمل ادمةا، اا  لىا منبر رسو    صىا   لىياله وسالى : أيال   اد  المدينل
لىماؤك  يا أهللال المدينل ؟ سمعت رسالو    صالىا   لىياله وسالى  فال  هللااليا اليالو  ال يالو  

نالال  صالالاو "وفالال  روايالالل :  "مالال  رالالاء مالالنك  أ  يصالالومه فىيصالالمه"لارالالوراء ال يقالالو  :  ، "وا 
وسالالالمعت رسالالالو    صالالالىا   لىيالالاله وسالالالى  ينةالالالا لالالال  مثالالالل هللاالالاليا.  فصالالالا  النالالالاس. االالالا :

إنمالالالالا هللاىاالالالالت بنالالالالو إسالالالالراويل حالالالالي  اتخالالالاليهللاا "وأخالالالالرج ّاصالالالالل مالالالال  رالالالالعر مالالالال  كمالالالاله، فقالالالالا : 
                                                           

 .املنورة ابملدينة السلفية املكتبة صاحب احملسن عبد حممد(, طبعة 24 /2« )املوضوعات( »1)
 ( ا 2)
 ( طبعة دار أيب حيان.                                                                                               715 /8فتح الباري )  3 3
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يعنالال  وصالالل المالالرأة رالالعرهللاا برالالعر آخالالر، واالالد صالال  فالال  لالالدد مالال  األحاديالاله  (1)"نسالالاؤهللا 
حالالده  . وفالال  روايالالل أخالالرى أنالاله االالا  لةالال : إنكالال  أحالالدثت  أو(2)لعالال  الواصالالىل والمستوصالالىل

لمالالالا فيالالاله مالالال   ا. سالالالماص الرسالالالو   ورا (3)الالالال ور(سالالالوء، نةالالال  رسالالالو    لىيالالاله وسالالالى  لالالال  )
 الت و ر والتبر ر.

أ  النالاس أهللامىالوص، فةنا نراص حر صا لىا إحياء سنل كصو  لاروراء اليو رأى 
لىا إماتل بدلل تةرت فال  النالاس، وهللاال  تقىيالد اليةوديالات فال    نالتة   اكما نراص حر صا 
 بوصل الرعر.
ى لبد الرحم  ب  هللّارم  األلالرج: أ  العبالاس بال  لبالد   بال  لبالاس أنكال  ورو 

لبالالالد الالالالرحم  بالالال  الحكالالال  ابنتالالاله، وأنكحالالاله لبالالالد الالالالرحم  ابنتالالاله، واالالالد جعالالالال )أو العقالالالدي ( 
صالالدااا )أو كالالل منةمالالا صالالداع األخالالرى( فكتالالب معاويالالل بالال  أبالال  سالال يا  ال وهللاالالو خىي الالل ال 

الالبار( الالاليو نةالالا لنالاله إلالال  مالالروا ، يالالرمرص بالالالت ر ق بينةمالالا، واالالا  فالال  كتابالال ه: هللاالاليا ) الرفي
 .(4)رسو    صىا   لىيه وسى 

فةالالو يرالالال  إاامالالل السالالنل فالال  حيالالاة النالالاس فالال  األمالالور كىةالالا: أمالالور ال الالرد وأمالالور 
 األسرة، وأمور الجمالل.

واالالد وصالال وص برنالاله كالالا  اىيالالل الحالالديه لالال  رسالالو    صالالىا   لىيالاله وسالالى ، فمالالا 
كالالا  يالالروو الحالالديه إال بمناسالالبل اات الالته. فقالالد ورد أنالاله دخالالل لىالالا لبالالد   بالال  ال بيالالر 
الْه. االا  رسالو     واب  لامر، فقا  اب  لامر له، ول  يق  ابال  ال بيالر. فقالا  معاويالل: م 

ي مثالالالالل لالالالاله لبالالالالاد   ايامالالالالا، فىيتب الالالالوفأ مقعالالالالدص مالالالال  مالالالال  أحالالالالب أ  "صالالالالىا   لىيالالالاله وسالالالالى : 
 .(5)"النار

                                                           

(, كما رواه أمحد 2127(, ومسلم يف اللباس والزينة )3468( متفق عليه: رواه البخاري يف أحاديث األنبياء )1)
 (.2870« )الكربى»الصيام من (, والنسائي يف 16891( ح)101 /28)
 عن ابن عمر. اللباس، يف كالمها  ،(2124) ومسلم ،(5937) البخاري رواه: عليه متفق (2)
 (. 16843( ح)58 /28(, وأمحد يف املسند )212( رواه مسلم يف اللباس والزينة ) 3)
(,  4153, وابن حبان )(2075أبو داود )و ( وقال خمرجوه: إسناده حسن، 16856( ح)70 /28)رواه أمحد  (4)

 . (1810كالمها يف النكاح, وحسنه األلباين إسناده يف صحيح أيب داود )
, وأبو داود يف الشيخني رجال ثقات رجاله صحيح، إسناده وقال خمرجوه: (,16830( ح)39 /28)رواه أمحد  (5)

 .(357(, وصححه األلباين يف الصحيحة )977(, والبخاري يف األدب املفرد )5229األدب )
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ول  مجاهللاد ولطاء ل  اب  لباس: أ  معاويل أخبرص أ  رسو    اصالر مال  
ْرالالالق و، فقىنالالالا البالالال  لبالالالاس: مالالالا بىبنالالالا هللاالالاليا إال لالالال  معاويالالالل!  رالالالعرص )أو فالالال  العمالالالرة( بمي

 .(1)فقا : ما كا  معاويل لىا رسو    متفةما
     لنة ، يخال و  معاويالل ال وهللاالو خىي الل ال فيمالا أخطالر أو وكا  الصحابل ر 

 وهللا  ف  روايته، ويعىنو  يلي، كما يخال ونه إيا ل  يوافق اجتةادهللا .
روى اإلما  أحمد ف  مسندص بسالندص المتصالل لال  أبال  راليخ الّةن الاو  االا : كنالت 
: فالالال  مالالالس مالالال  أصالالالحاب رسالالالو    صالالالىا   لىيالالاله وسالالالى  لنالالالد معاويالالالل، فقالالالا  معاويالالالل

أنرالالالدك    ، أتعىمالالالو  أ  رسالالالو    صالالالىا   لىيالالاله وسالالالى  نةالالالا لالالال  ّلالالالْبس الحر الالالر ؟ 
االالالوا: الىةالال  نعالال ، االالا : وأنالالا أرالالةد، االالا : أنرالالدك   ، أتعىمالالو  أ  رسالالو    صالالىا   

اللىيه و  ؟ االالوا الىةال  نعال ، االا : وأنالا أرالةد، االا :  اسى  نةا لال  ّلالبس الاليهللاب إال مقطعا
مالالالو  أ  رسالالو    صالالالىا   لىيالالاله وسالالى  نةالالالا لالال  ركالالالوب النمالالالور ؟ أنرالالدك   ، أتعى

)أو السروج المكسوة بجىد النمر لما فيةا مال  التالرف والخاليالء( االالوا: الىةال  نعال ، االا : 
وأنالالا أرالالةد، االالا : أنرالالدك   ، أتعىمالالو  أ  رسالالو    صالالىا   لىيالاله وسالالى  نةالالا لالال  

 : وأنالا أرالةد، االا : أنرالدك   ، أتعىمالو  الررب ف  آنيل ال  ل ؟ االوا: الىة  نع ، اا
أ  رسالالو    صالالىا   لىيالاله وسالالى  نةالالا لالال  جْمالال  بالالي  حالال  ولمالالرة؟ االالالوا: أمالالا هللاالاليا، 

 .(2)فال، اا : أما إنةا معة ف 
                                                           

(, وقال اهليثمي 309 /19(, وقال خمرجوه: صحيح, والطرباين يف الكبري )16863ح) ( 77 /28)رواه أمحد  (1)
(, وضعف األلباين إسناد أمحد يف صحيح أيب 263 /3) الصحيح رجال رجاله ابنه وإسناد وابنه، أمحد رواه يف اجملمع:

 .(1581داود )
: حديث صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات هوقال خمرجو  (,16833ح) (45 /28)رواه أمحد  (2)

رجال الشيخني، غري أيب شيخ اهلنائي ـ وامسه حيوان بن خالد، وقيل: خيوان ـ فمن رجال أيب داود والنسائي، وهو 
 رمنك فهو والعمرة؛ احلج بني الَقْرن   عن النهي إال صحيح؛ حديث وقال األلباين يف صحيح أيب داود: حسن.

(1574.) 
(، وأدرجه حتت عنوان: حترمي الذهب على الرجال، وهو واضح 9461) «الكربى»الزينة من وقد رواه النسائي يف 

الداللة يف ذلك؛ ألن النهي عن احلرير وعن لبس الذهب إمنا هو يف حق الرجال، ال النساء. وهذا الذي انتهى إليه أهل 
للنساء مطلقاً، وقام العلم الذين تُعتمد أقواهلم ويُرجع إليهم يف فقاهة النصوص، فقد أابح السلف مجيعا لبس الذهب 

(،  419) «املنتخب»اإلمجاع إىل ذلك، وال يعرف هلم فيه خمالف، وأخرجه مطوال وخمتصراً عبد بن محيد يف 
( من طريقني، عن مهام، هبذا 825 /19)  «الكبري »(، والطرباين يف 3250) «شرح مشكل اآلاثر »والطحاوي يف 

 اإلسناد.
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ومالال  الطراوالالف التالال  تالاليكر: أ  معاويالالل كالالا  يجالالرفوء النالالاس لىالالا النصالاليحل فالال  
حالالالق ولالالالو كالالالا  فالالال  مواجةالالالل الالالالدي ، واألمالالالر بالالالالمعروف والنةالالال  لالالال  المنكالالالر، واالالالو  ال

وبىبالالالالل حقالالالالوع اإلنسالالالالا : يجالالالالروة  لىالالالالا حر الالالالل الالالالالرأو  الخىي الالالالل ن سالالالاله. وبعبالالالالارة العصالالالالر،
والتعبيالر، وحالالق النقالالد والمعار الالل، الالاليو يالالراص اإلسالالال  واجبالالا لىالالا المسالالى ، ولالاليس مجالالرد 

 حق يمكنه أ  يتنا   لنه.
، فقالا  فع  أب  ابيل ل  معاويل ب  أب  س يا : أنه صالعد المنبالر يالو  القمامالل

لنالالد خطبتالاله: إنمالالا المالالا  مالنالالا، وال الال ء فيونالالا، فمالال  رالالونا ألطينالالاص، ومالال  رالالونا منعنالالاص ! 
فى  يجبه أحد! فىما كا  ف  الجمعل الثانيل، اا  مثل يلي فى  يجبه أحد! فىما كا  فال  
الجمعل الثالثل اا  مثالل مقالتاله، فقالا  إلياله رجالل ممال  ح الر المسالجد، فقالا : كالالف، إنمالا 

وال الالال ء فيونالالالا، فمالالال  حالالالا  بيننالالالا وبينالالاله حاامنالالالاص إلالالالا   برسالالاليافنا ! فنالالال    المالالالا  مالنالالالا،
معاويل، فررسل إلا الرجل، فردخىه، فقا  القالو : هللاىالي الرجالل! ثال  دخالل النالاس، فوجالدوا 
الرجالالل معالاله لىالالا السالالر ر ! فقالالا  معاويالالل لىنالالاس: إ  هللاالاليا أحيالالان  أحيالالاص   ! سالالمعت 

دف لىالالية ، سالال"رسالالو    صالالىا   لىيالاله وسالالى  يقالالو :  يكو  بعالالدو أمالالراء، يقولالالو  وال ّيالالر 
ّمو  ف  النالار، كمالا تتقالاح  القالردة نال  تاىمالت أو  جمعالل، فىال  يالّردف لىال ف أحالد، "يتقاح  . وا 

فخرالاليت أ  أاالالو  مالالنة ، ثالال  تاىمالالت فالال  الجمعالالل الثانيالالل، فىالال  يالالرد لىالال ف أحالالد، فقىالالت فالال  
، ن سالالال  إنالالال  مالالال  القالالالو  ! ثالالال  تاىمالالالت فالالال  الجمعالالالل الثالثالالالل، فقالالالا  هللاالالاليا ا لرجالالالل، فالالالردف لىالالال ف

 .(1)فرحيان ، أحياص  
 - أ  رةادة المسعودو فال  معاويالل -م  د. لبد الحىي  لويس –ونح  نعتقد 

هللاال  مال  أوثالق الرالةادات  -م  أنه معروف بميوله آل  البيت، وتحامىه لىا بنال  أميالل
اا  المسالعودو: )كالا  مال  أخالالع معاويالل أناله كالا  يالري  فال  اليالو  والىيىالل … وأصداةا

س مرات، كا  إيا صىا ال جر جىس لىقاوف )أرالبه بالالوالر( حتالا ي الرم اصصاله، خم
أ جالال أص، ثالال  يالالدخل إلالالا من لالاله فيالالرمر و نةالالا، ثالال  يصالالى  ر ثالال  يالالدخل فيالالؤتا بمصالالح ه، فيقالال

وربمالالا االالد  لىيالاله مالال  )…( ثالال  يالالؤتا بالبالالداء )…( أربالال  ركعالالات، ثالال  يخالالرج إلالالا مجىسالاله 
و نالالادى بالالالمبرب فيخالالرج )…(  أصالالحاب الحالالواو  أربعالالو  أو نحالالوهللا  لىالالا االالدر البالالداء

                                                           

( :  236 /5« )معجمل»يف ا قال اهليثمي(, و 5311ويف األوسط خمتصرًا ) (,393 /19( رواه الطرباين يف الكبري )1)
 رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وأبو يعلى ورجاله ثقات.



 76 

ثال  يالؤي  )…( فيصىيةا ثال  يصالى  بعالدهللاا أربال  ركعالات يقالرأ فال  كالل ركعالل خمسالي  آيالل 
 .(1)…(لىخاصل، وخاصل الخاصل، والو راء والحار 

 قال د. عويس:
وبعالالالالالد أ  ينتةالالالالال  المسالالالالالعودو مالالالالال  سالالالالالردص الالالالالاليو يكرنالالالالالا بع الالالالاله، )ونحيالالالالالل إليالالالالاله 

فيقالو : )ولقالد  -رجالل الحكال  العتالي  – يعقب لىا البرنام  اليوم  لمعاويل…( لرولته
كا  هللاَ  برخالاه جمالل بعدص، مثل لبد المىي ب  مروا ، فىال  يالدركوا حىماله، وال إتقاناله 
لىسياسالالالالالل، وال التالالالالالرن  لسمالالالالالور، وال مداراتالالالالاله لىنالالالالالاس لىالالالالالا منالالالالالا لة ، ورفقالالالالاله بةالالالالال  لىالالالالالا 

 .(2)طبقاتة (
  سال يا  نجالدص مال  والحق أننا إيا نترنا إلا خىي ل أو حاا  مثل معاويل بال  أبال

نما ن لت مرتبته لمقارنته بمثل لمالر  ألت  حكا  العال ، وأاربة  إلا العد  والحكمل، وا 
اب  الخطالاب، ولىال  بال  أبال  طالالب، فال  مثاليتةمالا الرفيعالل، وألناله انحالرف بالالحك  لال  
سالالنل الخالفالالل الرارالالدة، مالال  تالالري المسالالىمي  يختالالارو  ألن سالالة ، أو اسالالتخالف أحالالد مالال  

ي يلالالالي إلالالالا )المىالالالي(، القالالالاو  لىالالالا الوراثالالالل، وألنالالاله ببالالالا لىالالالا أميالالالر غيالالالر لصالالالبته. تالالالر 
الالالمالالؤمني  ) لىالال ف ( فالال  حربالاله فالال  صالال ي . ولواط نالالا نحالال  المسالالىمي  جمي مالال  لىالال ف  اعا

 وم  معه. ونؤم  أ  الحق كا  معة .
معاويالالل أربعالالل أرالالياء: اتالالاله  واالالد ورد لالال  الحسالال  البصالالرو أنالاله كالالا  يالالنق  لىالالا

 ، واستىحااه   اد ب  أبيه، ومبايعته لي  د ابنه.(3)، واتىه ّحْجر ب  ل دوف الىيف 
ونحال  مال  الحسال  فالال  إنكالار هللااليص األمالالور األربعالل، وا   لال  تاالال  كىةالا فال  درجالالل 

 واحدة.
، واالالالد ثبالالالت يلالالالي بالحالالالديه (1)لىيالالاله االالالاله لىيالالالا، فالالالال ر الالالب أنالالاله كالالالا  باغياالالالفرمالالالا ات

وكالا  الاليو  (2)"ياللتقتىالي ال والل الباغ" :الصحي ، وهللاو اوله لىيه الصالالة والسالال  لعمالار
 اتىه معاويل ورجاله.

                                                           
 .3/40املسعودي: مروج الذهب  1
 .19،20. وانظر : بنو أمية بني السقوط واالنتحار ص 42نفسه ص  2
 (.1629( رقم )1/14،3153ترجم له احلافظ ابن حجر يف اإلصابة ) (3)
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ايالالالل لرالالالر ي القا الالال : كالالالا  معاويالالالل حىيمالالالا؟ االالالا : لالالاليس بحىالالالي  مالالال  سالالال ه الحالالالق 
 (3)وااتل لىيا!

ى الْت  ا الدْ  ّأَمالل   تيْىالي  }وسول اإلما  أحمد لما جالرى بالي  لىال ف ومعاويالل، فقالرأ:  الا خ   ل ة 
ا ب ْت  م  س  ل ّا ْ  ك  ْبّت ْ  م ا و  س  َما ّتْسر ّلو    و ال   ك  اّنوا ل  ّىو    ك   .(4)[134البقرة: { ]ي ْعم 

واا  رجل ألب  ّ رلالل الالرا و: إنال  أببال  معاويالل: فقالا  لاله: ولال  ؟ االا : ألناله 
ااتالالالل لىيالالالا. فقالالالا  لالالاله أبالالالو  رلالالالل: ويحالالالي ! إ  رب معاويالالالل رب رحالالالي ، وخصالالال  معاويالالالل 

 .(5)خص  كر   ! فريش دخولي أنت بينةما ؟ !
مارته لىمؤمني .ولىا كل حا  فإ  اليو يةمنا   هللانا هللاو: فترة خالفته وا 

الالالوأمالالالا اتالالالالل ّحْجالالالر بالالالال  لالالالدو، فالالالالنح  ال نقالالالرص لىيالالالاله، وا   ي   ر لالالالاله مالالال  األلالالالاليار ك 
والمبررات ما يكالر، وهللاالو أناله اتالل واحالدا، ليقال  ماوالل ألالف مال  القتالل! أو إ  تركاله كالا  
سي ت  باب فتنل، يتقاتل فيةا المسالىمو ، وي الرب بع الة  راالاب بعال . وساليج  ه   

الال  القا الال  رالالر   لالال  حجالالر: كالالا  صالالواما يسالالتحقه. واالالد االالا بمالالا مالالت لاورالالل . والاا اواما
 ، فقا  لةا: إنما اتىه اليي  رةدوا لىيه ! امعاويل لىا اتىه ّحْجرا 

وروى الطبرو: أ  معاويل لما ح رص المالوت جعالل يبرغالر بروحاله، وهللاالو يقالو : 
 .(6)اإ  يوم  بي يا حجر ب  لدو لطو ل ! االةا ثالثا 

 ، فةو أمر ج و ، ال يبى  مبى  األمور الثالثل األخرى.استىحااه   اداوأما 
وأمالالا أخالاليص البيعالالل لي  الالد فالال  حياتالاله، وتور ثالاله المىالالي لير تالاله، فةالاليص هللاالاليص هللاالال  التالال  
حولالالت الخالفالالل اإلسالالالميل إلالالا كسالالرويل أو ايصالالر ل. وهللاالال  التالال  جعىالالت طالالرا  حكمالاله 

                                                                                                                                                                      
حتيزا  -سلفنا–مما أخذته على صديقنا عبد احلليم عويس: أنه عاب املؤرخ الرحالة الكبري املسعودي: أنه كان حيمل  1

ضد معاوية يف صراعه مع علي!! ومن يف املسلمني من يقف مع معاوية ضد علي، وقد ثبت ابحلديث الصحيح: أنه 
 .20و أمية بني السقوط واالنتحار صعلى رأي الفئة الباغية؟! انظر: بن

 .سلمة أم عن ،(26563)( ح189 /44) وأمحد ،(2916) الفنت يف مسلم رواه (2)
 (. 427 /11البداية والنهاية بتحقيق الرتكي واحللو )  3
 .( املصدر السابق4)
 (. 427 /11املصدر السابق )  5
 (. 237 /11املصدر السابق )  6
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( مال  غير طرا  الخى اء األربعل، أو ال : الخمسالل )إيا أ الي ف إلالية  الحسال  بال  لىال ف
 (.1")الخالفل  ثالثو  سنل ث  يكو  المىي" :ابىه. وبةيا صدع حديه س ينل

وهللاالالو فالال   -« الالالوح  المحمالالدو»وال غالالرو أ  نقالالل السالاليد ررالاليد ر الالا فالال  كتابالاله 
الالا لالال  أحالالد كبالالار العىمالالاء األلمالالا , أنالاله االالا  لالالبع  لىمالالاء المسالالىمي   ت سالالير المنالالار أي ا

لنالالا أ  نقالالي  تمثالالاالا مالال  الالاليهللاب لمعاويالالل بالال  أبالال  سالال يا  فالال   فالال  اآلسالالتانل: إنالاله ينببالال 
ميالالدا  كالالاليا مالال  لاصالالالمتنا )بالالالرلي (! ايالالل لالالاله: لمالالالايا؟ االالا : ألنالالاله هللاالالالو الالاليو حالالالو  نتالالالا  
الحك  اإلسالم  ل  االدته الديمقراطيل إلالا لصالبيل البالالب! ولالوال يلالي لعال  اإلسالال  

 (.2ا ومسىمي )لرب -وساور رعوب أوربا –العال  كىه ولانا, نح  األلما  
ومالال  هللاالالاليص السالالاليول كالالالا  معاويالالالل ن سالالاله يجالالالد فالالال  الصالالالحابل مالالال  مالالال  يعار الالاله وال 
يمسه بريى, كما لار ه أبو سعيد الخدرو ف  تقدير صدال ال طر بالقيمل واا : تىالي 

 (3ايمل معاويل ال أابىةا وال ألمل بةا!)
القالو ، واد رأينا م  الصحابل، بل م  التابعي  م  يجبةه بمر الحق، وصالر   

 فيقابىه بالسماحل والىطف، ال بالخرونل والعنف.
يكر الحافر اليهللاب  ف  )سالير األلالال ( لال  ابال  لالو  االا : كالا  الرجالل يقالو  
لمعاويالالالالالالل: و  لتسالالالالالالتقيم  بنالالالالالالا يالالالالالالا معاويالالالالالالل، أو لنقومنفالالالالالالي ، فيقالالالالالالو  بمالالالالالالايا؟: فيقولالالالالالالو : 

 .الصقيل( ب: جم  خريب، وهللاو السيف)والّخرّ  (4)بالّخّرب. فيقو : إي  أستقي !

                                                           

 بن سعيد غري الصحيح رجال ثقات رجاله حسن، إسناده (, وقال خمرجوه:21919ح)( 248 /36) رواه أمحد (1)
 (,4647, وأبو داود يف السنة )السنن أصحاب رجال من صدوق فهو -البصري حفص أبو األسلمي وهو- مجهان

عن َسفينة موىل النيب (, 8099« )الكربى»(, وقال: حسن, والنسائي يف املناقب من 2226يف الفنت )والرتمذي 
وسيأيت مناقشتنا هلذا احلديث يف فصل)مسؤولية . (3341يف صحيح اجلامع ) وصححه األلباينصلى هللا عليه وسلم 

احملدثني عن تشويه اترخينا( من الباب األخري من هذا الكتاب. ورد ابن العريب وابن خلدون هلذا احلديث، وتضعيف 
 مدار احلديث.   بعض األئمة البن مجهان الذي عليه

 .للكتاب العامة املصرية اهليئة(, طبعة 11/214( انظر: تفسري املنار )2)
( وصححه, 411 /1(, وقال األرنؤوط: إسناده حسن, واحلاكم )3306(, وابن حبان )2419( رواه ابن خزمية )3)

 (.718وقال األلباين يف صحيح موارد الظمآن: حسن صحيح ) ,يف الزكاةثالثتهم  ووافقه الذهيب,
 ( ط الرسالة.154 /3« )سري أعالم النبالء»(, و184 /59« )اتريخ دمشق»( انظر: 4)
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ووجالالدنا أبالالا مسالالى  الخالالوالن ، يالالدخل لىيالاله،  فيقالالو : السالالال  لىيالالي أيةالالا األجيالالر، 
و رد لىيه م ْ  حو  معاويل، مصححي  لبارته: السال  لىيي أيةا األمير، ويصالر أبالو 
مسى  لىا اوله. فيقو  معاويل: دلالوا أبالا مسالى ، فةالو ألىال  بمالا يقالو . فقالا  أبالو مسالى : 

 .(1)رجروي لىا رلايل مصالحة أنت أجير المسىمي ، است
 األخباريون ظلموا بني أمية: 

 ولا  معاويل ال وبن  أميل بص ل لامل ال تىمة  فوتا  م  الناس: 
مالالالال  رواة التالالالالار خ الالالالاليي  حرفالالالالوا ( 2)األولالالالالا مالالالال  األاالالالالدمي ، وهللاالالالال : )األ خبالالالالار و (

ب إال الوااو  بالةوى، أو تنااىوهللاالا ببيالر تمحاليو، وبخاصالل أ  تالار خ بنال  أميالل لال  يكتال
 بعد أ   الت دولتة ، وجاء خصومة  م  بن  العباس.

واالالد رأينالالا بالالرلي  رءوسالالنا: كيالالف يكتالالب المنتصالالرو  تالالار خ )العةالالود الباوالالدة( مالال  
االالبىة . وكيالالف يتةالالرو  مسالالاووة ، و خ الالو  حسالالناتة . بالالل رأينالالا روالاليس جمةور الالل يحالاليف 

ه! وهللاالالو اسالالمه مالال  التالالار خ، وهللاالالو حالال ، وال يعتالالرف بالاله إال بعالالد سالالني ، حالالي  مالالات خصالالم
 محمد نجيب أو  رويس جمةور ل ف  مصر! 

ت، مالالالا تنالالالا   لالالاله لالالال  ولالالالو كالالالا  معاويالالالل بالسالالالوء، الالالاليو تصالالالورص بعالالال  الروايالالالا
الالال: رجالالالل مثالالالل اإلمالالالا  الحاالخالفالالالل را الالاليا  لىالالالا  اسالالال  بالالال  لىالالال ف ر الالال    لنةمالالالا، حرصا

وحالالدة الاىمالالل، وجمالال  رالالتات األمالالل، وحقالال  الالالدماء المعصالالومل، تنالالا   لالاله بعالالد أ  بويالال  
لىت الحيل بالدماوة  وأرواحةال   ونودو برمير المؤمني ، وكا  أنصارص مسالتعدي  فل،بالخال
 منة  برحقيته لمنصب الخالفل. اا لنه، إيمانا دفالا 

يثالالارا،  ولاال  اإلمالا  الحسال  رأى أ  يحقال  دمالالاء األمالل بالتنالا   والصالى ،  هللاالدا وا 
 ر     لنه، وج اص ل  أمل اإلسال  خيرا.

                                                           

 (.223 /27) اترخيه يف عساكر وابن ،(2/125) األولياء حلية يف نعيم أبو رواه (1)
ذين يرون منها ما له سند، وما ليس له، وما مل يصح، مصطلح أطلقه علماء املسلمني على جامعي األخبار، ال( 2)

دون متييز. فهم أشبه ابلصحفيني يف عصران، الذين ينقلون األخبار من أي مصدر كان وال يتحرون الدقة والصدق يف 
 مصادرهم كلها.
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يثالالالارص ر الالال     ولةالاليا فالالالرش المسالالالىمو  فالال  كالالالل مكالالالا  بمواالالالف الحسالال  و هللاالالالدص وا 
(. وبةالالالالاليا ت رغالالالالالت الدولالالالالالل اإلسالالالالالالميل لىبنالالالالالاء لالالالالالا  الجمالالالالالالللنالالالاله، وسالالالالالموا هللاالالالالاليا العالالالالالا  )

 واإلصالش ف  الداخل، ونرر اإلسال  ف  الخارج.
واالالد نالالوص الحالالديه النبالالوو الصالالحي  بمواالالف الحسالال  السالالبو ر الالا   لنالاله بقولالاله 

هللااليا ساليد، وسيصالى    باله بالي  فوتالي  لتيمتالي  مال  إ  ابنال  " لىيه الصالة والسال  :
. وكالالا  هللاالالاليا مالال  إنباوالالاله صالالىا   لىيالالاله وسالالى  بالالالالبيوب المسالالتقبىل، التالالال  (1")المسالالىمي 

 صداةا الواا . وهللايا ال يعرف إال بالوح .
 الغاضبون من المْحدثين: 

وال والالل الثانيالالل، التالال  تىمالالت بنالال  أميالالل، مالال  الاتالالاب المْحالالدثي ، البا الالبي  لىالالا 
  أميالالالل، والمتحالالالامىي  لىالالالية ، واالالالد سالالالبق أ  نقىنالالالا لالالال  بعالالال  الالالالدلاة الابالالالار، مالالال  بنالالال

األاوا  الت  تحمل كثيرا مال  المجا فالل والبىالو فال  بنال  أميالل خاصالل، وفال  تالار خ األمالل 
كالالالالل مالالالالا يرالالالالاأ، دو  اإلسالالالالالميل بصالالالال ل لامالالالالل. بنالالالالاء لىالالالالا أحكالالالالا  لاط يالالالالل، تصالالالالدع 

 تمحيصه وتحقيقه.
يا كا  هللايا مواف بع  الدلاة  وربمالا  –الابار، فال لجب أ  هللااليا التحامالل وا 

لنالالالد بعالالال  الاتالالالاب اآلخالالالر   ممالالال  ال يعالالاليش لالالالدلوة اإلسالالالال ، كمالالالا لالالالاش  -أاثالالالر منالالاله
هللاؤالء الدلاة، مثل األسالاتية األاالاديميي  المتخصصالي  فال  التالار خ، المتالرثر   بكتابالات 
المسترالالالالالالالراي ، ونتالالالالالالالرتة  إلالالالالالالالا التالالالالالالالار خ اإلسالالالالالالالالم ، والح الالالالالالالارة اإلسالالالالالالالالميل، واألمالالالالالالالل 

إلسالميل، والرسالل اإلسالميل. مثالل: )بولالوس فىةالو  ( وكتاباله )تالار خ الدولالل العربيالل: ا
مالالال  تةالالالور اإلسالالالال  إلالالالا نةايالالالل الدولالالالل األمويالالالل(، وكتالالالاب )فالالالا  فىالالالوت ( لالالال  )السالالاليادة 

 العربيل والريعل واإلسراويىيات ف  لةد بن  أميل(.
ةا )دولالل لربيالل( ال وم  أبر  األااديميي  اليي  كتبوا ل  بن  أميل معتبر   أن

)دولل إسالالميل( أو أنةالا دولالل تتعصالب لىعالرب  الد غيالرهللا ، وال تتقيالد بالالقي  اإلسالالميل 
مالالال  أبالالالر  … التالالال  جالالالاءت تسالالالوو بالالالي  النالالالاس، وتالالالييب ال الالالوارع بالالالي  األجنالالالاس واأللالالالوا 

                                                           

 (, عن أيب بكرة.2704( رواه البخاري يف الصلح ) 1)
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هللاالالالؤالء: الالالالدكتور لبالالالد الالالالر اع األنبالالالارو وكتابالالاله )تالالالار خ الدولالالالل العربيالالالل( ولنالالالوا  الاتالالالاب 
 (1)لنب  أميل، م  أو  األمر. يحمل اتةاما

وهللانالالالاي كتالالالاب كثيالالالرو  داروا فالالال  هللاالالاليا ال ىالالالي، وأخالالاليوا كالالالل مالالالا وجالالالد فالالال  الاتالالالب 
ا الالالاليل مسالالالالالىمل، وحمىالالالالوا بنالالالالال  أميالالالالل أو ارا لالالالالاليس لىالالالالية  لبؤهللاالالالالالا. ومالالالال  هللاالالالالالؤالء الااتالالالالالب 
المعالالالالالروف، الالالالالاليو كتالالالالالالب العبقر الالالالالات اإلسالالالالالالالميل المعروفالالالالالل، وتالالالالالرج  لعالالالالالالدد كبيالالالالالر مالالالالالال  

لبالالالاس محمالالالود العقالالالاد، وال سالالاليما فالالال  كتبالالاله: )لبقر الالالل الرخصالالاليات اإلسالالالالميل وغيرهللاالالالا: 
 وغيرهللاا.ر     لنه لى ( و)معاويل ف  المي ا ( و)أبو الرةداء( أو الحسي  

ومالالالال  بالالالالاب أولالالالالا: كتابالالالالات طالالالاله حسالالالالي  فالالالال  التالالالالار خ اإلسالالالالالم ، مثالالالالل )ال تنالالالالل 
 ا.مالابرى( و)لى  وبنوص( وغيرهللا

  )حالالالالو  اليمالالالالي  ومالالالال  يلالالالالي : مالالالالا كتبالالالاله الااتالالالالب اليسالالالالارو: أحمالالالالد لبالالالالاس صالالالالال
 واليسار ف  اإلسال (.

ومالالالا كتبالالاله لبالالالد الالالالرحم  الرالالالرااوو لالالال  )لىالالال  إمالالالا  المتقالالالي ( واالالالد نرالالالرص لىالالالا 
 ص حات األهللارا ، ث  جمعه ف  كتاب.

 رأي ابن خلدون في ضم فترة معاوية إلى الخالفة الراشدة:
والحالالالق أ  األخبالالالار ي  مالالال  األاالالالدمي , والبا الالالبي  مالالال  المحالالالدثي : جالالالاروا كثيالالالراا 

ا, ول  يك  معاويالل بالصالورة الساليول التال   لىا بن  أميل لموماا, ولىا معاويل خصوصا
وهللايا ما جعالل رجالال فال  و   ابال  خىالدو  حكالي  المالؤرخي ، ومؤسالس صورهللاا الاثيرو , 

لىالال  االجتمالالاأ، يقالالو  فالالال  تار خالاله )طبعالالل فالالاس بتعىيالالالق  األميالالر رالالكيب أرسالالال ( بعالالالد 
  لنة :الحديه ل  الخى اء الراردي  األربعل ر    

واالالد كالالا  ينببالال  أ  تىحالالق دولالالل معاويالالل وأخبالالارص بالالدو  الخى الالاء وأخبالالارهللا ، فةالالو )
الخالفالل ثالثالو  "تالية  ف  ال  ل والعدالالل والصالحبل. وال ينتالر فال  يلالي إلالا حالديه: 

 .(3)… (فإنه ل  يص . والحقيقل: أ  معاويل ف  لداد الخى اء (2")سنل

                                                           

 .9, 8نشر دار الصحوة ابلقاهرة ص  ,انظر : بنو أمية بني السقوط واالنتحار لعبد احلليم عويس (1)
 ( سبق خترجيه. 2)
 (. 458 /2اتريخ ابن خلدون )  3
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بال  العربال  رأس المالايالل فال  لصالرص، وسبقه إلا يلي القا   اإلمالا  أبالو بكالر 
وصالالالاحب المصالالالن ات التالالال  يالالالالت ولقيالالالت القبالالالو ، فقالالالد االالالا  فالالال  كتابالالاله )العواصالالال  مالالال  

 .(1)القواص (: وهللايا حديه ال يص 
وأيد يلي العالمل محالب الالدي  الخطيالب فال  تعىيقاله لىالا )العواصال (، واالد نرالر 

  صالالىا     الجالال ء الخالالاو بموااالالف الصالالحابل، ومالالا حالالده بيالالنة  مالال  فالالت  بعالالد رسالالو 
 لىيه وسى ، ولىق لىيه تعىيقات  افيل.

واالالالد خالالالالف المحالالالدفه األلبالالالان : السالالاليد محالالالب الالالالدي ، كمالالالا خالالالالف ابالالال  العربالالال  
 وخالف كيلي: اب  خىدو ، واتةمه برنه ليس له اد  راسخل ف  لى  الحديه.

ثي  ولقىيالالالالالالل غيالالالالالالرهللا  مالالالالالال  العىمالالالالالالاء. وهللاالالالالالالو خالالالالالالالف طبيعالالالالالال  بالالالالالالي  لقىيالالالالالالل المحالالالالالالدفي 
، كمالا اة ال يصالعب لىالية  أ  ي العف وا حالديثا ف  العصور المترخر  اخصوصا ثو  ال و والمحدف 

يصعب لىية  أ  ينتروا إلا م مو  الحديه ومعنالاص، وهللاالو مالا يعبالرو  لناله بالال )مالت  
 الحديه(.

واالالد التمالالد الرالاليخ األلبالالان  فالال  تصالالحي  حالالديه ابالال  ّجمةالالا  ال الالاليو لىيالاله مالالدار 
اود وابال  حبالا  لاله، ولال  يبالا  بقالو  حديه س  ينل  ال لىا توثيق أحمد واب  معي  وأب  د

البخارو لنه: ف  حديثاله لجاوالب! واالو  السالاج : اليتالاب  لىالا حديثاله. االا  األلبالان : 
 .(2)فةيا جرش مبة  غير م سر، فال يجو  األخي به

وأنا ألجب م  او  األلبان  هللايا. فةيا ف  الواا  جرش م سر، ألناله لال  يقالل: ال 
. بل بيف  السالبب، وهللاالو نتالرص إلالا متالو  األحادياله يحت  به، وسكت، كما اا  أبو حات 

التالالال  يرو ةالالالا ، بالالالر  فيةالالالا لجاوالالالب، أو أرالالالياء منكالالالرة ال تقبالالالل بمنطالالالق الالالالدي  أو منطالالالق 
العىالالالال . وكالالالاليلي االالالالو  السالالالالاج : ال يتالالالالاب  لىالالالالا حديثالالالاله: معنالالالالاص: أنالالالاله ين الالالالرد ببراوالالالالب مالالالال  

 الحديه، ال يتابعه لىيةا أحد، وم  كا  كيلي ردت أحاديثه.
السالالاليد محالالالب الالالالدي  الخطيالالالب ت الالالعي ه لحالالالديه سالالال ينل برنالالاله يعار الالاله واالالالد أيالالالد 

لال  جالابر  ,الحديه الصحي  الصر   اليو رواص مسى  فال  كتالاب اإلمالارة مال  صالحيحه

                                                           
 .201العواصم من القواصم ص  1

 (.459( حديث )824 /1لأللباين )« سلسلة األحاديث الصحيحة»( انظر:  2)
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الالّمرة االالا : دخىالالت مالال  أبالال  لىالالا النبالال  صالالىا   لىيالاله وسالالى ، فسالالمعته يقالالو :  إ  "بالال  س 
 ".ار شهللايا األمر ال ينق   حتا يم   منة  اثنا لرر خىي ل.. كىة  م  

كىة  …ال يالال ا  اإلسالالال  ل  الال اا، إلالالا إثنالالا لرالالر خىي الالل"وفالال  بعالال  الروايالالات: 
 .(1)"م  ار ش

واالالد روى الرالاليخا  البخالالارو ومسالالى  لالال  أبالال  هللار الالرة: أ  النبالال  صالالىا   لىيالاله 
نالاله ال "وسالالى  االالا :  كانالالت بنالالو إسالالراويل تسوسالالة  األنبيالالاء، كىمالالا هللاىالالي نبالال  خى الاله نبالال ، وا 

االالوا: فمالا ترمرنالا؟ فالا : فالوا ببيعالل األو  فالاألو ،  "فيكثالرو  نب  بعدو. وسيكو  خى الاء 
 .(2)"ألطوهللا  حقة ، فإ    ساوىة  لما استرلاهللا 

ووفالالالالالق بعالالالالال  العىمالالالالالاء بالالالالالي  هللاالالالالاليص األحاديالالالالاله الصالالالالالحيحل وحالالالالالديه سالالالالال ينل بالالالالالر  
المقصالود بحالالديه ) الخالفالالل ثالثالو  سالالنل ( هللاالالو خالفالل النبالالوة، كمالالا جالاء فالال  روايالالل أبالال  

 4. وباألحاديه األخرى: مطىق خالفل.(3)( وغيرص4646داود )
وتبالالي  لالال  مالال  روايالالل أبالال  داود: أ   سالال ينل ر الال    لنالاله يكالالر هللاالاليا الحالالديه، 
ليرد لىا اليي   لموا أ  لىياا ر     لنه ليس داخال فال  خالفالل النبالوة، الخالتالف 
 الناس لىيه، بخالف الخى اء الثالثل: أب  بكر ولمالر ولثمالا . ولاليا يكالر أبالو داود فال 
روايتالاله: االالا  سالالعيد: اىالالت لسالال ينل: إ  هللاالالؤالء ) يعنالال  خصالالو  لىالال ف ( ي لمالالو  أ  لىيالالاا 

 .(5)لىيه السال  ل  يك  بخىي ل ! اا : كيبت أستاص بن  ال رااء؟ يعن : مروا .
، ال إخراج م  لداص.  والقصد م  إيراد الحديه: إدخا  لى ف

 الوليد بن يزيد، ويزيد بن الوليد:
لتالالار خ : أ  رالالر مالال  ولالال  الخالفالالل مالال  بنالال  أميالالل، كالالا  ومالال  المعىالالو  لقالالارئ ا 

الوليالالد بالال  ي  الالد بالال  لبالالد المىالالي، الالاليو خىالالف لمالاله هللارالالا  بالال  لبالالد المىالالي، واالالد ارالالتةر 
بال سالالالق والمجالالالو  ورالالالرب الخمالالالر، والرالالاليوي الجنسالالال ، واالالالد سالالالخو لامالالالل النالالالاس لىيالالاله، 

                                                           

 .(8211)( رواه مسلم يف اإلمارة 1)

 (.1842(, ومسلم يف اإلمارة )3455رواه البخاري يف أحاديث األنبياء )متفق عليه:  (2)

 ( سبق خترجيه. 3)
 (. 182 /13انظر: فتح الباري ) (4)

 يف سنن أيب داود.(  4646انظر: احلديث ) (5)
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  الالد بالال  وانتةالالا األمالالر بقتىالاله، وانتقالالا  الخالفالالل إلالالا ابالال  لمالاله الرجالالل الصالالال  العالالاد : ي
 الوليد.

هللايا واد بال  الناس ف  أمر الوليد ب  ي  د، ونسبوا إليه أرياء ل  تصال  نسالبتةا 
ال إليه م  الا ر وال ندال. ، فواالف لنالد اآليالل الار مالل مال  احتا االوا: إناله االرأ القالرآ  يوما

اب   و اْست ْ ت ّحوا}سورة إبراهللاي :  َبار   ّكلُّ  و خ  يالد   ج  ني االالوا: فمال ع المصالحف،  [.15{]إبراهللاي :ل 
 واا :

د كل جبار لنيد؟         فةا أنياي جبار لنيد !            أتّولي
 إيا الايت ربي يو  حرر     فقل: يا رب م ان  الوليد !        

وهللايا رعر تبدو لىيه الصنعل. واالد يكالر الاليهللاب  فال  )سالير األلالال ( أ  الوليالد 
. فقالا  افقا  رجالل مال  جىسالاوه: كالا   نالديقا   ،ب  ي  د ّيكر لند الخىي ل المةدو العباس

 المةدو: م ْه ! خالفل   أجل م  أ  يجعىةا ف   نديق!
وّيكالالر لالال  الوليالالد بالال  هللارالالا  القحالاليم  لالال  أبيالاله االالا : لمالالا أحالالاطوا بالوليالالد نرالالر  

 واا : أاتل كما اتل اب  لم  لثما !المصحف واا : 
د بال  ي  الد، فقالا  منجمالا  ويكر اليهللاب  لال  حمالاد الراويالل االا : كنالت لنالد الوليال

الالي با ! نحالال  ألىالال  باآلثالالار، بالالل تمىالالي  لالاله: نترنالالا، فوجالالدناي تمىالالي سالالب  سالالني  ! فقىالالت : ك 
نالال . و   أربعالالي  سالالنل ! فالالرطرع الوليالالد، ثالال  االالا : ال مالالا االالاال يكسالالرن ، وال مالالا اىالالت يبرف
ألجبي  الما  م  حىه جبايل مال  يعاليش األبالد، وألصالرفنه فال  محىاله صالرف مال  يمالوت 

 .(1)البد !
 وال يصدر مثل هللايا القو  م   نديق.
اىالالت: مقالالت النالالاس الوليالالد ل سالالقه، وتالالرثموا  واالالا  الالاليهللاب  فالال  ) تالالار خ اإلسالالال  (

مالال  السالالكوت لنالاله، وخرجالالوا لىيالاله، ولالال  يصالال  لنالاله ك الالر وال  نداالالل، نعالال  ارالالتةر بالالالخمر 
 (2)والتىو  )لمل او  لو (!

                                                           

 (  ط الرسالة.372 /5) «سري أعالم النبالء( »1)

 التوفيقية.( ط 195 /8« )اتريخ اإلسالم( »2)
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وثالثالل أرالةر، فثالار وم  هللايا ل  يطالل لمالر الوليالد فال  الحكال ، فإنمالا تمىالي سالنل 
النالالاس لىيالاله ورمالالوص بالحجالالارة، فالالدخل القصالالر، فرحالالاطوا بالاله، واتىالالوص. وسالالىموا األمالالر إلالالا 

 اب  لمه ي  د ب  الوليد. اليو يعد ال م  لمر ب  لبد الع    ال ألد  بن  مروا .
وهللاالاليص ثالالورة رالالعبيل يقالالو  بةالالا الجمةالالور المسالالى ، الالاليو يب الالب لدينالاله، ويحاصالالر  

رة، و جبرص لىا التنا  ، و نقالل الحكال  إلالا مال  هللاالو أهللاالل لاله. وال الخىي ل، و رميه بالحجا
الالأدرو: لمالايا لال  ينالالوص المؤرخالو  بةاليص الثالالورة: الجماهللاي ا ر الل التىقاويالل، التالال  أسالقطت حااما

 وولت غيرص مكانه ؟!
نقل الحافر اليهللاب  ف  كتابه )سالير ألالال  النالبالء( لال  خىي الل بال  خيالا ، يكالر 

ا وال د، فقالا : إنال  و  مالا خرجالت أرالرا ب لند اتالل الوليالبسندص: أ  ي  د ب  الوليد، خط
الالبطالالرا  نالال  لتىالالو  لن سالال  إ اا، وال حرصا   لالال  يرحمنالال  لىالالا الالالدنيا، وال رغبالالل فالال  المىالالي، وا 

الالر  إلالالا كتالالاب   وسالالنل نبيالاله، حالالي  د   اا هلل ولدينالاله، ودالياالالربالال ، ولاالال  خرجالالت غ الالبا  ت س 
نالالالور أهللاالالالل التقالالالوى، وتةالالالر الجبالالالار المسالالالتحل لىحرمالالالل، والرااالالالب  يمعالالالال  الةالالالدى، وط الالال

ت أ  يالالالدلو البدلالالالل، فررالالال قت إي غرالالاليك  تىمالالاله أ  ال ّيقىالالال  لالالالنك  مالالال  ينالالالوبك ، وأرالالال ق
الالال إلالالالا مالالالا هللاالالالو لىيالالاله، فاسالالالتخرت  ، ودلالالالوت مالالال  أجالالالابن ، فالالالرراش   منالالاله الالالالبالد  اأناسا

 والعباد.
ل لىا لبنل، وال أنقالل مالاالا أيةا الناس: إ  لا  لندو إ  وليت: أ  ال أ   لبن

م  بىد إلا بىد، حتا أ ّسَد الثبالور، فالإ  ف الل رال ء رددتاله إلالا البىالد الاليو يىياله، حتالا 
تسالتقي  المعيرالل، ونكالو  فيالاله سالواء، فالإ  أردتالال  بيعتال  لىالا الاليو بالاليلت لاال ، فرنالا لاالال ، 

أو  مال  وا   مىت، فال بيعل ل  لىيك ، وا   رأيت  أاوى من  لىيةالا، فالرردت  بيعتاله، فرنالا 
 أ.هللاال.(1)يباي ، و دخل ف  طالته، وأستب ر   ل  ولا .

وكرنالالالالا نسالالالالم  هللانالالالالا لمالالالالر بالالالال  الخطالالالالاب، أو لمالالالالر بالالالال  لبالالالالد الع  الالالال ، ر الالالال    
 لنةما.

ولاالال  مالال  سالالوء حالالر األمالالل: أ  تالالوفا ي  الالد بعالالد سالالتل أرالالةر مالال  توليالاله الخالفالالل، 
 (2)!يهللاب : إنه ما مت  ، وال بى  ر قهفقد مات بالطالو . حتا اا  ال

                                                           

 (.375 /5« )أعالم النبالءسري » (1)

 ( املصدر السابق. 2)



 86 

 
 
 
 

  



 87 

 دولة بني العباس -2                       
 دولة العلم وازدهار الحضارة                   

 
لقالالالد دالالالالت دولالالالل بنالالال  أميالالالل، حالالالي  رالالالاخت، وولالالال  األمالالالر فيةالالالا أمالالالراء  الالالع اء ال 

حتالا  يمىاو  مال  المالؤهللاالت مالا يمكالنة  مال  مقاومالل لوامالل ال العف فال  نتالا  الحكال ،
 محمد( كا  يسما )مروا  الحمار!(. إ  آخر خى اوة  )مروا  ب 

وورثةا بنو العباس، اليي  كا  فال  أواوالل خى الاوة  أمالراء أاويالاء مثالل: المنصالور 
إلسالالالميل والررالاليد والمالالرمو ، وبقيالالت هللاالاليص الدولالالل لالالدة االالرو ، ا دهللاالالرت فيةالالا الح الالارة ا

 مالال  الالال م .. كانالالت الح الالارة اإلسالالالميل هللاالال  الح الالارة الراوالالدة االتالال  االالادت العالالال  اروناالال
فالال  العالالال ، وكانالالت جامعاتةالالا هللاالال  مووالالل الطالالالب الالاليي  ي الالدو  إليةالالا لطىالالب العىالال  مالال  

 أوربا وغيرهللاا.
وكانالالت أسالالماء لىماوةالالا هللاالال  أرالالةر األسالالماء فالال  دنيالالا العىالال  فالال  العالالال  كىالاله: ابالال  
حيا  واب  الةيث  والبيرون  والرا و واب  سينا وال هللاراوو والخوار م  واب  الن يس وابال  

 ررد، وغيرهللا .
لعىمالالاء فالال  الرالالرع والبالالرب: نالالت كتالالبة  العىميالالل هللاالال  المراجالال  المعتمالالدة لنالالد اوكا
نجالالالد: الحالالالاوو لىالالالرا و، والقالالالانو  البالالال  سالالالينا، والتصالالالر ف لمالالال  لجالالال  لالالال   فالالال  الطالالالب

 الترليف لى هللااوو، والاىيات الب  ررد وغيرهللاا.
وكانالالت الىبالالل العربيالالل هللاالال  لبالالل العىالال  األولالالا فالال  العالالال ، وكالالا  مالال  ير الالد التبحالالر 

 يجتةد ف  إتقانةا، وكا  التاى  بةا، م  دالول الرا  الثقاف . ف  العى 
تمي ت هللايص الح ارة برمولةا لىجوانب العمرانيل والجماليل، فتالات فيةا العىالو  
واآلداب وال نالالو ، كمالالا تميالال ت بالوسالالطيل والتالالوا  ، فالالالتقا فيةالالا العىالال  واإليمالالا ، وتعالالانق 

ا ، فاجتم  ف  تاللةا الالدي  والالدنيا معالا، فيةا اإلبداأ المادو والسمو الروح  واألخال
 وما أحس  الدي  والدنيا إيا اجتمعا ! 

 مدش رالر المرمو  بقصيدة اا  فيةا: 
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 (1)الةدى المرمو  مرتبال       بالدي ، والناس بالدنيا مراغيل! أمسا إما 
فقالالا  لىرالالالر: مالالا دت لىالالا أ  جعىتنالال  راهللابالالا فالال  محالالراب! هللاالالال اىالالت كمالالا االالا  

   جدو المنصور: الرالر ف
 (2)فال هللاو ف  الدنيا م ي  نصيبه        وال لر  الدنيا ل  الدي  راغىه!

  المالالالالادة مم وجالالالالل أفةكالالالاليا كالالالالانوا ينتتالالالالرو  إلالالالالا أ  الالالالالدنيا موصالالالالولل بالالالالالدي ، و 
 بالروش، وال ينبب  أ  ي تراا. 

فكيالالالالف يقالالالالو  بعالالالال  النالالالالاس : إ  التالالالالار خ اإلسالالالالالم  مجمولالالالالل مالالالال  النقالالالالاوو 
 نه تىمات بع ةا فوع بع  ؟ !!إاا  بع ة : والسىبيات، بل 

؟ وكيالالف ينبثالالق مالال  االح الالارة الرالالامخل، واالالد دامالالت اروناالالوكيالالف نتجاهللاالالل هللاالاليص 
مالالال   اعىالالال  منالالاله البالالالرب، وااتالالالبس منالالاله كثيالالالرا التىمالالالات هللاالالاليا النالالالور الالالاليو أ الالالاء العالالالال ، وت

 ( اليو اامت لىا أساسه نة ل أوربا؟المنة  التجر ب أصو  ح ارته، والسيما )
وا   البالالالالرب إنمالالالالا نةالالالال  حالالالالي  مسالالالالته ن حالالالالل مالالالال  الرالالالالرع، فريقتتالالالاله مالالالال  سالالالالباته 
العميق، ويلي حي  التقالا البالرب المساليح  بالرالرع اإلسالالم  مال  خالال  انالوات لالدة: 

 وف  األندلس، وف  صقىيل، وغيرهللاا.ف  الحروب الصىيبيل، 
وبةالاليص المناسالالبل ينببالال  أ  نالاليكر هللانالالا بح الالارة المسالالىمي  التالال  أااموهللاالالا فالال  اىالالب 

بالالالالا، فالالالال  األنالالالالدلس )أسالالالالبانيا( وبقيالالالالت ثمانيالالالالل االالالالرو ، حتالالالالا ا الالالالا لىيةالالالالا التعصالالالالب أور 
 الصىيب ، وحك  لىيةا باإللدا ، ول  يبق لىمسىمي  ف  أسبانيا ديار وال نافخ نار.

 
 دولة ازدهار العلم والمدنية:

كانالالت دولالالل بنالال  أميالالل ال كمالالا رأينالالا ال دولالالل ال توحالالات والترسالاليس الح الالارو، حتالالا 
 كانت ف  لةدهللا ، وبدأت لىا يد أحد أمراوة  : خالد ب  ي  د. إ  بدايل الترجمل

                                                           

 (.6/214« )العقد الفريد». انظر: السمط بن هللا عبد( البيت ل1)
 (.2/417) األصفهاىن لراغبل« حماضرات األدابء»( البيت جلرير. انظر: 2)
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وم  سالن   : أ  تبالدأ األرالياء صالبيرة ثال  تابالر،  العي ل ثال  تقالوى، بساليطل ثال  
تتركالالالب وتتعقالالالد. وهللاالالاليا مالالالا حالالالده لىنة الالالل العىميالالالل واألدبيالالالل والثقافيالالالل فالالال  اإلسالالالال ، كمالالالا 

 الالالالحا ( و)اإلسالالالالال فجالالالالر ) :أَرخةالالالالا المسالالالالىمو  وغيالالالالرهللا ، مثالالالالل: أحمالالالالد أمالالالالي  فالالالال  كتبالالالاله
 معنيو  بح ارات األم  وتوار خةا.( وكما أرخةا البربيو  الاإلسال 

وخصوصالا العصالر العباسال  األو : لصالر المنصالور  –كا  العصر العباسال  
 هللاو العصر اليهللاب  لىح ارة اإلسالميل بال ن اأ. -والرريد والمرمو  وم  بعدهللا 

ة  لىالالا أاالالوى الالالدلاو  مالال  وكالالا  هللاالالؤالء الخى الالاء العتالالا  معنيالالي  بالالر  تقالالو  دولالالت
العىالالالو  والمعالالالارف الدينيالالالل والدنيويالالالل، وأنالالاله ال يراالالالا مىالالالي ببيالالالر العىالالال  والمعرفالالالل، فالالالالعى  

 الناف  هللاو أساس العمل الصال ، وركي ة الحياة الطبيل.
 ولةيا وجدنا خىي ل كالمنصور يةت  بالعى  الدين ، وبالعى  الدنيوو معا.

، فقد كا  أحد أاطابه، واد اا  إلما  دارا فرما اهللاتمامه بالعى  الدين  فال لجب
الةجالالرة مالالالي بالال  أنالالس: تعىالال  أنالاله لالال  يبالالق غيالالرو وغيالالري فالال  هللاالاليا الميالالدا ، وتعىالال  أنالال  
مربو  برمر الرليل، وأر دي أ  تصنف لىنالاس كتابالا صال ته كاليا وكاليا. وتوطواله لىنالاس 

 .(1)التصنيفكي يل توطيوا .. اا  مالي: فعىمن  
لىيالالاله، أراد أ  يحمالالالل النالالالاس لىيالالاله، أو يجعىالالاله  ولمالالالا فالالالرم منالالاله مالالالالي ولر الالاله

بمثابالالل االالانو  رسالالم  لىدولالالل، يحالالتا  إليالاله الق الالاة وغيالالرهللا ، لالالوال أ  نصالالحه مالالالي ببيالالر 
 يلي ، واستجاب لنصيحته.

وأما اهللاتمامه بعى  الدنيا ، فيتمثل ف  حثه لىا ترجمل كتب العىال  والحكمالل مال  
 ةا.اليونانيل وال ارسيل إلا العربيل، ومكافمته لىي

واد تبنا أبناؤص وأح ادص م  الخى اء لمىيل الترجمل، ورمىوهللاا برلايتة ، وأغالداوا 
لىالالالالا المتالالالالرجمي ، وألطالالالالوا بسالالالالخاء، فنرالالالالطت حركالالالالل الترجمالالالالل، ونقىالالالالت كتالالالالب ال السالالالال ل 

 واألطباء الابار م  اليونانيل إلا العربيل.
لال   -)الحكمل(الوكانوا يعبرو  ل  ال ىس ل ب –وم  المعروف: أ  كتب ال ىس ل 

حالو   ,تا  مقصورة لىا الجانب النترو والتجر الدو الاليو يبحاله لال  األسالرار والعىالل
                                                           

 م 1988 - هـ 1408 الثانية، الطبعة, بريوت الفكر، دار(, طبعة 1/24« )اتريخ ابن خلدون»( انظر: 1)
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التالال  هللاالال  أسالالس ال ىسالال ل كمالالا  –الوجالالود والمعرفالالل والقالالي  العىيالالا: الحالالق والخيالالر والجمالالا  
بل كانت ت م  ف  رحابةا: كالل مالا نسالميه اآل  )العىالو ( مال   -اا  د. توفيق الطو ل

حياء والطب والر ا اليات وغيرهللاالا. فكانالت هللااليص العىالو  تعالد ال ي  اء وال ىي والايمياء واال
رالالالعبا مالالال  رالالالعب ال ىسالالال ل. وكانالالالت هللاالالاليص العىالالالو  هللاالالال  المقصالالالودة أساسالالالا بالنقالالالل، لحاجالالالل 
المجتمعالات العمىيالالل إليةالالا، وألنةالا مقدمالالل  الالرور ل لنمالالو المجتمعالات، وارتقاوةالالا فالال  سالالى  

 الح ارة.
مالالالالالال  )اسالالالالالالتراتيجيتةا(  لمالالالالالالال أساسالالالالالاليا ترلالالالالالالاص الدولالالالالالالل، ويعالالالالالالدُّ  فكانالالالالالالت الترجمالالالالالالل

 وتخطيطةا، وليس لمال ارتجاليا وال لرواويا، وال فرديا.
لقد كا  اإلابالا  لىالا العىال  بكالل صالنوفه وألواناله اويالا وراوعالا، انالدف  إلياله األفالراد 
ببالالالوالثة  الياتيالالالل، وبخاصالالالل البوالالالاله الدينيالالالل، وأسالالالةمت فيالالاله الدولالالالل بالترييالالالد والترالالالجي  

 والترغيب والتخطيو أحيانا.
اندف  المسىمو  ال بداف  م  دينة  ال يطىبو  العى  حيثما وجالدوصف لىال  الالدي ، لقد 

ولىالال  الالالدنيا، فكالالل لىالال  نالالاف  يجالالب أ  يطىالالب، سالالواء كالالا  طىبالاله فالالر  لالالي ، أ  كالالا  
فالالر  ك ايالالل. ولالال  يقالالل واحالالد مالالنة : أ  العىالال  المحمالالود طىبالاله هللاالالو: لىالال  الالالدي  فقالالو، فقالالد 

ي    ي ْست ويو  هللا لْ  ّالْ }اا  تعالا:  ي    ي ْعى ّمو    اَليي فن ا التسالويل  [.9{ ]ال مر:ي ْعى ّمو    ال   و اَليي
 بي  م  يعى  وم  ال يعى ، بب  النتر لما يعىمه.

ع ل   اَلييو و هللّاو  }واا  تعالا:   ا ليت ْةت ّدوا النُّّجو    ل ّا ّ  ج   و اْلب ْحري  اْلب رفي  ّتّىم اتي  في  بية 
 .اوالعى  هللانا ليس لى  الدي  يقينا [. 97األنعا :{]ْعى ّمو   ي   ليق ْو    اآْلي اتي  ف َصْىن ا ا دْ 

الال ْ }واالالا  تعالالالا:   مي ْىالالقّ  آي اتيالالهي  و  فّ  و اأْل ْر ي  الَسالالم او اتي  خ  الالن تيّا ْ  و اْخالالتيال   و أ ْلالالو انيّك ْ  أ ْلسي
ي ات   ي ليي   في  إي َ  اليميي    آل   [.22الرو :{ ]ليْىع 

 والعالمو  هللانا: ليسوا لىماء الدي .
َىالال   }واالالا  تعالالالا:  الالا اأْل ْسالالم اء   آد     و ل  وهللاالاليص األسالالماء ليسالالت مالال  [ 31البقالالرة:] {ّكَىة 

 لى  الدي .
إ  اليو فةمه المسىمو : أ  كل مالا يكرالف لال  حقيقالل، فال  الالدي  أو الالدنيا،  

فالالاع، أو ييسالالر لىالالا اإلنسالالا  أو يعالالي  لىالالا فةالال  رالال ء مالال  األرالالياء فالال  الالالن س أو اآل
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جةدا أو واتا:  فةو لى  ناف  ينبب  الحرو لىيه، وطىباله مال  ، أو يوفر لىيه معيرته
متانه ، ولو كالا  لنالد غيالر المسالىمي . فالحكمالل  الالل المالؤم  أنالا وجالدهللاا فةالو أحالق 
الناس بةالا، واالد انترالرت بالي  المسالىمي  هللااليص الحكمالل )اطىالب العىال  ولالو بالصالي ( حتالا 

و أ  يطىالب المسالى  تنةا الاثيرو  حديثا، وما هللا  بحالديه. ولاال  معناهللاالا صالحي ، وهللاال
 العى  ولو براصا األر .

واالالد لىالال  القالالرآ  المسالالىمي : أ  اإلنسالالا  يمكالال  أ  يالالتعى  مالال  غالالراب، كمالالا تعىالال  
اب  آد  األو ، م  البراب كيف يالوارو سالوءة أخياله الميالت، وأ  يالتعى  مال  هللادهللاالد، كمالا 

ْطالالتّ }حالالي  االالا  لالاله مبينالالا سالالبب غيابالاله:  تعىالال  سالالىيما  لىيالاله السالالال ، الالا أ ح  الالوْ  ل الال ْ  بيم   بيالالهي  ّتحي
ْوّتي   ب إ   مي ْ  و جي  .[22النمل:{]ي قيي    بين ب إ   س 

ولةيا أابل المسىمو  لىا )لىو  األواول( أو األادمي  م  األمال  التال  سالبقتة  
فال  م الالمار المدنيالل، كالالال رس والةنالود واليونالالانيي ، الاليي  نبالال  فالية  فالسالال ل كبالار، مثالالل 

امت ج فيه العى  بال ىسال ل، فبالادروا بترجمتاله، سقرا  وأفالطو  وأرسطو، وكا  لة  تراه 
وتسالالابقوا فالال  يلالالي، ورالالجعة  الخى الالاء، وكالالافووهللا  بالعطايالالا الج  ىالالل، فسالالرلا  مالالا اامالالت 
نة ل لىميل ف  مختىف جوانالب العىال  وال كالر: فال  ال ي  الاء والايميالاء وال ىالي واألحيالاء 

 والر ا يات والطب والترر   والصيدلل وتقوي  البىدا  وغيرهللاا.
انت الىبل العربيل ال كما يكرنا ال هللا  لبالل العىال  األولالا فال  الالدنيا كىةالا. ومنةالا وك

 تترج  الاتب إلا الالتينيل وغيرهللاا.
ربالل ال فال  واد ترصل المالنة  االسالتقراو  التجر بال  ال القالاو  لىالا المالحتالل والتج

، لىالالالا خالالالالف مالالالا كانالالالت لىيالالاله الالالالروش اليونانيالالالل مالالال  اا ولمىيفالالالالعالالالال  اإلسالالالالم : نتر االالال
 ستبراع ف  ال كر ال ىس  ، والتجر د النترو بعيدا ل  الحياة العمىيل.اال

وسالالبق المسالالىمو  بنقالالد المنطالالق الصالالورو األرسالالط ، كمالالا نالالرى يلالالي فيمالالا كتبالاله 
اإلمالالالالا  ابالالالال  تيميالالالالل فالالالال  نقالالالال  المنطالالالالق لىالالالالا أسالالالالس لىميالالالالل وفكر الالالالل. وهللاالالالاليا ابالالالالل نقالالالالد: 

 )استوارت مل( وغيرص م  فالس ل البرب.
فالالالال  الطالالالالب والترالالالالر   والجراحالالالالل، وفالالالال  الايميالالالالاء  اكمالالالالا طبقالالالاله المسالالالالىمو  لمىيفالالالال
 وال ي  اء وال ىي واألحياء وغيرهللاا.
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ومال  المسالالىمي  ااتبسالالت أوربالا هللاالاليا المالالنة  العىمالال  التجر بال ، الالاليو كالالا  أسالالاس 
نة تةا الةاوىالل، ولال  طر قاله حققالت الثالورة الصالناليل، ومالا بعالدهللاا مال  ثالورات فال  دنيالا 

 العى  وتطبيقاته.
  الالاليو انت الال  بالاله البربيالالو ، ووسالالعوص وطالالوروص إلالالا أبىالال  فال  الالل فالال  هللاالاليا المالالنة

 مدى: يرج  إلا الح ارة اإلسالميل، ال إلا فرنسيس بيّك ، وال إلا روجر بيّك .
وهللاالاليا مالالا التالالرف بالاله مؤرخالالو العىالال  والح الالارة البربيالالو ، فرنصالال وا بالاليلي العالالرب 

 والمسىمي ، وأنص وا أن سة .
)ح الالارة  :( فالال  كتابالالهلوبالالو   غوسالالتافألىالال  يلالالي بصالالراحل: المالالؤرا ال رنسالال  )

)النال اأ بالي  العىال  والالدي ( ومثىاله  :)دراْيبر( فال  كتاباله العرب(. وكيلي الااتب األمر ك 
 )بناء اإلنسانيل(. :)بر  ولت( ف  كتابه

 (.تار خ العى ) :مؤرا العى  الرةير جورج سارتو  ف  كتابه اوأي ا 
 بحث د. النشار عن المنهج العلمي عند المسلمين: 

)منالاهللا  البحاله  :ألف األستاي الدكتور لى  سالام  النرالار كتابالا ايمالا سالماص واد
لند م كرو اإلسال  وااتراف المنة  العمى  ف  العال  اإلسالم ( بي  فياله أ  جمةالرة 
لىمالالالاء المسالالالىمي  فالالال  التخصصالالالات المختى الالالل ، يرف الالالو  المنطالالالق اليونالالالان  األرسالالالط  

 ، والتوجه اإلسالم  األساس.ميل الصورو القياس ، ألنه يناف  الروش اإلسال
اإلمالالا  الرالالافع . ومواالالف  :كالالا  هللاالاليا مواالالف لىمالالاء أصالالو  ال قالاله، ولىالالا رأسالالة 

، كاب  الصالش ال .. ومواف لىماء ال قه والحديهلىماء أصو  الدي ، أو لىماء الا
، وأ الالالاف إليالالاله والنالالالواوو، انتةالالالاء إلالالالا ابالالال  تيميالالالل، الالالاليو انت الالال  بنقالالالد مالالال  سالالالبقه لىمنطالالالق

 ةا.إ افات لةا و ن
باإل الالالافل إلالالالا رجالالالا  العىالالال  الطبيعالالال  والر ا الالال ، الالالاليي  طبقالالالوا بال عالالالل المالالالنة  

 االستقراو  التجر ب .
ولقالالد بالالي  د. النرالالار العىالالل الحقيقيالالل لنقالالد المسالالىمي  لىمنطالالق األرسططاليسالال  أو 

  مالالال  نتالالالر ماليونالالالان ، ويكالالالر أننالالالا ال نسالالالتطي  أ  نتبالالالي  هللاالالاليص العىالالالل مالالال  الجانالالالب الةالالالد
  . وارالعمو ، بل م  الجانب اإلنالمسىمي  لىا 
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واالالد -واالالد رأينالالا أ  هللاالاليا الجانالالب اإلنرالالاو  هللاالالو المالالنة  التجر بالال  أو االسالالتقراو  
وصل المسىمو  إلا و   لناصالر هللااليا المالنة  االسالتقراو  الاليو يقالو  لىالا التجربالل، 

وهللاالالاليا المالالالنة  االسالالالتقراو  هللاالالالو المعبالالالر لالالال  روش اإلسالالالال ،  -وتنتمالالاله االالالواني  االسالالالتقراء
  فالالال  آخالالالر تحىيالالالل هللاالالالو: تناسالالالق بالالالي  النتالالالر والعمالالالل.. يقالالالي  نتر الالالل فىسالالال يل فالالال  واإلسالالالال

 الوجود ولانه يرس  أي ا طر قا لىحياة العمىيل.
سططاليسالال  أ  هللاالاليا المنطالالق يقالالو  ر فالعىالالل الحقيقيالالل لنقالالد المسالالىمي  لىمنطالالق األ

نيالل أل  هللااليا المالنة  هللاالو روش الح الارة اليونا  la methode deductiveلىالا المالنة  القياسال  
القاومالالل لىالالا النتالالر ال ىسالال   وال كالالرو. ولالال  تتالالري الح الالارة اليونانيالالل لىتجربالالل مكانالالا فالال  

 هللايا المنة ، وهللا  إحدى ركاو  اإلسال  الابرى.
وبواسالالطل هللاالاليا المالالنة  اإلسالالالم  االسالالتقراو  نسالالتطي  أ  ن سالالر لالالداوة اإلسالالال  

التجر بالال  و نكالالر  لى ىسالال ل. ألنالاله إيا لرفنالالا أ  اإلسالالال  كالالا  يتطىالالب المالالنة  االسالالتقراو 
 ,أرد اإلنكار المنة  البرهللاان  القياسال ، اسالتطعنا أ  ن سالر بسالةولل لالد  نجالاش ال ىسال ل

مالالالالا يالالالدلونة  "فالسالالالال ل  ّحسالالالبا فالالالال  اإلسالالالال  ، و  - وهللاالالال  القاومالالالل لىالالالالا هللاالالاليا المالالالنة  –
كالانالالالالدو وال الالالالاراب  وابالالالال  سالالالالينا وابالالالال  ررالالالالد  –اإلسالالالالال " أو الرالالالالراش األرسططاليسالالالاليي  

 اد لىروش الةىينيل ف  العال  اإلسالم . مجرد امتد –وغيرهللا  
وكا  يعقوب ب  إسحاع الانالدو فيىسالوف اإلسالال  فال  واتاله، )يقو  اب  تيميل: 

ال فىالاليس لإلسالالال  فالسالال ل  –ألنالال  ال يىسالالوف الالاليو فالال  اإلسالالال   كمالالا االالالوا لالالبع   –وا 
الق الالاة الالاليي  كالالانوا فالال   مالالا  ابالال  سالالينا: مالال  فالسالال ل اإلسالالال  ؟ فقالالا : لالاليس لإلسالالال  

 .(1)فالس ل
وبواسالالالالطل هللاالالالاليا المالالالالنة  اإلسالالالالالم  االسالالالالتقراو  نسالالالالتطي  أ  ن سالالالالر سالالالالر هللاجالالالالو  
لىمالالالالاء المسالالالالىمي  لىالالالالا الب الالالالال  فالالالال  محاولتالالالاله مالالالال ج المنطالالالالق األرسططاليسالالالال  بعىالالالالو  

ال  فيمالا يالرج ال  (2)المسىمي . فقد اا  الب ال  بعمىيل الم ج هللايص ف  مطىال  حياتاله العمىيالل
بالالدو  أ  يتبالالي  لالاله التنالالاا  التالالا  بالالي  روش اإلسالالال  والالالروش اليونانيالالل التالال  أمىالالت هللاالاليا 

                                                           

 .لبنان بريوت، املعرفة، دار(, 199 )ص البن تيمية «الرد على املنطقيني»( 1)

ينكر على هذا ما ضمنه كتابه )املستصفى يف علم األصول( وقد صنفه قبل موته بقليل ، وفيه مقدمة منطقية ، ادعى  2
 أنه ال غىن عنها!
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 ,المنطالالق. واالالد توصالالل فالال  آخالالر حياتالاله إلالالا المتناا الالات التالال  تحالالده لالال  هللاالاليا المالال ج
فةالالالد  فكرتالالاله األولالالالا لنالالاله. ولانالالاله فالالال  الواالالالت لينالالاله انتقالالالل إلالالالا طر الالالق آخالالالر مالالال  طالالالرع 

 لصوف .المعرفل، وهللاو التجربل الباطنيل أو الارف ا
وهللايا المنة  اإلسالالم  االسالتقراو  ي سالر لنالا أي الا أخالي بعال  م كالرو اإلسالال  
المتالالرخر   لالالبع  العناصالالر الرواايالالل، بعالالد أ  االالا  الب الالال  بعمىيالالل المالال ج، أل  المنطالالق 

يتصالالالل بإلةيالالالات يونانيالالالل كمالالالا يتصالالالل منطالالالق  الروااالالال  أوال لالالاليس منطقيالالالا ميتافي  قيالالالا، وال
–ود المسىمي . وليلي نرى كثيرا م  الم كر   المتالرخر   ل ل لعقااأرسطو بإلةياته المخ
يتاىمو  ل  تحر   المنطق ال ىسال   الممال وج بالعقاوالد ال اسالدة،  (1)وخاصل رراش السىف 

أمالالالا المنطالالالق غيالالالر الممالالال وج، فالالالال مالالالان  مالالال  االرالالالتبا  بالالاله. وال يبحالالاله المتالالالرخرو  فالالال  
 و  ف  البرهللاا  إال لر ا.بع  المباحه الميتافي  قيل المنطقيل كالمقوالت، وال يبحث

والنتيجالالل األولالالالا إي  التالالال  نسالالتطي  أ  نصالالالل إليةالالالا مالال  هللاالالاليا البحالالاله، هللاالالالو: أ  
م كرو اإلسال  الممثىي  لالروش اإلسالال  ، لال  يقبىالوا المنطالق األرسططاليسال ، ألناله يقالو  

:   أو التجر بالال . والنتيجالالل الثانيالالللىالالا المالالنة  القياسالال ، وال يعتالالرف بالالالمنة  االسالالتقراو
ىمي  و عوا هللايا المنة  بجمي  لناصرص، ولقد كانت أسبانيا هللا  المعبر الاليو أ  المس

 م  إلا أوربا.انتقل خالله العى  اإلسال
يقالو : إ    Dubringدربالن يقو  م كر الةند المعاصالر محمالد إابالا  رحماله   "إ  

آراء روجالالر بيكالالو  لالال  العالالال  أصالالدع وأو الال  مالال  آراء سالالى ه. ومالال  أيالال  اسالالتمد روجالالر 
 .(2)راسته العىميل؟ .. م  الجامعات اإلسالميل ف  األندلس"بيكو  د

أ  روجالر بيكالو    Making of Humanityفال  كتاباله   Briffaultويقالرر األسالتاي بر  ولالت
درس العىالال  العربالال  دراسالالل لميقالالل، وأنالاله ال ينسالالب لالاله وال لسالالميه اآلخالالر: أو ف الالل فالال  

فال  الحقيقالل إال واحالدا مال   ااتراف المنة  التجر ب  ف  أوروبا. ول  يك  روجر بيكو  
رسالالالل العىالالالال  والمالالالنة  اإلسالالالالالم  إلالالالا أوربالالالالل المسالالالاليحيل. ولالالال  يكالالالالف بيكالالالو  لالالالال  القالالالالو  

 لمعاصر ه بر  معرفل العرب ولىمة  هللاما الطر ق الوحيد لىمعرفل الحقل.

                                                           

 املنطق، كان طالب الثانوي يف األزهر يدسونه مشروحا. السل م: منت منظوم يف علم ( 1)
2     Mohammed Iqbal: The Reconstruction of Rrligions Thought Islam .p.123 
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، وأ  تقو  حو  وا ع  المالنة  التجر بال  ث  ييكر بعد يلي: أ  مناارات لدة
مالالالر إلالالا تصالالالو ر فاسالالالد محالالالرف لمصالالالادر الح الالالارة هللاالاليص المناارالالالات تعالالالود فالالال  آخالالالر األ

األوربيالالالل. أمالالالا مصالالالدر الح الالالارة األوروبيالالالل الحالالالق، فةالالالو: مالالالنة  العالالالرب التجر بالالال ، واالالالد 
"انترالالر مالالنة  العالالرب التجر بالال  فالال  لصالالر بيكالالو ، وتعىمالاله النالالاس فالال  أوروبالالا، يحالالدوهللا  

 .(1)إلا هللايا رغبل مىحل"
وربال  لال  يكال  لىثقافالل ث  ييكر أنه ليست هللاناي وجةل نتر م  وجةالات العىال  األ

اإلسالميل ترثير أساس  لىيةا. ولا  أهللا  أثر لىثقافل اإلسالميل ف  العى  األوربال ، هللاالو 
" : "وهللامالالالالالا القوتالالالالالا  الممي تالالالالالا  لىعمالالالالالل ل: ترثيرهللاالالالالالا فالالالالال  "العىالالالالال  الطبيعالالالالال  والالالالالالروش العىميالالالالال

صالالرار: " إ  مالالا يالالدي  "(2)الحالالديه، والمصالالدرا  السالالاميا  ال دهللاالالارص . ويقالالرر فالال  حسالال  وا 
ىمنا لعى  العرب ليس هللاو ما ادموص لنا م  ااترافة  لنتر ات مبتارة غيالر سالاانل. به ل

إ  العى  يدي  لىثقافل العربيل براثر م  هللايا .. إناله يالدي  لةالا بوجالودص . واالد كالا  العالال  
 ."لال  ما ابل العى  –كما رأينا  –

ا "إ  لىالال  النجالالو  ور ا الاليات اليونالالا  كانالالت لناصالالر أجنبيالالل لالال  تجالالد لةالالا مكانالال
مالومالالا فالال  الثقافالالل اليونانيالالل. االالد أبالالدأ اليونالالا  المالالياهللاب ولممالالوا األحكالالا ، ولاالال  طالالرع 

، ومناهللا  العى  الدايقل، والمالحتالل الم صالىل م  المعرفل الو عيل وتركي هللااالبحه، وج
إ  مالالا نالالدلوص … العميقالالل، والبحالاله التجر بالال ، كانالالت كىةالالا غر بالالل لالال  المالال اج اليونالالان 

بالعى  تةر فال  أوروبالا نتيجالل لالروش جديالدة فال  البحاله، ولطالرع جديالدة فال  االستقصالاء 
العالالال  ، ولتطالالور الر ا الاليات فالال    Mesurementطر الالق التجربالالل والمالحتالالل والقيالالاس … 

 .(3)األورب 
المسالالالالالىمو  إي  هللاالالالالال  مصالالالالالدر هللاالالالالاليص الح الالالالالارة األوربيالالالالالل القاومالالالالالل لىالالالالالا المالالالالالنة  

 التجر ب .
، ثالال  بحالاله فيالاله االالا  بعالالد يلالالي يرالالرش هللاالاليا المالالنة  "فرنسالاليس بيكالالو  "ننالالا لالالنعى  أ  إ

راتة  ، آخاليا  بكالل مالا توصالىوا إلياله، مالرددا لبالامحتييا حيو العالرب "جو  ستيوارت مل"
 وأمثىتة .

                                                           
1     Briffault: Making of Humanity .p.292 

(2)  Ibid: p. 160 
3  Ibid: p. 196  
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نة  التجر ب  بعد بيكو  وميْل خطوات مختى ل ومتعددة فال  لةالدنا واد خطا الم
الحا الالر ، واتخالالي صالالورا أخالالرى لىالالا أيالالدو األوربيالالي  . ولاالال  المسالالىمي  هللاالال  أو  مالال  

إلالالالا جالالالوهللارص واتخالالاليوص أساسالالالا لح الالالارتة  ..  -فالالال  تالالالار خ رواد ال كالالالر اإلنسالالالان  –تنبالالاله 
 أ.هللاال.  (1)وبةيا كانوا أساتية الح ارة األوربيل الحديثل األولي .

 شهادة لوبون عن مناهج العرب العلمية: 
  ) منالالاهللا  العالالرب العىميالالل ( لالال )ح الالارة العالالرب( ( فالال  كتابالالهلوبالالو  وتحالالده ) 

الالحالالديثا  االالا  فيالاله: )ليسالالت المكتبالالات والمختبالالرات واآلالت غيالالر وسالالاول لىالالدرس  اا مست ي ا
الي  المرء أ  والبحه، وتاو  ايمتةا ف   معرفل االست ادة منةا، واد يستط  ايكالو  مطىعا

اأ أوفي رالال ء مالال  يلالالي، فيتالالل لالال  الت كيالالر وابتالالد اىالالا لىالالو  اآلخالالر  . واالالد يبقالالا لالالاج ا ل
غير اادر لىا االرتقاء إلا درجالل أسالتاي! وساليبدو مال  االاترالافات التال  ناليكرهللاا  اتىمييا 

فالالال  ال صالالالو  اآلتيالالالل مقالالالدار مالالالا ااترالالال ه العالالالرب بمالالالا لالالالدية  مالالال  وسالالالاول الالالالدرس. واآل  
ْت أبحاثة :أاتصر لىا يكر المبا  دئ العامل الت  و َجة 

لالال  يىبالاله العالالرب، بعالالد أ  كالالانوا تالميالالي معتمالالدي  لىالالا كتالالب اليونالالا ، أ  أدركالالوا 
أ  التجربالالل والترصالالد خيالالر مالال  أف الالل الاتالالب، ولىالالا مالالا يبالالدو مالال  ابتالاليا  هللاالاليص الحقيقالالل 

َد لىماء القرو  الوسطا ف  أوربل ألف سنل ابل أ  يعىموهللاا!  ج 
  يْ لىالالا العمالالو ، أنالاله أو  مالال  االالا  بالتجربالالل والترصالالد ال الالالي   وّيْعالال  ى إلالالا )بالاليّك (

هللامالالا ركالال  المنالالاهللا  العىميالالل الحديثالالل ال مقالالا  األسالالتاي، ولانالاله يجالالب أ  ّيْعت الالر ف اليالالو  بالالر  
يلالالي كىالاله مالال  لمالالل العالالرب وحالالدهللا . واالالد أبالالدى هللاالاليا الالالرأو جميالال  العىمالالاء الالاليي  درسالالوا 

يا العالالال  الرالالةير: أ  مالالا االالا  لىالالا مؤل الالات العالالرب، وال سالاليما هللا ْنّبولالالّد، فبعالالد أ  يكالالر هللاالال
الالْوا فال  لىالالومة  إلالالا  التجربالل والترصالالد هللاالو أرفالال  درجالالل فال  العىالالو ، االا : )إ  العالالرب اْرت ق 

 (.االت  كا  يجةىةا القدماء تقر با  هللايص الدرجل
واالالا  مسالاليو سالاليديُّو: ) إ  أهللاالالَ  مالالا اتصالال ت بالاله مدرسالالل ببالالداد فالال  الّبالالداءة هللاالالو: 

كانالالت سالالاودة أللمالةالالا، وكالالا  اسالالتخراج المجةالالو  مالال  ّروّحةالالا العىميالالل الصالالحيحل التالال  
إلالالا اسالتنبا  العىالالل مال  المعىالالوالت، ولالالد   اا مؤدياالالىالو ، والتالالدايق فال  الحالالواده تالدايقا المع

التسالىي  بمالا ي ْثّبالت ببيالالر التجربالل: مبالادئ االالا  بةالا أسالاتية مال  العالالرب. وكالا  العالرب فالال  
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الالالاج المّ  ْنة  و الالالاليو اسالالالتعا  بةالالالا لىمالالالاء القالالالر  التاسالالال  مالالال  المالالاليالد حالالالاو    لةالالاليا المي ْجالالالدي
 القرو  الحديثل، بعد  م  طو ل، لىوصو  إلا أ ْرويأ االاترافات(.

الالاّج العالالرب لىالالا التجربالالل والترصالالد، وسالالارت أوربالالل فالال  القالالرو  الوسالالطا  ْنة  االالا  مي
،  لىالالا درس الاتالالب، الالْي  أساسالال   الالْرّع بالالي  الَنْةج  واالاتصالالار لىالالا تاالالرار رأو المعىفيالال ، وال  

 دير ايمل العرب العىميل إال بتحقيق هللايا ال  ْرع.وال يمك  تق
نةالالاج فالال   واختبالالر العالالرب األمالالور وجَربوهللاالالا، وكالالانوا أو  مالال  أدري أهللاميالالل هللاالاليا المي

، االالالا : ّدول ْنبيالالالر فالالال  كتابالالاله )تالالالار خ لىالالال  ا طالالالويالا ، وت ىُّالالالوا لالالالامىي  بالالاله وحالالالدهللا   مناالالالالعالالالال 
َصالالالاد بالالالي   ا لالالالدداا كبيالالالرا األغاراالالالل، وت ّعالالالدُّ  ال ىالالالي(: )ت ّعالالالدُّ راصالالالدْي  أو ثالثالالالل بالالالي  مالالال  الرُّ

رفيباالالالعالالرب(. وأمالالا فالال الالّد ّمج  الالرفيبي  مالال  العالالرب فيةالالا  ،اا يونانيفالال  الايميالالاء فالالال ت جي مالال  أ  الّمج 
 ّيع دُّو  بالموات.

بالالدالا ومالالن  التمالالاد العالالرب لىالالا  ربالالل مؤل الالايتة  داالاللا وا  ال ّيْنت ت الالر مثىةالالا مالال   االتجي
الالَود  درس  الحالالواده فالال  الاتالالب ، ولالال  يبتعالالد العالالرب لالال  اإلبالالداأ إال فالال  ال ىسالال ل رجالالل  ت ع 
 التا كا  يتعير ايامةا لىا التجربل.

ْنةالاج العالرب التجر بال  وصالولة  إلالا ااترالافات مةمالل، وسالترى مال   ونرر لال  مي
مباحثنالالا فالال  ألمالالا  العالالرب العىميالالل: أنةالال  أنجالال وا فالال  ثالثالالل االالرو  أو أربعالالل االالرو  مالال  

. وكالا  تالراه اغارال ف   م  أطو  م  يلي كثيالرا االاترافات: ما ي  د لىا ماحَقق ه األ
 نطيي  اليي  لادوا ال يست يدو  منه مني  مال  طو الل، باليونا  العىم ُّ اد انتقل إلا الب

َولوص إلا غير ما  آخر. اا خىقا كا  لىيه، فتىقاص ورثتة  مخىواا  ولما آ  إلا العرب ح 
ص، فالالالعرب االالد نرالالروهللاا، ولالال  يقتصالالر رالالر  العالالرب لىالالا ترايالالل العىالالو  بمالالا ااترالال و 

كاليلي، بمالالا أاالاموا مالال  جامعالالات، ومالا أل الالوا مال  كتالالب، فكالالا  لةال  األثالالر البالال  فالال  أوربالالل 
مال  هللااليص الناحيالل. وسالالترى فال  ال صالل الالاليو نالدرس فياله هللاالاليا التالرثير: أ  العالرب وحالالدهللا  
الالالَدة االالالرو ، وأننالالالا لالالال  نَطىالالال  لىالالالا لىالالالو  االالالدماء اليونالالالا   كالالالانوا أسالالالاتية األمالالال  النصالالالرانيل لي

ومالالا  إال ب  الالل العالالرب، وأ  التعىالالي  فالال  جامعاتنالالا لالال  ي ْسالالت ْب  لمالالا ّنقالالل إلالالا لباتنالالا والر 
  (1)م  مؤل ات العرب إال ف  األ منل الحا رة.
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 وتحده ل  االاترافات الايماويل، فقا :
ْثالالر ة مالالا كالالا  مجةالالوالا ويتةالالر لنالالا مالالدى ااترالالافات العالالرب الاي االالبىة   ماويالالل، مالال  ك 

ف  مؤل اتة  الطبيل، وابتدأ العرب فَ  الصاليدلل، و بالدو لنالا بات الت  يكروهللاا م  المركف 
الالباغل واسالالتخراج المعالالاد  وصالالن   الالْياة  ل الال في الصفي معالالارفة  فالال  الايميالالاء الصالالناليل مالال  حي

باغل الجىود، الخ  .(1)ال والي ودي
 التطبيقات العلمية والصناعية:

عالالالرب، ( لالالال  العىالالالو  التطبيقيالالالل ال االاترالالالاف ال فالالال  ح الالالارة اللوبالالالو  ثالالال  تحالالالده )
فقا : )ل  ّيةمل العرب أمر التطبيقالات الصالناليل مال  ايالامة  بمبالاحثة  النتر الل، وكالا  
النالاتة   ع  لتي  ب  الل معالارفة  العىميالل، ونعىال  مالا أدت إلياله صي لصنالات العرب ت   وُّ
ةيْىنا أاثر طراةا، فن ْعريف، مثال: أنة  كالانوا يعىمالو  اسالتبال  منالاج   م  النتاو ، وا   ج 

باغالالالل، وفالالال  الابر الالالت و  النحالالالاس وال وبالالالق والحديالالالد والالالاليهللاب، وأنةالالال  كالالالانوا مالالالاهللار   فالالال  الدفي
ى الالالل، وأنالالاله كالالالا  لنسالالالاوجة  وأسالالالىحتة   تْسالالالقيي ل ال الالالوالي، كمالالالا ترالالالةد بالالاليلي نيصالالالا  ّطى ْيطي ف الالال في  
وجىودهللا  ووراة  رةرة لالميل، وأناله لال  ي ْسالبيقة  أحالد فال  كثيالر مال  فالروأ الصالنالل إلالا 

 لصرهللا .
ألهللاميتاله، كالاخترالة  ت العرب ال مالا ال يجالو  االات الاء باليكرص ونرى ال بي  اخترالا

 .(2)وأفا  ف  القو  ف  سبق العرب باختراأ البارود… لىبارود مثالا 
 العلوم الطبية:

وتحالالده األسالالتاي لوبالالو  لالال  )العىالالو  الطبيالالل( فالال  )ح الالارة العالالرب(، وا   رالالوت 
 اىت: )الح ارة اإلسالميل( فقا :

الال   بةالالا العالالرب،  )يعالالد الطالالب وال ىالالي والر ا الاليات والايميالالاء أهللاالال  العىالالو  التالال  ّلني
الالالت مؤل الالالات العالالالرب الطبيالالالل فالالال   م  وأتالالالَ  العالالالرب ألتالالال  ااترالالالافاتة  فالالال  هللاالالاليص العىالالالو ، وّتْرجي

 .(جمي  أوربل، ول  يتىف اس  كبير منةا كما أصاب كتبة  األخرى 
 ويكر آثار العرب الطبيل فقا :
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َصالو ابال  أبال  ّأصاليبعل ، لدد المؤل ي  مال  أطبالاء العالرب كبيالر إلالا البايالل وخ 
وهللانالالالا يكالالالر  مالالال  كتابالالاله لتالالالراج  أطبالالالاء العالالالرب، فنكت الالال  بالالاليكر مالالال  ارالالالتةر مالالالنة . امجىالالالدا 

)لوبالالالو ( رالالاليوا لالالال  كالالالل مالالال : الالالالرا و، ومعاصالالالرص لىالالال ف بالالال  العبالالالاس، وابالالال  سالالالينا أرالالالةر 
 .(1)اأطباء العرب جميعا 

ألناله بالات معالروف  -لىا ما فياله مال  إنصالاف –وال حاجل بنا لنقل هللايا الاال  
 لال الدارسي .
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 تراثنا العلمي واألدبي الذي عدت عليه العوادي:
الالول  مالال  الاتالالب فالال  مختىالالف صالالنوف هللاالالاوالا  اقالالد أنتجالالت الح الالارة اإلسالالالميل: كمف

العىالالو  واآلداب وال نالالو . وال يكالالاد يوجالالد فالالرأ مالال  العىالال  إال صالالنف فيالاله مصالالنف، وكتالالب 
 فيه كاتب. بل مصن و  وكاتبو .

صالالالالبيرة الحجالالالال ، وبع الالالالةا كتالالالالب متوسالالالالطل،  وبعالالالال  هللاالالالاليص المصالالالالن ات: رسالالالالاول
 وبع ةا موسولات ف  بابةا.

مالالالا خى الالاله اإلنسالالالا  مالالال  لىالالال  ي يالالالد النالالالاس فالالال  أو  دف ّعالالالوسالالالر يلالالالي: أ  اإلسالالالال  ي  
لعمىه، يبقا له أجرص بعد موته، مالادا  النالاس  اجانب م  جوانب الدي  أو الدنيا: امتدادا 

الالخالالرى، أ ا، فةالالو ي الاليف إلالالا لمالالر المالالرء ألمالالارا ينت عالالو  بالاله  ابمقالالدار بقالالاء مالالا تركالاله منت عا
إيا "باله. روى مسالى  فالال  صالحيحه لال  أبالال  هللار الرة أ  النبال  صالالىا   لىياله وسالى  االالا : 

مالالات ابالال  آد ، انقطالال  لمىالاله إال مالال  ثالالاله: صالالدال جار الالل، أو لىالال  ينت الال  بالاله، أو ولالالد 
 .(1)"صال  يدلو له

و الالالدخل فالالال  هللاالالاليا كالالالل مالالال  أسالالالة  بنصالالاليب فالالال  إيصالالالا  هللاالالاليا العىالالال  إلالالالا النالالالاس، 
النسالالخ( أو الاتابالالل باليالالد لىمؤل الالات، ابالالل لصالالر الطبالالالل. ومثالالل إاامالالل المكتبالالات مثل)

 لح ر الاتب، وتسةيل اراءتةا واالنت اأ بةا لطالب العى .
ولرفت ف  العال  اإلسالم  مكتبات ت   لررات األلوف وموات األلالوف مال  

راسالالالالا  الاتالالالب، فالالال  ببالالالداد ودمرالالالق والقالالالالاهللارة والالالاليم  والمبالالالرب واألنالالالدلس ونيسالالالابور وخ
 وسمراند بالد ما وراء النةر وغيرهللاا.

وكىةالالا يالالد  لىالالا أ  هللاالاليص األمالالل كانالالت هللاالال  األمالالل األولالالا فالال  العالالال  كىالاله لعالالدة 
 ارو . كانت هللا  الراودة والمعىمل والقدوة.

وممالالالا تحالالال   لالالاله القىالالالوب، وتبكالالال  لىيالالاله األلالالالي : مالالالا أصالالالاب مكتبالالالات المسالالالىمي  
، حالالي  غ اهللاالالا التتالالار، وخربالالوا كالالل الابالالرى مالال  دمالالار فالال  نكبالالل ببالالداد وغيرهللاالالا مالال  المالالد 

ولالال  يكونالالوا يقيمالالو  لىعىالالو  والمعالالارف أو و  ، فالالرلقوا كتالالب الح الالارة اإلسالالالميل  رالال ء،
                                                           

 األحكا  ف  والترميو ،(8844)( ش14/438) وأحمد ،(1631) الوصيل ف  مسى  رواص (1)
 .هللار رة أب  ل  ،(3651) الوصايا ف  والنساو  ،(1376)
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خالالال  القالالرو  فالال  نةالالر دجىالالل، واسالالودف النةالالر مالال  كثالالرة مالالا أر الالق مالال  مالالداد، وحراالالوا مالالا 
 حراوا م  تراه.وال يعرف ايمتةا إال العالمو .

، التالال  تالالل المسالالىمو  فيةالالا نحالالو ثمانيالالل ومثالالل يلالالي: نكبالالل المسالالىمي  باألنالالدلس 
ارو ، وأااموا فيةا ح ارة لاليل اليرا. تتىميت لىيةا أوربا، وااتبست م  أنوارهللاالا، يالو  

 كانت ال ترى ال وء إال م  س  الخيا .
وم  ارأ الاتب المؤل ل ف  العىو  والتخصصات المختى ل: أدري ايمل مالا أسالة  

رة، مثالالل ال ةرسالالت البالال  النالالدي ، وكرالالف التنالالو  بالاله المسالالىمو  فالال  تالالار خ العىالال  والح الالا
 (.هللادايل العارفي ف  أسماء العىو  وال نو ، وتامىته )

 ما بقي من تراث المسلمين في مكتبات العالم:
لىالالا أ  مالالا بقالال  مالال  هللاالاليا التالالراه الالاليو  الالاأ منالاله مالالا  الالاأ: يرالالير إلالالا مجالالد 

 هللايص األمل ولتمتةا، واتساأ ح ارتةا ، وتنوأ معارفةا وثقافتةا.
ومالالال  االالالرأ كتالالالاب )تالالالار خ األدب العربالالال ( لىمالالالؤرا األلمالالالان  المعروف)بروكىمالالالا ( 
راراته إلا كتب رتا ف  مكتبات العال : لرف يلي بيقي . وأهللا  مناله مالا كتباله العالال   وا 
المؤرا البحاثل المسى  األستاي فؤاد س كي  ف  كتابه القي  )تار خ التراه العربال ( الاليو 

الالالالاللىالالالالالا بروكىمالالالالالا  وغيالالالالالر اسالالالالالتدري بالالالالاله  ، وأ الالالالالاف إ الالالالالافات أصالالالالاليىل اص، وصالالالالالح  أغالطا
، حتالالا اسالالتحق أ  يحصالالل لىالالا جالالاو ة المىالالي فيصالالل العالميالالل مالال  أجالالل كتابالاله (1)وايمالالل
، ونرالالالرته جامعالالالل اإلمالالالا  محمالالالد بالالال  سالالالعود ا. واالالالد صالالالدر فالالال  أحالالالد لرالالالر مجىالالالدا الابيالالالر

 اإلسالميل بالر ا .
و نببالالالالالالال  التركيالالالالالالال  هللانالالالالالالالا لىالالالالالالالا الجالالالالالالال ء الالالالالالالاليو جعالالالالالالالل مو الالالالالالالوله: مجمولالالالالالالالات 

 المخطوطات العربيل ف  مكتبات العال .
الالا ، االالد  كمالالا أ  مؤسسالالل آ  البيالالت لى كالالر اإلسالالالم  فالال  العاصالالمل األردنيالالل لمف

يتمثالالل فالال  إصالالدار فةالالارس  اا جمالياالالةالالود ال رديالالل المتميالال ة: جةالالدا أ الالافت إلالالا هللاالاليص الج

                                                           

د. عرفة مصطفى، ود. سعيد عبد  هكتبه يف األصل ابألملانية، ونقله إىل العربية د. حممود فهمي حجازي، وراجع  (1)
 الرحيم.
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بعل أولالا، وال . واد طبعت منه لدة مجىدات طه اإلسالم  أاثر استيعابا ورموالا لىترا
 .ا ا  العمل مستمرف ي

 فضل العرب واإلسالم على النهضة األوربية:
 –وف ل العرب واإلسال  لىا النة ل األوروبيل، وترثير الح الارة اإلسالالميل 

فالالالال  إيقالالالالا، البالالالالرب، وتحر كالالالاله  -بمناهللاجةالالالالا ومدارسالالالالةا وجامعاتةالالالالا ولىماوةالالالالا ومراجعةالالالالا
البربيالالالو  بإثباتالالاله لىنةالالالو  واالاتبالالالاس : أصالالالب  أمالالالرا معروفالالالا ومدروسالالالا، ومقالالالررا، سالالالبق 

 وتقر رص ابل العرب والمسىمي .
صن ت ف  يلي كتب كثيرة، ارتةر لدد منةا لىا األال لدى الباحثي ، منةالا: 

، وكتالالاب وكتالالاب )بنالالاء اإلنسالالانيل( لبيرفولالالتكتالالاب )ح الالارة العالالرب( لبوسالالتاف لوبالالو ، 
وكتالالالالاب و . رت، وكتالالالالاب )تالالالالار خ العىالالالال ( لجالالالالورج سالالالالا)النالالالال اأ بالالالالي  العىالالالال  والالالالالدي ( لالالالالدرايبر

 )رمس   تسط  لىا البرب( لىمستررال األلمانيل   بر د هللاونكل.
كما كتب بع  العرب ف  هللايا الجانب أي ا، مالنة  األسالتاي لبالاس العقالاد فال  
كتابالالالاله )أثالالالالر العالالالالرب فالالالال  الح الالالالارة البربيالالالالل( وكتالالالالاب األسالالالالتاي جالالالالال  متةالالالالر )ح الالالالارة 

يمالالل التالال  ألالالدت بإرالالراف اإلسالالال  وأثرهللاالالا فالال  التراالال  العالالالم (، ومالال  يلالالي : الدراسالالل الق
مركالال  تبالالاد  القالالي  الثقافيالالل بالتعالالاو  مالال  منتمالالل األمالال  المتحالالدة لىتربيالالل والعىالالو  والثقافالالل 
)اليونسكو( ، ولنوانةالا: )أثالر العالرب واإلسالال  فال  النة الل األوربيالل( واالد  لةالا األسالتاي 

قتالبس الابير محمد خىف   أحمد، بمقدمل تحىيىيالل وتىخيصاليل راوعالل ، يحسال  بنالا أ  ن
 سطورا منةا ، لقوة داللتةا. 

 اا  األستاي خىف  : 
مو الالوأ واسالال   :)ومو الالوأ أثالالر الح الالارة اإلسالالالميل فالال  ثقافالالل البالالرب ومدنيتالاله

مالالال  دراسالالالات العىمالالالاء المسترالالالراي . منالالالي أواخالالالر القالالالر   كثيالالالرا مترالالالعب النالالالواح ، احتالالالل
فيالالالاله االالالالد الما الالالال . ومالالالال  الحالالالالق أ  نقالالالالرر أنةالالالال  لَبالالالالدوا طراالالالاله ومناهللاجالالالاله، وأ  جةالالالالودهللا  

، أو تالالاهللارة، أو مرحىالالل، أو ا رديالالل التالال  تناولالالت مو الالولا محالالدودا تنولالالت: فكالالا  منةالالا ال
لىمالالالالا مالالالال  ألالالالالال  ال كالالالالر: كالبحالالالاله فالالالال  المالالالالؤثرات اإلسالالالالالميل فالالالال  )الاوميالالالالديا اإللةيالالالالل( 
لالالدانت ، أو فالال  أثالالر المورالالحل العربيالالل األندلسالاليل فالال  الرالالعر البنالالاو  األوربالال ، أو تالالرثير 
  آراء )اب  سينا( ف  ال ىس ل البربيل ف  أواوالل لصالر اإلحيالاء، أو التالار خ لىعىال  العربال
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ومكانه ف  تطور العى  العالم . أو تصالو ر النة الل العربيالل اإلسالالميل ومنج اتةالا فال  
القر  الراب  الةجرو، العارر الميالدو. وكا  منةا الجماليل الت  تعاونت فيةا طاو الل 
م  الباحثي  لىا دراسالل تالراه اإلسالال  فال  مياديناله الابالرى، وبيالا  مسالالاه إلالا ال كالر 

لالالا هللاالاليص ال نويالاله جةالالود البربيالالل تتاالالرر اإلرالالارة فالال  فصالالو  هللاالاليا الاتالالاب، والتاألوربالال . وا 
 بقيمته.

واد رةدت الخمسو  سنل األخيرة مني بدء النة ل الجامعيل ف  البالد العربيالل 
فال  مالؤتمرات –مراركل جادة م  لىماء الررع. ف  هللايا الميدا  تةرت بعال  ثمارهللاالا 

فال   -عالميالل فال  الثقافالل اإلسالالميلالمسترراي  والمؤتمرات العىميل الدوليل، والنالدوات ال
طاو الالالل مالالال  البحالالالوه التالالال  كرالالال ت لالالال  جديالالالد مالالال  النصالالالوو والوثالالالاوق ونطالالالاع التالالالرثير 
والتالالرثر بالالالي  ال كالالالر   اإلسالالالالم  والبربالالال ، كمالالا أخرجالالالت المطبعالالالل العربيالالالل دراسالالالات فالالال  

وتنالاو  بع الةا آثالار  المو وأ تناو  بع ةا منجال ات الح الارة اإلسالالميل ومقوماتةالا،
 سالم  ف  الح ارة البربيل.التراه اإل

تىالالالالي المرحىالالالالل التالالالال  كانالالالالت  -أو كالالالالادت –ومالالالال  حسالالالال  الحالالالالر أنالالالاله االالالالد انق الالالالت 
معالجالالل هللاالاليا المو الالوأ فيةالالا يرالالوبةا أحيانالالا رالال ء مالال  التحامالالل والتعصالالب مالال  جةالالل ، 

 والرغبل ف  الدفاأ ل  الايا  ول  التراه القوم  م  جةل أخرى.
ا  روابالالو الت الالاهللا  العالالالم . وحىالالت محىةالالا مرحىالالل مالال  العمالالل المتواصالالل فالال  إحكالال

وفالال  اتخالالاي دراسالالل الح الالارات البرالالر ل سالالبيال إلالالا إبالالرا  الوحالالدة اإلنسالالانيل، ودافعالالا إلالالا 
التعالالاو  الحقيقالال  فالال  إ الالالل الخصالالومات، وتخ يالالف حالالدة األطمالالاأ، والسالالع  إلالالا إاالالرار 
السالالال  بالالي  األمالال  لىالالا اخالالتالف أجناسالالةا وألوانةالالا وألسالالنتةا وثقافاتةالالا، ومنبةالالا إلالالا أ  

ال دهللاالالار الح الالارو الالاليو تالالنع  بالاله بعالال  دو  العالالال  فالال  العصالالر الحالالديه، إنمالالا هللاالالو ا
حصيىل الجةود المتعاابل لىح الارات الابالرى، التال  تركالت طابعةالا لىالا تالار خ البرالر ل 
وتقالالدمةا، ومالال  حالالق األمالال  جميعالالا أ  ترالالاري فالال  خيراتالاله، وت يالالد مالال  مجالالاالت تطبيقالاله، 

ا التعالاو  واألخالي والعطالاء، فالال محالل فياله وا   التار خ الح ارو لبن  اإلنسا  ااو  لى
 لرعور باالستعالء م  جانب المعير، أو بالب ا ل والنقو م  جانب المستعير.
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ولعل هللايا المعنالا هللاالو الاليو أرالار البروفيسالور كالو ىر يالون   إلالا بعال  جوانباله 
 :(1)حي  اا  ف  خاتمل بحه له ل  "أثر الثقافل اإلسالميل ف  البرب المسيح "

يا لر  تار خ  اصد به التيكير بالَدْي  الثقاف  العتالي  الاليو نالدي  فة :)وبعد
نسالالالالافر إلالالالالا  -داخالالالالل هللاالالالاليص األلالالالالف سالالالالنل –بالالالاله لإلسالالالالال  منالالالالي أ  كنالالالالا نحالالالال  المسالالالاليحيي  

لالالا المعىمالالي  المسالالىمي  نالالدرس لىالالية  ال نالالو  والعىالالو ، وفىسالال ل  العواصالال  اإلسالالالميل، وا 
اليو اا  اإلسال  لىالا رلايتاله خيالر الحياة اإلنسانيل، وف  جمىل يلي تراثنا الاالسيك  

ايالالا ، حتالالا اسالالتطالت أوربالالا مالالرة أخالالرى أ  تت ةمالاله وترلالالاص، كالالل هللاالاليا يجالالب أ  يمالالا ج 
نحالالو اإلسالالال  تحمالالل إليالاله هللاالالدايانا الثقافيالالل  -نحالال  المسالاليحيي  –الالالروش التالال  نتجالاله بةالالا 
 ف  رعور بالمساواة نؤدو الدي  القدي . -إي  –والروحيل، فىنيهللاب إليه 
حالالالالدود العدالالالالالل إيا نحالالالال  أدينالالالالا مالالالالا لىينالالالالا بربحالالالاله، ولاننالالالالا سالالالالنكو  ولالالالال  نتجالالالالاو  

 مسيحيي  حقا إيا نح  تناسينا ررو  التباد ، وألطينا ف  حب والتراف بالجميل".
كا  هللايا الروش الجديد م  البواله األساسيل لالاتراش الاليو أاالرص المالؤتمر العالا  

( وهللاالالو أ  تتبنالالا الرالالعبل 1962ديسالالمبر  –لىيونسالالكو فالال  دروتالاله الثانيالالل لرالالرة )نالالوفمبر 
القوميل لىيونسكو ف  الجمةور ل العربيل المتحالدة مرالروأ دراسالل ألثالر البالرب والح الارة 
اإلسالالالالميل فالالال  النة الالالل األوربيالالالل، تعالالالد بالىبالالالل العربيالالالل ثالالال  تتالالالرج  إلالالالا بعالالال  الىبالالالات 

 الابرى.
واد دلت الرعبل لجنالل مال  لىمالاء الجمةور الل فال  مختىالف ميالادي  المعرفالل فال  

عىالال  وال ىسالال ل وال الال  لو الال  خطالالل المرالالروأ وتن يالاليص . وحالالددت الىجنالالل الةالالدف األدب وال

                                                           

    T.CUYLERللربوفيسور  the cultural contribution of islam to christemdom "حبث مطول بعنوان :"…  (1)
ستاذ )حينذاك( بقسم اللغات الشرقية وآداهبا ورئيسه اآلن جبامعة برنستون ابلوالايت املتحدة األمريكية، قدمه للندوة األ

بدعوة من جامعة برنستون ومكتبة  1953العاملية عن الثقافة اإلسالمية، اليت عقدت يف برنستون وواشنطن سنة 
ق اإلسالمي، وعلماء الغرب املعنيني ابلدراسات اإلسالمية . وقد الكوجنرس األمريكي واشرتك فيها عدد من علماء الشر 

نشرت ترمجة ذلك البحث مع جمموعة البحوث اليت قدمت للندوة يف كتاب ابللغة العربية )الثقافة اإلسالمية واحلياة 
من الندوة يف (. وقد عقدت احللقة الثانية 1955القاهرة –حبوث ودراسات إسالمية". حممد خلف هللا أمحد -املعاصرة
وتناولت بعض حبوثها أثر اإلسالم يف هنضة الغرب ونشرت البحوث يف   1958-1957ابكستان سنة  –الهور 

 INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON ISLAMIC CULTUREكتاب ابللغات األردية والعربية واإلجنليزية 
–LAHORE 1960. 
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الرويسالال  لىمرالالروأ برنالاله الدراسالالل العىميالالل لنالالواح  االتصالالا  بالالي  نتالالاج الح الالارة العربيالالل 
اإلسالميل وأوربا ف  أواول لصر النة ل ف  مرحىل تمتد مال  القالر  الثالان  لرالر إلالا 

رالالالواهللاد واألدلالالالل مالالال  نالالالواح  تالالالرثر ال كالالالر القالالالر  السالالالادس لرالالالر المالالاليالدو، ومالالالا تؤ الالالدص ال
 األورب  ف  يلي العصر بمنج ات ال كر اإلسالم .

والعىالو   ,وال ىسال ل ,واختارت الىجنالل مال  ميالادي  هللااليص التالاال  تسالعل هللاال : األدب
الطبيعيل، والطالب، والجبرافيالا، والمعالارف المالحيالل، والتالار خ، والعمالارة والتحالف ال نيالل، 

 إلا م  يقو  به م  لىماوه. والموسيقا، ولةدت بكل اس 
كالل فال   –وسارت معالجل لةيا الميادي  لىا النة  المقترش، فعر  الباحثو  

لمنج ات الح ارة العربيل اإلسالميل ف  المو وأ، ولىطر قل الت  وصالل  –مو وله 
بةا ما وصل م  تىي المنج ات إلالا أوربالا، ومالواط  تالرثر العىمالاء والم كالر   األوربيالي  

ف  أواول لصر النة ل، ولتقيي  يلالي فال   الوء البحاله التالار خ   - جدتإ  و  –بةا 
 المقار .

وكالالالا  مالالال  الطبيعالالالال  أ  تتاالالالرر اإلرالالالالارات فالالال  البحالالالوه إلالالالالا معالالالابر الح الالالالارة 
 وا   كالا  كالل باحاله االد نتالر إليةالا مال   اويالل مو الوله -العربيل اإلسالميل إلا أوربالا 

 مالوةال  المسترالراي  فياله،  وأ  يسجل الباحثو  العرب ف  المو الوأ نتالاو  دراسالات -
مالالوجةي  اهللاتمالالامة  إلالالا مالالا جالالد مالال  بحالالوه، ونرالالر فالال  السالالني  األخيالالرة مالال  نصالالوو 
ومخطوطالالالالات، لىالالالالا يالالالالد البالالالالاحثي  المختصالالالالي  مالالالال  رالالالالرايي  ومسترالالالالراي ، تىقالالالال  لىالالالالا 

 .أهللاال.(1)المو وأ أ واء جديدة(
ولاالالال  ف الالالل الح الالالارة العربيالالالل واإلسالالالالميل لالالال  يقالالالف لنالالالد هللاالالاليا الجانالالالب العىمالالال  
والتقن  وما يتعىق بيلي فحسب، بل تعدى إلا جوانب الحياة كىةا: إلا الالدي  والعقيالدة 
واألخالايالالات وغيرهللاالالا، فقالالد أثبالالت البالالاحثو  أ  حركالالل اإلصالالالش الالالدين  تالالرثرت بالتوحيالالد 

وخىو اإلسال  م  الاةنوت الصار  ف  الااثوليكيل، وأ  ال رد المسى  حالر  (2)اإلسالم 
لاليس بيناله وبالي    سماسالرة يحتاالرو  حالق الوسالاطل بالي    ف  لبادتاله وصالىته برباله، 

ولبادص. واد رأوا برلينة  الحياة اإلسالميل حياة متوا نل، تتصالل فيةالا األر  بالسالماء، 
                                                           

 .7-4حممد خلف هللا أمحد. ص مقدمة  د.–أثر العرب واإلسالم يف النهضة األوربية  (1)

 انظر: أثر اإلسالم يف إصالح املسيحية. للشيخ أمني اخلويل. (2)
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َبن ا}والدنيا باآلخرة، والمادة بالروش، بال ان صا  وال خصا   ْني ا فيال  آتين ا ر  الن لا  الالدُّ س  فيال  ح   و 
ر ةي  ن لا  اآْلخي س   .[201البقرة: ] {الَناري  ل ي اب   اين او   ح 

اسالالت اد األوربيالالو  مالال  يلالالي لنالالدما احتاالالوا بالمسالالىمي  فالال  األنالالدلس وصالالقىيل والحالالروب 
مال  الصىيبيل وغيرهللاا ، هللايص الحروب الت  صالدمتة  و أيقتالتة  مال  سالباتة  ، وحالركتة  

 بر  أسباب انبعاه نة تة . أجمودهللا  الطو ل . فكا  يلي م  
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(3) 

 تاريخ له مآثر ومفاخر
 عمق الجانب الرباني. -1
 وضوح المعاني اإلنسانية. -2
 رسوخ القيم األخالقية. -3
 شيوع التسامح الديني. -4
 قدرة اإلسالم على االنتشار السلمي. -5
 القدرة على تجاوز المحن الكبرى. -6
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 من مآثر تاريخنا
مالال  رواسالالب الموار الاله التالال   اا، االالراءة بصالاليرة ومسالالتولبل، متحالالررا مالال  االالرأ تار خنالال

 اومتحالررا … ه فال  النتالر إلالا التالار خهللايا التار خ، والت  ت بو لىالا لقىال كدرت ص و
كالالالاليلي مالالالال  األفكالالالالار الوافالالالالدة التالالالال  غالالالال ت لقالالالالو  كثيالالالالر مالالالال  أبناونالالالالا، ممالالالالا أنتجتالالالاله أاالالالالال  
المبرالالالر   والمسترالالالراي  المتحيالالال   : رأى أ  هللاالالاليا التالالالار خ ال الالالاليو ال يخىالالالو مالالال  أخطالالالاء 

وار خ البررال يتميال  لال  غيالرص مال  تالوار خ األمال  يات الح الارات، بجمىالل وخطايا ككل ت
 م  الممثر والم ايا، ل  تتوافر كىةا لتار خ أمل أخرى ولح ارتةا.

لىالالا هللاالاليص المالالمثر والمنااالالب، حتالالا  اا ال بالالل مالال  واجبناالالال أ  نىقالال  رالالعالا ومالال  حقنالال
لالالالال  إفالالالالرا   اف هللاالالالاليا التالالالالار خ لىالالالالا حقيقتالالالاله، بعيالالالالدا تتجىالالالالا لىقالالالالارئ الالالالاليو ير الالالالد أ  يعالالالالر 

المتعصالالبي  لالاله، ولالال  ت الالر و المتعصالالبي  لىيالاله، بالالل نر الالد الحكالال  لىيالاله بالقسالالو والعالالد ، 
ا يي ا}كمالالالالا لىمنالالالالا   تعالالالالالا:  ّلوا ّاْىالالالالّت ْ  و  ل الالالالوْ  ف اْلالالالالدي الالالالا    و   و ال  } [152األنعالالالالا : ] {ّاْرب الالالالا ي ا ك 

َنّك ْ  ن م ّ  ي ْجريم  ى ا ا ْو    ر  ّلوا أ الَ  ل   [.8الماودة: { ]ت ْعدي
ةنالا   تعالالا:  الْوا أ الَ }ولىينا أ  نكو  كما وجف يال  ا ي  فيال  ت ْطب  ْ     و أ اييّمالوا * اْلمي  اْلالو 

ّروا و ال   بياْلقيْسوي   [.9 ,8الرحم : ] {اْلميي  ا    ّتْخسي
وسالالنرك   وهللااليا هللاالو المالالنة  الحالق فال  تنالالاو  كالل األمالور: ال طبيالالا  وال إخسالار.

 وهللا : ر خنا، لنخو كال منةا بحديه،هللانا لىا لدد م  الممثر البار ة ف  تا
 ال لمق الجانب الربان .1
 ال و وش المعان  اإلنسانيل.2
 ال رسوا القي  األخالايل. 3
 ال ريوأ التسام  الدين .4

 ادرة اإلسال  لىا االنترار السىم . -5    
 القدرة لىا تجاو  المح  الابرى.   -6       
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 ـ عمق الجانب الرباني في تاريخنا1
لىا أو مؤرا لح ارتنا : أنةا تتمي  ل  كثير م  الح ارات التال   ال يخ ا

سالالالبقتةا والتالالال  لحقتةالالالا بةالالاليص الخصيصالالالل ، وهللاالالال  : امت اجةالالالا بالمعالالالان  الربانيالالالل فالالال  كالالالل 
 جوانبةا امت اج الجس  بالروش.

 ومعنا الربانيل فيةا: أ  مصدرهللاا ربان ، وأ  غاياتةا ربانيل.
ت هللاالاليص الح الالارة: أمالالل )مجعولالالل( لالال  فاألمالالل التالال  صالالنعت هللاالاليا التالالار خ، وأنرالالر

، اا راليطانيف ء، الت  يسميةا بعال  النالاس: نباتاالتنبت ف  برفي ل، كما نبتت نباتات الصحرا
أْو لالال  يبرسالاله غالالارس، ولالال  ي رلالاله  ارأ. أمالالا هللاالاليص األمالالل فةالال  أمالالل أنبتةالالا   وغرسالالةا، 

ي ليي  }و)أخرجةا لىناس(، و)جعىةا أمل( وسطا، كما اا  تعالا:  ك  ْىن الاّا ْ  و  ع  الطاا ّأَماللا  ج  س   و 
اء   ليت ّاوّنوا د  ى ا ّرة  ي ّكو    الَناسي  ل  ى ْيّك ْ  الَرّسو ّ  و  ا ل  ةييدا  [.143البقرة:] {ر 

ْيالالر   ّكْنالالّت ْ } واالالا  تعالالالا: الالْت  ّأَمالالل   خ  الالْو    بيالالاْلم ْعّروفي  ت الالْرّمّرو    ليىَنالالاسي  ّأْخريج  ت ْنة  الال ي  و   ل 
ري  ّنو    اْلّمْنك  ّتْؤمي  [.110:آ  لمرا ] {بياّلَلي  و 

أجالالل، صالالنعت هللاالاليص األمالالل تعالالالي  الالالوح  اإللةالال ، المسالالتمد مالال  كتالالاب   تعالالالا 
بالاله لىنالالالاس وبينالالاله نتر الالالا ومالالال  سالالالنل النبالال  محمالالالد، الالالاليو أنالال   لىيالالاله القالالالرآ  ليبىف  )القالالرآ (
ْلن ا} ولمىيا. ْكر   إيل ْيي   و أ ْن   ا ليىَناسي  ليّتب يفي    اليفي َىّة ْ  إيل ْيةي ْ  ّن في    م  ل ع   [.44النحل: { ]ي ت   َكّرو    و 

ومالال  ناحيالالل أخالالرى، فالالإ  غايالالات هللاالاليص الح الالارة القصالالوى: غايالالات ربانيالالل، تتمثالالل 
ى  ي الال  نصالالب فالال  ابتبالالاء مر الالاة   تعالالالا، وامتثالالا  أمالالرص، واجتنالالاب نةيالاله، فكالالل مسالال

ال هلل تعالالا، وأ  ير الا لناله، في الو  بمثوبتاله، كمالا االا  تعالالالا  الينياله: أ  يكالو  مخىصا
تي  إي َ  ّاالالاللْ }لرسالالالوله:  الالالال  ّنّسالالالكي  ص  م ْحي الالالاو   و  الالالاتي  و  م م  الالالال ميي    ر بفي  ّلليَي  و  الالالري ي   ال   * اْلع   ل الالالهّ  ر 
بيي ليي    [.163 ,162ألنعا : ] {اْلّمْسىيميي    أ َو ّ  و أ ن ا ّأميْرتّ  و 

البوالاله الدينيالل، واألهللاالداف الدينيالل الربانيالل، هللاال  المحركالات فال لجب أ  نجد 
األوليالل، والموجةالات األساساليل فال  هللااليص الح الالارة، بحياله تاالاد تقالرأ )اسال   ( وراء كالالل 
متةر م  متاهللار هللايص الح ارة. واد لىمةا كتابةالا فال  أو  آيالل ن لالت مناله لىالا اىالب 

 رسولةا الار  ، أمر   أساسيي :
 قراءة هللا  م تاش العى ، والعى  هللاو أو  مقومات الح ارة.أولةما: القراءة، وال
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لق اإلنسالالالا ، ومربيالالاله وثانيةمالالالا: أ  تاالالالو  القالالالراءة باسالالال   ، خالالالالق الاالالالو ، وخالالالا
 مه ما ل  يك  يعى .األار ، ومعىف 

بفيي   بياْس ي  اْار أْ }ويلي اوله تعالا:  ى ق   اَلييو ر  ى ق   * خ  الا    خ  ْنس  ال ْ  اإْلي ى الق   مي  اْاالر أْ  * ل 
بُّي   ر  َى    اَلييو * اأْل ْكر  ّ  و  ى  ي  ل  َى    * بياْلق  ا    ل  ْنس  ا اإْلي  [.5ال  1العىق: ] {ي ْعى  ْ  ل  ْ  م 

وا ألمالالالة  كىةالالا باسالال   ، ءومالال  هللانالالا تعىالال  المسالالىمو  مالالا لىمةالال  القالالرآ : أ  يبالالد
بالال)بس  ولةاليا بالدوت كالل سالور القالرآ   فكل أمر يو با  ال يبدأ فيه باس   ، فةو أبتالر.

   الرحم  الرحي (.
وا فال  االرآنة  : أ  نوحالا لىياله السالال  حالي  صالن  سال ينته االا  لىمالؤمني  ءواد ار 

ّبوا}معه:  ا اْرك  اهللا ا م ْجر اهللا ا ّللَاي  بيْس ي  فيية  ّمْرس  بفي  إي َ  و  ي    ل ب ّ ور   ر   [.41هللاود: ] {ر حي
ال ْ  إيَنالهّ }وأ  سىيما  لىيه السال ، حي  كتب كتابه إلا مىال سبر، بدأص بقولاله:   مي

ا يَنالالهّ  ّسالالى ْيم ا    ي ي  الالالَرْحم  ي  ّللَاي  بيْسالال ي  و  ى الال َ  ت ْعّىالالوا أ الَ  * الالالَرحي ْأتالالوني  ل  , 30النمالالل: ] {ّمْسالالىيميي    و 
31.] 

اف تتعىالالق بنصالالرة ومالال  هللانالالا اامالالت ح الالارتنا المجيالالدة بالالدواف  مالال  الالالدي ، وألهللاالالد
 دي ، وابتباء مر اة رب العالمي .الدي ، وخدمل ال

وبةيا رسخت المعان  الربانيل، والقي  اإليمانيل، ف  الحياة اإلسالالميل، وبالتالال  
فالالال  الح الالالارة اإلسالالالالميل، فاتصالالالىت فيةالالالا األر  بالسالالالماء، واتصالالالىت الالالالدنيا بالالالاآلخرة، 

 واتصىت المادة بالروش، واتصل المخىوع بالخالق.
 أثر الدين في حضارتنا:

والمؤرخالو  لح الارتنا مال  البالربيي  أن سالة  يعىمالو ، بالل يىمسالو  بو الوش: أثالر 
الالالالالدي  فالالالال  ترسالالالاليس هللاالالالاليص الح الالالالارة، وفالالالال  دفعةالالالالا إلالالالالا األمالالالالا ، وفالالالال  تعميالالالالق جالالالاليورهللاا، 

مدادهللاا بكل ما يعى  منارهللاا، ويقرب ثمارهللاا.  وا 
   لوبالالو  فالال  كتالالاب المالالؤرا وال يىسالالوف االجتمالالال  ال رنسالال  المعالالروف غوسالالتا

فال  ال صالل الخالامس  به ل  )ترثير الالدي  فال  المسالىمي ()ح ارة العرب(، نقرأ فيما كت
 م  كتابه هللايص ال قرة المعبرة:
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، ولاال  اَىمه محمد مني ثالثل لرر  ارنا تاىمنا فيما تقد  ل  أحكا  القرآ  كما ل  
يا  فال  البالالب،القرآ  دستوّر مكتالوب، و وجالد ف الْرع  بالي  التعالالي  المكتوبالل والعمالل بةالا  وا 

مالالا أراد اإلنسالالا  أ  يعىالال  أهللاميالالل هللاالاليص التعالالالي ف وجالالب لىيالاله أ  يالالدرس درجالالل ترثيرهللاالالا فالال  
الحياة. وحدود هللااليا التالرثير هللاالو الاليو ّتةيالّ  معرفتاله إي ، وهللااليا  ال نسالتطيعه إال بالالدخو  

 فيما ل  نرته حتا اآل  م  الت صيل:
آخالالر، وال تالال ا  العالالروع تالالرثيّر ديالال  محمالالد فالال  الن الالوس ألتالال  مالال  تالالرثير أو ديالال  

كانالالت ت عالالل منالالي ثالثالالل   لةالالا تعمالالل برحكامالاله، كمالالا المختى الالل التالال  اتخالاليت القالالرآ  مررالالدا ا
م  ال ناداالل واألخىيالاء،  ولانالي لال   ا اىيالا أجْل، اد تجد بي  المسىمي  لددا  ،الرر  ارنا 

، ترى م  يجرؤ منة  لىا انتةاي حرمل اإلسالال  فال  لالد  االمتثالا  لتعاليماله األساساليل
كالصالة ف  المساجد، وصو  رم ا  اليو يرال  جمي  المسىمي  أحكامه بداالل، مال  
ما ف  هللايص األحكا  م  صرامل، ال تجد مثىةا ف  صو  األربعي  اليو يقالو  باله بعال  
النصالالالارى، كمالالالا رالالالاهللادت يلالالالي فالالال  جميالالال  األاطالالالار اإلسالالالالميل التالالال   رتةالالالا فالالال  آسالالاليل 

فر قيل.  وا 
ينل نيىيالالل كالالا  فيةالالا أفالالراد لصالالابل لربيالالل ومالال  يلالالي: أ  أتالالي  لالال  أ  أركالالب سالال 

ّمقرفني  ف  األص اد، ومتةمي  برنواأ الجراو ، فق يت العجب حي  رأيتة  ال وهللاال  الاليي  
خراوا حرمالل جميال  القالواني  االجتماليالل، مسالتخ ي  براسالا العقوبالات ال لال  يجالرؤوا لىالا 

، حي  راهللادتة  يرفعو  تىي األص اد لنة  وات ا لصالة، ليسالجدوا انتةاي تعالي  النب ف
 هلل القةار ويعبدوص!

يالدري األوربيالو  أمرهللاالا إالف ولىا م  يرغب ف  فة  حقيقل أم  الررع ال الت  لال  
ال أ  يتمثالل سالىطا  الالدي  الابيالر لىالا ن الوس أبناوةالا، ولىالدي  يو التالرثير ال الويل  اىيالا 

سالالالالااّ  فينالالالالا: ن الالالالوي لتالالالالي  فالالالالية ، وبالالالالالدي ّ يالالالالؤثفر فالالالال  ن وسالالالالة ، ولالالالالوال الالالالالدي  مالالالالا ّحالالالالرفي 
رفجت مصر بالدماء  …المصر ي  مني الثورة الحديثل الت    

وهللاالالال : أ  الرجالالالل الالالاليو يخاطالالالب العالالالرب  ,ويكالالالر لوبالالالو  فيمالالالا يكالالالرص نقطالالالل مةمالالالل
! فعىالا الراصالد المالؤم  أو اا لىمالوا أناله يالتاى  باسال    حقاالباس    يطالاأ ال محالالل، مال
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رب أ  ي تحالوا العالال  باله فيمالا المىحد: أ  يحتر  هللايا اإليما  العميق، اليو استطاأ العال
 .أهللاال.(1)م ا، وهللا  اليو  يصبرو  به لىا اسوة المصير

واد أثبت التار خ الموثق: أ  التصا  المسىمي  بدينة  كا  هللاو طالوع النجالاة   
لة  ف  الرداود واأل مات الابرى ف  تار خة ، كما أثبت أ  ) المد والج ر( ف  تالار خ 

ة  م  االلتال ا  الصالادع باإلسالال  أو بعالدهللا  لناله، كمالا اإلسال  الطو ل يرتبو بمدى ارب
 .(2)أثبت يلي العالمل أبو الحس  الندوو ف  بحه اي  له

كمالالالالالالا أثبالالالالالالت التالالالالالالار خ الحالالالالالالديه: أ  كالالالالالالل حركالالالالالالات التحر الالالالالالر الحديثالالالالالالل لمقاومالالالالالالل 
كانالالالالت فالالالال  أصالالالالىةا حركالالالالات دينيالالالالل، والالالالاليي   االسالالالالتعمار، وطالالالالردص مالالالال  بالالالالالد المسالالالالىمي ،

كمالالا أثبالالت يلالالي المالالؤرا  األمالالر، كالالانوا ال لمالالاء الالالدينيي ،حركوهللاالالا أو اادوهللاالالا فالال  غالالالب 
 .(3)اليةودو األمر ك  المعروف برنارد لويس ف  كتابه )البرب والررع األوسو(

 تعانق الدين والعلم في تاريخنا اإلسالمي:
والالالالدارس لح الالالارتنا اإلسالالالالميل، ولتار خنالالالا اإلسالالالالم ، بعمالالالق: يجالالالد فيالالاله مالالالمثر 

تالالالالوار خ األمالالال  والح الالالالارات، وكىةالالالا مالالالال  آثالالالار اإلسالالالالال  وم ايالالالا ال توجالالالالد فالالال  غيالالالالرص مالالال  
 وتعاليمه، ون حه لىا األمل الت  صنعت هللايا التار خ.

م  هللايص الممثر والمنااب المرةورة: أ  العى  والدي  ف  ح الارتنا يتعانقالا ، وال 
يتصارلا ، و ت قالا   وال يختى الا . فالالدي  لنالدنا لىال ، والعىال  لنالدنا ديال . ولةاليا لال  يقال  

ما اا  لند أم  أخرى ال مثل األم  األوربيالل فال  لصالورهللا  الوسالطا  ال مال  صالراأ لندنا 
 ترججت نارص بي  العى  والدي ، أو بي  ال كر والعقيدة، أو بي  الرر عل والحكمل.

لقد لرف تار خ أوربا هللايص المعاري المرالتعىل بالي  العىال  والالدي ، وبعبالارة أخالرى: 
واالختالالراأ فالال  مجالالاالت العىالال  المختى الالل مالال   بالالي  رجالالا  العىالال  وال كالالر مالال  رواد االبتاالالار

ناحيالالالالل، وبالالالالي  رجالالالالا  الانيسالالالالل البربيالالالالل الممثىالالالالي  لىالالالالدي  والمتاىمالالالالي  باسالالالالمه مالالالال  ناحيالالالالل 
أخالالالرى.. فقالالالد تبنالالالوا نتر الالالات معينالالالل تىقوهللاالالالا مالالال  فىسالالال ل اليونالالالا ، أ الالال وا لىيةالالالا لونالالالا مالالال  

يخالرج القداسل والعصمل ال وهللا  فكر برالرو محال  ال ولال  يسالمحوا ألحالد أ  يخال ةالا، أو 
                                                           

 434 ،433حضارة العرب:  ( انظر:1)
 «اإلسالم من جديد»نشر ضمن جمموعة رسائل للندوي حتت عنوان  «املد واجلزر يف اتريخ اإلسالم»بعنوان  (2)
 نقله إىل العربية الدكتور نبيل صبحي. (3)
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ل  إطارهللاا، وم  فعل يلي استحق لعنل  ، وحك  لىياله باإللحالاد والةرطقالل، والمالروع 
 م  الدي .

وا لىالا حرمالل ءوأنروت ) محالاا  الت تاليش ( الرهللايبالل، لتالحالق هللاالؤالء الاليي  اجتالر 
الالالالالدي ، واسالالالالتباحوا الحمالالالالا المحالالالالر ، وخرجالالالالوا لالالالال  النطالالالالاع المرسالالالالو ، فقالالالالرروا مالالالالثال أ  

 وطل.األر  كرويل، وليست مبس
هللاالالاليا فالالال  الواالالالت الالالاليو كالالالا  فيالالاله طالالالالب العىالالال  مالالال  المسالالالىمي  يقالالالرأو  فالالال  كتالالالب 
الت سالالالير مثالالالل ت سالالالير ال خالالالر الالالالرا و، وفالالال  كتالالالب )لىالالال  الاالالالال  ( مثالالالل كتالالالب الجرجالالالان  
والت تالالالا ان ، وفالالال  كتالالالب ) المىالالالل والنحالالالل ( مثالالالل كتالالالاب ابالالال  حالالال  : فكالالالرة كرويالالالل األر  

 الدي ، وال لنتا ف  الدنيا.، وال يجدو  ف  يلي حرجا ف  (1)والتدليل لىيةا
لقد نرر المنة  العىم  االستقراو  التجر ب  ف  تربل الح ارة اإلسالميل، ونمالا 

. ونمالت لىالو  اا وتطبيقياالا، ولمىياالًا ا وفىسال    لىا أيدو لىمالاء المسالىمي ، نتر اال وترلرأ
ج ، تالالالالو ا حالالالالافالا وا ال ي  الالالالاء وال ىالالالالي والايميالالالالاء والترالالالالر   والطالالالالب والر ا الالالاليات وغيرهللاالالالالا، نمالالالال

بتطبيقالالات ناجحالالل، فالال  رالالتا مجالالاالت الحيالالاة واإلنسالالا . وكالاليلي نقالالد المسالالىمو  المالالنة  
 اا لىمياالالي فالال  نقالالد ابالال  تيميالالل لىمنطالالق  نقالالدا الصالالورو القياسالال  األرسالالط ، كمالالا نالالرى يلالال

 .(2)رصينا
ولالالال  الح الالالالارة اإلسالالالالالميل أخالالالالي األوربيالالالالو  المالالالالنة  التجر بالالالال . روجالالالالر بيكالالالالو ، 

تتىمالالالاليوا لىالالالالا المسالالالالىمي  ولىالالالالومة  وح الالالالارتة ، وفرنسالالالاليس بيكالالالالو  وتالميالالالاليهللاما، إنمالالالالا 
وااتبسالالوا مالالنة ، ونقىالالوا لالالنة . وهللاالاليا مالالا التالالرف بالاله المؤرخالالو  والبالالاحثو  المنصالال و  مالال  

 البربيي ، كما نقىنا م  ابل.
 التالقي بين النقل والعقل:

                                                           

« مطلب كروية األرض»حتت عنوان:  «الفصل يف امللل والنحل»ما كتبه ابن حزم يف كتابه: : على سبيل املثال انظر( 1)
ذكر فيه: أن أحًدا من أئمة املسلمني املستحقني السم األمانة ابلعلم, مل ينكروا تكوير األرض, ومل حيفظ ألحد منهم يف 

ة قد جاءت بتكويرها. قال عز وجل: }ُيكو  ر الليَل على النهار وُيكو  ر النهار دفعه كلمة, بل الرباهني من القرآن والسن
[. وهذا أوضح بيان يف تكوير بعضها على بعض. ومضى ابن حزم يدلل على كروية األرض 5على الليل{ ]الزمر:

 ( وما بعدها. طبعة دار عكاظ. جدة.2/241ابلنقل والعقل. انظر: الفصل: )
2   
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ومالالال  المؤسالالالف: أ  بعالالال  الاتالالالاب العىمالالالانيي  أوهللامالالالوا فالالال  كتابالالالاتة : أ  البيوالالالل 
ا  لىم  م دهللار، ويلي لما افتر وص فال   لمةال  مال  وجالود صالراأ لمنا ي تةيالدينيل ال

بالالي  النقالالالل والعقالالالل، أو بالالالي  الالالنو اإللةالالال  واالجتةالالالاد البرالالالرو، وهللاالاليا يصالالالدع فالالال  غيالالالر 
 اإلسال  والمسىمي .

أمالالالالا بالنسالالالالبل لةمالالالالا، فةالالالالو بالالالالالقط  غيالالالالر صالالالالحي ، بالالالالل تالالالالردص النصالالالالوو، و الالالالردص 
أ، والمكىف ب ةماله والعمالل باله، التار خ، و ردص الواا ف فالعقل هللاو المخاطب بنو الرار 

واالجتةالاد فال  داللتالاله، وماللء ال الرام فيمالالا ال نالو فيالاله. واالد تالري النقالالل أو الالوح  لىعقالالل 
رالالؤو  الاالالو  والحيالالاة كىةالالا يصالالو  فيةالالا و جالالو ، ولالال  يحجالالر لىيالاله فالال  يلالالي، بالالل أمالالرص 

 وحر ه ودلاص لىبحه الحر واإلبداأ.
الالالال نيالالالالل مالالالال  الطالالالالب والةندسالالالالل وا تعىالالالال  العىالالالالو  الاو دُّ حتالالالالا إ  لىمالالالالاء المسالالالالىمي  ل 

والايميالالاء وال ىالالي وغيرهللاالالا فالالر  ك ايالالل لىالالا األمالالل، إيا االالا  بالاله لالالدد كالالاف يىبالال  الحاجالالل 
ف  كماله ونولاله: رفال  لنةالا اإلثال ، وا   لال  يقال  أثمالت األمالل كىةالا. واالد يكرنالا أناله لال  يقال  
 ف  ح ارتنا صراأ او بي  العى  والدي ، أو بي  الوح  والعقل، كما اا  لند غيرنا.

وا الوح  والعقل هللاالاديي  لىخىالق إلالا الحالق. يقالو  أمحققو  م  لىماء األمل ر وال
 ( :الير عل إلا مكار  الرر علاإلما  الراغب األص ةان  ف  كتابه القي   )

هلل لالال  وجالالل إلالالا خىقالاله رسالالوال ، أحالالدهللاما: مالال  البالالاط  وهللاالالو العقالالل، والثالالان : ))
الرسالالو  التالالاهللار مالالا لالال  يتقالالد  مالال  التالالاهللار وهللاالالو الرسالالو ، وال سالالبيل ألحالالد إلالالا االنت الالاأ ب

الل  االنت اأ بالباط ، فالبالاط  يعالرف صالحل دلالوى التالاهللار، ولالوالص لمالا كانالت تىال   الحجف
بقوله، ولةيا أحالا    مال  يرالكي فال  وحدانيتاله وصالحل نبالوة أنبياواله لىالا العقالل، فالرمرص 

  يكال  العقالل لال  يكالبر  ي  أ إليه ف  معرفل صحتةا. فالعقالل ااوالد والالدي  مالدد، ولالو لال  
، واجتمالةمالا كمالالا االا    تعالالالا: الال  يكالال  الالدي  ألصالالب  العقالل حالالاورا  ، ولالالواالالدي  بااياال

 . أهللاال(1){ر  وْ ا نّ ى  ل   ر  وْ نّ }

                                                           

بتحقيق د. أبو اليزيد العجمي، طبع دار الصحوة  207وانظر: )الذريعة إىل مكارم الشريعة( ص ، 35النور:  (1)
 ابلقاهرة.
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و ؤكالد يلالي معاصالر الراغالب اإلمالا  أبالو حامالالد الب الال  فال  لالدد مال  كتباله. ف الال  
العقالالل: القا الال  الالاليو ال ّيعالال   وال يبالالدف ، والرالالرأ: الرالالاهللاد  دف ّعالالمقدمالالل  )المستصالال ا( ي  

 .(1)الم َكا المعَد ، و جعل العقل مركب الديانل، وحامل األمانل
وفالال  )اإلحيالالاء( يقالالرر:  أ  ال غنالالا بالرالالرأ لالال  العقالالل، وال بالعقالالل لالال  الرالالرأ 

يست الر "فإ  العىو  العقىيل كاألغييالل، والعىالو  الرالرليل كاألدويالل، والرالخو المالر   
بالبالالالداء متالالالا فاتالالاله الالالالدواء". و نكالالالر لىالالالا مالالال  يتالالال  أ  العىالالالو  العقىيالالالل مناا الالالل لىعىالالالو  
الررليل، وأ  الجم  بينةما غير ممك . وهللاو ف  رأيه ت  صادر لال  لمالاا فال  لالي  

 .(2)البصيرة
وفالال  )االاتصالالالاد فالال  االلتقالالالاد( يصالالالف لصالالابل الحالالالق وأهللاالالالل السالالنل أنةالالال  الالالاليي  

وموجبالالالات العقالالالو ، وتحققالالالوا أ  ال معانالالالدة بالالالي  الرالالالرأ قالالالوا بالالالي  مقت الالاليات الرالالالراو ، وفف 
 .(3)المنقو ، والحق المعقو 

 وف  كتاب )معارج القدس( اليو ينسب لىب ال  نقرأ هللايص الاىمات:
الىالال  أ  العقالالل لالال  يةتالالدو إال بالرالالرأ، والرالالرأ لالال  يتبالالي  إال بالعقالالل. فالعقالالل  ))

بنالالاء، ولالال  يثبالالت بنالالاء مالالا لالال  يكالال  كالالاألسف والرالالرأ كالبنالالاء، ولالال  يبنالال  أسف مالالا لالال  يكالال  
 .((أسف 

، فالعقل كالبصر، والررأ كالرعاأ، ول  يبن  البصر ما ل  يك  رالعاأ اوأي ا 
م  خارج، ول  يبن  الرعاأ مالا لال  يكال  بصالر، فالرالرأ لقالل مال  خالارج، والعقالل رالرأ 

 .(4)م  داخل، وهللاما متعا دا ، بل متحدا 
ممالال  نببالالوا فالال  المجالالالي : العىالالو   اأ  وجالالدنا فالال  تالالار خ ح الالارتنا كثيالالرا وال غالالرو 

الرالرليل، التال  تسالالت اد مال  الالالوح   والعىالو  العقىيالالل، التال  تسالالت اد مال  العقالالل. ومال  هللاالاليص 

                                                           

 .1/3املستصفى:  (1)
، طبع دار املعرفة، بريوت. ويالحظ أن الراغب يف ) الذريعة ( يرى الشرعيات كاألغذية، 17 /3اإلحياء:  (2)

 .208واملعقوالت كاألدوية، ابعتبار آخر ص 
 ن مقدمة كتاب  ) االقتصاد يف االعتقاد ( للغزايل.م 3
، طبع دار اآلفاق اجلديدة، بريوت. وانظر تعليقنا عليه يف كتابنا ) اإلمام الغزايل بني 57) معارج القدس ( ص  (4)

 .41مادحيه وانقديه (ص
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العىالالو  العقىيالالل: العىالالو  الطبيعيالالالل، )مالال  ال ىالالي وال ي  الالالاء والايميالالاء وغيرهللاالالا( والر ا الالاليل، 
 والطبيل.

 الصوف . افجابر ب  حيا  يسما جابرا 
جبر، إنما وصل إليه، وهللاو يؤلف رسالالل فال  الوصالايا والخوار م  مبتار لى  ال

ا، ا بحتاالالالالل يجالالالد القسالالال  األو  منةالالالا: فقةياالالالوال الالالراو  ) أو لىالالال  الميالالالراه(. واالالالارئ الرسالالال
 .اا بحتا والقس  الثان : ر ا يف 

( فالالال  الطالالالب، الالالاليو تتىمالالاليت لىيالالاله الاىيالالالاتوابالالال  ررالالالد الح يالالالد صالالالاحب كتالالالاب )
)بدايل المجتةالد ونةايالل المقتصالد( فال  ال قاله أوروبا لدة ارو : هللاو ن سه صاحب كتاب 

 المقار ، وهللاو م  ألت  ما كتب فيه، وهللاو اا   ررل  م  فقةاء المالايل.
( والاتالالالب الرالالةيرة فالالال  أصالالو  الالالالدي ، الت سالالالير الابيالالروال خالالر الالالالرا و صالالاحب )

وأصالو  ال قالاله، وهللاالو مالال  فقةالاء الرالالافعيل، ومتاىمالال  األرالعر ل: كالالا  مال  أرالالةر األطبالالاء 
اا  اليي  ترجموا له: لال  تاال  رالةرته فال  لىالو  الطالب تقالل لال  رالةرته فال  ف   منه، و 
 لىو  الدي .

وابالالالالالالال  الن الالالالالالاليس مكترالالالالالالالف الالالالالالالالدورة الدمويالالالالالالالل الصالالالالالالالبرى، وأو  مالالالالالالال  أرالالالالالالالار إلالالالالالالالا 
الحويصالت الروويل والررايي  التاجيل وهللاو : أحد فقةاء الرالافعيل الاليي  تالرج  لةال  ابال  

 .(1)م  مؤرخ  األلال  ف  اإلسال السبك  ف  )طبقاته(، وترج  لة  اليهللاب  وغيرص 
 
 
 

 ـ وضوح المعاني اإلنسانية في تاريخنا2
ومالال  أبالالر  المعالالال  فالال  تار خنالالا كىالاله: اإليمالالا  بكرامالالل اإلنسالالا ، وفطالالرة اإلنسالالا ، 
وحرمالالل اإلنسالالا : حرمالالل دمالاله ولر الاله ومالالاله، وحقالالوع اإلنسالالا : حقالاله فالال  الحيالالاة، وحقالاله 

 كر   له ولم  يعو . ف  الحر ل، وحقه ف  المساواة، وحقه ف  ليش

                                                           

 احلنبلي، ) األعالم ( للزركلي.انظر يف تراجم هؤالء: سري أعالم النبالء للذهيب، وشذرات الذهب البن العماد ( 1)
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أ  اإلسال  اليو صالن  هللااليا التالار خ: يكالر  اإلنسالا  مال  حياله هللاالو  :وأصل يلي
إنسا ، م  ير ل آد ، اليو خىقاله   بيدياله، ون الخ فياله مال  روحاله، وأسالجد لاله مالوكتاله، 

 [70اإلسراء:{ ]   آد    ْ ني ا ب  ن  مْ رَ ك   دْ ق  ل  و  }وجعىه ف  األر  خىي ل، اا  تعالا: 
الالال هّ َنالالالأ  }مالالال  كتالالالب السالالالماء:  وأاالالالد القالالالرآ  الالال ْ ن   ل  ت الالالا    ْ م  الالالف   وْ أ   س  ْ الالالن   ري ْيالالالب  بي  اسا   فيالالال اد  س 

 [.32لماودة: ]ا {اعا يْ مي ج   اس  النَ  ل  ت  ا ا  م  نَ ر  ك  ف    ي رْ اأْل  
الالال سواسالالاليل كرسالالالنا  المرالالالو، ال ي الالالرع بيالالالنة   اكمالالالا أاالالالد اإلسالالالال : أ  البرالالالر جميعا

نمالالالا يت ا الالالىو  لنالالالد   بالالالالتقوى. والتقالالالوى  لالالالرع وال لالالالو  وال لبالالالل وال إاىالالالي  وال طبقالالالل، وا 
الا ي الا} محىةا القىب. اا  تعالا: ى ْقن الاّا ْ  إيَنالا الَنالاّس  أ يُّة  ال ْ  خ  الر   مي ّأْنث الا ي ك  ْىن الاّا ْ  و  ع   ّرالّعوباا و ج 

ا ب اويل   ّفوا و  ار  م ّك ْ  إي َ  ليت ع  ْند   أ ْار  ىيي    ّللَا   إي َ  أ ْتق اّا ْ  ّللَاي  لي بيير   ل   [.13الحجرات: { ]خ 
لةالالاليا كالالالا  مالالالال  أبالالالر  المعالالالالان  اإلنسالالالانيل المرليالالالالل والمؤكالالالدة فالالالال  تار خنالالالا كىالالالاله: 

الالالمسالالاواة بالالي  البرالالر جميعالالا: بي الالا، لرباالالا وسالالودا  ا الالا ولجما ومحكالالومي ، أغنيالالاء  اا، حكاما
 اء، ررفاء وو عاء، مسىمي  وغير مسىمي .وفقر 

رأينا الرسو  األلتال  يسالوو بيناله وبالي  أصالحابه فال  سال رص وح الرص، فال  متةالرص 
وفالال  مخبالالرص،  حتالالا يالالرت  الرجالالل البر الالب فالالال يعرفالاله مالالنة ف ألنالاله ال يتميالال  لالالنة  برالال ء 

 (1)م   و أو مقعد أو رارة، فيقو : أيك  محمد؟
و منالاله أحالد أصالحابه، حالي  كالالا  وفال  إحالدو البال وات يكرالالف لال  صالدرص ليقالت

يعد  الص وف، فقا  له: أوجعتن  يا رسو   ، واالد بعثالي   بالالحق والعالد ، فمكنال  
 (2)أستقد )أاتو( مني!

وكا  م  أصحابه أو  م  يجوأ، وآخر م  يرالب ، ومالات ودرلاله مرهللاونالل لنالد 
 .(3)يةودو م  أجل أوساع م  رعير استى ةا منه لقوت أهللاىه

                                                           

 صىا النب  م  جىوس نح  بينما: مالي ب  أنس اا : بى ر( 63) العى  ف  البخارو  رواص حديه م  ج ء(  1)
 محمد؟ أيك : لة  اا  ث  لقىه، ث  المسجد ف  فرناخه جمل، لىا رجل دخل المسجد، ف  وسى  لىيه  
(, 1404 /3« )معرفل الصحابل»( ت السقا, وأبو نعي  ف  626 /1) «السيرة النبويل»( رواص اب  هللارا  ف  2)

وحسنه األلبان  ف  الصحيحل  ,اومه م  أرياا ل  واس ، ب  حبا   (, 590 /2« )أسد البابل»واب  األثير ف  
(2835.) 
 الرهللا  ف  البخارو  رواص", درله ورهللانه أجل، إلا طعاما يةودو م  ارترى حديه مت ق لىيه: " إلا إرارة(3)
 .لاورل ل  (,1603ومسى  ف  المساااة ) (2509)
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 أسامل ب    د ال حباله وابال  حباله ال حالي  رال   إلمالرأة مال  االر ش، ول  يقبل وساطل
أترالال   فالال  حالالد مالال  حالالدود   يالالا أسالالامل؟ "سالالرات، فوجالالب لىيةالالا الحالالد، واالالا  ألسالالامل:  

. ألايهللاالالا   (1)مت الالق لىيالاله "يالال    ! لالالو أ  فاطمالالل بنالالت محمالالد سالالرات لقطعالالت يالالدهللااأو 
 م  يلي.

ت دَ ّلالالالرارالالالدو  الالالاليي  وبخاصالالالل الخى الالالاء ال أصالالالحابه، اهللاالالاليا الةالالالدو م الالال اولىالالال
 لسنته، وهللادية  مقتبسا م  هللاديه. اسنتة  امتدادا 

ورجالالل  -مىالالي غسالالا   -فرأينالالا لمالالر بالال  الخطالالاب يسالالوو بالالي  جبىالالل بالال  األيةالال  
مالال  لامالالل النالالاس، حالالي  لطمالاله، وهللاالالو يطالالوف بالاعبالالل، وأصالالر الرجالالل أ  يثالالرر لن سالاله، 

ىالالالل: )إمالالالا أ  إليالالاله، واالالالا  لجب او ىطمالالاله كمالالالا لطمالالاله، وحكالالال  لالالاله لمالالالر بالالاليلي حالالالي  احتامالالال
مالالالا أ  تر الالاليه!( االالالا  : كيالالالف تسالالالوو بيننالالالا وأنالالالا مىالالالي وهللاالالالو سالالالوال؟! االالالا : إ   يىطمالالالي وا 

 (2)اإلسال  اد سوى بينكما!
ولما ركا رجل ابط  إلا لمر: أ  اب  الوال  لىالا مصالر لمالرو بال  العالاو 
 رب اب  القبط ، واا  له: أنا اب  األارمي !   اسالتدلا أميالر المالؤمني  لْمالرا وابناله 

، وأمر اب  القبط  أ  ي رب اب  الوال  لالدد مالا  الربه مال  الساليا ، واالا  م  مصر
: يالا لمالرو، متالا كىمته التار خيالل إلالا لمالرو االاوالا  له: ا رب اب  األارمي !  ث  وجه

 (3)؟!ا، واد ولدتة  أمةاتة  أحرارا استعبدت  الناس
الالاليي  والعبالالرة هللانالالا فالال  هللاالاليص القصالالل: أ  هللاالاليا القبطالال  وأمثالالاله فالال  لةالالد الرومالالا  

يرالالالاركونة  فالالال  الديانالالالل المسالالاليحيل، كالالالانوا ي الالالربو  و جرحالالالو  و ةالالالانو  ويسالالالىبو ، وال 
، أو يجررو  بركوى، أل  م  يرالكو  إلياله أتىال  ممال  اأو يرفعو  رأسا  يحركو  ساانا،

أ   يرالالكونه، فمالالا الالاليو جعىةالال  يرالالعرو  بقسالالوة تىالال  هللاالاليف  واالال  لىالالا واحالالد مالالنة ، وكى الاله
وهللاال  رحىالالل تسالتبرع نحالالو رالالةر يهللاابالا، ورالالةر إيابالالا، ، ياليهللاب مالال  ال سالطا  إلالالا المدينالالل

 ليركو إلا خىي ل المسىمي ، وأمير المؤمني  ؟

                                                           

 .لاورل ل  ،(1688) الحدود ف  ومسى  ،(3475) األنبياء أحاديه ف  البخارو  رواص( 1)
 .(258 - 257 /5) التار خ ف  المنتت  ف  الجو و  واب  ،(32 /72) دمرق تار خ ف  لساار اب  رواص( 2)
 (.193 /1) لىسيوط  المحا رة وحس  ،(183 /1) الحك  لبد الب  مصر فتوش( 3)
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 ا حقيقياالاإلسال  واإليما ، بالر  هللانالاي لالدالا إنةا الارامل الت  رعروا بةا ف  تل 
ف  هللايا الدي ، وأ  هللايا الالدي  ال ي الرع فال  لدالتاله بالي  مسالى  وغيالر مسالى ، وال بالي  راأ 

 ورليل.
، وسالم  هللااليص رحىل الرجل سدى، ول  ي   حقه، بل أخيص لىالا المالإل ي  ول  ت  

حقالالوع  تالالت  بةالالا الدسالالاتير، ومواثيالالق تالاىمالالل التالال  االةالالا لمالالر لىالالا البديةالالل، وهللاالال  اآل  
 متساو  . ااإلنسا : يولد الناس أحرارا 

 والعجب أ  هللايا الرجل ل  يسى ، برغ  ما رأى م  إنصاف اإلسال  وأهللاىه.
ا ال  الرالةير  ّرالْر حا: ا الا لىالا أميالر المالؤمني  لىال ف ومما ييكر هللانا أ  الق

ر     لنه، حي  وجد درله م  نصران ، فرنكر النصران  يلي، و لال  أنةالا درلاله. 
فىالالال  يكالالال  مالالال  أميالالالر المالالالؤمني  إال االلتجالالالاء إلالالالا الق الالالاء، فسالالالر  القا الالال  رالالالر   لىيالالالا: 

ي . ثال  التالرف ألندي بينل لىالا دلالواي ؟ االا : ال، فحكال  لىنصالران  لىالا أميالر المالؤمن
 .(1)رسو    اةد أ  ال إله إال   وأ  محمدا الرجل بر  الدرأ لعى ، ور

طالالالوا  التالالالار خ  ا : المسالالالاواة بالالالي  بنالالال  البرالالالر مرلياالالالوتالالالل هللاالالاليا المعنالالالا اإلنسالالالان
اإلسالالالالم  بصالالالورة مالالال  الصالالالور، حتالالالا وجالالالدنا بعالالال  الق الالالاة يحكمالالالو  لىالالالا الخى الالالاء 

  لىية .واألمراء إيا تحااموا إلية ، مؤدي  حق  
 أصالة معنى البر والخير:

وم  المعان  اإلنسانيل العميقل والبالار ة فال  تار خنالا اإلسالالم : البالر واإلحسالا  
الالالبالنالالالاس، وبالالالي  المعالالالروف لةالالال ، وا لالالال ال الالالع اء  اانتة  فالالال  السالالالراء وال الالالراء، وخصوصا

والمحالالالالرومي  مالالالالنة ، أيالالالالا كالالالالا  سالالالالبب  الالالالع ه، فمالالالالنة  مالالالال   الالالالع ه بسالالالالبب فقالالالالد المالالالالا  
 والرالالالال  كالالالاليتي ، ومالالالنة  مالالال   الالالع ه   مالالال   الالالع ه بسالالالبب فقالالالد األبكالمسالالالكي ، ومالالالنة

. والرايالق بسبب فقد الوط  كاب  السبيل. ومنة  م   ع ه بسبب فقد الحر الل كاألسالير
ّمالو   }، كما اا  تعالا فال  وصالف لبالادص األبالرار: اواد أوصا اإلسال  بة  جميعا  ّيْطعي  و 

الالا    ى الالا الَطع  ْسالالكييناا ّحبفيالالهي  ل  الالا مي الاليراا و   تييما الالا * و أ سي ّمّكالال ْ  إيَنم  ْجالالهي  ّنْطعي الالْنّك ْ  ّنري الالدّ  ال   ّللَاي  ليو  الال  اءا  مي  ج 
                                                           

 الحديه هللايا إسناد ف (, واا  اب  المىق  ف  البدر المنير : 230 /10( رواص البيةق  ف  آداب القا   )1)
 الصالش ب  الدي  تق  الريخ الجع   اا  جابر: الثاله ..الجع   رمر ب  لمرو لثان ..اأسيد أولة :  ع اء

 .(599 /9) يثبت إسنادا له أجد ل  الحديه هللايا:  «الوسيو» لىا كالمه ف 
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ل ايالال َ }واالالا  تعالالالا:   [.9 ,8اإلنسالالا : ] {ّرالالّكوراا و ال   الال ْ  اْلبيالالرَ  و  الال    م  الالري  و اْلي الالْو ي  بيالالاّلَلي  آم   اآْلخي
لي  ويك  ى   اْلم ا    و آت ا و الَنبييفيي    و اْلايت ابي  و اْلم ال  الاايي    و اْلي ت الام ا اْلّقْرب ا ي ويو  ّحبفيهي  ال   و اْبال    و اْلم س 
في  و الَساويىيي    الَسبييلي   [.177البقرة: ] {الرفيا ابي  و 

وهللاالالالؤالء لةالالال  فالالال  اإلسالالالال  حقالالالوع بع الالالةا واجبالالالل، وبع الالالةا مندوبالالالل. وبع الالالةا 
رالوكل ورفال  تطالب به الدولل، حتا تعااب م  امتن  لنةا، بل اد تقاتىه إيا كالا  يا 

أ  يؤدو حق ال قراء. وبع ةا يدفعه المرء المسى  ببالاله مال   الميرص الالدين ، ورجالاء 
مثوبالالالل ربالالاله. بع الالالةا مالالال  الصالالالداات المعتالالالادة، وبع الالالةا مالالال  الصالالالداات الجار الالالل، التالالال  
تمثىت ف  نتا  الواف الخيرو. اليو رسخت جيورص، وبسقت فروله، وامتالدت تاللاله، 

سالالىمي  أاثالالالر مالال  غيالالالرهللا  مالالال  يل، وتميالالال  بالاله تالالالار خ الموآتالالا ثمالالالارص، فالال  الحيالالالاة اإلسالالالم
 .األم 

 من آثار البر والخير في تاريخنا اإلسالمي:
ولقالالالالد بالالالالر  أثالالالالر يلالالالالي الخىالالالالق العتالالالالي ، والمعنالالالالا اإلنسالالالالان  الاالالالالر  ، فالالالال  معامىالالالالل 
المسالالالالالىمي  مالالالالال  مخالالالالالال ية ، وسالالالالالن ردهللاا ب صالالالالالل وحالالالالالدهللاا، كمالالالالالا تجسالالالالالدت فالالالالال  العالاالالالالالات 

تمالال  المسالالى  تسالالودص لواطالالف كر مالالل، ومرالالالر نبيىالالل، فرأينالالا المج ,االجتماليالالل الداخىيالالل
كىةا ت ي  بالرفق والمرحمالل، وتتالدفق بالالبر والخيالر، وتجىفالت هللااليص المرالالر والعواطالف 

 ( لند المسىمي .الواف الخيرو فيما لرف بنتا  )
فقالالالد سالالالجل التالالالار خ لاثيالالالر مالالال  أهللاالالالل الخيالالالر والثالالالراء مالالال  المسالالالىمي : أنةالالال  وا الالالوا ال 

ينقطالال   بالالل   لةالال ، وأالف اإليمالالا  فالال  اىالالوبة ، والرغبالالل فالال  مثو  بالالداف  الرحمالالل التالال  االاليفةا
لمىةالالال  بعالالالد مالالالوتة  ال أمالالالوالة  كىةالالالا أو بع الالالةا لىالالالا إطعالالالا  الجالالالاو ، وسالالالقايل التمالالالم ، 
يالالالواء المرالالالرد، وك الالالالل األرمىالالالل  وكسالالالوة العر الالالا ، وا لانالالالل المحالالالرو ، ومالالالداواة المالالالر  ، وا 

 برفهللا  الحيوا  م  اإلنسا .واليتي ، ولىا كل غر  إنسان  رر ف، بل أرركوا ف  
ولقد ترخالي أحالدنا الدهللارالل ال وهللاالو يسالتعر  حجال  الالواا ي  ال ليالرى القالو  فال  نبالل 
ن وسالالالالة ، ويقتالالالالل  الالالالماورهللا ، ولىالالالالوف إنسالالالالانيتة ، بالالالالل سالالالالىطا  ديالالالالنة  لىالالالالية : يتخيالالالالرو  
األغالالرا  الرالالر  ل التالال  يق الالو  لةالالا أمالالوالة ، و رجالالو  أ  تن الالق فالال  سالالبيل تحقيقةالالا هللاالاليص 

 األموا .
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استررفت الن وس إلا أمثىل م  هللااليا البالر يعالي  يكرهللاالا لىالا ت صاليل هللااليا وربما 
 اإلجما . فإلا هللايص الن وس المستررفل نسوع هللايص األمثىل:

 وقف األواني المكسورة:
وهللاالالالو واالالالف ترالالالترو منالالاله صالالالحاف الخالالال ف الصالالالين ، فكالالالل خالالالاد  كسالالالرت آنيتالالاله، 

لمكسالالالور، إلنالالالاء اوتعالالالرف  لب الالالب مخدومالالاله، لالالاله أ  يالالاليهللاب إلالالالا إدارة الواالالالف فيتالالالري ا
 منه. وبةيا ينجو م  غ ب مخدومه لىيه. ا بدالا ويرخي إناء صحيحا 

 وقف الكالب الضاّلة:
الب التالال  لالاليس لةالالا وهللاالو واالالف فالال  لالالدة جةالالات ين الالق مالال  ر عاله لىالالا إطعالالا  الاالال

 لةا م  لياب الجوأ، حتا تستر   بالموت أو االاتناء. اصاحب، استنقايا 
 وقف إعارة الحلّي في األعراس:

إللارة الحى  وال  نالل فال  األلالراس واألفالراش، يسالتعير ال قالراء مناله مالا وهللاو واف 
يى مة  ف  أفراحة  وألراسة ، ث  يعيدو  ما اسالتعاروص إلال  مكاناله. وبةاليص يتيسالر لى قيالر 
أ  يبالالالر  يالالالو  لرسالالاله بحىالالالل الوقالالالل، ولعروسالالاله أ  تجىفالالالا فالالال  حىفالالالل راوقالالالل، حتالالال  يكتمالالالل 

 الرعور بال رش، وتنجبر الخواطر المكسورة.
 قف الزوجات الغاضبات:و 

وهللاالو واالف يؤسالس مال  ر عالاله بيالت، ويعالد فياله الطعالالا  والرالراب، ومالا يحتالاج إليالاله 
السالالاانو ، تالاليهللاب إليالاله ال وجالالل التالال  يقالال  بينةالالا وبالالي   وجةالالا ن الالور، وتتالالل آاىالالل رالالاربل 
إلالالالا أ  يالالاليهللاب مالالالا بينةالالالا وبالالالي   وجةالالالا مالالال  ج الالالاء، وتصالالال و الن الالالوس، فتعالالالود إلالالالا بيالالالت 

 ال وجيل م  جديد.
 المرضى والغرباء: وقف مؤنس

وهللاو واف ين ق مناله لىالا لالدة مالؤيني ، مال  كالل رخالي  الصالوت، حسال  األداء، 
مالنة  سالالل، حتالا مطىال  ال جالر، فيرتىو  القصاود الدينيل طو  الىيل، بحيه يرتفل كالل 

ينالاس البر الب الاليو  اسعيا  وراء التخ يف ل  المر ، اليو ليس له م  يخ ف لنه، وا 
 ليس له م  يؤنسه.
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 اء إلى المريض بالشفاء:وقف اإليح
وهللاالالالو واالالالف فيالالاله وتي الالالل مالالال  جمىالالالل وتالالالاوف المعالجالالالل فالالال  المسترالالال يات، وهللاالالال  

مالالال  المالالالر  ، بحيالالاله يسالالالمعةما وال يراهللامالالالا،  ااثنالالالي  مالالال  الممرفي الالالي  يق الالالا  ار باالالالتاىيالالالف 
فيقالالو  أحالالدهللاما لصالالاحبه: مالالايا االالا  الطبيالالب لالال  هللاالاليا المالالر  ؟ فيالالرد لىيالاله اآلخالالر: إ  

فةو مرجالو البالرء، وال يوجالد فال  لىفتاله مالا يقىالق أو يال ل ، الطبيب يقو : إنه لىا خير، 
 !(1)وربما نة  م  فراش مر ه بعد يومي  أو ثالثل أيا 

فةالاليا لالالو  مالال  اإليحالالاء الن سالال  لىمالالر   يقالالرب الرالال اء، وااتسالالاب العافيالالل. واالالد 
 ثبت لىميا: أ  هللايا له أثرص اإليجاب  ف  التعجيل بالر اء بإي   .

أنالالواأ أخالالرى مالال  األواالالاف، مثالالل: الواالالف لىالالا مالال   وفالال  بالالالد المبالالرب: لرفالالت
االف مالا ينتالف ير د دخو  )الحمامات العامل( وال يجد أجالر الحمالا ، فيرخالي مال  هللااليا الو 

 به جسدص، ويق   وطرص.
وفالال  مدينالالل فالالاس: وجالالد واالالف لىالالا نالالوأ مالال  الطيالالر، يالالرت  إلالالا فالالاس فالال  موسالال  

العاليش فال  تىالي المالدة  له بع  الخيفر   ما يعينه لىا البقاء، ويسةل له فمعي ، فوا
م  ال م . كرنما رعر هللاؤالء الخيفرو  مال  المسالىمي : أ  هللااليا الطيالر المةالاجر البر الب 

 له لىا أهللال البىد حق ال يافل واإليواء!!  
مالال  جوانالالب الحيالالاة،  اكالالل مسالالالي الخيالالر، فىالال  يالالدلوا جانباالالوهللاكالاليا سالالىي الواا الالو  

 دو  أ  يكو  لىخير نصيب فيه.
لالالال  إحساسالالالات إنسالالالانيل لميقالالالل، تن الالالي إلالالالا مالالالواط  وهللاالالال  بةالالاليا إنمالالالا يصالالالدرو  

الحاجالالل التالال  تعالالر  لىنالالاس فالال  كالالل  مالالا  ومكالالا . بالالل هللاالال  لالال  تقتصالالر لىالالا اإلنسالالا ، 
 حتا رمىت الطير والحيوا !!

وال رالالالي أ  العقيالالالدة هللاالالال  صالالالاحبل ال  الالالل فالالال  خىالالالق هللاالالاليص األحاسالالاليس الرايقالالالل، 
يقالالالا، تىالالالي المرالالالالر السالالالاميل التالالال  تنبةالالالت لتىالالالي الالالالدااوق، فالالال  كالالالل   اويالالالل مالالال   وايالالالا وا 

لىالالالا  ا. ولالالال  يك ةالالال  أ  يكالالالو  بالالالرهللا  مقصالالالورا المجتمالالال ، وكالالالل منحالالالا مالالال  منالالالاح  الحيالالالاة

                                                           

 الباقوري عن األوقاف ودورها، ألقاه يف جملس الشعب املصري.حسن من بيان لوزير األوقاف الشيخ أمحد  (1)
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حيالالالاتة  القصالالاليرة، فررادوهللاالالالا صالالالدال جار الالالل، وحسالالالنل داومالالالل، يكتالالالب لةالالال  أجرهللاالالالا مالالالا بقيالالالت 
 الحياة، وبق  اإلنسا .

 المؤسسات الخيرية في تاريخ المسلمين:
اإلنسالانيل فال  ح الارتنا، وو الوحةا فال  وم  أبر  الدالول لىا رسوا المعان  

 تار خ أمتنا: كثرة المؤسسات الت  تعنا بخير اإلنسا  والبر باإلنسا .
ويسرن  أ  أنقل هللانالا صال حات مرالرال ممالا كتباله الداليالل الابيالر العالمالل الراليخ 
الدكتور مصط ا السبال  رحمه   ف  كتاباله البالدي  )مال  رواوال  ح الارتنا( لال  هللااليص 

 : المؤسسات ال اا 
)كانالالالالت هللاالالالاليص المؤسسالالالالات نالالالالولي : نولالالالالا تنرالالالالوه الدولالالالالل وتواالالالالف لىيالالالاله األواالالالالاف 
الواسعل، ونولا ينروه األفراد م  أمراء واواد وأغنياء ونساء. وال نستطي  فال  مثالل هللااليا 

 ولا  حسبنا أ  نى ف برهللامةا: الحديه أ  نعدد أنواأ المؤسسات الخير ل كىةا،
  النالالالاس يتسالالالابقو  إلالالالا إاامتةالالالا المسالالالاجد، وكالالالا :فمالالال  أو  المؤسسالالالات الخير الالالل

ابتبالالالالاء وجالالالاله  ، بالالالالل كالالالالا  المىالالالالوي يتنافسالالالالو  فالالالال  لتمالالالالل المسالالالالاجد التالالالال  يؤسسالالالالونةا، 
وحسالالبنا أ  نالاليكر هللانالالا مبىالال  مالالا أن قالاله الوليالالد بالال  لبالالد المىالالي مالال  أمالالوا  بالبالالل لىالالا بنالالاء 
الجام  األموو، مما ال يكالاد يصالداه اإلنسالا  لاثالرة مالا أن الق مال  مالا  ومالا اسالتخد  فال  

 مته م  رجا .إاا
 امستر يات. وسن رد لةا حديثا خاصف المدارس وال :وم  أهللا  المؤسسات الخير ل

 إ  راء  .
وم  المؤسسات الخير ل: بناء الخانالات وال نالادع لىمسالافر   المنقطعالي  وغيالرهللا  

 م  يوو ال قر.
 ةا: التاايا وال وايا الت  ينقط  فيةا م  راء لعبادة   ل  وجل.نوم

يجالد مالا يرالترو باله أو يسالترجر  ناء بيوت خاصل لى قراء يسالكنةا مال  الومنةا: ب
 .ادارا 

 .اء ف  الطراات العامل لىناس جميعا ومنةا: السقايات أو تسبيل الما



 124 

ومنةالالا: المطالالال  الرالالعبيل التالال  كالالا  ي الالرع فيةالالا الطعالالا  مالال  خبالال  ولحالال  وحسالالاء 
تايالالالل السالالالىطا  سالالالىي ، بةالالاليا النالالالوأ فالالال  كالالالل مالالال   ابل( وحىالالالوى، وال يالالال ا  لةالالالدنا ار باالالالرْ )ّرالالال

 وتايل الريخ محي  الدي  بدمرق.
ومنةالا: بيالالوت لىحجالالاج فالال  مكالالل ين لونةالالا حالالي  ي الالدو  إلالالا بيالالت   الحالالرا ، واالالد 
كثالالرت هللاالاليص البيالالوت حتالالا لمالالت أر  مكالالل كىةالالا، وأفتالالا بعالال  ال قةالالاء بالالبطال  إجالالارة 

 بيوت مكل ف  أيا  الح ، ألنةا كىةا مواوفل لىا الحجاج.
  ، فقالد كانالت ر ار فال  ال ىالوات لسالق  الماراليل والال روأ والمسالافومنةا: ح ر اآلبال

بالالالي  ببالالالداد ومكالالالل، وبالالالي  دمرالالالق والمدينالالالل، وبالالالي  لواصالالال  المالالالد  اإلسالالالالميل  اكثيالالالرة جالالالدف 
 ومدنةا واراهللاا، حتا ال أ  يتعر  المسافرو  ال ف  تىي األيا  ال لخطر العطش.

نب  لىالا الالبالد، ومنةا: أمكنل المرابطل لىا الثبور لمواجةل خطر الب و األج
فقد كانت هللانالي مؤسسات خاصل بالمرابطي  ف  سبيل  ، يجالد فيةالا المجاهللاالدو  كالل 
مالالالا يحتالالالاجو  إليالالاله مالالال  سالالالالش ويخيالالالرة وطعالالالا  ورالالالراب، وكالالالا  لةالالالا أثالالالر كبيالالالر فالالال  صالالالد 
غ وات الرو  أيا  العباسيي ، وصالد غال وات البالربيي  فال  الحالروب الصالىيبيل لال  بالالد 

ف الخيالالو  وأدوات الجةالالاد لىالالا المقالالاتىي  فالال  سالالبيل   الرالالا  ومصالالر. و تبالال  يلالالي واالال
ل  وجل، واد كا  ليلي أثر كبير ف  رواج الصنالل الحربيل وايا  مصالان  كبيالرة لةالا 
ف  بالدنا، حتا كا  البربيو  ف  الحروب الصىيبيل، ي دو  إلا بالدنا ال أيالا  الةدنالل ال 

ه لسلالالداء، فالالانتر كيالالف انقىالالب ليرالالتروا منالالا السالالالش، وكالالا  العىمالالاء ي تالالو  بتحالالر   بيعالال
األمالر اآل ، فرصالالبحنا لالاللا لىالالا البالالربيي  فال  السالالالش ال يسالالمحو  لنالا بالاله إال برالالرو  

 تق   لىا كرامتنا واستقاللنا..
و تبالال  يلالالي أواالالاف خاصالالل ّيعطالالا ر  عةالالا لمالال  ير الالد الجةالالاد، ولىجالاليش المحالالارب، 

لاالالل  االجةالاد ميسالالرا  دص، وبالاليلي كالا  سالالبيلحالي  تعجالال  الدولالل لالال  اإلن الاع لىالالا كالالل أفالرا
منا الالالالالل يالالالالالودُّ أ  يبيالالالالال  حياتالالالالاله فالالالالال  سالالالالالبيل   ليرالالالالالترو بةالالالالالا جنالالالالاللا لر الالالالالةا السالالالالالماوات 

لىتسى  تجمال  فياله التبرلالات  ااد بنا األمر إلا أ  نقي  أسبولا واألر .. فانتر كيف ل
يمالالا  صالالادع، ألامنالال ا مالال  لتقويالالل الجالاليش وتسالالىيحه، ولالالو كالالا  لنالالدنا ولالال  اجتمالالال  وا 

مصالان  لت و الد جيرالنا بالسالالش والعتالاد،  -فال  العالا   اا واحالدا  أسالبولا أموالنا كل يو  ال ال
 لصد العدوا  وحمايل الديار.. ام  أاوى الجيوش وأاثرهللاا استعدادا حتا يكو  
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الالالالالومالالالالال  ا إلصالالالالالالش الطراالالالالالات والقنالالالالالاطر  المؤسسالالالالالات االجتماليالالالالالل مالالالالالا كانالالالالالت وا ا
 والجسور.

 .تاو  مقبرة لاملومنةا: ما كانت لىمقابر يتبرأ الرجل باألر  الواسعل ل
 ومنةا: ما كا  لرراء أا ا  الموتا ال قراء وتجةي هللا  ودفنة .

ومنةالالالالا: المؤسسالالالالات الخير الالالالل إلاامالالالالل التاافالالالالل االجتمالالالالال ، واليتالالالالاما ولختالالالالانة  
، يعيرالالو  فيةالالا موفالالورو الارامالالل لةالال  ةورلالالايتة ، ومؤسسالالات لىمقعالالدي  والعميالالا  والعجالال  

 .اي  أي ا م  سك  وغياء ولباس وتعى كل ما يحتاجو  
وهللانالالالاي مؤسسالالالات لتحسالالالي  أحالالالوا  المسالالالاجي ، ورفالالال  مسالالالتوى تبالالالييتة  بالبالالالياء 

  والمقعالالالالالدي  بمالالالالال  يقالالالالالالودهللا  الواجالالالالالب، لصالالالالاليانل صالالالالالالحتة ، ومؤسسالالالالالات إلمالالالالالداد العميالالالالالالا
 و خدمة .

ومؤسسالالالالات لتالالالال و   الرالالالالباب وال تيالالالالا  العالالالال فاب ممالالالال  ت الالالاليق أيالالالالدية  أو أيالالالالدو 
العاط الالل ومالالا أحوجنالالا إليةالالا أروأ هللاالاليص أوليالالاوة  لالال  ن قالالات الالال واج وتقالالدي  المةالالور.. فمالالا 

 اليو !
ومنةا: مؤسسات إلمداد األمةات بالحىيب والسكر، وهللا  أسبق ف  الوجالود مال  
جمعيل نقطل الحىيب لندنا، م  تمحُّ الةا لىخيالر الخالالو هلل لال  وجالل، واالد كالا  مال  

ق ال رالم ب َرات  صالش الدي : أنه جعل ف  أحد أبالواب القىعالل ال الباايالل حتالا اآل  فال  دم
آخالالالر يسالالاليل منالالاله المالالالاء المالالالياب فيالالاله السالالالكر، تالالالرت   اا يسالالاليل منالالاله الحىيالالالب، ومي اباالالالمي اباالالال

األمةالالالات يالالالومي  فالالال  كالالالل أسالالالبوأ ليرخالالالي  ألط الالالالة  وأوالدهللاالالال  مالالالا يحتالالالاجو  إليالالاله مالالال  
 الحىيب والسكر.

لالالالسوالد الالالاليي  يكسالالالرو   (1)ومالالال  أطالالالرف المؤسسالالالات الخير الالالل: واالالالف )ال بالالالادو(
ال بالادو وهللاال  فال  طالالر قة  إلالا البيالت، فيالالرتو  إلالا هللااليص المؤسسالالل ليرخاليوا  بالادو جديالالدة 

 .الا أهللاىية  وكرنة  لو يصنعوا ريوا بدالا م  المكسورة، ث  يرجعوا إ
وآخر ما نيكرص م  هللااليص المؤسسالات: المؤسسالات التال  أايمالت لعالالج الحيوانالات 

لايتةالا حالالي  لج هللاالا، كمالالا هللاالو رالالر  المالرج األخ الالر فالال  المر  الل، أو إلطعامةالالا، أو لر 
                                                           

 مجع زبدية، وهي إانء من الفخار عادة يوضع فيه اللنب حىت يتخمر. (1)
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لىخيالو  والحيوانالات العالاج ة  المىعب البىالدو اآل ، فقالد كالا  وا االدمرق اليو ّيقا  لىيه ا
 الّمسنل ترلا فيه حتا تالا  حت ةا.
الالالال   تالالالالل مالالالال  المؤسسالالالالات الخير الالالالل التالالالال  اامالالالالت فالالالال اأمالالالالا بعالالالالد، فةالالالاليص ثالثالالالالو  نولا

فالال  أمالالل مالال  األمالال  السالالابقل ؟ بالالل هللاالالل تجالالد لاثيالالر منةالالا  ح الالارتنا، فةالالل تجالالد لةالالا مثالاليالا 
 ف  تل الح ارة الراهللانل ؟.. الىة  إنه سالبيل الخىالود ت ردنالا باله وحالدنا، يالو  كانالت مثيالا 

الالالدنيا كىةالالا فالال  غ ىالالل وجةالالل وتتالالال .. الىةالال  إنالاله سالالبيل الخىالالود كرالال نا بالاله لالال  اإلنسالالانيل 
يالال  هللاالال  تىالالي األيالالدو التالال  تمسالال  المعيبالالل أوصالالابةا وآالمةالالا.. فمالالا هللاالالو سالالبيىنا اليالالو  ؟ أ

الالاللبالالالرة اليتالالالي ، وترسالالالو جالالالراش  الالالالاىالالالي ، وتجعالالالل مالالال  مجتمعنالالالا مجتمعا ا، يالالالنع  فيالالاله ا متراصا
  .(1)(باألم  والخير والارامل والسال ؟ االناس جميعا 

                

                                                           

 ( 182ـ  178من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي ) (1)
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 ـ رسوخ القيم األخالقية في تاريخنا3
سالالالالميل: بالالالرو  ومالالال  أتةالالالر المعالالالال  فالالال  تار خنالالالا اإلسالالالالم  وفالالال  ح الالالارتنا اإل

العنصالالالالر األخالاالالالال  فيالالالاله، ورسالالالالوا القالالالالي  األخالايالالالالل األصالالالالىيل: مالالالال  الصالالالالدع واألمانالالالالل، 
والوفالالالالالالاء، والعالالالالالالد ، واإلحسالالالالالالا ، والرحمالالالالالالل، والع الالالالالالاف، والرالالالالالالجالل، والسالالالالالالخاء، والعالالالالالال ة 

الاليالالاء، وغيالالر يلالالي مالال  األخالالالع، التالال  والتوا الال ، والح هللاا اإلسالالال  مجسالالدة لإليمالالا ، دَ ل 
الرياول الم ادة لةالا مال  آيالات الن الاع، وخصالا   دَ كما ل  ولدهللاا م  خصا  المؤمني ، 

 المنافقي .
ّنالو    أ ْفى ال    ا الدْ }جاء ف  وصالف المالؤمني  فال  القالرآ  اولاله تعالالا:  ي    * اْلّمْؤمي  اَلاليي

تيةي ْ  فيالالال  هللّاالالال ْ  الالالال  الالالّعو    ص  اري ي    * خ  اَلالالاليي الالال ي  هللّاالالال ْ  و  ي    * ّمْعريّ الالالو    الَىْبالالالوي  ل  اَلالالاليي الالالاةي  هللّاالالال ْ  و   ليىَ ك 
ّىو    ي    * ف الالالالي اَلالالاليي ةي ْ  هللّاالالال ْ  و  الالالافيّتو    ليّ الالالّروجي ى الالالا إيالَ  * ح  الالال ْ  ل  ةي الالالا أ وْ  أ ْ و اجي الالالْت  م  ى ا  الالالاّنّة ْ  م   أ ْيم 
ّىوميي    غ ْيرّ  ف إيَنّة ْ  ر اء   اْبت ب ا ف م  ي  * م  الاّدو    هللّا ّ  ف ّرول ويي   ي ليي   و  ي    * اْلع  ان الاتيةي ْ  هللّاال ْ  و اَلاليي  ألي م 

هللاي ْ   [.8-1:المؤمنو  ] {ر اّلو    و ل ْةدي
الالالالا}وجالالالالاء فالالالال  وصالالالالف الا الالالالار:  الالالالييب   ي ْ ت الالالالريو  إيَنم  ي    اْلا  ّنالالالالو    ال   اَلالالالاليي  ّللَاي  بيمي الالالالاتي  ّيْؤمي

ّبو    هللّا ّ  و ّأول ويي    [.105النحل:] {اْلا ايي
ي   } اهللا الالالالالْدت   اَلالالالالاليي الالالالالْنّة ْ  ل  هللّا ْ  ي ْنّقّ الالالالالو    ثالالالالال َ  مي ْةالالالالالد  الالالالالَرة   ّكالالالالاللفي  فيالالالالال  ل  هللّاالالالالال ْ  م   {ّقالالالالالو   ي تَ  ال   و 

 [.56األن ا :]
بّ  اَلالالييو أ ر أ ْيالالت  } الاليفي ي ي  ّيك  و ف الالي ليي   * بيالالالدفي ى الالا ي ّحالال ُّ  و ال   * اْلي تيالالي    ي الالّدأُّ  اَلالاليي الالا ي  ل   ط ع 
ْسكيي ي   [.3-1المالو :{ ]اْلمي

ووصالالف القالالرآ  المنالالافقي  بكالالل الرياوالالل األخالايالالل مالال  الاالاليب والخيانالالل والبالالدر 
 وغيرهللاا.والتىو  والخداأ واليبيبل 

يا ولالالالالد "وفالالالال  األحاديالالالاله الصالالالالحاش:  آيالالالالل المنالالالالافق ثالالالالاله: إيا حالالالالده كالالالاليب، وا 
يا أؤتمال  خالا  الأربال  مال  كال  فياله : كالا  منافقاال"  (1)"أخىف، وا  . ومال  كانالت فياله اا خالصا

                                                           

 .هللار رة أب  ل  اإليما ، ف  كالهللاما ،(59) ومسى  ،(33) البخارو  رواص: لىيه مت ق(  1)
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يا أؤتمال   خصىل مالنة ، كانالت فياله خصالىل مال  الن الاع حتالا يالدلةا: إيا حالده كاليب، وا 
يا خاص  فجر يا لاهللاد غدر، وا   .(1)"خا ، وا 

 :والعبالالادات الرالالعاور ل الابالالرى فالال  اإلسالالال  التالال  تعالالد فالال  نتالالر المسالالىمي  لامالالل
أركا  اإلسال  ومبانيه العتا ، م  الصالة وال كاة والصيا  والح : لةا ال مال  األهللاالداف 
الروحيل ال أهللاداف أخالايالل معروفالل ومطىوبالل، بحياله إيا أديالت لىالا وجةةالا آتالت أاىةالا، 

 وألطت ثمراتةا األخالايل.
الالنْ ت  }ال كمالالا يكالالر القالالرآ  ال  فالصالالالة الالة  الالحْ    الْ   ي ا ل  الالنْ مّ الْ و   اءي ر  [. 45العنكبالالوت:{ ]ري ك 

الالبي   ْ ةي يْ كفي    تالالو    ْ هللاّ رّ ةفيالالط  تّ }وال كالالاة  {    وْ ّقالالتَ ت    ْ ّاالالىَ ع  ل  } والصالاليا   يؤهللاالالل لىتقالالوى   [.103التوبالالل:{ ]اة 
 .[197البقرة:{ ] في ح    الْ في  ا   د   جي ال  و   ع  وْ سّ  فّ ال  و   ه  ف   ر  ال  }ف  والح  المقبو   [.183البقرة:]

إنمالا بعثالت ألتمال  مكالار  " وبي  نب  اإلسال  من لل األخالع فال  رسالالته،  فقالا :
 .(2)"األخالع

ىنالالا فيمالالا كتبنالالاص مالال  االالدي : اإلسالالال  رسالالالل أخالايالالل. حتالالا إ    تعالالالا اولةالاليا 
 [.4القى :{ ]   يْ تي ل   ق  ىّ ا خّ ى  ع  ل   ي  نَ ا ي و  }حي  أثنا لىا رسوله اا : 

وحتالالا إ  الرسالالو  الاالالر   ليعىمنالالا: أ  العبالالادة التالال  ال تثمالالر ثمرتةالالا األخالايالالل: 
تاالالالالو  لبالالالالادة مدخولالالالالل مبرورالالالالل، غيالالالالر حالالالالاو ة لىقبالالالالو  لنالالالالد  . فيقالالالالو  لىيالالالاله الصالالالالالة 

رب االالاو  حتالاله مالال  ايامالاله: السالالةر، ورب صالالاو  حتالاله مالال  صالاليامه: الجالالوأ  "والسالالال : 
 .(3)"والعطش

والعمل به، فىيس هلل حاجل فال  أ  يالدأ طعاماله  م  ل  يدأ او  ال ور"ويقو : 
 .(4)"وررابه

                                                           

 .عمرو بن هللا عبد عن اإلميان، يف كالمها,  (58) ومسلم(, 34) البخاري رواه: عليه متفق( 1)
 املفرد األدب يف والبخاري قوي، إسناد وهذا صحيح: خمرجوه وقال ،(8952)( ح14/512) أمحد رواه( 2)
 يف األلباين وصححه الذهيب، ووافقه مسلم، شرط على وصححه ،(613 /2) املتقدمني تواريخ يف واحلاكم ،(273)

 .هريرة أيب عن ،(45) الصحيحة

 الكربي والنسائي ،(1690) ماجه وابن جيد، إسناده: خمرجوه وقال ،(8856)( ح445 /14) أمحد رواه( 3)
 .هريرة أيب عن الصيام، يف على شرط الشيخني, ووافقه الذهيب, ثالثتهم( وصححه 431 /1, واحلاكم )(3319)

 ،(707) والرتمذي ،(2362) داود وأبو ،(9839)( ح15/521) وأمحد ،(1903) الصوم يف البخاري رواه( 4)
 .هريرة أيب عن الصوم، يف ثالثتهم ،(1689) ماجه وابن
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وال غرو أ  أثرت هللايص التوجيةات القرآنيل، والتعىيمات النبويالل، مال  أوامالر ونالواص 
ررالالادات، فالال  حيالالاة المسالالىمي ، ودلالالت بقالالوة أ  يعمقةالالا العىمالالاء والالالدلاة والمربالالو  فالال   وا 

 القرو ، وتوال  العصور.أن س األمل، وأ  يكو  لةا صداهللاا وأثرهللاا لىا امتداد 
ومالال  ترمالالل فالال  تالالار خ المسالالىمي  العىمالال  وال كالالرو، أو السالالىوك  والعمىالال : يجالالد 

 . وفعالا واهللاتموا بةا نترا وتطبيقا، واوالا أنة  ح ىوا باألخالع وال  اول، 
ربو المسىمو  بالي  العىال  واألخالالع، فالال ايمالل لعىال  ال يطابقاله العمالل والسالىوي. 

الا ي الا} مطالرود لنالد  ، ماليمو  لنالد النالاس.والعال  المنحرف السىوي  ي    أ يُّة  ّنالوا اَلاليي  ليال    آم 
الالا ت ّقوّلالالو    ّىالالو    ال   م  ّبالالر   * ت ْ ع  ْقتاالالا ك  ْنالالد   م  الالا ت ّقوّلالالوا أ  ْ  ّللَاي  لي ّىالالو    ال   م  . [3 ،2الصالالف:} {ت ْ ع 

ْو    بياْلبيرفي  الَناس   أ ت ْرّمّرو   } ت ْنس  ّك ْ  و   .[44البقرة:{ ]ت ْعقيّىو    أ ف ال   اْلايت اب   ت ْتّىو    و أ ْنّت ْ  أ ْنّ س 
وأثالالر لالال  المسالالىمي  االالولة : لىالال  بالالال لمالالل، كرالالجر بالالال ثمالالر، أو كسالالحاب بالالال 

 مطر.
وربالالالالالو المسالالالالالىمو  بالالالالالي  العبالالالالالادة واألخالالالالالالع، فمالالالالال  أدى العبالالالالالادات، وأسالالالالالاء فالالالالال  
المعالالالالامالت، انتقالالالالدص النالالالالاس وسالالالالخروا منالالالاله، واالالالالالوا لنالالالاله: يصالالالالى  ال الالالالر ، وي سالالالالد فالالالال  

 األر ! لسانه يسبفي ، و دص تيبفي ! واا  ف  مثىه أبو العالء:
 إيا را  كيدا بالصالة مقيمةا        فتاركةا لمدا إلا   أارب!      

الالال هللاا بعالالال  دَ ولالالاليا رالالالاأ بالالالي  المسالالالىمي  هللاالالاليص الحكمالالالل: الالالالدي  المعامىالالالل! حتالالالا ل 
 .(1)، ولا  معناهللاا صحي الناس حديثا نبويا، وما هللا  بحديه

وربو المسىمو  بالي  االاتصالاد واألخالالع، فىال  يجيال وا كسالب المالا  مال  الحالرا ، 
وال تنميته بطر ق حرا ، وال إن اااله فال  مصالرف حالرا . واالد حالر    الخمالر مال  مالا فيةالا 
مالال  منالالاف  ااتصالالاديل ليالالبع  النالالاس، أل  إثمةالالا أابالالر مالال  ن عةالالا. وحالالر  القالالرآ  دخالالو  

الا ي الا}يكسبو  م  وراوة . االا  تعالالا: المرركي  المسجد الحرا ، م  ما كانوا  ي    أ يُّة   اَلاليي
ّنالوا الالا آم  الالس   اْلّمْرالالريّكو    إيَنم  ّبالالوا ف الالال   ن ج  د   ي ْقر  ْسالجي الالر ا    اْلم  الالاميةي ْ  ب ْعالالد   اْلح  ْ الالّت ْ  و ا ي ْ  هللا الالي ا ل  ْيى الاللا  خي  ل 
ْوف   اء   إي ْ  ف ْ ىيهي  مي ْ  ّللاَّ  ّيْبنييّك ّ  ف س   (.2[)28التوبل:{ ]ر 

                                                           

 وهبة ابلقاهرة, ومؤسسة الرسالة بريوت. نشر مكتبة«, العبادة يف اإلسالم»( انظر: كتابنا  1)
«, دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي»( عيلة: فقرا. وملزيد من التفصيل حول أخالقية االقتصاد يف اإلسالم, يراجع كتابنا: 2)

 بريوت. -طبعة مكتبة وهبة القاهرة ومؤسسة الرسالة
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)البايالالالل  المسالالالىمو  السياسالالالل بالالالاألخالع، فىالالال  يعرفالالالوا فالالال  تالالالار خة  نتر الالالل:وربالالالو 
تبالرر الوسالاليىل( والوصالالو  إلالالا الحالالق بطر الالق الباطالالل، وارتاالالاب الموبقالالات لتحقيالالق هللاالالدف 
نبيل ف  نتر صاحبه. بل البد م  البايل الرر  ل، والوسيىل النتي ل. فال يجالو  بحالالل 

المصالالالالونل، واالجتالالالالراء لىالالالالا األمالالالالوا   اسالالالالتباحل الالالالالدماء المحتالالالالورة، وانتةالالالالاي الحرمالالالالات
. فمثىاله كمثالل مال  يراالل اا أو طيباالرمل: م  أجل لمل يالراص صالاحبه خيالرا واأللرا  المح

، فالالإ    ، ومثالل هللااليا المسالالجد ال تحالل الصالالالة فيالهاربالا، أو يقبالل الررالالا، ليبنال  مسالالجدا ال
 بيه.، وا     ال يمحو الس ء بالس ء، وال الخبيه بالخاطيب ال يقبل إال طيبا 

وربو المسىمو  الحرب باألخالع، فال يجو  أ  يقتل إال مال  يقاتالل، لةاليا نةالا 
اإلسالالال  لالال  اتالالل النسالالاء والصالالبيا . ورأى الرسالالو  امالالرأة مقتولالالل فالال  إحالالدى البالال وات، 

 .(1")ما كانت هللايص لتقاتل"فرنكر يلي، واا : 
لالال  ونةالالا خى الالاؤص مالال  بعالالدص االالواد جيورالالة  لالال  اتالالل الولالالدا  والنسالالاء والرالاليوا، و 

اطالالال  األرالالالجار، وهللاالالالد  البنيالالالا ، واتالالالل الحيالالالوا  إال لمراىالالالل، ولالالال  اتالالالل الرهللابالالالا ، واتالالالل 
 ال الحي ، وكل م  ال رر  له بالحرب.

لالالالال  البالالالالدر فالالالال  الحالالالالرب، ولالالالال  التمثيالالالالل بجثالالالاله  اا رالالالالديدا ونةالالالالا الرسالالالالو  نةياالالالال 
. وال ينببالالال  لىمسالالالىمي  أ  اا وميتاالالالسالالالا  فالالال  نتالالالر اإلسالالالال  لالالاله حرمتالالاله حياالالالفاإلن األلالالالداء،
ا يلالالالالي، ولالالالالالو كالالالالا  ألالالالالداؤهللا  ي عىالالالالالو  يلالالالالي بةالالالال ، أل  المسالالالالالىمي  تحكمةالالالال  مالالالالالثىة  ي عىالالالالو 

 ورر عتة ، بخالف غيرهللا .
ال بصالرفة، أرسل بع  اواد المسىمي  إلا أب  بكر ر ال    لناله ال وهللاالو خىي الل 

، ومعةا رسالل ت يالد أنةالا ألحالد األلالداء الابالار. فالرنكر يلالي أبالو اف تحةا، فوجد فيةا رأسا 
ا خىي الالل رسالالو   ! إنةالال  ي عىالالو  يلالالي بقادتنالالا. أو يبعثالالو  برؤوسالالة  بكالالر، فقالالالوا لالاله: يالال

إلالالا مىالالوكة  وأمالالراوة . فقالالا  أبالالو بكالالر بىةجالالل حا مالالل: آسالالتنا  ب الالارس والالالرو  ؟ و  ال 
 .(2)ّيبعه إل ف برأس بعد اليو ! إنما يك   الاتاب والخبر

                                                           

 ماجه وابن ،(2669) داود وأبو حسن، إسناد وهذا لغريه، صحيح: خمر  جوه وقال ،(15992)( ح25/370) املسند يف أمحد رواه (1)
 /5) الكبري يف والطرباين ،(115 /3) املسند يف يعلى وأبو ،(132 /6) الكتاب أهل يف الرزاق وعبد اجلهاد، يف كالمها  ،(2842)

 (.2324) «داود أيب صحيح» يف األلباين وصححه, الربيع بن رابح عن ،(82 /9) السري كتاب  الكربى يف والبيهقي ،(72
 السري كتاب «الكربى» يف والنسائي ،(534 /6) السري كتاب  يف شيبة أيب وابن ،(245 /2) «سننه» يف منصور بن سعيد رواه(  2)
 (.132 /9) السري كتاب «الكربى» يف والبيهقي ،(204 /5)
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ونة  أومالالل ؟ ير الالد: أتسالالتنو  بةالال ، وتتخالالير إلالال  اولالاله: آسالالتنا  ب الالارس والالرو وانتال
 (1)لا  تسىاو  مسالاة ، وأنت  األمل الوسو، الت  تعى  الناس؟!

واألخالالالالع فالالالال  اإلسالالالالال  ترالالالالمل الحيالالالالاة كىةالالالالا: السالالالالى  والحالالالالرب، والعىالالالال  والعمالالالالل، 
واالاتصالالالالاد والسياسالالالالل. كمالالالالا تالالالالدخل فالالالال  العالاالالالالات األسالالالالر ل، والعالاالالالالات االجتماليالالالالل، 

الالدو  بع الةا وبعال . كىةالا يجالب أ  والعالاات السياسيل: بي  الرال  والرليل. وبالي  
 تحكمةا القي  األخالايل.

وأيكر هللانا مثىي  أخالايي  م  لةد الخى اء الراردي ، أحدهللاما لعثمالا ، والثالان  
 لعى ف ر     لنةما.

 موقف عثمان ممن حاصروه:
المثالالل األو : مالالا صالالنعه أميالالر المالالؤمني  لثمالالا  بالال  ل الالا  ر الالا   لنالاله، واالالد 

 ، اليي  لمىت فية  الدلايل اليةوديل السبويل لمىةا، ودفعتة  إلالا حاصر دارص الثاورو 
الثورة المسىفحل لىا الخىي ل الريخ المسال ، ولا  الخىي ل الحر و لىا حقال  الالدماء، 
أبالالا أ  يقابالالل القالالوة بالالالقوة، والسالالالش بالسالالالش، وا   أدفى يلالالي إلالالا إرااالالل دمالاله! يكالالر أ  

ه )يالو  الالدار ( ال وهللاالو االسال  الاليو أطىالق لىالا لبد   ب  لمر لالبس درلاله، وتقىالد سالي 
يالالالو  محاصالالالرة لثمالالالا  فالالال  دارص لقتىالالاله ال فعالالال   لثمالالالا  لىيالالاله أ  يخالالالرج، وي الالال  سالالالالحه، 

 ويكف يدص، ف عل.
نالا  ودخل لىيه   د ب  ثابت فقا : إ  هللايص األنصار بالباب، وتقو : إ  رالوت كف

 .(2)أنصار   مرتي : اا : ال حاجل ل ، ك فوا
  لىالالا كالالل ربيعالالل االالا : كنالالت مالال  لثمالالا  فالال  الالالدار، فقالالا : ألالال  ولالال  لالالامر بالال  

وطالالالالالل: أ  يكالالالالفف يالالالالدص، و ىقالالالال  سالالالالالحه.. فالالالالرلقا القالالالالو   امالالالال  رأى أ  لالالالال  لىيالالالاله سالالالالمعا 
 .(3)أسىحتة 

 واا  بع  أنصارص: نةانا لثما  لنة  )أو الثوار( ولالو أي  لنالا لثمالا  فالية ،
 .(1)ل ربناهللا  حتا نخرجة  م  أاطارنا

                                                           

 «.جيش اجلهاد اإلسالمي: واجباته, وآدابه, ودستوره»ابب « فقه اجلهاد»( ملزيد من التفاصيل يراجع كتابنا  1)
 (.396 /39« )اتريخ دمشق»( رواه ابن عساكر يف  2)
 (.398 /39( املصدر السابق ) 3)
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إرااالالل الالالالدماء، ولالالالو كالالا  يلالالالي فالالال  نصالالرته والالالالدفاأ لنالالاله،  وهللاكالاليا رفالالال  الخىي الالالل
هللا  بالحكمل والمولتل الحسنل، والجدا  بالت  هللا  أحس .  وحاو  أ  يردف

الال حالالدى واالا  لةالال : إنالاله ال يحالل سالال ي د  امالالرئ مسالى  إالف فالال  إ اأرالرف لىالالية  يوما
بعالالد إحصالالا ، أو اتالالل ن الالس ببيالالر ن الالس، فةالالل أنالالا فالال   اثالالاله: ك الالر بعالالد إيمالالا ، أو  ناالال

 .ا؟ فما وجد القو  له جوابا دة منة ف واح
 واالالالا  لةالالال  مالالالرة: أيُّةالالالا النالالالاس إ  وجالالالدت  فالالال  الحالالالقف أ  ت الالالعوا رجىالالال  فالالال  القيالالالد

. ث  اا : استب ر   إ  كنت ت ى مت، واد غ الرّت (2)اف عوهللاا، فما وجد القو  له جوابا 
 .(3)إ  كنت ّتىيْمت !!

لالاله حتالالا  الالرج الثالالوار  الصالالبر، وأبالالا أ  تسالالل السالاليوف ترييالالدا والتصالال  الخىي الالل با
 األر  بدمه، كراهللال أ  يىقا   بد  أحد ف  لنقه.

اا  معبد الخ ال  لعىال ف بال  أبال  طالالب: أو من لالل وسالعتي إي اتالل لثمالا  ولال  
نه نةا ل  القتا ، واا : م  ساللف سالي ه فىاليس اتنصرص ؟ اا : إ  لثما  كا  إماما  ، وا 

 .(4)من ، فىو ااتىنا دونه لصينا
 لالالالل وسالالالعت لثمالالالا ، إي استسالالالى  حتالالالا ّاتيالالالل؟ االالالا : المن لالالالل التالالال  االالالا : فالالالروُّ من

الْطت   ل الوي ْ }وسعت اب  آد ، إي اا  ألخيه  ي   إيل ال َ  ب س  الا ليت ْقّتى نيال  ي الد  الو   أ ن الا م  و   بيب اسي  إيل ْيالي   ي الدي
افّ  إينفي  ألي ْاّتى ي   ال ميي    ر بَ  ّللَا   أ خ   [.28الماودة: ] {اْلع 

 ضربه ابن ملجم:وصية علّي بعد أن 
وأما المثل الثان ، فةو أمير المالؤمني  لىال ف بال  أبال  طالالب ر الا   لناله، إي 
يتالربو بالاله اثنالالا  مالال  طاو الالل الخالالوارج )رالالبيب األرالالجع ، ولبالالد الالالرحم  بالال  مىجالال ( واالالد 
خالالالرج ابيالالالل ال جالالالر يالالالوار النالالالاس لىصالالالالة، فترابالالالاص ببالالالاب المسالالالجد حتالالالا دخالالالل، ف الالالربه 

ىا صىعته، فقا  لى ف كرف    وجةه: )فال ت وربُّ ربيب فرخطرص، و ربه اب  مىج  ل

                                                                                                                                                                      

 ( املصدر السابق نفسه. 1)
 رجال ورجاله أمحد، بن هللا عبد رواه(, وقال خمرجوه: صحيح. وقال اهليثمي يف اجملمع: 524( ح)544 /1( رواه أمحد يف مسنده )2)

 (.358 /39« )اتريخ دمشق»(, وانظر: 22 /7) الصحيح
 .هـ 1404 األوىل،الطبعة  ,بريوت – العلمية الكتب دار(, 45 /5( انظر: العقد الفريد )3)
 (.52 /5( املصدر السابق ) 4)
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الاعبالالل( أو بالرالالةادة، وتجمالال  النالالاس بسالالرلل لىالالا الالالرجىي ، فرمالالا رالالبيب فاسالالتطاأ أ  
ينسالاللف مالال  بالالي  النالالاس. وأمالالا ابالال  مىجالال ، فىالال  يكتالالف بجر متالاله الرالالنعاء حتالالا حمالالل بسالالي ه 

بقطي الالل فرمالالا بةالالا  لىالالا النالالاس فالالرفرجوا لالاله، وتىقالالاص المبيالالرة بالال  نوفالالل ال أخالالو الةارالالميي  ال
، فقعالد لىالا صالدرص. ثال  أابالل النالاس اف رب باله األر ، وكالا  اويالا أيفيالدا لىيه، واحتمىه 

لىا لى ف ر ا   لنه، يسالرلونه: مالا يصالنعو  باله ؟ فمالايا االا  لىال ف فال  رالر  ااتىاله 
 الببي ، وهللاو الخىي ل اآلمر المطاأ ؟.

الالبت فالالاألمر لاالالال ، فالالإ ، وا   ّأصي الالالوا االالا : )إ  ألالالش فالالاألمر إلالالال ف   آثالالرت  أ  تقتصف
 .(1)ف ربل ب ربل، وأ  تع وا أارب لىتقوى(

هللاالاليا هللاالالو منطالالق اإليمالالا :  الالربل ب الالربل، وأ  تع الالوا أاالالرب لىتقالالوى، أال مالالا أروأ 
 وما ألت  ؟؟.

تالالالرى كالالال  كالالالا  يالالاليهللاب  الالالحيل مالالال  االالالو  هللاالالاليا القاتالالالل وح بالالاله لالالالو كالالالا  األمالالالر بيالالالد 
 .(2)!الماديي  اليي  ال يخرو  الخالق، وال يرحمو  المخىوع ؟ !

 
 خلق الرحمة: 

                                                           

 - هـ 1417 الثالثة الطبعة, القاهرة – العريب الفكر دار(, طبعة 147 /3« )الكامل يف اللغة واألدب»( انظر: 1)
 .م 1997

 انظر : كتابنا ) اإلميان واحلياة ( فصل: الرمحة. 2
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وأركالال  هللانالالا لىالالا خىالالق واحالالد مالال  أخالالالع المسالالىمي ، كالالا  لالاله دورص فالال  تالالار خة ، 
 تجىت ممثرص ف  ح ارتة  وتار خة .وتةر أثرص ف  سىمة  وحربة ، و 

هللاالاليا الخىالالق هللاالالو )الرحمالالل( التالال  جعىةالالا القالالرآ  لنوانالالا لىالالا الرسالالالل المحمديالالل، 
ا}فقا  تعالا:  م  ْىن اي   و  ال ميي    ر ْحم لا  إيالَ  أ ْرس  ، ووصالف الرسالو  ن ساله [107األنبيالاء:] {ليْىع 

 .(1)"إنما أنا رحمل مةداة"ف  جمىل واحدة، فقا : 
لىالالالالا خالالالالالف اليةالالالالود الالالالاليي  ارالالالالتةروا بالبىتالالالالل والقسالالالالوة، حتالالالالا سالالالالمتة  التالالالالوراة 

الالالالْت  ثالالالال َ }الرالالالالعب)البىير الرابالالالالل( واالالالالا  القالالالالرآ  لالالالالنة :  الالالال ْ  ّاّىالالالالوّبّك ْ  ا س  الالالال    ي ليالالالالي   ب ْعالالالالدي  مي  ف ةي
ار ةي  ج  اْلحي دُّ  أ وْ  ك   .[74البقرة: ] {ا ْسو ةا  أ ر 

والمسالالالالىمو  يسالالالالالتمدو  رحمالالالالالتة  مالالالال    تعالالالالالالا، الالالالالاليو سالالالالما ن سالالالالاله )الالالالالالرحم  
  ي   ي ْسالبي }مت المنا  فال  البسالمىل  –مال  أسالماء   الحسالنا  -الرحي ( وهللااليا  االسالما  

التالال  افتتحالالت بةالالا جميالال  سالالور القالالرآ  الاالالر  ، والتالال  ي تالالت  المسالالى  بةالالا  { ي يْ حي الالالرَ   ي م  حْ الالالرَ 
ألمالالالاله كىةالالالا، حتالالالا أاىالالاله إيا أاالالالل، ورالالالربه إيا رالالالرب. ومت الالالمنا  فالالال  )ال اتحالالالل( التالالال  

ْمالدّ }هللاا المسى  ف  صىواته كل يالو  سالب  لرالرة مالرة قرؤ ي ي  اْلح  الال ميي    ر بفي  ّلليَ  الالَرْحم  ي  * اْلع 
ي ي   [.3, 2{ ]ال اتحل:الَرحي

)أرحالال  الالالراحمي ( وأنالاله )خيالالر  ومالال  أوصالالاف   تعالالالا فالال  القالالرآ : أنالاله سالالبحانه
الالالالالالالالو    ْ تيالالالالالالالالم  حْ ر  و  } واالالالالالالالالد وصالالالالالالالالف تعالالالالالالالالالا ن سالالالالالالالاله فقالالالالالالالالا : الالالالالالالالالراحمي (. الالالالالالالال لَ ّكالالالالالالالال ْت ع  سي  {ء   ْ ر 

 [.156األلراف:]
الالا و  ن الالبَ ر  }وجالالاء فالال  القالالرآ  لىالالا لسالالا  المالوكالالل:  الال لَ ّكالال ْت ع  سي الالحْ رَ  ء   ْ ر  الالىْ لي و   لا م  { اما

 [.7غافر:]
ولقد كالا  أهللاال  مالا يطىالب المالؤم  مال  رباله لن ساله ولمال  يحالب: الرحمالل والمب الرة، 

ّاالالالاللْ }مالالالال    سالالالالبحانه، كمالالالالا االالالالا    تعالالالالالا لرسالالالالوله:  الالالال ْ  اْغ يالالالالْر  ر بفي  و  ْيالالالالرّ  و أ ْنالالالالت   و اْرح   خ 
ميي     [.118{ ]المؤمنو :الَراحي

                                                           

 ،(223 /3) األوسط يف والطرباين الذهيب، ووافقه شرطهما، على وصحَّحه ،(91 /1) اإلميان يف احلاكم رواه( 1)
 (.2345اجلامع )ه األلباين يف صحيح صححو  هريرة، أيب عن ،(164 /2) الشعب يف والبيهقي
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َبن الالا}: اولةمالالا وحكالالا القالالرآ  لالال  أبينالالا آد  وأمنالالا حالالواء، بعالالد أاىةمالالا مالال  الرالالجرة  ر 
ن ا ت ى ْمن ا ْمن ا ل ن ا ت ْب يْر  ل  ْ  و ا ي ْ  أ ْنّ س  ت ْرح  ري     مي    ل ن ّكون  َ  و  اسي  [.23األلراف: ] {اْلخ 

 .[47هللاود: ] {    ْ ري اسي خ  الْ       مفي اّ أ    ْ ني مْ ح  رْ ت  و    ْ لي  ْر  ي بْ  ت  الَ ا ي و  }ودلاء سيدنا نوش: 
الالالألي  و    ْ ليالالال ْر  يالالالاغْ  بفي ر  } واالالالا  سالالاليدنا موسالالالا: الالالرْ أ   ت  ْنالالالأ  و   ي  تيالالالم  حْ ر    ْ ا فيالالالن الالالىْ خي دْ أ  و    ْ خي   ّ ح 

 [.151{ ]األلراف:   يْ مي احي الرَ 
الالالأ   هّ َبالالالى ر  اد  ن الالال يْ إي }واالالالا  سالالاليدنا أيالالالوب:  الالال    ني َسالالالم    ْ نفي الالالرْ أ   ت  ْنالالالأ  و   رُّ ال ُّ {    يْ مي احي الالالالرَ   ّ ح 

 .[83]األنبياء:
الالن الالا آتي ن الالبَ ر  }ودلالالا فتيالالل الاةالالف االالالوا:  الالحْ ر   ي  نْ دّ   َلالالا مي الالن الالل   يْ يفيالالهللا  و   لا م  الالا ر  ن الالري مْ أ    ْ ا مي ا{ دا ر 

 .[10[الاةف:
 .[286البقرة:{ ]ان  مْ ح  ارْ ا و  ن  ل   ْر  ي اغْ ا و  نَ ل   فّ الْ و  }ولىمنا أ  ندلوص فنقو : 

الالالالالةّ مْ ح  ارْ  بفي ر  }ولىالالالالال  الولالالالالالد أ  يالالالالالدلو ألبويالالالالاله فيقالالالالالو :  الالالالالا ك  م  الالالالال  ْ اني يفالالالالالبَ ا ر  م  { ارا يْ بي ص 
 [.24اإلسراء: ]

الراحمالو  يالرحمة  "كما وصالانا الرسالو  الاالر   لىالا أ  نتحىالا بخىالق الرحمالل : 
 .(1)"الرحم . ارحموا م  ف  األر  يرحمك  م  ف  السماء

 .(2)"م  ال يرح  ال يرح واا : "
و تجىا هللايا الخىالق أو  مالا يتجىالا فال  معامىالل ال الع اء الاليي  ال حالو  لةال  وال 

ا  األلجالالال ، وسالالالنتحده لالالال  تجىفيالالالات خىالالالق المر الالالا والعجالالال ة، ومثالالالل الحيالالالو  :مثالالالل ,االالالوة
 حمل ف  تار خنا ف  مجالي  مةمي :الر 
 الرحمة بالمرضى: مجال -1

                                                           

 الرب يف والرتمذي ،(4941) األدب يف داود وأبو لغريه، صحيح: خمر  جوه وقال( 6494)( ح11/33) أمحد رواه (1)
 عدة أحاديث مع ذكره أن بعد: وقال ،(159 /4) والصلة الرب يف واحلاكم صحيح، حسن: وقال ،(1924) والصلة

 بن هللا عبد عن ،(925) الصحيحة يف األلباين وصحَّحه الذهيب، ووافقه صحيحة، كلها  األحاديث وهذه: الباب يف
 .عمرو

 .عن أيب هريرة(, 2318(, ومسلم يف الفضائل )5997: رواه البخاري يف األدب )متفق عليه (2)
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مجالالا  الرحمالالل بالمر الالا بإنرالالاء المسترالال يات التالال  لنالال  بةالالا المسالالىمو   األول:
 ف  تار خة  أبى  لنايل.

 مجا  الرحمل بالحيوا ، الت  لىمسىمي  فيةا السبق والقيْدش المعىفا. والثاني:
 المستشفيات الخيرية في تاريخنا اإلسالمي: 

وليسم  ل  اارو  هللانا أ  أنقل ف  هللااليا المجالا  صال حات م اليول ، ممالا سالجىه 
ال قيه الداليل اإلسالم  الابير الدكتور مصط ا السالبال  فال  كتاباله القالي  )مال  رواوال  

يه سالالالر   لالالال  المسترالالال يات ح الالالارتنا(، االالالا  رحمالالاله   تعالالالالا ور الالال  لنالالاله بعالالالد حالالالد
 المتنقىل:

)وأمالالا المسترالال يات الثابتالالل ، فقالالد كانالالت كثيالالرة ت الالي  بةالالا المالالد  والعواصالال ، ولالال  
تخالالالل بىالالالدة صالالالبيرة فالالال  العالالالال  اإلسالالالالم  يوموالالالي مالالال  مسترالالال ا فالالالراثر، حتالالالا إ  ارطبالالالل 

 وحدهللاا كا  فيةا خمسو  مستر ا.
وتنولالالالالالالالالت المسترالالالالالالالال يات، فةنالالالالالالالالاي مسترالالالالالالالال يات لىجالالالالالالالاليش يقالالالالالالالالو  لىيةالالالالالالالالا أطبالالالالالالالالاء 

اء الخىي الل والقالواد واألمالراء، وهللانالاي مسترال يات لىمسالاجي ، مخصوصو ، لدا لال  أطبال
يطوف لىية  األطباء ف  كل يو  فيعالجو  مر اهللا  باألدويل الال مل، وممالا كتالب باله 
الالالو  ر لىالالا بالال  ليسالالا بالال  الجالالراش إلالالا سالالنا  بالال  ثابالالت روالاليس أطبالالاء ببالالداد : )فكالالرت 

  وج الاء أمالاانة  أ  ف  أمر م  ف  الحبوس )السجو (، وأنه ال يخىوا مال  كثالرة لالددهللا
تنالة  األمرا ، فينببال  أ  ن الرد لةال  أطبالاء يالدخىو  إلالية  فال  كالل يالو ، وتحمالل إلالية  

 األدويل واألرربل، ويطوفو  ف  ساور الحبوس، ويعالجو  فيةا المر ا(.
وهللاناي محطات لإلسعاف كانت تقا  بالقرب م  الجوام  واألماا  العامل التال  

ا المقر  و: أ  اب  طولالو  حالي  بنالا جامعاله الرالةير فال  ي دح  فيةا الجمةور. ويحدثن
مصالالالالر: لمالالالالل فالالالال  مالالالالؤخرص مي الالالالرة وخ انالالالالل رالالالالراب )أو صالالالاليدليل أدويالالالالل( وفيةالالالالا جميالالالال  

مالالالال   الرالالالالرابات واألدويالالالالل، ولىيةالالالالا خالالالالد ، وفيةالالالالا طبيالالالالب جالالالالالس يالالالالو  الجمعالالالالل، لمعالجالالالالل
 يصابو  باألمرا  م  المصىي .

بةالا لمعالجالل الجمةالور، وكانالت وهللاناي المستر يات العامل، الت  كانت ت ت  أبوا
، واسالال  لإلنالالاه، وكالالل رتقسالال  إلالالا اسالالمي  من صالالىي  بع الالةما لالال  بعالال : اسالال  لىالاليكو 
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اس  فيه االات متعددة، كل واحدة منةا لنوأ م  األمرا ، فمنةا لسمرا  الداخىيالل، 
ومنةا لىعيو ، ومنةا لىجراحل، ومنةا لىاسور والتجبير، ومنةا لسمرا  العقىيل. واسال  

، إلالالالا غالالالرف أي الالالا، فبالالالرف منةالالالا لىحميالالالاتا  الداخىيل)الباطنيالالالل( كالالالا  مقسالالالما األمالالالر 
وغالالالالرف لإلسالالالالةا  وغيالالالالر يلالالالالي. ولاالالالالل اسالالالال  أطبالالالالاء لىالالالالية  روالالالاليس، فالالالالرويس لسمالالالالرا  
الباطنيل، ورويس لىجراحي ، ورويس لىاحالي  )أو أطباء العيو (، ولال األاسا  رواليس 

ترالالال ا. وكالالالا  األطبالالالاء لالالالا  يسالالالما : "سالالالالور"، وهللاالالالو لقالالالب لالالالرويس األطبالالالاء فالالال  المس
يرتبىو  بالنوبل، ولال طبيب وات معي  يال   فيه االاته الت  يعالال  فيةالا المر الا. 
واالال  كالالل مسترالال ا لالالدد مالال  ال رارالالي  مالال  الرجالالا  والنسالالاء والممر الالي  والمسالالالدي ، 
ولةالال  رواتالالب معىومالالل وافالالرة. فالال  كالالل مسترالال ا صالاليدليل كانالالت تسالالما "خ انالالل الرالالراب"  

والمعاجي  الن يسالل، والمربيالات ال الاخرة، وأصالناف األدويالل، والعطالور فيةا أنواأ األرربل 
ال اوقالالالالالل التالالالالال  ال توجالالالالالد إال فيةالالالالالا، وفيةالالالالالا مالالالالال  اآلالت الجراحيالالالالالل، واألوانالالالالال  ال جاجيالالالالالل، 

 وال بادو وغير يلي، وما ال يوجد إال ف  خ او  المىوي.
وكانالالت المسترالال يات معاهللاالالد طبيالالل أي الالا، ف الال  كالالل مسترالال ا إيالالوا  كبيالالر )االالالل 

بيالالالرة( لىمحا الالالرات، يجىالالالس فيةالالالا كبيالالالر األطبالالالاء والطالالالالب وبجالالالانبة  اآلالت والاتالالالب، ك
فيقعالالد التالميالالي بالالي  يالالدو معىمةالال ، بعالالد أ  يت قالالدوا المر الالا و نتةالالوا مالال  لالجةالال ، ثالال  
تجرى المباحاله الطبيالل والمناارالات بالي  األسالتاي وتالمياليص، والقالراءة فال  الاتالب الطبيالل، 

ه تالميالالاليص إلالالالا داخالالالل المسترالالال ا ليقالالالو  بالالالإجراء وكثيالالالرا مالالالا كالالالا  األسالالالتاي يصالالالطحب معالالال
الالالدروس العىميالالل لطالبالاله لىالالا المر الالا بح الالورهللا  ، كمالالا يقالال  اليالالو  فالال  المسترالال يات 
المىحقل بكىيات الطب، اا  اب  أب  أصاليبعل، وهللاالو ممال  درس الطالب فال  البيمارسالتا  

جالل النورو بدمرق: )كنالت بعالدما ي الرم الحكالي  مةاليب الالدي  ، والحكالي  لمالرا  مال  معال
المر الالا المقيمالالي  بالبيمارسالالتا  وأنالالا معةالال  ، أجىالالس مالال  الرالاليخ، ر الالا الالالدي  الرحبالال  
فرلالالاي  كي يالالالل اسالالتدالله لىالالالا األمالالرا  وجمىالالالل مالالا يصالالال ه لىمر الالا ومالالالا يكتالالب لةالالال  ، 

 وأبحه معه ف  كثير م  األمرا  ومداواتةا(.
وكالالالا  ال يسالالالم  لىطبيالالالب بالالالاالن راد بالمعالجالالالل حتالالالا يالالالؤدو امتحانالالالا أمالالالا  كبيالالالر 

بالالالاء الدولالالالل، يتقالالالد  إليالالالاله برسالالالالل فالالال  ال الالالال  الالالاليو ير الالالد الحصالالالالو  لىالالالا اإلجالالالا ة فالالالال  أط
معاناته، وهللا  م  ترلي ه أو ترليف أحد كبار لىماء الطب، له لىيةالا دراسالات ورالروش، 

الطالالب، واالالد ات الالق  فيمتحنالاله فيةالالا ويسالالرله لالال  كالالل مالالا يتعىالالق بمالالا يسالالم  لالاله بم اولالالل مةنالالل
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ر أ  بعالال  األطبالالالاء أخطالالر فالال  لالالالج رجالالالل فالال  أيالالالا  الخىي الالل المقتالالد هللاالالال319فالال  لالالا  
فمالالالات، فالالالرمر الخىي الالالل أ  يمالالالتح  جميالالال  أطبالالالاء ببالالالداد مالالال  جديالالالد، فالالالامتحنة  سالالالنا  بالالال  
ثابت كبيالر أطبالاء ببالداد ، فبىال  لالددهللا  فال  ببالداد وحالدهللاا ثمانماوالل طبيالب وني الا وسالتي  

راء طبيبا ، هللايا لدا لم  ل  يمتحنوا م  مراهللاير األطبالاء ، ولالدا أطبالاء الخىي الل والالو  
 واألمراء.

وال ي وتنالالالا أ  نالالاليكر أنالالاله كالالالا  يىحالالالق بكالالالل مسترالالال ا مكتبالالالل لالالالامرة بكتالالالب الطالالالب 
وغيرهللاالالالا ممالالالا يحتاجالالاله األطبالالالاء وتالميالالاليهللا  ، حتالالالا االالالالوا : إنالالاله كالالالا  فالالال  مسترالالال ا ابالالال  
طولالالالو  بالقالالالاهللارة خ انالالالل كتالالالب تحتالالالوو لىالالالا مالالالا ي  الالالد لىالالالا ماوالالالل ألالالالف مجىالالالد فالالال  سالالالاور 

 العىو .
ات، فقالد كالا  مجانالا لىجميال ، ال فالرع بالي  غنال  أما نتا  الدخو  إلا المسترال ي

وفقيالالر، وبعيالالد وار الالب ، ونابالاله وخامالالل. ي حالالو المر الالا أوال بالقالالالل الخارجيالالل، فمالال  
كا  به مر  خ يف يكتب له العالالج، ويصالرف مال  صاليدليل المسترال ا، ومال  كانالت 
حالتالاله المر الاليل تسالالتوجب دخولالاله المسترالال ا كالالا  يقيالالد اسالالمه ، و الالدخل إلالالا الحمالالا  ، 

  لنه ثياباله فتو ال  فال  مخال   خالاو، ثال  يعطالا لاله سالر ر م الروش برثالاه جيالد، وتخى
ثالال  يعطالالا الالالدواء الالاليو يعينالاله الطبيالالب، والبالالياء الموافالالق لصالالحته ، بالمقالالدار الم الالرو  
لالالالاله. وكالالالالا  غالالالالياء المر الالالالا يحتالالالالوو لىالالالالا لحالالالالو  األغنالالالالا  واألبقالالالالار والطيالالالالور والالالالالدجاج، 

كامىالل فال  الوجبالل الواحالدة، فالإيا  ولالمل الر اء أ  يرال المر   رغي ا كامال ودجاجل
  رالال اؤص ألطالال  تالالقالالالل المخصصالالل لىنالالااةي ، حتالالا إيا أصالالب  فالال  دور النقاهللاالالل أدخالالل ال

بدلالالل مالال  الثيالالاب الجديالالدة ، ومبىبالالا مالال  المالالا  يك يالاله إلالالا أ  يصالالب  االالادرا لىالالا العمالالل. 
وكانالالت غالالرف المسترالال ا نتي الالل تجالالرو فيةالالا الميالالاص، واالاتالاله م رورالالل برحسالال  األثالالاه، 

مستر ا م ترو  لىا النتافالل، ومراابالو  لىقيالود الماليالل، وكثيالرا مالا كالا  الخىي الل ولال 
 أو األمير يت قد بن سه المر ا ، ويررف لىا حس  معامىتة .

هللاالالاليا هللاالالالو النتالالالا  السالالالاود فالالال  جميالالال  المسترالالال يات التالالال  كانالالالت ااومالالالل فالالال  العالالالال  
رالق والقالاهللارة اإلسالم ، سواء فال  المبالرب أ  فال  المرالرع.. فال  مسترال يات ببالداد ودم

والقالالالالالدس ومكالالالالالل والمدينالالالالالل والمبالالالالالرب واألنالالالالالدلس.. وسنقتصالالالالالر فالالالالال  حالالالالالديثنا لىالالالالالا أربالالالالال  
 مستر يات ف  أرب  مد  م  لواص  اإلسال  ف  تىي العصور:
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هللاالالال 371األولالالا ال المسترالال ا الع الالدو بببالالداد: بنالالاص ل الالد الدولالالل بالال  بويالاله لالالا  
لحالالال  فالالال  أربعالالالل بعالالالد أ  اختالالالار الالالالرا ى الطيالالالب المرالالالةور مكانالالاله بالالالر  و الالال  أربالالال  اطالالال  

، فىما أصب  وجد أحسنةا ف  المكالا  الاليو أاالي  لىياله المسترال ا فيمالا ليالا  أنحاء ببداد
ه مالال  األطبالالاء أربعالالل ولرالالر   بعالالد، فالالراي  المسترالال ا وأن الالق لىيالاله مالالا  لتالالي ، وجمالال  لالال

، وألحق به كل ما يحتاج إليه م  مكتبل لىميل وصيدليل ومطابخ ومخالا  . وفال  اطبيبا 
 الخىي الالالل القالالالاو  بالالالرمر   هللاالالاليا المسترالالال ا، وجمالالال  فيالالاله مالالال  األرالالالربل هللاالالالال جالالالَدد  449لالالالا  

، وأاالالا  ال الالرش والىحالالف لىمر الالا، والعطالالور اوالعقالالااير التالال  يعالال  وجودهللاالالا كثيالالرا واألدويالالل 
الطبيالالالل واألسالالالرة والالالالثى  والمسالالالتخدمي  واألطبالالالاء وال رارالالالي ، ولالالاله بوابالالالو  وحالالالراس، وفيالالاله 

تنقالالالل  هار والبقالالالو ، والسالالال   لىالالالا ماوالالالالثمالالال حمالالالا ، وبجانبالالاله بسالالالتا  االالالد حالالالوى كالالالل أنالالالواأ
 ال ع اء وال قراء، واألطباء يتناوبونة  بكرة ولريل، و بيتو  لندهللا  بالنوبل.

الثالالان  ال المسترالال ا النالالورو الابيالالر بدمرالالق: أنرالالرص السالالىطا  المىالالي العالالاد  نالالور 
  مالال  مالالا  أخالاليص فيديالالل مالال  أحالالد مىالالوي ال الالرن ، وكالالا  1154هللاالالال 549الالالدي  الرالالةيد سالالنل 

أنالاله واالالف  :ه مالال  أحسالال  مالالا بنالال  مالال  المسترالال يات فالال  الالالبالد كىةالالا، رالالر  فيالالهحالالي  بناوالال
يا ا طر األغنيالاء إلالا األدويالل التال  فياله يسالم  بةالا، وكالا   لىا ال قراء والمسااي ، وا 

الالال لاالالالل مالالالر   يقصالالالدص. واالالالد دخىالالاله ابالالال  ّجبيالالالر الرحالالالالل لالالالا   االرالالالراب فيالالاله والالالالدواء ّمباحا
وت قالدهللا  لرالؤونة ، وا لالداد مالا يصالىحة  مال  فوصالف لنايالل األطبالاء بالمر الا  هللاال،580

األدويالالالالل واألغييالالالالل، وكالالالالا  فيالالالاله اسالالالال  خالالالالاو بالالالالاألمرا  العقىيالالالالل، يوثالالالالق فيالالالاله المجالالالالاني  
 .بالسالسل م  العنايل بعالجة  وغياوة 

هللاالالالال رجالالالل ألجمالالال  مالالال  أهللاالالالل 831و الالاليكر بعالالال  المالالالؤرخي  أنالالاله  ار دمرالالالق لالالالا  
ر إلا كثالرة أطباواله، وّحسال  ال  ل واليوع والىطافل، فىما دخل المستر ا النورو، ونت

العنايالالل بمر الالاص، ومالالا يحتويالاله مالال  المماالالل والتحالالف والىطالالاوف التالال  ال تحصالالا، أراد أ  
يختبر معرفل أطباوه، فتمار  وأاا  باله ثالثالل أيالا ، ورواليس األطبالاء يتالردد إلياله ليختبالر 
 الع ه، فىمالالا جالس نب الاله لىالال  أناله غيالالر مالر  ، وأنالاله أراد اختبالالار أطباواله، فوصالالف لالاله 

ل الحسالنل والالدجاج المسالمنل والحىالوى واألرالربل وال واااله المتنولالل. ثال  بعالد ثالثالل األطعم
فعالالرف األلجمالال  أنةالال  … أيالالا  كتالالب لالاله وراالالل يقالالو  فيةالالا: إ  ال الاليافل لنالالدنا ثالثالالل أيالالا 

فطنالالالالوا لقصالالالالدص وأنةالالالال  است الالالالافوص فالالالال  المسترالالالال ا هللاالالالاليص المالالالالدة كىةالالالالا. واالالالالد اسالالالالتمر هللاالالالاليا 
هللاال، حياله أنرالي مسترال ا البربالاء، وهللاالو 1317المستر ا يقو  بعمىه العتي  حتا سنل 
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المستر ا اليو تررف لىيه اآل  كىيالل الطالب فال  الجامعالل السالور ل، فرا الل المسترال   
 النورو، ث  استعمل مدرسل أهللاىيل.

 امعالالروف بمارسالالتا  االالالوو ، كالالا  دارا الثالالاله ال المسترالال ا المنصالالورو الابيالالر: ال
لةا المىي المنصور سيف الدي  ا هللاالال 683الوو  إلا مستر ا لا  لبع  األمراء، فحوف

ا ومدرسالالل ألالف درهللاالال  فال  كالالل سالالنل، وألحالق مسالالجدا  ، وأواالف لىيالاله مالا يبالالل لىيالاله 1284
 لسيتا . اومكتبا 

االوا: وكالا  سالبب بناواله أ  المىالي المنصالور االالوو ، لمالا توجاله وهللاالو أميالر إلالا 
  أصالالالابه بدمرالالالق مالالالر ، فعالجالالاله 1275غالالال و الالالالرو ، فالالال  أيالالالا  التالالالاهللار بيبالالالرس لالالالا  

بردويالالالل أخالالاليت لالالاله مالالال  المسترالالال ا النالالالورو الابيالالالر، فبالالالرأ، وركالالالب حتالالالا رالالالاهللاد  األطبالالالاء
ي أ  يبنالال  مثىالاله، فىمالالا صالالار المسترالال ا بن سالاله، فرلجالالب بالاله ونالالير هلل إ  آتالالاص   المىالال

 اختار هللايص الدار فارتراهللاا وحولةا إلا مستر ا. اسىطانا 
نت الالاأ الالالدخو  إليالاله واالوكالالا  آيالالل مالال  آيالالات الالالدنيا فالال  التنتالالي  والترتيالالب، جعالالل 

الال بالالد  وراأ  ورليالالل ، وجعالالل لمالال  يخالالرج  امنالاله مباحا لجميالال  النالالاس مالال  يكالالر وأنثالالا، وّحالالر  ول 
منالاله مالال  المر الالا لنالالد بروالاله كسالالوة، ومالال  مالالات ّجةالال  وكّ الال ف وّدفالال . ولالالي  فيالاله األطبالالاء 
صالالالش  مالال  مختىالالف فالالروأ الطالالب، كمالالا وتالالف لالاله ال رارالالي  والخدمالالل لخدمالالل المر الالا وا 

دمتة  فالالالال  الحمالالالالا ، بحيالالالاله كالالالالا  لاالالالالل مالالالالر   بة  وخالالالالامالالالالاانة  وتنتي ةالالالالا وغسالالالالل ثيالالالالأ
الالمالالا  بخدمتالاله، وجعالالل لاالالل مالالر   سالالر را رخصالالا  يقو  ، وأفالالرد لاالالل طاو الالل ا كالالامالا ا وفرارا
يجىالالس فيالاله األطبالالاء إللقالالاء دروس  اأمالالاا  تخالالتو بةالال ، ورتالالب فيالاله مكاناالال مالال  المر الالا

 الطب لىا الطىبل.
مالالالال    يقالالالالي  فيالالالاله االسالالالالت ادة منالالالاله ليسالالالالت مقصالالالالورة لىالالالالا مالالالال :ومالالالال  أروأ مالالالالا فيالالالاله

تالالب    لمالال  يطىالالب وهللاالالو فالال  من لالاله مالالا يحتالالاج إليالاله مالال  األرالالربل واألغييالالل المر الالا، بالالل ر 
واألدويل.. وأَدى هللايا المستر ا لمىه اإلنسان  الجىيل حتا أخبر أطباء العيالو  الاليي  
لمىوا فيه: أنه كا  يعال  فيه كل يو  مال  المر الا الالداخىي  إلياله والنالااةي  الخالارجي  

يخالالرج منالاله كالالل مالال  يبالالرأ مالال  مالالر ، حتالالا ّيعطالالا كسالالوة لىباسالاله  أربعالالل آالف ن الالس، وال
 ودراهللا  لن قاته، حتا ال ي طر لاللتجاء إلا العمل الراع فور خروجه.
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ومالالال  أروأ مالالالا فيالالاله أي الالالا: الالالالنو فالالال  وا تالالاله لىالالالا أ  ّيقالالالد  طعالالالا  كالالالل مالالالر   
يصالالةا إلالا ب بديل خاصل به م  غير أ  يسالتعمىةا مالر   آخالر، ووجالوب تبطيتةالا  وا 

 ةيا الركل.المر   ب
: أ  المؤرفياي  فيه م  المر ا كالانوا يع لالو  فال  االالل اوم  أروأ ما فيه أي ا 

من الالالردة يرالالالن و  فيةالالالا آيانةالالال  بسالالالماأ ألحالالالا  الموسالالاليقا الرالالالجيل، أو يتسالالالىو  باسالالالتماأ 
القصالالالالالو يىقيةالالالالالا لىالالالالالية  القصالالالالالاو، وكالالالالالا  النالالالالالااةو  مالالالالالنة  تمثالالالالالل أمالالالالالامة  الروايالالالالالات 

الالاليو يتعارفالاله أهللاالالل القالالرى(، وكالالا  المؤينالالو  الم الالحكل، ومرالالاهللاد مالال  الالالراو البىالالدو )
دو  فالال  المسالالجد المالصالالق لالاله يؤينالالو  فالال  السالالحر ابالالل ميعالالاد ال جالالر بسالالالتي ، و نرالال

الال آلال  المر الالا الالاليي  ي الالجرهللا  السالالةر وطالالو  الواالالت.  ااألنارالاليد برصالالوات نديالالل تخ ي ا
  فرالالالاهللادهللاا 1798واالالالد اسالالالتمرت هللاالالاليص حتالالالا دخالالالو  الحمىالالالل ال رنسالالاليل إلالالالا مصالالالر لالالالا  

 ال رنسيو  برلينة  وكتبوا لنةا.العىماء 
وهللايا لعمر   سمو إنسان  لجيب، وفطنل طيبل لال  يتنباله إليةالا العالال  الحالديه 

 إال ف  العصر الحا ر.
و يكرن  هللايا بمالا كنالت سالمعته فال  مدينالل طالرابىس لال  واالف غر الب مخصالو 

تحالالالدثا  بجانالالالب المر الالالا حالالالديثا ا، فيثنالالالي  يمالالالرا  بالمسترالالال يات يومياالالالار عالالاله لتوتيالالالف 
 ليسمعه المر ا بما يوح  له بتحس  حالته واحمرار وجةه وبر ق لينيه. اخافتا 

ونالالرى مالال  ال اوالالدة أ  نالاليكر نالالو الوا يالالالل لةالاليا المسترالال ا العتالالي ، كمالالا يكرهللاالالالا 
 تاريخ البيمارستانات في اإلسالم:مؤلف 

)فإ  أحق ما انتة ت فرو أجالرص العال او ، وأحالر ت مواهللاالب بالرص البنالاو ، وأجالدر 
نا  ثوابه كل نالاو ، وأولالا مالا توجاله إلياله كالل متوجاله واالا  إلياله كالل االاو : مالا ما تنبه الغت

لالالادت بالالالخيرات لواوالالدص، و ادت فالال  المسالالرات  واوالالدص، واسالالتمرت لىالالا اآلبالالاء فواوالالدص، 
واسالالالالتقرت لىالالالالا التقالالالالوى بتطالالالالاو  اآلمالالالالا  اوالالالالالدص، وهللاالالالال  األواالالالالاف العمالالالالي  برهللاالالالالا، المقالالالالي  

لحسالنات التال  هللاال  الجنالا ، والّقّربالات التال  أجرهللاا، الجسي  وفرهللاا، الاالر   يخرهللاالا، فةال  ا
والن قالات التال  هللاال   فيةا ر وا  الالرحم ، والصالداات التال  هللاال  مةالور الحالور الحسالا ،

بحور األجور والىؤلؤ والمرجا .. وال يخ ا مالا فيةالا مال  إدخالا  السالرور لىالا المالر   
يصالا  الحبالور إلالا اىباله الاسالير، وا غناواله بإيواواله ومداواتاله الاليو ال  يعبالر لال  ال قير، وا 
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العالال  بسالرص  لوفور أجرهللاا بتعبير، فطوبا لم  لامل موالص الع  ال  الب الار، ورااباله مراابال
ونجواص ف  اإليراد واإلصدار، فرار ه أحس  القرو  لىا حسب اإلمكالا  واالاتالدار. 
وانتة  ال رصل باالستباع، وأحر  باغتنا  أجرهللاا اصالب السالباع، فسالالد ال قيالر المسالى  

م  لالياب رباله الخالالع، ورجالاء أ   اومداواة سقمه، مسالدة تنجيه غدا  ،لىا إ الل ألمه
التاو  له بةا لنالد   الرتبالل العتمالا، وا  ،اا وال هللا  الما لقربالل التال  ال يخالاف برجرهللاالا ّتىما

 .اوالحسنل الت  ال تبق  لينبه هللاما 
ولما لىال  باليلي موالنالا الساليد األجالل، السالىطا  المىالي المنصالور العالال  العالاد .. 

وهللانالالالالا ت الالالاليكر الوا يالالالالّل وصالالالال ه … ) أمالالالالرص الرالالالالر ف بواالالالالف البيمارسالالالالتا  المنصالالالالورو  فتقالالالالد 
ومكانالالاله وأواافالالاله(: لمالالالداواة مر الالالا المسالالالىمي  الرجالالالا  والنسالالالاء مالالال  األغنيالالالاء المثالالالر  ، 
وال قراء المحتاجي ، بالقاهللارة ومصالر و الواحيةا، مال  المقيمالي  بةالا والالواردي  إليةالا مال  

وأوصالالافة ، وتبالالاي  أمرا الالةا وأوصالالابة ، مالال  الالالبالد واأللمالالا  لىالالا اخالالتالف أجناسالالة  
أمالالالالرا  األجسالالالالا  اىفالالالالت أو كثالالالالرت، ات قالالالالت أو اختى الالالالت، وأمالالالالرا  الحالالالالواس خ يالالالالت  أو 

وأو  مالالالا يجالالالب  ,تةالالالرت، وأمالالالرا  العقالالالو  التالالال  ح تةالالالا ألتالالال  المقاصالالالد واألغالالالرا 
اإلابا  لىيه دو  االنحراف لنه واإللرا ، وغير يلي مما تدلو حاجل اإلنسا  إلالا 

صالال الحه، باألدويالل والعقالالااير المتعارفالل لنالالد أهللاالل صالالنالل الطالب، واالنرالالبا  صالالحه وا 
الالالفيالالاله بعىالالال  الطالالالب واالرالالالتبا  بالالاله ا، وبىبالالالالاء ا ورالالالبانا ا، ورالالاليوخا ا ووحالالالدانا ، يدخىونالالالاله جمولا

، يقالالي  بالاله المر الالا ال قالالراء مالال  الرجالالا  والنسالالاء لمالالداواتة  إلالالا اا، وحرمالالاا وولالالدانا وصالالبيانا 
عالالالالد فيالالالاله لىمالالالالداواة، وي الالالالرع لىبعيالالالالد والقر الالالالب، حالالالالي  بالالالالروة  ورالالالال اوة ، ويصالالالالرف مالالالالا هللاالالالالو مّ 

واألهللاىالالالال  والبر الالالالب، والقالالالالوو وال الالالالعيف، والالالالالدان  والرالالالالر ف، والعىالالالال  والحقيالالالالر، والبنالالالال  
والم  الالالالالو  وال ا الالالالالل، والمرالالالالالةور  وال قيالالالالالر، والمالالالالالرمور واألميالالالالالر، واأللمالالالالالا والبصالالالالالير،

را  والخامل، والرفي  والو ي ، والمترف والصعىوي، والمىيالي والممىالوي، مال  غيالر ارالت
لعو  م  األلالوا ، وال تعالر   بإنكالار لىالا يلالي وال التالرا ، بالل لمحال  ف الل 
  وط ولالاله الجسالالي ، وأجالالرص الاالالر  ، وبالالرص العمالالي ، وأمالالرص بالالإجراء الن قالالات لىالالا مالال  يقالالو  
بمصالالال  المر الالا بالاله مالال  األطبالالاء والاحالالالي ، والجالالراوحيي  وطبالالاخ  الرالالراب والمالال اور 

  واألدويالالل واّلم سالالةال ت الم الالردة والمركبالالل، ولىالالا والطعالو ، وصالالانع  المعالالاجي  واألاحالالا
ْت لالادة أمثالالة  باليلي،  الر  القوم ل وال راري  والخ ا  واألمناء والمبارالر   وغيالرهللا  ممال  ج 
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، (1)لىالالالالالا مالالالالالا يقالالالالالو  بمالالالالالداراة المر الالالالالا مالالالالال  األطعمالالالالالل واألرالالالالالربل واألاحالالالالالا  والرالالالالاليافات
لم الالالردة، وال الالالرش والقالالالدور والمعالالالاجي  والمالالالراهللا  واألدهللاالالالا  والرالالالبات، واألدويالالالل المركبالالالل وا

 واآلالت المعدة لالنت اأ بةا ف  مثىه.
ويصرف الناتر م  ر   هللايا الواف ما تدلو حاجل المر الا إلياله مال  مرالمو  
ف  كل يو ، و بادو فخار برس  أغييتة ، وأاداش  جالاج وغالرار برسال  أرالربتة ، وكيال ا  

حالالر النيالالل المبالالاري وأبالالار ق فخالالار، واصالالارو فخالالار، و  الالت لىواالالود لىالالية ، وبمالالاء مالال  ب
باسالالال  رالالالربة  وأغالالالييتة  وألجالالالل تبطيالالالل أغالالالييتة  لنالالالد صالالالرفةا لىالالالية ، وفالالال  ثمالالال  مالالالراوش 

 .خوو ألجل استعمالة  إياهللاا ف  الحر
ويصرف الناتر ثم  يلي مال  ر ال  هللااليا الواالف، فال  غيالر إسالراف وال إجحالاف، 

 لثواب.لو الحاجل ل  ادة األجر واوال   ادة لىا ما يحتاج إليه، كل يلي بحسب ما تد
يانالالل واألمانالالل ويصالالرف النالالاتر فالال  هللاالاليا الواالالف لالالرجىي  مسالالىمي  موصالالوفي  بالد

لمخ   حاصل الت رال، يتولا ت راالل األرالربل واألاحالا  واأللرالاب  ايكو  أحدهللاما خا نا 
والمعالالاجي  واألدهللاالالا  والرالاليافات، والمالالريو  لالاله فالال  صالالرف يلالالي مالال  المبارالالر  ، ويكالالو  
اآلخالالالالر أمينالالالالا يتسالالالالى  صالالالالبيحل كالالالالل يالالالالو  ولرالالالاليته أاالالالالداش الرالالالالراب المختصالالالالل بالمر الالالالا 

ع يلالالي لىالالية  و بارالالر والمختىالالي  مالال  الرجالالا  والنسالالاء المقيمالالي  بةالاليا المارسالالتا ، وي الالرف 
 فيالهررب كل منة  لما وصف له م  يلي، و بارر المطبخ بةيا المارستا  وما يطالبخ 

لىمر ا م  م اور ودجاج وفرار   ولح  وغير يلي، و جعل لاالل مالر   مالا طالبخ لاله 
ويبطيةالا و وصالىةا  ف  كل يو  ف   بديل من ردة له م  غير مراركل م  مر   آخر،

امالل إطعالامة  ويسالتوف  كالل مالنة  غالياءص ومالا وصالف لاله بكالرة إلا المر   إلالا أ  يتا
 ولريل.

ويصرف الناتر م  ر ال  هللااليا الواالف لمال  ينصالبه بةاليا المارسالتا  مال  األطبالاء 
المسالالالالالىمي  الطبالالالالالاوعيي  والاحالالالالالالي  والجالالالالالراوحيي  بحسالالالالالب مالالالالالا يقت الالالالاليه ال مالالالالالا  وحاجالالالالالل 

يالالالف وال المر الالالا، وهللاالالالو مخَيالالالر فالالال  العالالالدة وتقر الالالر الجامكيالالالات مالالالا لالالال  يكالالال  فالالال  يلالالالي ح
رالالالالطو، يبارالالالالرو  المر الالالالا والمختىالالالالي  الرجالالالالا  والنسالالالالاء بةالالالاليا المارسالالالالتا ، مجتمعالالالالي  

لال  أحالوالة   ومتناوبي  بات ااة  لىالا التنالاوب، أو بالإي  النالاتر فال  التنالاوب، ويسالرلو  
                                                           

 الشيافة: الفتيلة. (1)



 144 

م    ادة مر  أو نقو، ويكتبو  بما يصالى  لاالل مالر   مال   وما يتجدد لال منة ،
صالالرف لىالالا حكمالالل و ىت مالالو  المبيالالت فالال  كالالل رالالراب وغالالياء وغيالالرص فالال  دسالالتور ورع لي

ليىالالالالل بالمارسالالالالتا ، مجتمعالالالالي  أو متنالالالالاوبي ، و جىالالالالس األطبالالالالاء الاحالالالالالو  لمالالالالداواة ألالالالالي  
الرمداء بةيا المارستا ، ولمداواة م  يرد إلية  به م  المسىمي  بحياله ال يالرد أحالد مال  

ىط الالو  فيةالالا، اة و تو المسالالىمي  الرمالالداء مالال  مالالداواة لينيالالل بكالالرة كالالل يالالو ، و بارالالرو  المالالدا
و رفقالالو  بالرمالالداء فالال   مالط الالتة ، وا   كالالا  بيالالنة  مالال  بالاله االالروش، أو أمالالرا  فالال  لينالاله 
تقت   مراجعل الاحا  لىطبيب الطباوع ، راجعه وأح رص معه، وبارر معه مال  غيالر 

 .إن راد لنه، و راجعه ف  أحوا  بروه ور اوه
الطب لىالا  لسرتبا  لىيه بعى  االناتر ف  الواف لم  ينصبه ريخا  ويصرف

اختالفه، يجىس بالمسطبل الابرى المعينل له ف  كتالاب الواالف المرالار إلياله، لالرالتبا  
بعى  الطب لىا اختالف أو اله، ف  األواات الت  يعينةا له الناتر ما يالرى صالرفه 
إليالاله، ولالالاليك  جمىالالالل أطبالالالاء البيمارسالالتا  المبالالالاري مالالال  غيالالالر   الالادة لالالال  العالالالدد، ويصالالالرف 

لىق وم ل وال راري  الرجا  والنساء بةاليا البيمارسالتا ، مالا يالرى  الناتر م  ر   هللايا الوات
مالالالنة  يقالالالو  بخدمالالالل المر الالالا والمختىالالالي   فه إلالالالا كالالالل بحسالالالب لمىالالاله، لىالالالا أ  كالالالالف صالالالر 

الرجالالا  والنسالالاء بةالاليا البيمارسالالتا  وببسالالل ثيالالابة  وتنتيالالف أمالالاانة ، ورالالؤونة ، والقيالالا  
ي  الد فال  العالدة وال فال  المقالادير بمصالحتة ، لىا ما يراص م  العدة والتقدير، بحياله ال 

 ليه ف  يلي بحسب ال ما  والمكا .لىا الحاجل إ
ويصرف الناتر مالا تالدلو الحاجالل إلياله فال  تا الي  مال  يمالوت بةاليا البيمارسالتا  

فيصالالرف مالالا يحتالالاج إليالاله برسالال  غسالالىه وثمالال   لمر الالا والمختىالالي  الرجالالا  والنسالالاء،مالال  ا
والحالالل  ,ته ف  ابرص لىا السنل النبوياللوموارا ,وحافر ابرص ,ك نه وحنوطه، وأجرة غاسىه
ف  بيته وهللاو فقير كا  لىناتر أ  يصالرف إلياله مالا يحتالاج  االمر يل، وم  كا  مر  ا 

إليالاله مالال  حاصالالل هللاالاليا المارسالالتا ، مالال  األرالالربل واألدويالالل والمعالالاجي  وغيرهللاالالا، مالال  لالالد  
الت ييق فال  الصالرف لىالا مال  هللاالو مقالي  باله، فالإ  مالات بالي  أهللاىاله صالرف إلياله النالاتر 

موتالاله بتجةيالال ص وتبسالاليىه وتا ينالاله وحمىالاله إلالالا مدفنالاله ومواراتالاله فالال  ابالالرص مالالا يىيالالق بالالي   فالال 
 أهللاىه.
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وم  حصل له الر اء والعافيل مم  هللاو مقي  بةيا البيمارسالتا  المبالاري صالرف 
النالالاتر إليالاله مالال  ر الال  هللاالاليا الواالالف المالاليكور كسالالوة مثىالاله لىالالا العالالادة! بحسالالب الحالالا  مالال  

والقيالا  بمصالالحة ، كالل يلالي لىالا مالا يالراص  غير   ادة تقت   الت الييق لىالا المر الا
 ةادص بحسب ما تدلوص إليه الحاجل.الناتر و ؤدو لىيه اجت

، اا وجةالالرا سالالبحانه وتعالالالا سالالرا ولىالالا النالالاتر فالال  هللاالاليا الواالالف أ  يرالالال  تقالالوى   
لىالا  ا لىا ما هللاو أ عف منه، وال متالرهللاالا يقد  صاحب جاص لىا  عف، وال اويا وال 

 ف إليالاله   الالادة األجالالور والثالالواب والتقالالرب إلالالا رب األربالالاب.غر الالب، بالالل يقالالد  فالال  الصالالر 
 انتةا نو الوا يل.

الراب  ال مستر ا مرااش: وهللاو اليو أنررص أمير المؤمني  المنصور أبالو يوسالف 
مالال  مىالالوي الموحالالدي  بالالالمبرب. تخيفالالر سالالاحل فسالاليحل فالال  مالالرااش برلالالد  مو الال  فيةالالا، 

بالالالرس فيالالاله مالالال  جميالالال  األرالالالجار وأمالالالر البنالالالاوي  بإتقانالالاله لىالالالا أحسالالال  الوجالالالوص، وأمالالالر أ  ي
جميال  البيالوت   الادة لىالا  والمرمومات والمراوالت، وأجرى فيه مياهللاا كثيالرة تالدور لىالا

أربالالال  ّبالالالر ي  فالالال  وسالالالو إحالالالداهللاا رخالالالا  أبالالالي ، ثالالال  أمالالالر لالالاله مالالال  ال الالالرش الن يسالالالل مالالال  أنالالالواأ 
الصالالالوف والاتالالالا  والحر الالالر واألديالالال  وغيالالالرص مالالالا ال يوصالالالف، وأاالالالا  فيالالاله الصالالاليادلل لعمالالالل 

دهللاالالا  واألاحالالا ، وألالالدف فيالاله لىمالالر   ثيالالاب ليالالل ونةالالار مالال  جةالالا  الصالاليف األرالالربل واأل
أمالر لاله لنالد خروجاله بمالا  يعاليش باله ر ثمالا  افالإيا نقاله المالر  ، فالإ  كالا  فقيالرا  والرالتاء،

يرتبل، وا   كا  غنيا دف  إليه مالاله. ولال  يقصالرص لىالا ال قالراء دو  األغنيالاء، بالل كالا  
ا يرال ا أو يمالوت. وكالا  فال  كالل م  مر  بمرااش م  غر ب حمل إلياله ولالول  حتال

جمعالالل يالال ورص ويعالالود المر الالا ويسالالر  لالال  أحالالوالة  ولالال  معامىالالل األطبالالاء والممر الالي  
 لة .

  وبعد، فةيص نمايج أربعل مال  موالات المسترال يات التال  كانالت منترالرة فال  رالرا
ه، يالو  كانالت أوروبالل تتياله فال  تالال  الجةالل وال تعالرف راليوا مال  يالالعال  اإلسالم  وغرب

ليالالالالي مالالالالا االالالالاله  هللاالالالاليص المسترالالالال يات وداتةالالالالا ونتافتةالالالالا وسالالالالمو العاط الالالالل اإلنسالالالالانيل فيةالالالالا. وا 
لالالال  حالالالل المسترالال يات فالال  أوربالالالا فالال  العصالالر الالالاليو  (مالالايرهللاوف)المسترالالرع األلمالالان  

مالالالالااس: )إ  كانالالالالت فيالالالاله المسترالالالال يات فالالالال  ح الالالالارتنا كمالالالالا وصالالالال ناهللاا.. االالالالا  الالالالالدكتور 
الالمستر يات العربيل ونت  الصحل ف  الالبالد اإلسالالمي ا ل البالابرة لتىقال  لىينالا اآل  درسا
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 ال نقالالدرص حالالق االالدرص، إال بعالالد القيالالا  بمقارنالالل بسالاليطل مالال  مسترالال يات أوربالالا فالال  اا مالالر  ااسالاليا 
مالال   مننالالا هللاالاليا، ابالالل  ا، التبالالارا يلالالي الالال م  ن سالاله(. مالالَر أاثالالر مالال  ثالثالالل االالرو  لىالالا أوربالالا

رف المستر يات العامل معنا، وال نبال  إيا اىنا برناله حتالا القالر  الثالام  لرالر ) أ  تع
كانالالالت المسترالالال يات  ,  ( والمر الالالا يعالالالالجو  فالالال  بيالالالوتة ، أو فالالال  دور خاصالالالل 1710

حسالالا ، ومالالروى لمالال  ال مالالروى لديالاله، مر الالا  األوروبيالاله ابىةالالا لبالالارة لالال  دور لطالالف وا 
وتيل ديالالالالالو( ببالالالالالار س، أابالالالالالر كالالالالالانوا أ  لالالالالالاج   ، وأصالالالالالدع مثالالالالالا  لالالالالاليلي هللاالالالالالو مسترالالالالال ا)أ

 مستر يات أوروبا ف  يلي العصر، وص ه كل م  مااس توردو وتينو  بما يى :
 -خصصالالت لن الالر واحالالد، أمالالا البالالاا   486سالالر ر، منةالالا  1200)يحتالالوو لىالالا 

فتجد فيةا لالادة مالا يتالراوش بالي  ثالثالل  -ول  تا  سعل الواحد منةا تتجاو  خمسل أادا  
كثيالالالرة الرطوبالالالل، ال منافالالالي تةويالالالل فيةالالالا،  للابالالالرى ل نالالالمر الالالا وسالالالتل، وكانالالالت الردهللاالالالات ا

متىمالالل  دومالالا، تالالرى فيةالالا فالال  كالالل حالالي  حالالوال  ثمانماوالالل مالالر   ي تررالالو  األر  وهللاالال  
مكدسالالو  بع الالة  فالالوع بعالال ، لىالالا القالالاأ، أو لىالالا كالالو  مالال  القالالش، فالال  حالالالل ّيرثالالا 
لةالالالا.. إنالالالي لتجالالالد فالالال  السالالالر ر يو الحجالالال  المتوسالالالو أربعالالالل أو خمسالالالل أو سالالالتل مر الالالا 

بجانالالب رالاليوا، ونسالالاء بجانالالب  حالالدهللا  لىالالا رأس الثالالان ، تجالالد أط الالاالا صالالقي ، االالد  أمتال
رجالالا ، ) االالد ال تصالالدع لانةالالالا الحقيقالالل ( تجالالد امالالالرأة فالال  المخالالا  مالالال  ط الالل فالال  حالالالالل 
ترالالن  مصالالاب بالالالتي وس يحالالرع فالال  بحالالرا  الحمالالا، وكالهللامالالا إلالالا جنالالب مالالر   بالالداء 

 ثور لىا األغطيل.جىدو يحي جىدص المةترئ  برت ارص الداميل فيجرو اي  الب
وطعالالالالا  المر الالالالا مالالالال  أخالالالالس مالالالالا يتصالالالالورص العقالالالالل، يالالالالو أ لىالالالالية  بكميالالالالات اىيىالالالالل 
لىبايالالالل، وفالالال  فتالالالرات متبالالالالدة ال نتالالالا  فيةالالالا. والتالالالادت الراهللابالالالات أ  يحالالالابي  المر الالالا 
الطالالالالاوعي  المنالالالالافقي  لىالالالالا حسالالالالاب اآلخالالالالر  ، فيسالالالالقينة  الخمالالالالور، ويصالالالالىنة  بالالالالالحىوى 

فالالال  الواالالالت الالالاليو هللاالالال  فيالالاله أحالالالوج إلالالالا  ,نو  ممالالالا يت  الالالل بالالاله المحسالالال ,والمماالالالل الدسالالالمل
 .اوي طس غيرهللا  جولا  ,الحميل، فيموت الاثير منة  بالتخمل

وكانالالت أبالالواب المسترالال ا م توحالالل فالال  كالالل واالالت وحالالي ، لاالالل راوالال  وغالالاد، وبةالاليا 
المحسالنو   تنترر العدوى بانتقالةا، وبال  الت وبالةواء النت  المىوه. وا   ل  يت  الل

الال ر، وال الالرش بالتخمالالل أو مالال  فالالر  السالالكْ  اكمالالا يموتالالو  أحياناالال ا،لىالالا المر الالا مالالاتوا جولا
وهللاواء الحجرات ال ّيطاع ل سادص، حتا أ  الخد  والممر الي   ,حافىل بالحررات الدنيول
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لالالال  يكونالالالوا يجالالالرؤو  لىالالالا الالالالدخو  إال بعالالالد و الالال  إسالالال نجل مبىىالالالل بالخالالالل لىالالالا أنالالالوفة . 
مالا  االمرالاأ، وكثيالرا  رفعةالا مال  السالر ر سالالل لىالا األاالل ابالل 24وتتري جثاله المالوتا 

 تت سخ الجثل وتتع   وهللا  مىقاة بجانب مر   يكاد يطير صوابه(.
هللايص مقارنل بساليطل بالي  حالالل المسترال يات لنالدنا فال  لةالود ح الارتنا، وحالتةالا 
بىالال  االنحطالالا  العىمالال  الالاليو كالالا   لنالالد البالالربيي  فالال  تىالالي العصالالور، وهللاالال  تالالد  لىالالا م 

يات، بل بقوالد الصالحل العامالل البديةيالل. لىيه القو ، والجةل ال ا   برصو  المستر 
نا لنرى فيما يرويه العرب  أسامل ب  منقي ف  كتاب )االلتبار(، مبى  جةالل البالربيي   وا 

 الصىيبيي  بالطب، ومبى  لى  أطباوة  بركل م حي، م  الحادثتي  التاليتي :
أ  صاحب المنيطرة كتب إلالا لمال  يطىالب مناله  :)وم  لجيب طبة  )ال رن (

يقا  له ثابالت، فمالا  اا نصرانيا ر ا م  أصحابه. فررسل إليه طبيبا إنقاي طبيب يداوو م
المر الالا. االالا : أح الالروا  غالالاب لرالالرة أيالالا  حتالالا لالالاد، فقىنالالا لالاله: مالالا أسالالرأ مالالا داو الالت

الال بخالالل االالد طىعالالت فالال  رجىالاله دمىالالل وامالالرأة االالد لحقةالالا نرالالاف، فعمىالالت لى الالارس ل النالالدو فارسا
ف تحت الدمىل وصىحت، وحميت المرأة ورطبت م اجةا. فجاءهللا  طبيالب إفرنجال ، فقالا  
لة : )هللايا ما يعرف ر ء يداو ة ( واا  لى ارس: أيما أحب إليي، تعاليش برجالل واحالدة 

الالالأو تمالالالوت بالالالرجىي ؟ االالالا  ألالالاليش بر  الالالا اوياالالالجالالالل واحالالالدة. االالالا  : اح الالالروا لالالال  فارسا ا ا وفرسا
الالال حا الالالر، فحالالالو سالالالااه لىالالالا ارمالالالل خرالالالب واالالالا   ، فح الالالر ال الالالارس وال الالالرس، وأنالالالااااطعا

لى ارس: ا رب رجىه بال رس  ربل واحدة وااطعةا. ف ربه وأنالا أراص  الربل واحالدة مالا 
انقطعت.  ربه  ربل ثانيل.. سا  مخ الساع ومات مال  سالالته(.. ثال  ينطىالق ليالروو 

 كيف أ  هللايا الطبيب الصىيب  أمر بتبطيس المرأة بماء مبى  فماتت لسالتةا.
يا الحالالالالديه بالنتالالالالاو  التالالالال  نحالالالالب أ  نى الالالالت األنتالالالالار إليةالالالالا بعالالالالد هللاالالالاليص ونخالالالالت  هللاالالالال

المقارنالالات، أننالالا فالال  ح الالارتنا كنالالا أسالالبق مالال  البالالربيي  إلالالا تنتالالي  المسترالال يات بتسالالعل 
االرو  لىالا األاالل.. وأ  مسترال ياتنا اامالت لىالا لاط الل إنسالانيل نبيىالل ال مثيالل لةالا فالال  

كنالالالالا أسالالالالبق األمالالالال  إلالالالالا معرفالالالالل مالالالالا التالالالالار خ، وال يعرفةالالالالا البربيالالالالو  حتالالالالا اليالالالالو .. وأننالالالالا 
ننالا … ثالر بالال  فال  رال اء المر الاألىموسيقا واألدب الم حي واإليحالاء الاليات  مال   وا 

لالال  تبىبالاله الح الالارة البربيالالل حتالالا اليالالو  حالالي   افالال  تحقيالالق التاافالالل االجتمالالال  حالالدا  بىبنالالا
نجعل الطب والعالج والبياء لىمر ا بالمجا ، بل حالي  كنالا نعطال  ال قيالر الناااله مال  
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لىالا العمالل.. إ  هللااليص ن لالل إنسالانيل بىبنالا  الىا ن سه حتالا يصالب  االادرا  ا  ما ين قالم
فيةالالا الالالاليروة يالالالو  كنالالالا نحمالالالل لالالالواء الح الالالارة، فالالالري  نحالالال  منةالالالا اليالالالو ، وأيالالال  منةالالالا هللاالالالؤالء 

 .اهللاال(1)البربيو  ؟
 يه تار خنا، وما أنج ته ح ارتنا.أطىنا النقل هللانا، لنبي  بالوااو  ما كا  لى

 الحيوان:مجال الرحمة ب-2
والمجا  الثان  لخىق الرحمل لنالد المسالىمي ، الاليي  تميال وا باله لال  سالاور األمال  

 )الرفق بالحيوا (. ف  تىي القرو ، هللاو: مجا  الرحمل بالحيوا ، أو ما يسمونه اليو :
  الرحمالالالل بةالالاليص وأصالالالل هللاالالاليا: مالالالا صالالالحت بالالاله األحاديالالاله لالالال  رسالالالو  اإلسالالالال  فالالال

 ,األنعالالالالا  :ويمىاالالاله النالالالالاس ويسالالالتخدمونه مثالالالالل. مالالالا يسالالالالترنس منةالالالالا المخىواالالالات ال الالالالعي ل
والحمير، والدواج  وغيرهللاا م  الطيور، وماال يمىي منةالا مثالل القطالو  ,والببا  ,والخيل

والاالب. واد رأينالا فال  حالديثنا لال  المواالف الخيالرو ومجاالتاله المتنولالل: أ  مال  خيالار 
 .االاالب الصالحل حتا ال تموت جولا المسىمي  م  وا وا م  أموالة  لىا 

 وف  هللايا جاءت أحاديه رتا منةا: 
بت امرأة ف  هللارة سجنتةا حتالا ماتالت)أ(  هللاال  أطعمتةالا وسالقتةا إ  هللاال   ال ,"ّليفي

راش األر "حبستةا  .(2)، وال هللا  تركتةا ترال م  خ 
 والخ راش: حررات األر  ونحوهللاا.

مر رسو    صىا   لىيه وسى  ببعير اد لصالق بطناله فقالا : "اتقالوا   )ب( 
 .(3)هللايص البةاو  المعجمل فاركبوهللاا صالحل صالحل وكىوهللاا صالحل" ف 

 .(4)"ف  كل كبد رطبل أجر" (ج)
                                                           

 (. 217ـ  198من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي )  1

 عن ابن عمر.(, 2242, ومسلم يف السالم ))3482) يف أحاديث األنبياءرواه البخاري  ( متفق عليه:2)
 غري الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح، إسناده(, وقال خمرجوه: 17625( ح)165 /29أمحد ) رواه (3)

(, 545(, وابن حبان يف الرب واإلحسان )2545املناسك )( وابن خزمية يف 2548)يف اجلهاد أبو داود و , صحابيه
عن سهل بن  ,(2221) داود أيب صحيح يف األلباينو , ط الرسالة, 301 ص« الرايض»وصححه النووي يف 

 احلنظلية.
 .هريرة أيب عن ،(2244) السالم يف ومسلم ،(2363) املساقاة يف البخاري رواه: عليه متفق( 4)
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يا  (د) "إ    كتالالالب اإلحسالالالا  لىالالالا كالالالل رالالال ء، فالالالإيا اتىالالالت  فرحسالالالنوا القتىالالالل، وا 
 .(1)يبحت  فرحسنوا اليبحل، وليحد أحدك  ر رته وليرش يبيحته"

 لىياله وسالى  : إ  رجال أ ج  راة وهللاو يحد ر رته، فقا  النبال  صالىا   (هللاال)
 .(2)" أتر د أ  تميتةا موتتي ؟ هللااَل أحددت ر رتي ابل أ  ت جعةا؟"

يترامونةالا،  -أو دجاجالل –مر ابال  لمالر ب تيالا  مال  االر ش االد نصالبوا طيالرا  (و)
ت راالوا، فقالا  ابال   واد جعىوا لصاحب الطير كَل خاطوالل مال  نالبىة ، فىمالا رأوا ابال  لمالر

لمالر: مالال  فعالالل هللااليا؟ لعالال    مالال  فعالل هللاالاليا، إ  رسالالو    صالىا   لىيالاله وسالالى  لعالال  
 . (3)م  اتخي ريوا فيه الروش غر ا"

. كمالالا ي عالالل (4)نةالالا النبالال  صالالىا   لىيالاله وسالالى  لالال  التحالالر ش بالالي  البةالالاو  ( )
افر، حتالالا وتتنالال  بعالال  القسالالاة الالاليي  يثيالالرو  الحيوانالالات بع الالةا لىالالا بعالال ، فتتنالالاط

 يسيل الد  منةا، وهللا  ي حكو !
نةالالا رسالالو    صالالىا   لىالاله وسالالى  لالال  ال الالرب فالال  الوجالاله ولالال  الوسالال   (ش)

 ., أْو لىحمار وغيرص م  البةاو (5))أو الا ( ف  الوجه
 حتا وجوص الحيوانات يجب أ  تصا !

وبةالالاليا كالالالا  الخى الالالاء واألمالالالراء ي جالالالرو  كالالالل مالالال  اسالالالا لىالالالا الحيالالالوا . جالالالاء فالالال  
، فو الالالال  لنالالالاله العتبيالالالالل : "االالالالا  مالالالالالي : إ  لمالالالالر بالالالال  الخطالالالالاب مالالالالر بحمالالالالار لىيالالالاله ل الالالالبي  

                                                           

 ،(2815) الضحااي يف داود وأبو ،(17113)( ح28/336) وأمحد ،(1955) والذابئح الصيد يف مسلم رواه( 1)
 .أوس بن شداد عن

 على وصحَّحه ،(231 /4) األضاحي يف واحلاكم ،(3590) واألوسط ،(332 /11) الكبري يف الطرباين رواه( 2)
 يف األلباين وصحَّحه الصحيح، رجال رجاله(: 6033) الزوائد جممع يف اهليثمي وقال الذهيب، ووافقه البخاري، شرط

 ., عن ابن عباس(1090) والرتهيب الرتغيب صحيح
 .والذابئح الصيد يف كالمها  ،(1958) ومسلم ،(5515) البخاري رواه: عليه متفق( 3)
 هذا: يقال: املوقوف عن وقال ،(1709) وموقوفا موصوال، ،(1708) والرتمذي ،(2562) داود أبو رواه( 4)

 جماهد عن هو إمنا الصحيح(: 317) الكبري الرتمذي علل يف البخاري وقال. عباس ابن عن اجلهاد، يف كالمها.  أصح
 يف السيوطي وحسنه(. 38 /10) كتاب السبق والرمي  يف البيهقي قال وكذا. مرسل ،صلى هللا عليه وسلم النيب عن

 . عمر ابن عن موقوفا ،(940) املفرد األدب صحيح يف األلباين وصححه ،(9337) الصغري
عن  (,1710(, والرتمذي يف اجلهاد )14424( ح)315 /22(, وأمحد )2116يف اللباس والزينة ) رواه مسلم (5)

 جابر. 
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طالالالوبتي ، فرتالالالت سالالاليدته )مالاتالالاله( لعمالالالر فقالالالالت: يالالالا لمالالالر، مالالالالي ولحمالالالارو؟ ألالالالي لىيالالاله 
 سىطا ؟ اا : فما يقعدن  ف  هللايا المو  ؟ 

لىالالالالالا االالالالالو  لمالالالالالر فقالالالالالا : المعنالالالالالا فالالالالال  هللاالالالالاليا بالالالالاليفي  ، أل   (1)ولقالالالالالب ابالالالالال  ررالالالالالد
المصالالالط ا لىيالالاله السالالالال  االالالا : "كىاالالال  راأ ، وكىاالالال  مسالالالؤو  لالالال  رليتالالاله ، فاإلمالالالا  راأ، 

 أ. هللاال.  (2)…."وهللاو مسؤو  ل  رليته 
وروى لبد الر اع ل  اب  سير   : أ  لمر رى رجالال يسالحب رالاة مال  رجىةالا 

 (.3)"جميالو ىي، ادهللاا إلا الموت اودا لييبحةا فقا : 
وفالالال  طبقالالالات ابالالال  سالالالعد لالالال  المسالالاليب بالالال  دار  االالالا : رأيالالالت لمالالالر بالالال  الخطالالالاب 

 . (4) رب حماال واا : " ل  تحمفيل بعيري ما ال يطيق؟"
 ولىا سنل لمر األو  سار لمر الثان  اب  لبد الع   .

ف الالال  ف الالالاول لمالالالر بالالال  لبالالالد الع  الالال  البالالال  لبالالالد الحكالالال  : أ  لمالالالر كتالالالب إلالالالا 
 وا أحدا بىجا  ثقيل، وال ينخس بمقرلل ف  أسى ةا حديدة. صاحب السكي : أ  ال يحمى

الالال نقالالالاالت يحمالالالل لىالالال   ا حيالالالا  بمصالالالر: بىبنالالال  أ  بمصالالالر إبالالالالا إلالالال اوكتالالالب أي ا
البعير منةالا ألالف رطالل، فالإيا آتالاي كتالاب  هللااليا فالال ألالرف  أناله يحمالل لىال  البعيالر أاثالر 

 .(5)م  ستماول رطل
الن قالل والرلايالل ف )كتالاب وجاء ال قةاء ف صالىوا مالا يجالب لىالا مالالي الدابالل مال  

حالالالو الاالالالالب والطيالالالر الن قالالالات( مالالال  كتالالالب ال قالالاله، كمالالالا فصالالالىوا مالالالا يجالالالب لىالالالا اإلنسالالالا  ن
لالال  يخطالالر ببالالا  أحالالد مالال  البرالالر فالال  تىالالي األلصالالار، وهللاالالو ت صالاليل لالال   ونحوهللاالالا، ت صالاليالا 

تدف  إليه المن عل الماديل أو المصىحل االجتماليل فحسب، كما هللاو الرر  ف  القالواني  
دافالال  أخالاالال  محالال ، هللاالالو رفالال  التىالال   –فالالوع هللاالاليا كىالاله  - الالالداف  إليالالهالو الالعيه، بالالل 

                                                           

 (.510 /17) والتحصيل البيان( انظر: 1)
 .عمر ابن عن ،(1829) اإلمارة يف ومسلم ،(2409) االستقراض يف البخاري رواه: عليه متفق (2)
 (.عمر يدرك مل سريين ابن) منقطع وهو موقوفا، ،(8605)( ح4/492) املناسك يف الرزاق عبد رواه (3)
 (.91 /7) سعد البن الكربى الطبقات (4)
 .(141)ص بن عبد احلكمعمر بن عبد العزيز الوسرية  ,152ص 2الرتاتيب اإلدارية ج (5)
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واأليى وال الالرر لالال  كالالاو  حالال  يو كبالالد رطبالالل، يحالالس ويرالالعر و تالالرل  وا   لالال  يكالال  لالاله 
 كو.لسا  يتاى  به وير

؟ وأيالال  ت الالرب، : متالالا يجالالو   الالرب الدابالاللومالال  هللاالاليا الت صالاليل، نالالراهللا  يحالالددو  
ابالالل لىالالا النفي الالار وال ت الالرب وبالال  ت الالرب؟ وكيالالف ت الالرب؟ فنالالراهللا  يقولالالو  : ت الالرب الد

ثار، أل  العثار ال يد   لةا فيه، بخالف الن ار والحرونل.لىا العي
ويقولالالالالو : ال ت الالالالرب فالالالال  الوجالالالاله، وال ت الالالالرب بحديالالالالدة أو بمقرلالالالالل فالالالال  أسالالالال ىةا 

 نقىنا يلي ل  لمر ب  لبد الع   .حديدة ، كما 
المنتةالا"  وأنقل هللانا فقرات م  كتاب فقة  معتبر لند الحنابىل وهللاو ررش "غايل

ولىالالا مالالالي بةيمالالل إطعامةالالا ولالالو لطبالالت )أو لالال  يالالرج منةالالا ن الال ( ولىيالاله سالالقيةا )االالا : 
حتا تنتة  إلا أو  رب  وأو  ريوف دو  غايتةما، لحديه اب  لمر اا : "ليبت امالرأة 

 .(1))الحديه(…" ف  هللارة حبستةا حتا ماتت جولا
إ الالل ل الررهللاا  فإ  لج  ل  ن قتةا أجبر لىا بي  أو إجارة، أو يبال  مالراو ،)

 وتىمةا ، وألنةا تتىف إ  تركت بال ن قل، وا  الل الما  منة  لنه.
تالالالر  ففعالالالل الحالالالاا  األصالالالى  مالالال  الثالثالالالل أو ا :مالالال  يلالالالي ءفالالالإ  أبالالالا فعالالالل رالالال 

ي . ,لىيه، وأن ق لىيه  كما لو امتن  م  أداء الدف
لمالالا روى أحمالالد ومسالالى  لالال  لمالالر: أنالاله صالالىا    -أو البةيمالالل –ويحالالر  لعنةالالا 

ا مالالالا لىيةالالالا ودلوهللاالالالا، فإنةالالالا و وسالالالى  كالالالا  فالالال  سالالال ر فىعنالالالت امالالالرأة نااالالالل فقالالالا : "خالالاليلىيالالاله 
 (2)مىعونل!" فكرن  أراهللاا اآل  تمر  ف  الناس ما يعر  لةا أحد!

، ولمسالالى  مالال  (3)ولةمالا مالال  حالالديه أبالال  بالالر ة: "ال تصالحبنا نااالالل لىيةالالا لعنالالل  "
 . (4)ةداء يو  القيامل"حديه أب  الدرداء أنه اا : " ال يكو  الىفعانو  ر عاء وال ر

 مرقا )ما يرق لىيةا( ألنه تعييب لةا. -أو البةيمل –ويحر  تحميىةا 

                                                           

 ( سبق خترجيه.1)
 .(19870)( ح33/103) وأمحد ،(2595) والصلة الرب يف مسلم رواه( 2)
 (.19766( ح)11 /33(, وأمحد )2596( رواه مسلم يف الرب والصلة )3)

 (.27529( ح)517 /45(, وأمحد )2598( رواه مسلم يف الرب والصلة )4)
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ويحالالر  حىبةالالا مالالا ي الالر ولالالدهللاا: أل  لبنةالالا مخىالالوع لالاله أرالالبه ولالالد األمالالل، ويسالالال  
 لىحالفب أ  يقو أتافرص، لوال يجرش ال رأ. 

 ويحالالالر   الالالرب وجالالاله ووسالالال  )أو كالالال في فيالالاله( أو فالالال  الوجالالاله، النالالاله لىيالالاله الصالالالالة
.. ويكالرص جال   (1)والسال  لع  مال   الرب أو وسال  الوجاله، ونةالا لناله، يكالرص فال  ال الروأ

معرفل وناصاليل، وجال  ينالب ، وتعىيالق جالرس ، أو وتالر لىخبالر.. ويكالرص لاله إطعاماله فالوع 
اراهللاالالاله لىالالالا األاالالالل، لىالالالا مالالالا اتخالالاليص النالالالاس لالالالادة ألجالالالل التسالالالمي ، االالالاله فالالال   طااتالالاله وا 

 "البنيمل".
أ  يطعماله ويسالقيه أو يرسالىهف أل  لالد  يلالي و جالب لىالا مقتنال  الاىالب المبالاش 

تعييب له.. وال يحل حبس ريي م  البةاو  لتةىي جولا أو لطرالا: ألناله تعالييب، ولالو 
 . (2)"غير معصومل لحديه: "إ  اتىت  فرحسنوا القتىل

ا ، فقا : " حف و واد تصدى ليلي العالمل المبرب  المالا : الريخ أبو لى  ب  
إنمالا هللاالو إيا لال  يكال  فياله تعالييب أو تجويال  أو تعطاليش، ولالو وما يكر م  حبس الطير 

بمتنالالالل الب ىالالالل لنالالاله، أو يحبسالالاله مالالال  طيالالالر آخالالالر ينقالالالب رأسالالاله، كمالالالا ت عىالالاله الالالالديوي فالالال  
األا الالالالاو، ينقالالالالب بع الالالالةا رأس بعالالالال ، حتالالالالا إ  الالالالالديي يقتالالالالل آخالالالالر، وهللاالالالاليا كىالالالاله حالالالالرا  
ال بإجمالالالالاأ، أل  تعالالالالييب الحيالالالالوا  ال يختىالالالالف فالالالال  تحر مالالالاله، وال اوالالالالدة يتالالالالرتا وجودهللاالالالالا بالالالال

تعييب، وهللايا إ  كا  يحبساله وحالدص أو مال  مال  ال ينقباله، أو يعمالل بينةمالا حالاوال بحياله 
ال يصل بع ه إلا بع ، و ت قدص باألال والررب كما يت قد أوالدص، وي ال  لىطيالر مالا 
يركالالب لىيالاله كخرالالبل ، وأمالالا أ  ي الالعه لىالالا األر  بالالال رالال ء، فالاليلي ي الالر بالاله غايالالل 

إلا جىب نو فيةالا لو الوحةا ، وكمال  رأينالا  ال رر ف  البرد، وهللايص األمور ال تحتاج
مالال  يعالالاليب الالالدجاج فالالال  األا الالاو لىالالالا وجالالوص مختى الالالل مالال  أنالالالواأ العالالياب، وكالالاليا حالالالبس 
الاالالبش بالالال أاالالل وال رالالرب، أو ببالالل يربطالاله فالال  مو الال ، ويبىالالق لىيالاله حتالالا يكالالاد يمالالوت 
جولالالا، ومالال  ال رحمالالل فيالاله، ال يعتبالالر فالال  الالالدف  لالال  الالالدواب إال مالالا يقتىةالالا أو ي الالعف 

وأمالالالا لالالاليابةا فالالال  ن سالالالةا إيا سالالالىمت ممالالالا يكالالالر فالالالال يبالالالال  بالالاله، ويلالالالي كىالالاله حالالالرا ، بالالدنةا، 
 ولقوبته ف  الدنيا واآلخرة إ  ل  يعف  ".
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وكثيالالر مال  النالالاس يسالم  مالالثال أ  الطيالر يجالالو  حبساله، وأ  العصالال ور ثال  االا : "
لالي ويعتمالد لىالا ي (1)يجو  أ  يىعب به، ويستد  بحديه: "أبا ّلم ْير! ما فعل النُّب ْيالر؟"

بال رالر  لالد  تعييباله وهللااليص مسالرلل لتيمالل األجالر والعقالاب، وكاليا تحميالل الالدواب أاثالر 
مما تقدر لىيه بحسب العادة وغير يلي، ويلي كىه مال  نال أ الرحمالل مال  القىالوب ولاال  

 أهللاال.(3)"(2): "إنما يرح    م  لبادص الرحماء
ه، موكولالالل وليسالالت مرالالالاة هللاالاليص األحكالالا  الخاصالالل برلايالالل الحيالالوا  واإلحسالالا  إليالال

إلا  ماور األفراد فقو، فم  فر  فيةا أو تةاو  بةالا لال  يكال  لىق الاء وال لىدولالل لىياله 
 م  سىطا .

يى مالالالا  الرليالالالل  - ابالالال  الخطالالالاب وابالالال  لبالالالد الع  الالال  –كالالالال فقالالالد رأينالالالا العمالالالر   
نمالالا لالال  ي عالالل يلالالي النبالال  صالالىا   لىيالاله وسالالى ، أل  النالالاس فالال  لةالالدص  بالالالرفق إل امالالا، وا 

إلالالالالالا إلالالالالال ا  ا الالالالالاو  أو تالالالالالدخل  لمولتالالالالالل لتبييالالالالالر سالالالالالىوكة  دو  حاجالالالالاللكانالالالالالت تا الالالالالية  ا
 حكوم .

أما بعد يلي فم  حالق السالىطا  والقا ال  والمحتسالب: أ  يتالدخىوا إل الالل التىال  
لالال  هللاالاليص المخىواالالات ال الالعي ل، ومالال  واجالالب أو مسالالى  رالالاهللاد  هللاالاليا التىالال  أو القسالالوة أ  

 إ الته.ينةا لنه، وم  حقه أ  يرفعه إلا أول  األمر ليعمىوا لىا 
اا  العالمل الماوردو ف  "األحكالا  السالىطانيل" : "إيا كالا  مال  أربالاب الموارال  

 أ.هللاال.(4)م  يستعمىةا فيما ال تطيق الدوا  لىيه: أنكرص المحتسب لىيه ومنعه منه"
الالا لىعبالالد لىالالا سالاليدص إ  اصالالر لمالالا يجالالب لالاله لىيالاله  ولمالالا االالا  ابالال  ررالالد: "ّيق  

ىاه م  الدواب، فإناله يالؤمر بتقالوى   فال  خالف ما يم فبالمعروف ف  مطعمه ومىبسه
إجالتةالالا، وال يق الالا لىيالاله بعى ةالالا" ردص مسالالتعتما لالاله: الرالاليخ أبالالو لىالال  بالال  رحالالا  فالال  

بالالالنو ابالالال  لبالالالد البالالالر فالالال   -يعنالالال  مالالالت  خىيالالالل :)بالالالاب الن قالالالات( مالالال  رالالالرش المختصالالالر
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فإنةا ّلجال  ال ترالكو  ,: والرفق بالدواب ف  ركوبةا والحمل لىيةا واجب سنل(1)"الااف "
، هللايا او  رسو    صىا   لىياله وسالى ، فالإيا كالا  (2)و"ف  كل يو كبد رطبل أجر"

فالال  اإلحسالالا  إليةالالا أجالالر، فكالاليلي فالال  اإلسالالاءة إليةالالا و ر، وال يحمالالل لىالالا الالالدواب أاثالالر 
مالال  طااتةالالا وال ت الالرب فالال  وجةةالالا، وال تتخالالي تةورهللاالالا كراسالال ، وال تقىالالد األجالالراس، وال 

نةالالالالارا، وال يحالالالالل حالالالالبس بةيمالالالالل مربوطالالالالل لالالالال  السالالالالرش تسالالالالتعمل لالالالاليال إال أ  يالالالالرَوش لنةالالالالا 
واالنترالالالالار ببيالالالالر لىالالالالف وال طعالالالالا . االالالالا  ابالالالال  رحالالالالا : فالالالالإ  االالالالو  ابالالالال  ررالالالالد : الدابالالالالل ال 

ا أ  الدابل إيا حَمىةا مالاةالا مالا ال تطيقاله مال  الحمالل أو  ,إلخ ، يى   اب  ررد… ّيق  
الا لىالا المالال , أوالربل ي بتالري يلالي، وأناله يعاليبةا لاليابا رالديدا بالال فاوالدة: أناله ال ّيق  

ياهللاالالا، وّ الالؤمر بتقالالوى   فيةالالا فقالالو، ويلالالي ال يحالالل أصالالال مالال  مخال الالل يلالالي  ّيتالالري هللاالالو وا 
لاال  الناس، وحديه: "فال  كالل يو كبالد رطبالل أجالر" ، رأيالت أبالا لمالر االا : يىال   لىياله 

كمالا أرالار إلياله ابال  لرفالل  -يةا و ر، والو ر منكر، والمنكر يجالب تبييالرصإلأ  اإلساءة 
لنالالاس ي جالالرو  بقالالو  اإلمالالا  لةالال  : اتقالالوا   فالال  كالاليا مالالا رالالرلت ال واجالالر ولالالو كالالا  ا –

 انتةا. .(3)والقتل والسجو  والتع  رات
وبةالاليا النقالالو  النيفيالالرة ، يتبالالي  لنالالا رولالالل هللاالاليص األحكالالا  الخاصالالل بالالالرفق بالالالحيوا ، 
ورلايل المسىمي  لةا، واهللاتمالا  فقةالاوة  بةالا. وسالبقةا بقالرو  طو ىالل كالل مالا لرفاله النالاس 

 .(4)يلي ف  العصر الحديه وفااته بمراحل ومراحل ل 
 

 شهادة لوبون للجانب األخالقي:
واالالد رالالةد المالالؤرا غوسالالتاف لوبالالو  فالال  كتابالاله )ح الالارة العالالرب( بمتانالالل األخالالالع 

ت ا  باإلسال  الحق، أو يو  كانوا أارب إلا االل ,ورايةا لند العرب ف  أدوارهللا  األولا
دوار فيقالالو  لوبالالو : )كانالالت أخالالالع العالالرب فالال  أ .وااتالالداء برسالالو  اإلسالالال  اوأاالالرب تالالرثرا 

م  أخالع أمال  األر  ااطبالل، وال ساليما األمال  النصالرانيل.  ااإلسال  األولا: أراا كثيرا 
وكالالالا  لالالالدلة  والتالالالدالة  ورأفالالالتة  وتسالالالامحة  نحالالالو األمالالال  المبىوبالالالل، ووفالالالاؤهللا  بعةالالالودهللا ، 
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سالالىوي األمالال  األخالالرى، وال سالاليما األمالال   ونبالالل طبالالالة ، ممالالا يسالالتواف النتالالر، و نالالاا 
 .(1)األوربيل أيا  الحروب الصىيبيل

بالالي  تعامالالل الصالالىيبيي  مالال  أهللاالالل  ا وهللاالالاوالا وصالالدع لوبالالو . فكالال  كالالا  ال الالرع راسالالعا 
القدس حالي  دخىوهللاالا واةالروا أهللاىةالا، وبالي  تعامالل صالالش الالدي  والمسالىمي  حالي  فتحوهللاالا 

لالالا الركالالب واتالالل أاثالالر مالال  وغىبالالوهللا  بعالالد. فالال  البالال و الصالالىيب  غالالاو النالالاس فالال  الالالد  إ
 . وف  ال ت  اإلسالم : كا  الع و والتسام  وحق  الدماء.استي  أل ا 

بفيالهي  بيالإيْي ي  ن ب اتالهّ  ي ْخالّرجّ  الَطيفيالبّ  و اْلب ى الدّ يقالو : } وصدع   العتالي  إي ّباله   و اَلالييو ر   خ 
ا إيالَ  ي ْخّرجّ  ال    [.58{ ]األلراف:ن كيدا
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 ـ شيوع التسامح الديني في تاريخنا4
 

ومالالال  المالالالمثر التالالال  ان الالالرد بةالالالا التالالالار خ اإلسالالالالم ، والح الالالارة اإلسالالالالميل: رالالاليوأ 
أصالالالحاب الالالالالديانات المخال الالالالل: مالالال  اليةالالالالود والنصالالالالارى والمجالالالالوس  التسالالالام  الالالالالدين  مالالالال 
 والةندوس وغيرهللا .

وهللايا ما سجىه التار خ بو وش، وما الترف به المؤرخو  والاتاب األوروبيالو    
 ص وا فيه اإلسال  وأمته وح ارته.وغيرهللا ، وأن

 أساس التسامح من القرآن:
ىمي  إيا كالالالالانوا وال غالالالالرو، فقالالالالد و الالالال  القالالالالرآ  أسالالالالاس التعامالالالالل مالالالال  غيالالالالر المسالالالال

، لالال  يقالالاتىوهللا  فالال  ديالالنة ، ولالال  يخرجالالوهللا  مالال  ديالالارهللا ، ولالال  يتالالاهللاروا لىمسالالىمي  مسالالالمي 
الالاّا ّ  ال  }لىالا إخالالراجة ، فقالالا  تعالالالا فالال  سالالورة الممتحنالل:  الال ي  ّللاَّ  ي ْنة  ي    ل  الالاتيّىوّك ْ  ل الال ْ  اَلالاليي  ّيق 

ي ي  فيالالالالالال  ل الالالالالال ْ  الالالالالالالدفي الالالالالال ْ  ّيْخريّجالالالالالالوّك ْ  و  ي الالالالالالاريّك ْ  مي وهللّا ْ  أ  ْ  دي الالالالالالّطوا ت ب الالالالالالرُّ ّتْقسي الالالالالالبُّ  ّللَا   إي َ  إيل الالالالالالْيةي ْ  و   ّيحي
ي    طي  [.8الممتحنل:{]اْلّمْقسي

ومالالال  المعىالالالو  أ  هللاالالاليص اآليالالالل ن لالالالت فالالال  رالالالر  المرالالالركي  الالالالوثنيي ، مالالال  االالالر ش 
وأمثالالالة  مالال  العالالرب. واالالد رالالرلت بالالرهللا  واإلاسالالا  إلالالية . واإلاسالالا  هللاالالو: العالالد . والبالالر 

أ  نطالبة  بالحق، والبالر: أ  نتنالا   لةال  لال  بعال  هللاو: اإلحسا . العد  أو القسو: 
 الحق. القسو: أ  نعطية  حقة ، والبر: أ  ن  دهللا  ريوا فوع حقة .

البالالر( فالال  التعامالالل معةالال ، وهللاالال  الاىمالالل التالال  تسالالتعمل واالالد اختالالار القالالرآ  كىمالالل )
 ف  أادس الحقوع بعد حق   تعالا، وهللا  )بر الوالدي (.

أخالالالو مالال  هللاالالاليص المعامىالالالل، فقالالالد أجالالالا  اإلسالالالال   أمالالا أهللاالالالل الاتالالالاب، فىةالالال  معامىالالالل
مؤااىتة  ومصاهللارتة ، وهللايص يروة ف  التسام  الدين : أ  تصالب   وجالل المسالى  ورفيقالل 
حياتالالاله وأ  أوالدص غيالالالر مسالالالىمل. ويصالالالب  أهللاىةالالالا أصالالالةارا لالالاله، ويصالالالبحوا أجالالالدادا وجالالالدات 

 وأخواال وخاالت ألبناوه وبناته.
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أ  اخالالالتالف النالالالاس فالالال  الالالالدي  وااالالال  وأاالالالد القالالالرآ  هللاالالاليا التسالالالام  ال ر الالالد بتقر الالالر 
ل الالالوْ }بمرالالاليول   الاونيالالالل، ومرالالاليوته ال تن صالالالل لالالال  حكمتالالاله  الالالاء   و  بُّالالالي   ر  الالال    ر  م  الالال ْ  آل   فيالالال  م 

ا ّكىُّّة ْ  اأْل ْر ي  يعا مي َتا الَناس   ّتْاريصّ  أ ف ر ْنت   ج  نيي    ي ّكوّنوا ح   [.99يونس: {]ّمْؤمي
الالالدي ، إنمالالا يكالالو  يالالو  القيامالالل، كمالالا االالرر القالالرآ  أ  ال صالالل بالالي  المختى الالي  فالال  

ّلوي   و ا ي ْ }وا     بعدلالاله هللاالالو الالاليو سالاليحك  بيالالنة ، و جالال  ة  برلمالالالة  ونيالالاتة   الالاد   ف ّقالاللي  ج 
ا أ ْلى  ّ  ّللاَّ  ّىالو    بيم  اللي  ي الْو    ب ْيالن ّك ْ  ي ْحّكال ّ  ّللاَّ  * ت ْعم  الا اْلقيي ام   ,68الح :{]ت ْخت ىيّ الو    فييالهي  ّكْنالّت ْ  فييم 
69.] 

العالالالد  لىنالالالاس  ل التسالالالام  مالالال  المخالالالال ي : أنالالاله فالالالر وممالالالا أاالالالد بالالاله القالالالرآ  ايمالالال
جميعالالاف مالال  أحالالب مالالنة  ومالال  كالالرص، مالال  االالرب ومالال  بعالالد، مالال  آمالال  ومالال  ك الالر، كمالالا االالا  

الالا ي الالا}تعالالالا:  ي    أ يُّة  ّنالالوا اَلالاليي ي  ا الالَواميي    ّكوّنالالوا آم  اء   ّلليَ د  َنّك ْ  و ال   بياْلقيْسالالوي  ّرالالة  الالن م ّ  ي ْجالالريم      ا الالوْ  ر 
ى الالا ّلوا أ الَ  ل  ّلوا ت ْعالالدي اَتّقالالوا ليىَتْقالالو ى  أ ْاالالر بّ  هللّاالالو   اْلالالدي بييالالر   ّللَا   إي َ  ّللَا   و  الالا خ  ّىالالو    بيم  الماوالالدة: ] {ت ْعم 
8.] 

أو رالدة بب الة  لاله، أو رالدة بب اله  -فال يجو  لىمسالى  أ  يحمىاله رالنم  االو  
لىا الحيدة ل  العد  ف  حكمه أو ف  رةادته أو فال  اولاله أو فال  فعىاله. فالإ   -لة  

مات، سواء كا  المسى  أ  الاافر، فإ    ال يحب التالالمي . وال حرف مالتى  م  أرد ال
 يةدو القو  التالمي . وال ي ى  التالمو  أبدا.

ا ي }ومالال  دالوالالل التسالالام  فالال  القالالرآ : اولالاله تعالالالا فالال  بالالر الوالالالدي :  اي    ْ و  اهللا الالد   ج 
ى الالا الالا بيالال  ّتْرالالريي   أ  ْ  ل  ْىالال    بيالالهي  ل الالي   ل الالْيس   م  الالا ف الالال   لي ْعّةم  ا ّتطي ْبّةم  الالاحي ص  ْني ا فيالال  و   {م ْعّروفاالالا الالالدُّ

فبالالالرغ  مالال  مواالف الوالالالدي  مالال  )ال البو( لىالالا ولالالدهللاما، الاليو لبالالر لنالاله [ 15لقمالا :]
فتنتالل الولالد لال  ديناله: القرآ  بكىمل )جاهللاداي( وهللاال  تالد  لىالا المحاولالل المسالتميتل فال  

 أمرص   تعالا بمصاحبتةما بالمعروف، رلايل لحقةما، وا   ل  يطعةما فيما حاوالص.
ّمالو   }اوله تعالا ف  وصالف األبالرار مال  لبالادص:  :وم  يلي ّيْطعي الا    و  ى الا الَطع   ل 

ْسالالالكييناا ّحبفيالالالهي  الالالا مي الالاليراا و   تييما االالالت إال مالالال  ر فالالال  يلالالالي الو ولالالال  يكالالال  األسالالالي [.8اإلنسالالالا :{ ]و أ سي
 المرركي .

ومالال  يلالالي: مالالا جالالاء فالال  القالالرآ  مالال  بيالالا  أدب الحالالوار مالال  المخالالال ي  مالال  أهللاالالل 
الاتاب، والتركي  لىالا الجوامال  المرالتركل التال  تقالرب وال تبالالد، ال لىالا نقالا  التمالاي  
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ّلوا و ال  }واالخالالالتالف، فقالالالا  تعالالالالا:  الالالادي الالال    بيالالالاَلتي  إيالَ  اْلايت الالالابي  أ هللْاالالالل   ّتج  الالال ّ  هللاي ي    الَ إي  أ ْحس   اَلالالاليي
الالالْنّة ْ  ت ى ّمالالالوا ّاوّلالالالوا مي َنالالالا و  ّأْنالالال ي    إيل ْين الالالا ّأْنالالال ي    بياَلالالالييو آم  ا يل ّةن الالالا إيل الالالْيّك ْ  و  ا يل ّةّكالالال ْ  و  الالالد   و  ن ْحالالال ّ  و احي  ل الالالهّ  و 

 [.46العنكبوت:{ ]ّمْسىيّمو   
واد يكالر الم سالرو  لىقالرآ : أ  بعال  المسالىمي  ترالكي فال  مرالروليل الصالدال 
واإلن الالاع لىالالا يو ةالال  وأاالالاربة  مالال  المرالالركي  المصالالر   لىالالا رالالركة : أيجالالو  لةالال  أ  

ى ْيالالالي   ل الالْيس  }ين قالالوا لىالالية  أ  ال؟ فنالالال   اولالاله تعالالالا يخاطالالالب رسالالوله:  اهللّا ْ  ل  ل ايالالال َ  هللّاالالد   ّللَا   و 
اءّ  م  ْ  ي ْةديو ا ي ر  م  ْير   مي ْ  ّتْن يّقوا و  ّك ْ  خ  ا ف سي ْنّ سي م  ْجالهي  اْبتيب اء   إيالَ  ّتْن يّقو    و  الا ّللَاي  و  م   ّتْن يّقالوا و 
ْير   مي ْ  فَ  خ   [.272البقرة: { ]ّتْتى ّمو    ال   و أ ْنّت ْ  إيل ْيّك ْ  ّيو 

ن الاع، فررارت اآليل إلا أ  المدار لىا إخالو النيالل وابتبالاء وجاله   فال  اإل
 وهللايا ف  اإلن اع التطول  غير ال كاة. وا   كا  المن ق لىية  مرركي .

 السنة النبوية تؤكد التسامح:
ولقالالد طبالالق الرسالالو  الاالالر   هللاالاليا التسالالام  الاالالر  ، القالالاو  لىالالا القسالالو والبالالر، أو 
العد  واإلحسا  ال اليو أسسه القالرآ  ال فال  التعامالل مال  المسالالمي  غيالر المعالادي ، مال  

 غير المسىمي . 
وى البخارو ومسى  لال  أسالماء بنالت أبال  بكالر االالت: االدم ْت لىالَ  أمال ، وهللاال  ر 

إ  أمال  مرركل، ف  لةد رسو    صىا   لىيه وسى ، فاست تيت رسو   ، اىالت: 
وهللاالال  راغبالالل ) أو تنتتالالر مالال  ابنتةالالا أ  تصالالىةا وتحسالال  إليةالالا ( أ فرصالالل أمالال  ؟ االالدمت 
 .(1)"نع ، صى  أمي"اا : 

احل كيلي ف  معامىل الرسو  صالىا   لىياله وسالى  ألهللاالل وتتجىا هللايص السم   
الاتالالالاب يةالالالودا كالالالانوا أو نصالالالارى، فقالالالد كالالالا  يالالال ورهللا  ويكالالالرمة ، وّيحسالالال  إلالالالية ، ويعالالالود 

 مر اهللا ، ويرخي منة  ويعطية .
يكالالر ابالال  إسالالحاع فالال  السالاليرة: أ  وفالالد نجالالرا  ال وهللاالال  مالال  النصالالارى ال لمالالا االالدموا 

ينالالالل، دخىالالالوا لىيالالاله مسالالالجدص بعالالالد العصالالالر، لىالالالا رسالالالو    صالالالىا   لىيالالاله وسالالالى  بالمد

                                                           

 (.1003) ال كاة ف  ومسى  ،(2620) الةبل ف  البخارو  رواص: لىيه مت ق (1)
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فكانت صالتة ، فقاموا يصىو  ف  مسجدص، فرراد الناس منعة ، فقا  رسو    صالىا 
 .(1)فاستقبىوا المررع فصَىْوا صالتة  "دلوهللا "  لىيه وسى : 

ولقب المجتةد اب  القي  لىا هللايص القصل ف  )الةدو النبوو( فاليكر ممالا فيةالا  
مالالال  ال قالالاله: )جالالالوا  دخالالالو  أهللاالالالل الاتالالالاب مسالالالاجد المسالالالىمي .. وتمكالالالي  أهللاالالالل الاتالالالاب مالالال  

ال صالتة  بح الرة المسالىمي ، الوفال  مسالاجدهللا  أي ا نالو  وال يمكف  ،اا، إيا كالا  يلالي لار ا
 .(2)(م  التياد يلي

ا ( لال  سالعيد بال  المساليب: أ  رسالو    صالىا   وروى أبو لبيد فال  )األمالو 
 .(3)لىيه وسى  تصدع بصدال لىا أهللال بيت م  اليةود، فة  تجرو لىية 

وروى اليخارو ل  أنس: أ  النب  صالىا   لىياله وسالى  لالاد يةوديالا، ولالر  
 .(4)لىيه اإلسال  فرسى ، فخرج وهللاو يقو : "الحمد هلل اليو أنقيص ب  م  النار"

البخارو أي ا: "أ  النب  صىا   لىيه وسى  مات ودرله مرهللاونل لنالد وروى 
واالالد كالالا  فالال  وسالالعه أ  يسالالتقر  مالال  أصالالحابه، ومالالا كالالانوا  (5)يةالالودو فالال  ن قالالل ليالالاله"

 لي نوا لىيه بر ء، ولانه أراد أ  يعى  أمته.
وابالالالل النبالالال  صالالالىا   لىيالالاله وسالالالى  الةالالالدايا مالالال  غيالالالر المسالالالىمي ، واسالالالتعا  فالالال  

 بير المسىمي ، حيه  م  والءهللا  له، ول  يخش منة  ررا وال كيدا.سىمه وحربه ب
ومالالرت لىيالاله جنالالا ة فقالالا  صالالىا   لىيالاله وسالالى  لةالالا واا الالا، فقيالالل لالاله: إنةالالا جنالالا ة 

 (6)يةودو! فقا  لىيه الصالة والسال  : "أليست ن سا"؟!
 

 سماحة الصحابة مع غير المسلمين: 
 ل والتابعي  لبير المسىمي .وتتجىا هللايص السماحل كيلي ف  معامىل الصحاب

                                                           

 (.3/114( السرية النبوية )1)
 رسالة.طبعة ال( 3/114)زاد املعاد  (2)
 .بريوت -الفكر دار, طبعة 728األموال ص  (3)
 (.13375( ح)78 /21(, وأمحد )1356رواه البخاري يف اجلنائز ) (4)
 .عنه هللا رضي عائشة عن ،(1603) املساقاة يف ومسلم ،(2916) اجلهاد يف البخاري رواه: عليه متفق (5)
 .سعد بن وقيس حنيف، بن سهل, (, كالمها يف اجلنائز961(, ومسلم )1312( متفق عليه: رواه البخاري )6)
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فعمالالر يالالرمر بصالالرف معالالاش داوالال  ليةالالودو وليالالاله مالال  بيالالت مالالا  المسالالىمي ، ثالال  
ا}يقو : اا    تعالا:  ا اتّ  إيَنم  اايي ي  ليْىّ ق ر اءي  الَصد  وهللااليا مال  مسالااي   [6التوبالل:] {و اْلم س 

 .(1)أهللال الاتاب
أبال  لؤلالؤة المجوسال  ال فىال  يمنعاله  -وأصيب لمر ب الربل رجالل مال  أهللاالل اليمالل 

الخىي الل مال  يلي أ  يوص  الخىي ل م  بعالدص وهللاالو لىالا فالراش المالوت فيقالو : )أوصال  
، أ  يالالالوفا بعةالالالدهللا ، وأ  يقاتالالالل مالالال  وراوةالالال ، وأاليكى ةالالال  فالالالوع ابعالالالدو برهللاالالالل اليمالالالل خيالالالرا 

 .(2)طااتة (
ْمالالالرو يوصالالال  غالمالالاله أ  يعطالالال  جالالالارص اليةالالالودو مالالال  األ الالالحيل  ولبالالالد   بالالال  ل 

بجالالار  ر الوصالاليل مالالرة بعالالد مالالرة، حتالالا دهللاالالش البالالال ، وسالالرله لالال  سالالر هللاالاليص العنايالاللويكالالر 
مالا  ا  جبر الل يوصالين  : "يةودو؟ اا  اب  لمرو: إ  النب  صىا   لىيه وسى  االا 

 .(3)"بالجار حتا تننت أنه سيورثه
وماتالالت أ  الحالالاره بالال  أبالال  ربيعالالل وهللاالال  نصالالرانيل، فرالاليعةا أصالالحاب رسالالو    

 .(4) صىا   لىيه وسى
 األئمة والفقهاء: ةسماح

النصالارى  م  صالدال ال طالر لرهللابالا  ابع  أجالء التابعي  يعطو  نصيبا  وكا 
ر جا  . بل يهللاب بع ة  ال كعكرمل واب  سير   وال هللاالرو ال إلالا جالوا  اوال يرو  ف  يلي ح 

 إلطاوة  م  ال كاة ن سةا.
؟ تو ال أناله ّسالول لال  الصالدال فاليم  وروى اب  أبال  راليبل لال  جالابر بال    الد: )

 .(5)…(م  المسىمي ، وأهللال يمتا المسكنل فقا : ف  أهللال 

                                                           

 . 706 -705ص  2، انظر كتابنا "فقه الزكاة " ج 26اخلارج أليب يوسف ص  (1)
 .(1392( رواه البخاري يف اجلنائز )2)
، والبخاري يف األدب املفرد (1943) ، والرتمذي يف الرب والصلة(5152)القصة رواها أبو داود يف األدب ( 3)
 أما احلديث املرفوع فهو متفق عليه.  ,(128)
( 32 /3(, وابن أيب شيبة يف اجلنائز )9926( ح)36 /6رواه عبد الرزاق يف كتاب أهل الكتاب ) (4)

 (.11842ح)
 األسبق. –انظر: فقه الزكاة (, و 10409( ح)402 /2( رواه ابن أيب شيبة يف كتاب الزكاة )5)
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حالالالده الالالالداراطن  أ  يالالالا  فالالال  ) ترتيالالالب المالالالداري ( االالالا : )ويكالالالر القا الالال  ل
دخل لىيه لبدو  ب  صالالد النصالران  و  الر الخىي الل  (1)القا   إسماليل ب  إسحاع

يلي، فىمالالا المعت الالد بالالاهلل العباسالال ، فقالالا  لالاله القا الال  ورحالالب بالاله. فالالرأى إنكالالار الرالالةود لالال
الاّا ّ  ال  }خرج الو  ر اا  القا   إسماليل: اد لىمّت إنكارك ، واد اا    تعالالا:   ي ْنة 

الالال ي  ّللاَّ  ي    ل  الالالاتيّىوّك ْ  ل الالال ْ  اَلالالاليي ي ي  فيالالال  ّيق  ل الالال ْ  الالالالدفي الالال ْ  ّيْخريّجالالالوّك ْ  و  ي الالالاريّك ْ  مي وهللّا ْ  أ  ْ  دي الالالّطوا ت ب الالالرُّ ّتْقسي  و 
الرجالالالل يق الالال  حالالالواو  المسالالالىمي ، وهللاالالالو سالالال ير بيننالالالا وبالالالي  ، وهللاالالاليا [8الممتحنالالالل: { ]إيل الالالْيةي ْ 

 .(2)(وهللايا م  البر… المعت د
وتتجىالالالا هللاالالاليص السالالالماحل بعالالالد يلالالالي فالالال  موااالالالف كثيالالالر مالالال  األومالالالل وال قةالالالاء، فالالال  
الالالدفاأ لالال  أهللاالالل اليمالالل، والتبالالار ألرا الالة  وحرمالالاتة  كحرمالالات المسالالىمي ، واالالد يكرنالالا 

 يميل.ا  األو ال ، واإلما  اب  تمثال ليلي مواف اإلم
يروو المؤرخو : أ  االا ا  مىالي التتالار وااوالدهللا  لنالد إغالارتة  لىالا دمرالق، فال  
آخالالر القالالر  السالالاب  الةجالالرو وأو  الثالالام ، االالد أسالالر مالال  المسالالىمي  بالرالالا  لالالددا كبيالالرا، 
ومعةالال  بعالال  أهللاالالل اليمالالل مالال  اليةالالود والنصالالارى، فالاليهللاب رالاليخ اإلسالالال  ابالال  تيميالالل مالال  

ء األسالالالرى، فرجابالالاله االالالا ا  فالالال  رالالالر  أسالالالرى العىمالالالاء، ليطىبالالالوا مالالال  االالالا ا  فالالالي إسالالالار هللاالالالؤال
المسىمي ، ول  يجبه ف  أسرى اليةود والنصارى، ولا  اب  تيميل أبا يلي، ولال  يتركاله 
حتالالا فالالي أسالالرى الالاليميي  كمالالا فالالي أسالالرى المسالالىمي ، وكالالا  يقالالو  لالاله:   إ  لةالال  مالالا لنالالا، 

 .(3)ولىية  ما لىينا ويلي حك  اإلسال 
األصالول  المحقالق اإلمالا  رالةاب الالدي  القرافالال  ونكت ال  هللانالا بكىمالات نيفيالرة لى قياله 

رالالارحا بةالالا معنالالا البالالر الالاليو أمالالر   بالاله المسالالىمي  فالال  رالالرنة . فالاليكر مالال  يلالالي: الرفالالق 
طعالا  جالاوعة ، وكسالاء لالار ة ، ولالي  القالو  لةال  ال لىالا  ب عي ة ، وسد ّخىفالل فقيالرهللا ، وا 

ة  فال  الجالوار ال ويايالسبيل الىطف لة  والرحمل ال لىا سبيل الخوف واليلل ال واحتمالا  إ
مالال  القالالدرة لىالالا إ التالاله ال لط الالا منالالا بةالال ، ال خوفالالا وال طمعالالا، والالالدلاء لةالال  بالةدايالالل، وأ  
ّيجعىالالوا مالال  أهللاالالل السالالعادة، ونصالاليحتة  فالال  جميالال  أمالالورهللا ، فالال  ديالالنة  ودنيالالاهللا ، وح الالر 

                                                           

ط 181ـ  166ص  3هـ ـ انظر: ترمجته يف ) ترتيب املدارك ( ج282من أعالم املالكية، وقاضي بغداد توىف سنة  (1)
 دار احلياة ببريوت ـ حتقيق د. أمحد بكري حممود.

 .174املرجع السابق ص  (2)
 .474 زيدان ص . وانظر: أحكام الذميني لعبد الكرمي(108 / 1): العربية شرح السري الكبري، طبعة اجلامعة (3)
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غيبتة ، إيا تعر  أحالد ألييالتة ، وصالو  أمالوالة  وليالالة  وألرا الة ، وجميال  حقالواة  
يصالة  إلا جمي  حقواة ومصالحة ، وأ    .(1)الخ…يعانوا لىا دف  التى  لنة ، وا 

 
 اعتراف المنصفين من الغربيين:

ولقد رأينالا الاثيالر   مال  المسترالراي  الاليي  ّلريفالوا بالمو الوليل واإلنصالاف فيمالا 
يكتبالالالو ، يرالالاليدو  بالتسالالالام  الالالالدين  لنالالالد المسالالالىمي ، ممالالالا لالالال  يجالالالدوص لنالالالد غيالالالرهللا  مالالال  

 أصحاب الديانات األخرى.
الالاليو و الال  يلالالي  مالال  هللاالالؤالء: المسترالالرع البر طالالان  المعالالروف )تومالالاس أرنولالالد(

فالال  كتابالاله )الالالدلوة إلالالا اإلسالالال ( وأاالالا  لىيالاله األدلالالل التار خيالالل، مالال  موالالات الواالالاو  التالال  
جمعةالالالا مالالال  رالالالتا األمصالالالار، ورالالالتا األلصالالالار، ورالالالتا المصالالالادر، وهللاالالال  تالالالد  داللالالالل 

 عامىل المخال ي .ااطعل لىا السماحل الت  يتمت  بةا المسىمو  ف  م
واد نقالل هللااليا الاتالاب إلالا العربيالل د. حسال  إبالراهللاي  حسال  و ماليالص، وأرالادوا فياله 

تصالالالف بالالاله. وهللاالالالو ابالجةالالالد العىمالالال  الابيالالالر الالالاليو بيلالالاله الرجالالالل، وبخىالالالق اإلنصالالالاف الالالاليو 
 .(2)يكتب هللايا الس ر

 وم  هللاؤالء البربيي  المنص ي : المؤرا وال يىسوف اإلجتمال  ال رنس  
 اليو نوص بيلي ف  كتابه )ح ارة العرب(، فكا  مما االه: )غوستاف لوبو (

رأينالالالا مالالال  آو القالالالرآ  التالالال  يكرناهللاالالالا آن الالالا أ  مسالالالامحل محمالالالد لىيةالالالود والنصالالالارى 
كانالالالت لتيمالالالل إلالالالا البايالالالل، وأنالالاله لالالال  يقالالالل بمثىةالالالا مؤسسالالالو األديالالالا  التالالال  تةالالالرت ابىالالاله، 

. واالالالد كاليةوديالالالل والنصالالالرانيل لىالالالا الخصالالالوو، وسالالالنرى كيالالالف سالالالار خى الالالاؤص لىالالالا سالالالنته
الترف بيلي التسام  بع  لىماء أوربل المرتابو  أو المؤمنو  القىيىالو  الاليي  أمعنالوا 
النتر ف  تار خ العرب. والعبارات اآلتيل الت  أاتط ةا مال  كتالب الاثيالر   مالنة : تثبالت 

 أ  رأينا ف  هللايص المسرلل ليس خاصا بنا.

                                                           

 .15ص  3الفروق ج( 1)
 ه.يانظر: مقدمة ترمجة كتاب ) الدعوة إىل اإلسالم ( أتليف توماس ارنولد ، للدكتور حسن إبراهيم حسن وزميل (2)
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هللا  هللاالالال  الالالاليي  االالالا  روبرتسالالالو  فالالال  كتابالالاله )تالالالار خ رالالالارلا (: )إ  المسالالالىمي  وحالالالد
نةالالالال  مالالالال   جمعالالالالوا بالالالالي  البيالالالالرة لالالالالدينة ، وروش التسالالالالام  نحالالالالو أتبالالالالاأ األديالالالالا  األخالالالالرى، وا 

فال  التمسالي بتعالاليمة   ا، تركالوا مال  لال  يرغبالوا فياله أحالرارا امترااة  الحسا  نررا لالدينة ، 
 الدينيل(.

واالالالالا  ميرالالالالود فالالالال  كتابالالالاله )تالالالالار خ الحالالالالروب الصالالالالىيبيل(: )إ  القالالالالرآ  الالالالاليو أمالالالالر 
  نحالالو أتبالالاأ األديالالا  األخالالرى، واالالد أل الالا البطاركالالل والرهللابالالا  وخالالدمة  بالجةالالاد: متسالالام

مالال  ال الالراوب، وحالالر  محمالالد اتالالل الرهللابالالا  لعكالالوفة  لىالالا العبالالادات، ولالال  يمالالس لمالالر بالال  
الخطاب النصارى بسوء حي  فت  القدس، ف  حي  يب  الصىيبيو  المسالىمي ، وحراالوا 

 اليةود، بال رحمل واتما دخىوهللاا(!
   كتابه )رحىل دينيل ف  الررع(: واا  الراهللاب ميرو ف

)وم  المؤسف أ  تقتبس الرعوب النصرانيل م  المسىمي  التسام ، اليو هللاالو 
آيالالالالل اإلحسالالالالا  بالالالالي  األمالالالال ، واحتالالالالرا  لقاوالالالالد اآلخالالالالر  ، ولالالالالد  فالالالالر  أو معتقالالالالد لىالالالالية  

 اهللاال. (1)بالقوة(
وال برس أ  أ يف هللانا إلا ما تقد  ص حل جديالدة لال  معامىالل أهللاالل اليمالل فال  

بمالالا لرفنالالاص مالال  سالالماحل اإلسالالال  وتسالالام   ااألمالالوو والعباسالال ، لنالال داد إيماناالال   :العصالالر 
 واد مَر بنا م  لد  الراردي  وتسامحةما ما فيه ك ايل وغناء.… المسىمي 

 التسامح في العصر األموي: 
أما ف  العصر األموو فرات   بنقالل هللااليص السالطور مال  كتالاب )اصالل الح الارة( 

 لال)و  ديورانت( يقو :
كالالا  أهللاالالل اليمالالل المسالاليحيو ، وال رادرالالتيو ، واليةالالود، والصالالابوو  يتمتعالالو   )لقالالد

ف  لةد الخالفل األمويل بدرجل م  التسام  ال نجد لةا نتيرا ف  البالد المسيحيل فال  
هللايص األيا ، فىقد كانوا أحرارا ف  ممارسل رالعاور ديالنة ، واحت تالوا بكناوسالة  ومعابالدهللا ، 

ء  و يو لو  خاو، وأداء  الر بل لال  كالل رالخو ول  ّي ر  لىية  أاثر م  ارتدا
تختىالالالف بالالالاختالف دخىالالاله، وتتالالالراوش بالالالي  دينالالالار وأربعالالالل دنالالالانير. ولالالال  تاالالال  هللاالالاليص ال الالالر بل 
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ّت الالر  إال لىالالالا غيالالر المسالالالىمي  القالالادر   لىالالالا حمالالل السالالالالش، وّيع الالا منةالالالا الرهللابالالالا ، 
والرالالديدو والنسالالاء، والالاليكور الالاليي  دو  البىالالوم، واألراالالاء، والرالاليوا، والعجالال ة، والعمالال ، 

ال قالر، وكالالا  الالاليميو  ّيع الو  فالال  نتيالالر يلالي مالال  الخدمالالل العسالكر ل، أو إ  رالالوت فقالالل: 
، (1)% مالالال  الالالدخل السالالالنوو 2,5قبىالالو  فيةالالا، وال ت الالالر  لىالالية  ال كالالالاة البالالال  االالدرهللاا ال يّ 

وكا  لة  لىا الحكومالل أ  تحمالية ، ولال  تاال  ّتقبالل رالةادتة  فال  المحالاا  اإلسالالميل، 
 .(2)بحك  يات  يخ عو  فيه ل لماوة . وا اتة  واوانينة ( ولانة  كانوا يتمتعو  

 
 التسامح في العصر العباسي:

أما العصر العباس  ال لصر ا دهللاار الح ارة اإلسالميل ال ومكانل أهللال اليمالل   
 (3) فيه، فيك ينا مؤنل الحديه فيه ص حل أخرى ننقىةا م  كتاب )اإلسالال  وأهللاالل اليمالل(

ألنه يعتمد فيما يقررص لىا المراجال  التار خيالل األساساليل، أو لىالا  لىدكتور الخربوطى ،
 كتابات المسترراي  أن سة . يقو : 

)ارالالالتةر مالالال  بالالالي  أهللاالالالل اليمالالالل فالالال  العصالالالر العباسالالال  كثيالالالر مالالال  العتمالالالاء، مثالالالل 
جرجيس ب  بختيرالوأ طبيالب الخىي الل العباسال  أبال  جع الر المنصالور، واالد وثالق الخىي الل 

يل ب  بختيروأ طبيب هللاارو  الرريد، اليو االا  الرراليد فبه وأارمه. وم  هللاؤالء: جبراو
لناله: كالالل مالال  كانالت لالاله حاجالالل لىالال ف فىيخاطالب بةالالا جبر الاللف ألنالال  أفعالل كالالل مالالا يسالالرلن  

الالرهللاال  رالةر ف فياله، ويطىباله منال . وكالا  مرتالب الطبيالب لرالرة آالف د : اا. ومال  هللاالؤالء أي ا
بعرالالالر    ا، ويصالالالىه كالالل سالالالنلالررالالاليد يجالالالرو لىيالاله ألالالالف درهللاالال  سالالالنويف ماسالالويه الالالاليو كالالا  

 (.األ ا 

                                                           

قود والتجارة. وبعض الزكاة ليست على الدخل السنوي بل على رأس املال النامي وما يدره من دخل، مثل زكاة الن (1)
 % حسب طريقة الري  كما هو مقرر يف الفقه.5% أو 10أنواع الزكاة مثل دخل اإلستغالل الزراعي فيه 
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بتسام  المسىمي  فقا : )والّاَتاب المسالىمو  كر مالو  فال  تقالدير  (1)وأراد ترتو  
ف الالاول هللاالالؤالء ممالال  لىالالا غيالالر مىالالتة ، حتالالا ليسالالمو  حنالالي  بالال  اسالالحاع بالالرأس أطبالالاء 

 لصرص، وهللابل   ب  تىميي بربوارا  لصرص، وجالينوس دهللارص.
لمتوكالالالل، حتالالالا إنالالاله كالالالاد )وكالالالا  بختيرالالالوأ بالالال  جبراويالالالل يالالالنع  بعطالالالف الخىي الالالل ا

ي الالاهللايه فالال  مالبسالاله وفالال  حسالال  الحالالا ، وكثالالرة المالالا ، وكمالالا  المالالروءة. ومباراتالاله فالال  
 الطيب والجوارو والعبيد(.

ولمالالا مالالر  سالالىمويه بعالاله المعتصالال  ابنالاله ل  ارتالاله،ولما مالالات أمالالر بالالر  تح الالر 
جنا تالاله إلالالا القصالالر، وأ  يصالالىا لىيالاله بالرالالموأ والبخالالور جر الالا لىالالا لالالادة النصالالارى، 

 وامتن  المعتص  يو  موته ل  أال الطعا .
)أمالالا يوحنالالا بالال  ماسالالويه فقالالد خالالد  الخى الالاء العباسالاليي  منالالي الررالاليد إلالالا المتوكالالل، 
وكالالا  ال يبيالالب االالو لالال  طعالالامة ، فكالالانوا ال يتنالالاولو  رالاليوا مالال  أطعمالالتة  إال بح الالرته، 

يدالباله فال   وم  ث َ  ل  يك  هللاناي أدنا ّكى الل بيناله وبالي  الخىي الل المتوكالل، فكالا  الخىي الل
 .(رفق ولي 

وارالالتةر مالالال  بالالالي  أهللاالالالل اليمالالالل كثيالالالر فالالال  ميالالالدا  اآلداب وال نالالالو ، فيقالالالو  ترتالالالو : 
تىالالت لالاالالات العالالرب برلايالالاهللا  فالال  ميالالدا  اآلداب وال نالالو  لالاالالات طيبالالل ااومالالل لىالالا 

مالال  هللاالاليص المالالودة اسالالتمر بعالالد  او  والثالالان  لىةجالالرة، بالالل إ  كثيالالرا المالالودة خالالال  القالالرني  األ
 م  غير المسىمي . اصطنعت الحكومل مةندسي  ولماالا د هللايص ال ترة، وا

) درس كثيالر مال  الالاليميي  لىالا أيالدو مدرسالي  وفقةالاء مسالالىمي . ويقالو  المالؤرا:
م  يلي أ  حني  ب  اسحاع درس لىا أيالدو الخىيالل بال  أحمالد وساليبويه حتالا أصالب  

 .(2)ّحَجل ف  العربيل
لىالا يالد  - طالقأفقاله رجالا  لصالرص فال  المن –وتتىمي يحيا بال  لالدو بال  حميالد 

 ال اراب .
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ودرس ثابالالت بالال  االالرة لىالالا يالالد لىالال  بالال  الوليالالد مالال  رجالالا  المعت لالالل، وكالالا  حسالال  
الخالالو، متمكنالالا مالال  األدب، وتالالد  مؤل اتالاله وكتبالاله لىالالا لمالالق ت كيالالرص، واالالوة معرفتالاله. ومالالا 

 .(1)لبه أ  التنق اإلسال 
وي الالرب المالالؤرا ترتالالو  لتسالالام  العباسالاليي  مالال  أهللاالالل اليمالالل مالالثال فيقالالو : )يمكالال  

خالالاي إبالالراهللاي  يالال  هللاالالال  مالالثال لمالالا االالد يصالالير إليالاله الالاليم  مالال  بىالالوم أرفالال  المناصالالب فالال  ات
الدولالل، فقالد تقىالد إبالراهللاي  األلمالا  الجىيىالالل، فامتدحاله الرالعراء، ولالر  لىياله لال  الدولالالل 
باختيالالار بالال  معالال  الدولالالل البالالو ة  أ  يوليالاله الالالو ارة إ  اسالالى  فالالامتن ، وكالالا  إبالالراهللاي  بالال  

  ل ي الالالالا فالالالال  ميهللابالالالاله، وكالالالالا  بينالالالاله وبالالالالي  الصالالالالاحب هللاالالالالال  حسالالالال  العرالالالالرة مالالالال  المسالالالالىمي
إسالالالماليل بالالال  لبالالالاد، والرالالالر ف الر الالال ، مراسالالالالت ومواصالالالالت رغالالال  اخالالالتالف المىالالالل، 

 .(2)وكا  إبراهللاي  حافتا لىقرآ 
-هللاالال456واهللات  الاتفاب المسىمو  باألديا  والمياهللاب، فكا  اب  ح   األندلس  )

ا. وألالال ف ابالال  خىالالدو  باإلنجيالالل  ( مىمالالا باإلنجيالالل والالهللاالالوت المسالاليح  إلمامالالا تامالال1064
والتنتيمالالات الانسالاليل وتحالالدفه لالال  بع الالةا فالال  مقدمتالاله، وكالالا  القىقرالالندو يالالرى  الالرورة 
معرفالالل الااتالالب برليالالاد الالاليميي  الدينيالالل، ويكالالر المقر الال و كثيالالرا مالال  الت اصالاليل لالال  أليالالاد 
النصالالارى واليةالالالود، وتحالالالده لالالال  فالالالراة  المختى الالل، ويكالالالر أسالالالماء بطاراالالالل اإلسالالالكندر ل ، 

كالالل مالال  الق و نالال  والمسالالعودو لالال  طواوالالف أهللاالالل اليمالالل. نالالرى هللاالاليا وا الالحا فالال  وتحالالده 
 كتاب "التنبيه واإلرراف" لىمسعودو. 

والتالرف ترتالالو  بتسالالام  الحكالا  المسالالىمي  فقالالا : )كالا  سالالىوي الحكالالا  المسالالىمي  
ف  البالب أحس  م  القالانو  الم الرو  لىالية  تن ياليص لىالا الاليميي . ولاليس أد  لىالا 

ه الاناوس وبيوت العبادة فال  المالد  العربيالل الخالصالل، ولال  تخالل يلي م  كثرة استحدا
دواو الالال  الدولالالالل االالالو مالالال  العمالالالا  النصالالالارى واليةالالالود، بالالالل إنةالالال  كالالالانوا يتولالالالو  فالالال  بعالالال  
األحيا  أرف  المناصب وأخطرهللاا، فااتن وا الثالروات ال الخمل، وتاالاثرت لالدية  األمالوا  

 .(3)لمسيحيلالطاوىل، كما التاد المسىمو  المساهللامل ف  األلياد ا
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 من روائع حضارتنا:
ونخت  هللايا ال صل بمالا يكالرص العالمالل السالبال  لال  تسالام  المسالىمي  فال  كتاباله 
) م  رواو  ح ارتنا ( فقد اا  بعالد أ  يكالر واالاو  وأحالداثا ترالةد بالتسالام  الراوال  فال  

 تار خ األمل:
)وبعالالالد، فالالالإ  التسالالالام  الالالالدين  فالالال  ح الالالارتنا ممالالالا ال يعةالالالد لالالاله مثيالالالل فالالال  تالالالار خ 
العصالالالور الما الالاليل، واالالالد أجمالالال  المؤرخالالالو  البربيالالالو  ممالالال  يحترمالالالو  الحالالالق لىالالالا هللاالالاليا 

 التسام  وأرادوا به.
يقالالالالو  المسالالالالتر )درايبالالالالر( األمر كالالالال  المرالالالالةور: إ  المسالالالالىمي  األواوالالالالل فالالالال   مالالالال  
الخى الاء لال  يقتصالروا فال  أهللاالل العىال  مالال  النصالارى النسالطور ي  ومال  اليةالود لىالا مجالالرد 

را مالال  األلمالالا  الجسالالا ، وراالالوهللا  إلالالا مناصالالب الدولالالل، اإلحتالالرا ، بالالل فو الالوا إلالالية  كثيالال
حتا إ  هللاارو  الرريد و ال  جميال  المالدارس تحالت مراابالل حنالا بال  ماسالويه، ولال  يكال  
ينتر إلا البىد اليو لاش فيه العال ، وال إلالا الالدي  الاليو ولالد فياله، بالل لال  يكال  ينتالر 

 .إال إلا مكانته م  العى  والمعرفل
صالالر )ولالال ( فالال  صالالدر بحثالاله لالال  تعالالالي  اإلسالالال : ويقالالو  المالالؤرا الرالالةير المعا

نةالالا لتالالن خ فالال  النالالاس  )إنةالالا أسسالالت فالال  العالالال  تقاليالالد لتيمالالل لىتعامالالل العالالاد  الاالالر  ، وا 
روش الاالالالر  والسالالالماحل، كمالالالا أنةالالالا إنسالالالانيل السالالالمل، ممكنالالالل التن يالالالي، فإنةالالالا خىقالالالت جمالالالالل 

  أيالالل جمالالالل إنسالالانيل يقالالل مالالا فيةالالا ممالالا يبمالالر الالالدنيا مالال  اسالالوة وتىالال  اجتمالالال  لمالالا فالال
إلالالالا أ  يقالالالو  لالالال  اإلسالالالال : )إنالالاله مىالالال ء بالالالروش الرفالالالق والسالالالماحل … ( أخالالالرى سالالالبقتةا 

 واألخوة(.
ر )مالالالاري سالالالايس( فالالال  وصالالالف االمبراطور الالالل اإلسالالالالميل فالالال  لةالالالد يويقالالالو  السالالال

الرريد: )وكا  المسيحيو  والوثنيو  واليةود والمسىمي  لىا السواء يعمىو  ف  خدمالل 
 الحكومل(.

 )ل  يك  لىدي  دخل ف  معامىل الرعراء والمبني (.ويقو  )ترنو (: 
 سبانيا اإلسالميل ف  القر  العارر: إويقو  ) لي   بروتستا  ( ف  كتابه 
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، والوتالالالالالاوف ممالالالالا يقىالالالالالدص ايةودياالالالال أو اا مالالالالالا كالالالالا  نصالالالالالرانيا إ  كاتالالالالب الالالالالاليم  كثيالالالالرا )
النصالالارى واليةالالود، واالالالد كالالانوا يتصالالرفو  لىدولالالالل فالال  األلمالالا  اإلدار الالالل والحربيالالل، ومالالال  

 (.بالس ارات إلا دو  أوربا البربيلاليةود م  كانوا ينوبو  ل  الخىي ل 
يطاليالالا وج اوالالر  ويقالالو  )ر نالالو( فالال  تالالار خ غالال وات العالالرب فالال  فرنسالالا وسويسالالرا وا 

ىمي  فال  مالد  األنالدلس كالانوا يعالامىو  النصالارى بالحسالنا، البحر المتوسو: ) إ  المسال
كمالالالا أ  النصالالالارى كالالالانوا يرالالالالو  رالالالعور المسالالالىمي ، فيختنالالالو  أوالدهللاالالال  وال يالالالراىو  لحالالال  

 الخن  ر(.
ويقالالالو  )أرنولالالالد( وهللاالالالو يتحالالالده لالالال  المالالالياهللاب الدينيالالالل بالالالي  الطواوالالالف المسالالاليحيل: 

رفمالت مثالل هللااليص األلمالا  التال   تنطالوو لىالا التىال ، )ولا  مبادئ التسالام  اإلسالالم  ح 
فال  أ  يعالامىوا  اإي يتةر لنا أنة  لال  يالرلوا جةالدا  بل كا  المسىمو  لىا خالف غيرهللا ،

كالالل رلايالالاهللا  مالال  غيالالر المسالالىمي  بالعالالد  والقسالالطاس، مثالالا  يلالالي: أنالاله بعالالد فالالت  مصالالر 
اال  استبل اليعاابالل فرصالل إاصالاء السالىطات البي نطيالل ليسالىبوا األرثالويكس كناوسالة ، ول

إلا أصحابةا الرالرليي ، بعالد أ  دلالل األرثالويكس لىالا مىاةال   اوهللاا أخيرا المسىمي  ألاد
يا نترنالالالا إلالالالا التسالالالام  الالالاليو لىالالالا هللاالالاليا النحالالالو إلالالالا رلايالالالا المسالالالىمي  مالالال  … لةالالالا(  وا 

المسيحيي  ف  صدر الحك  اإلسالم : تةالر أ  ال كالرة التال  رالالت بالر  الساليف كالا  
 العامل ف  تحو ل الناس إلا اإلسال  بعيدة التصديق.

يا كنا االد توسالعنا فال  التالدليل لىالا التسالام  الالدين  فال  ح الارتنا، فإنمالا نر الد و  ا 
أ  نالالرد فر الالل هللاالالؤالء البالالربيي  المتعصالالبي  لىالالا تار خنالالا، برننالالا كنالالا اسالالاة أارهللانالالا النالالاس 
لىا الدخو  ف  ديننا، ولامىنا غير المسىمي  بكالل ميلالل وا الطةاد. وكالا  مال  الخيالر 

البالالاب، فالالإ  مخالالا  ة  فالال  التعصالالب الالالدين   الالد لةالال : أ  ال ي تحالالوا لىالالا أن سالالة  هللاالاليا 
ا يطالالرطؤ  سالالبانيا، وفالال  العصالالر الحا الالر ممالالإمسالالىمي  فالال  الحالالروب الصالالىيبيل، وفالال  ال

ياء وخجالا  ، بل إ  مخا  ة  ف  ا الطةاد بع الة  لالبع  ممالا ال ينكالرص منه رؤوسة  ح 
كالالالالل دارس لىتالالالالار خ، وهللاالالالاليص مالالالالياب  الااثوليالالالالي والبروتسالالالالتانت، وخاصالالالالل ميبحالالالالل )سالالالالانت 

ىم (، والحالالالروب الدينيالالالل التالالال  رالالالنتةا البابويالالالل لىالالالا مخال يةالالالا مالالال  رالالالعوب أوروبالالالا، بالالالارت
أ  البالالربيي   وممسال  محالالاا  الت تالاليش فال  القالالرو  الوسالالطا، كالل يلالالي دليالالل ال ّيالردف لىالالا

لىالالا مخالالال ية  فالال  الالالرأو والعقيالالدة، ولالالو كالالانوا مالال  أبنالالاء  اا وحقالالدا مالال  أرالالد النالالاس تعصالالبا 
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الدين  خال  تالار خة  فال  العصالور القديمالل كىةالا، وال جىدتة ! وأنة  ل  يعرفوا التسام  
ي الو  حتا اليو  يتحك  فية  هللايا التعصب الدين  المقيالت  الد المسالىمي  تحالت سالتار 

 ر اف م  السياسل واالستعمار.
ونرى خير ما نخت  به هللايا البحه ف  التدليل لىا تسالامحنا وتعصالبة ، رالةادة 

تحي ص. لقد تحده بطر ري أنطاايالل ميخاويالل  لحبر م  أحبار النصرانيل ليس بمَتة  ف 
بعالالالد أ  خ الالالالعت  ,األابالالالر، واالالالد لالالالالاش فالالال  النصالالالالف الثالالالان  مالالال  القالالالالر  الثالالالان  لرالالالالر

الانالالالاوس الرالالالرايل لىحكالالال  اإلسالالالالم  خمسالالالل االالالرو  ال لالالال  تسالالالام  المسالالالىمي  وا الالالطةاد 
د بالالالالالقوة  الالالالالرو  لىانالالالالاوس الرالالالالرايل: )وهللاالالالاليا هللاالالالالو السالالالالبب فالالالال  أ  إلالالالالاله االنتقالالالالا  الالالالاليو ت الالالالرف

وت، والالاليو يالالديل دولالالل البرالالر كمالالا يرالالاء فيؤتيةالالا مالال  يرالالاء و رفالال  الو الالي ، لمالالا والجبالالر 
 رأى ررور الرو ، اليي  لجووا إلالا القالوة، فنةبالوا كناوسالنا، وسالىبوا أديارنالا فال  ممتىاالاتة 

، وأن لوا فينا العقاب ف  غير رحمل وال رال قل: أرسالل أبنالاء إسالماليل )العالرب( مال  كافل
لحالق أننالا إيا يخىصالنا لىالا أيالدية  مال  اب الل الالرو . وفال  االجنوب )الج  الرة العربيالل( ل

م  الخسالارة بسالبب انتال اأ الانالاوس الااثوليكيالل منالا وا لطاوةالا ألهللاالل  اكنا ف  تحمىنا ريوا 
خىقيدونيل، فقد استمرت هللايص الاناوس ف  حو تة . ولما أسىمت المد  لىعالرب خصالو 

الوات كانت اد انت لالت  وف  يلي -هللاؤالء لال طاو ل الاناوس الت  وجدت ف  حو تةا
م  يلي ل  يك  كسبا هللاينالا أ  نالتخىو مال   -منا كنيسل حمو الابرى وكنيسل حورا 

 ياهللا  وحنقة  وتحمسة  العنيف  دنا، وأ  نجد أن سنا ف  أم  وسال (.أاسوة الرو  و 
ألست ترى مع  أ  او  غوستاف لوبو : "إ  األم  ل  تعالرف فالاتحي  راحمالي  

 دينالالا سالالمحا مثالالل ديالالنة " هللاالالو إنصالالاف لىحالالق ابالالل أ  يكالالو  متسالالامحي  مثالالل العالالرب وال
 ؟!.. (1)إنصافا لىمسىمي 

 
 

 

 

 

                                                           

 (.131-135من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي ) (1)
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 قدرة اإلسالم على االنتشار السلمي -5
ومالال  مالالمثر تار خنالالا : أنالاله سالالجل لالالديننا ادرتالاله لىالالا االنترالالار السالالر   ، ودخالالو  
األمالالالالال  فيالالالالاله أفواجالالالالالا ، بالالالالالردنا دلالالالالالوة إليالالالالاله، وا   لالالالالال  يقالالالالال  بةالالالالاليص الالالالالالدلوة أنالالالالالاس محترفالالالالالو  

 تخصصو  ف  التبرير به ، مت رغو  له.م
تتالالوافر  - بعقاوالالدص ولباداتالاله وأخالاياتالاله وترالالر عاته –وسالالر يلالالي : أ  هللاالاليا الالالدي  

فيالاله : موافقالالل ال طالالرة، ومالءمالالل العقالالل، وت كيالالل الالالن س، وسالالمو الالالروش، وصالالحل الجسالال ، 
وتماسالالي األسالالرة ، وتالالرابو المجتمالال ، وتحقيالالق العالالد ، وجىالالب المصالالال ، ودرء الم اسالالد، 

رالل الخيراو   ت، ومكافحل الررور بقدر اإلمكا .ا 
وأبالالر  مالالا فالال  هللاالاليا الالالدي  سالالةولل لقاوالالدص التالال  لالاليس فيةالالا غمالالو  وال التالالواء وال 

 ىيمل، ويسى  لةا العقل المستقي .تناا ، تقبىةا ال طرة الس
فالال غالرو أ  انترالالر ديال  اإلسالالال  انترالار أ الالواء الصالباش، فمالالس اآلفالاع، ومحالالا 

 األبصار والبصاور، ورحب الناس به ف  لامل األاطار. التال ، واستنارت به
ل  يك  )السيف( هللاالو الاليو أدخالل النالاس فال  اإلسالال ، كمالا  لال  بعال  خصالو  

 اإلسال ، فإ  السيف اد ي ت  أر ا لالحتال ، ولانه ال ي ت  اىبا لىةدايل.
 يربا أ  يدخل ف  دي  م  يقةرص لىيه بالسيف. -بطبعه –بل إ  اإلنسا  

لىالالالا أ  اإلسالالالال  ياتالالاله ينكالالالر إاالالالراص النالالالاس لىالالالا اإليمالالالا ، ف الالال  القالالالرآ  المكالالال  
َتا الَناس   ّتْاريصّ  أ ف ر ْنت  }يخاطب   رسوله فيقو :  نيي    ي ّكوّنوا ح   [.99يونس: {]ّمْؤمي

ال دّ ْرالالرُّ     يَ ب الت   دْ ا ال  ي يْ   الدفي في  اص  ر  اْ  إي ال  }وف  القرآ  المدن  يقو :  الالْ     مي البقالرة: ] { في ب 
256]. 

ترالوبه  بل إ  القرآ  ال يعتدف بإيما  م  لال  يالؤم  لال  طواليالل واختيالار حالر، ال
تالالا} ، ولةالاليا لالال  يقبالالل إيمالالا  فرلالالو  سالالالل البالالرع أو رالالاوبل مالال   الالبو أو إاالالراص  إيي ا ح 

هّ  ك  ْنالتّ  ا ا    اْلب ر عّ  أ ْدر  ن الْت  اَلالييو إيالَ  إيل اله   ال   أ َنالهّ  آم  ال    و أ ن الا إيْسالر اوييل   ب ّنالو بيالهي  آم  { اْلّمْسالىيميي    مي
َتا}فكا  الجواب اإللة  لىيه:  .[90]يونس: الهّ  إيي ا ح  ك  ْنالتّ  ا الا    اْلب الر عّ  أ ْدر   إيل اله   ال   أ َنالهّ  آم 

 [.91يونس: { ]اْلّمْسىيميي    مي    و أ ن ا إيْسر اوييل   ب ّنو بيهي  آم ن ْت  اَلييو إيالَ 
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ى َمالالا}واالالا  لالال  االالو  مكالاليبي  نالال   لىالالية  لالالياب  :  الالن ا ر أ ْوا ف  َنالالا ا الالاّلوا ب ْرس   بيالالاّلَلي  آم 
صّ  ْحد  ْرن ا و  ك    ّعّة ْ  ي يّ  ف ى  ْ  * ّمْرريكيي    بيهي  ّكَنا بيم ا و  اّنّة ْ  ي ْن   الن ا ر أ ْوا ل َمالا إييم  , 84غالافر: { ]ب ْرس 
85.] 

وسالالالمو أخالالالالع المسالالالىمي : هللامالالالا الىالالاليا  مةالالالدا  الحالالالق أ  سالالالةولل تعالالالالي  اإلسالالالال ،
 السبيل لدخو  األم  ف  اإلسال ، وليس السيف، كما تقو  المتقولو .

 انتشار اإلسالم بفضائله وقوته الذاتية: 
ولقد ألف المؤرا المعروف الدكتور حسي  مؤنس كتابا أسماص )اإلسال  ال الات ( 

فتحةالالا اإلسالالال  ب  الالاوىه واوتالاله الياتيالالل، واالالا  لنالاله : أنالاله دراسالالل فالال  تالالار خ الالالبالد التالال  
دو  أ  يوجف لىيةا بخيل وال ركاب. واد تتب  انترالار اإلسالال  فال  هللااليص الالبالد، وبالي  

، بمالالا يقطالال  كالالل رالالي، و الالرد لىالالا كالالل تخالالرو بالالر  المسالالىمي  اكيالالف دخالالل اإلسالالال  إليةالال
 استخدموا القوة ف  نرر دينة . يقو  د. مؤنس رحمه  : 

  كانالالالت لىمسالالىمي  سياسالالالل مو الالولل لنرالالالر اإلسالالالال ، )لالال  يسالالالبق فيمالالا م الالالا أ
يقو  لىيةا رجا  متخصصو  يجرو  ف  ألمالة  لىا مناهللا  مقررة، كمالا هللاال  الحالا  
فالال  النصالالرانيل مالالثال، حيالاله نجالالد البابويالالل الااثوليكيالالل، ومالالا تبعةالالا مالال  منتمالالات كةنوتيالالل 

سالالالتانتيل مالالال  كال رنرسالالالكيل والدومينيكيالالالل والج و الالالت، وكالالاليلي يمالالالا تنتمالالاله الةيوالالالات البروت
حمالالالت تبرالالالير، تعالالالد رجالةالالالا فالال  معاهللاالالالد متخصصالالالل، وتن الالالق لىيةالالا المالالالا  الالالالوفير، ثالالال  
ترسالالىة  إلالالا الالالبالد البعيالالدة لالالدلوة النالالاس إلالالا أديانةالالا برسالالاليب لىميالالل مدروسالالل، إلانالالاأ 
دخالالة  فال  العقيالدة، و بىال  األمالر  م  يصادفونه م  النالاس بصالدع مالا يالدلو  إلياله ، وا 

الدنيا، ليخىصالوا لىالدلوة خىوصالا تامالا، كمالا نعرفاله فال  جمالالات  أ  يطىفق أولوي الدلاة
 رهللابا  المسيحيل والبوييل أحيانا.ال

ف  اإلسال  ال نجد راليوا مال  هللااليا إال فال  لصالرنا اليالو ، لنالدما ت ايالدت تيالارات 
عن الالالالا المسالالالالىمو  بالالالالالدلوة التبرالالالالير غيالالالالر اإلسالالالالالميل، ولالالالال  يعالالالالد هللانالالالالاي منالالالالاو مالالالال  أ  يّ 

لقالادر   لىيةالالا، فيمالا لالدا يلالي كالالا  اإلسالال  هللاالو الاليو نرالالر ، وا لالداد الرجالا  اوتنتيمةالا
 ,ن سالاله بن سالاله: هللاالالو الالاليو دلالالا لن سالاله واجتالاليب اىالالوب النالالاسف فاسالالىموا حبالالا فالال  اإلسالالال 

 والتماسا لرحمل   وهللاداص. ,وا لجابا به
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نالاله لممالالا يسالالتواف النتالالر أ  االالوة اإلسالالال  الياتيالالل االالد غىبالالت تنتيمالالات الالالدلاة،  وا 
أثالالرا مالال  المالالا  الالاليو أن قالاله اآلخالالرو  لىالالا دلالالاواهللا ، فانترالالر  وأثبتالالت أنةالالا أفعالالل وأبعالالد

واتس  مداص، ودخىت فيه األم  بعد األم ، م  تىقاء ن سةا بمجرد وصو  الالدلوة إليةالا. 
ولقد كا  العرب ي تحو  البىد م  البالد، ويعر الو  اإلسالال  لىالا أهللاىاله ، ثال  يالدلونة  

، حتالا لقالد يهللاالب بعال  الرالانوي   ورانة  ف حتا يقتنعالوا ب  الاوىه اإلنسالانيل فال  تمةالل
لىعالالرب إلالالا أنةالال  لالال  يكونالالوا يةتمالالو  بنرالالر ديالالنة  ، وأ  الج  الالل كانالالت أحالالب إلالالية  مالال  

 نجدص مسطورا ف  كتب ألداء المىل.اإلسال  ، وما إلا يلي مما 
نما كالا  ساليرا  وما كا  يلي ل  لد  حرو م  العرب لىا نرر اإلسال  ، وا 

: أسالالىوب لالالر  الالالدي  لىالالا النالالاس ، وتالالركة   لىالالا أسالالىوب الالالدلوة فالال  لةالالدهللاا األو 
 إلا أ  يةدو   منة  م  يراء. بعد يلي أحرارا

ومالال  غر الالب مالالا حالالده فالال  بالالالد مصالالر واألنالالدلس: أ  كالالا  مسالالىي العالالرب هللاالاليا 
أدلالالا إلالالا دخالالو  النالالاس فالال  اإلسالالال ، ألنةالال  تعالالودوا ممالال  يتبىالالب لىالالا بالدهللاالالال  : أ  

بالالا  أولوالالي العالالرب ال يىحالالو  لىالالا يكالالو  رالالديد الحالالرو لىالالا إدخالالالة  فالال  دينالاله، فمالالا 
ا  دولتالال  النالاس فال  الالدخو  فال  اإلسالال ، وال يسالتخدمو  القالوة فال  يلالي، كمالا كالا  رجال

 الروما  والرو  ي عىو ؟
االالالا  يولالالالوج الراهللاالالالب القرطبالالال  المالالالبب  لإلسالالالال : "فكالالالا  مالالال  مكالالالر العالالالرب أ  

لالا يلالي تتاهللاروا برنة  ال يةتمو  بالدخو  النالاس فال  اإلسالال ، فتطىعالت ن الوس النالاس إ
اإلسالالالال  يتعرفالالالالو  لىيالالالاله، لعىةالالال  يعرفالالالالو  السالالالالبب فالالالال  اختصالالالاو العالالالالرب أن سالالالالة  بالالالاله، 
و الالنة  بالاله لىالالا غيالالرهللا ، فمالالا  الالالوا ي عىالالو  يلالالي ، ويسالالرلو  لالال  اإلسالالال  ويست سالالرو ، 

 حتا وجدوا أن سة  مسىمي  دو  أ  يدروا".
ولقالالالد االالالا  الراهللاالالالب القبطالالال  يوحنالالالا النقبالالالوس رالالاليوا مالالال  يلالالالي، وكالالالا  مترسالالال ا: أل  

عالالالرب لالالال  يىجوالالالوا إلالالالا القالالالوة فالالال  فالالالر  اإلسالالالال  ، إي لالالالو أنةالالال  فعىالالالوا يلالالالي لالالال اد تمسالالالي ال
باء كل ما ي ر  بالقوة، ولمالا وجالد اإلسالال  هللااليا  األابا  بعقيدتة  لىا ميهللاب العناد وا 

 الطر ق السةل الميسر إلا القىوب ف  مصر واألندلس.
نالالالالي لتحالالالالاو  أ  تالالالالدرس كيالالالالف أسالالالالى  أابالالالالا  مصالالالالر، وكالالالالانوا مالالالال  أرالالالالد النالالالال اس وا 

استمسالالالااا بعقيالالالدتة ، حتالالالا لقالالالد استرالالالةدت فالالال  سالالالبيىةا مالالالنة  جمالالالالات بعالالالد جمالالالالات، 
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لىالالا أيالالدو لتالالاة الرومالالا  مالال  أمثالالا  داىالالديانوس، وطبالالاة الالالرو  مالال  أمثالالا  ايالالرس، فالالال 
 -مصالالر واألنالالدلس –تجالد لتسالالاؤلي جوابالاف أل  التحالالو  إلالا اإلسالالال  فال  هللاالاليي  البىالدي  

ىالوب النالاس ، كمالا ينسالاب المالاء فال  أر  ت  ف  هللادوء وسالكو : انسالابت العقيالدة فال  ا
 ال رأ، فتخ ر وت هللار وتثمر بإي  ربةا.

وف  بالد المبرب أسىمت اباوالل البربالر مبةالورة بمالا رأت مال  رولالل إيمالا  لقبالل 
ب  ناف  وأصحابه، فةيا الرجل ال ر د ف  باباله ، الاليو وهللاالب ن ساله لإلسالال ، كالا  يىقالا 

سالال ف فيسالالارأ إلالا اإليمالالا  ليكالو  مالال  االالو  رواليس القبيىالالل ، ويحدثاله ، ثالال  يالدلوص إلالالا اإل
 لقبل، ث  يتبعه بعد يلي اومه.

نسالالالانيته. إنالالاله يقالالالد   إ  مالالالداخل اإلسالالالال  إلالالالا القىالالالوب، هللاالالال  سالالالماحته وبسالالالاطته وا 
لىمؤم  به االطمونا  وهللادوء البا ، وي ت  له إلا   سبحانه بابا واسعا لىمب رة واألمالل 

أديالالالا  أخالالالرى ت الالالر  لىيالالاله أمالالالوا  وهللاالالالدايا وثالالالواب اآلخالالالرة ، وكالالالل يلالالالي دو  مقابالالالل. فالالال  
وارابي  ، و ى   بطالل رهللابا  واساوسل ، و رااب ويعااب ويحر  م  نعمالل   بقالرار.. 

 ا  مدخىه إلا الن وس سةال يلوال.ال ر ء م  هللايا ف  اإلسال ، م  هللانا ك
أمالالا مسالالالي اإلسالالال ، فةالال   الالروب األر  جميعالالا: لقالالد انترالالر اإلسالالال  بالالالبر 

حرب والسى ، لقد اختالرع الجبالا  والرالعاب، وأوجالد لن ساله طراالا ومسالالي ال والبحر ، بال
تخطر لىا با  أحد. لقد ارتري ف  نقل اإلسال  حتالا الا الار، ومال  بالي  المسترالراي  

نص  حكومته بتري اإلسال  ينترر، حتالا يرالتبل باله النالاس،  –سنتحده لنه  -رجل 
 لل بكالمه.و تركوا التجارة واألموا  لىةولنديي ، وأخيت الدو 

وانسالالالاش اإلسالالالال  فالالال  إندونيسالالاليا حتالالالا لمةالالالا كىةالالالا. وحالالالده أ  دخىالالالت اإلسالالالال  
ابيىل م  اباول الونقارة ف  غرب أفر قيل لىا سبيل العناد م  جارتةا، فىما دخىت فياله 

التالالالال   –ب  الالالالل هللاالالالاليص العالالالالداوة … سالالالالعدت وارتقالالالالت وسالالالالادت وتبعتةالالالالا خصالالالالمتةا األولالالالالا
ومتر مالالال  البابالالالات االسالالالتواويل التالالال  ال اختالالالرع اإلسالالالال  مالالالاوت  كيىالالال -أصالالالبحت صالالالداال

الالالتّ  -آيالالا ةوتسالالالما الونقالالار  –يختراةالالا أحالالد إال بمرالالالقل، وهللاالاليص القبيىالالل  فالال  مقدمالالل اباوالالالل  دف ع 
داهللاوم ، منةا اليالو  أطبالاء ومةندسالو  ومدرسالو  وا الاة. لقالد دخىالت اإلسالال  دو  أ  

 تدرو أو حر كتبه   لةا ل  طر ق هللايا الدي .
 اإلسالم دين طيار: 
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صالالل أ  داليالالل اإلسالالال  األابالالر هللاالالو اإلسالالال  ن سالاله، فقالالد ت الالمنت لقيدتالاله والخال
ورر عته مال  ال  الاول مالا يجعالل النالاس يحرصالو  أرالد الحالرو لىالا أ  يالدخىوا فيةالا، 
ثالال  إ  اإلسالالال  يعطالال  الالالداخل فيالاله كالالل رالال ء وال ينتقصالاله رالاليوا، فالالإ  اإلنسالالا  يكسالالب 

فيقالف بالي  يدياله خمالس مالرات  الصىل المباررة باهلل سبحانه ونتعالا، و جد الطر الق إلياله
فالال  اليالالو ، و الالدلوص دو  حجالالاب، ويكسالالب األمالالل فالال  حيالالاة أسالالعد وأرغالالد فالال  هللاالاليص الحيالالاة 
الالالدنيا، ثالال  حيالالاة الخىالالود فالال  دار البقالالاء، وال يكى الاله يلالالي إال النطالالق بالرالالةادتي ، واتبالالاأ 

ف  حي  يتقا اص رجالا  الالدي  فال  األديالا   .اإلسال ، وكىةا خير ومساواة ولد رر عل 
اإلتالالاوات فالال  كالالل مناسالالبل، فةالالو يالالؤدو مالالاال إيا تالال وج ، و الالؤدو  - كمالالا اىنالالا - خالالرى األ

الالالد الط الالالل الوليالالالد، ثالالال  مالالالاال آخالالالر ليثبتالالاله فالالال   مالالالاال كىمالالالا أنجالالالب ولالالالدا، و الالالؤدو مالالالاال ليعمفي
الجمالالالل المسالاليحيل إيا  الالرب فالال  مالالداخل الرالالباب، بالالل يالالؤدو مالالاال إيا مالالات لالاله ميالالت 

لا يلي يتل لمرص كىه تابعا لرجل الالدي  لا  تصىا لىيه صالة الجنا ة، وباإل افل إ
ف  كل ما يتصالل بالاهلل سالبحانه، فالإيا أراد الصالالة صالىا لناله القالس، وواالف هللاالو يسالم  
وال يمىالي إال أ  يقالو : آمالي ، ولاال  المسالىمي  وحالدهللا  مال  دو  أهللاالل األديالا  هللاال  الاليي  
يقالالالو  كالالالل واحالالالد مالالالنة  بصالالالالته بن سالالاله، حتالالالا لالالالو كانالالالت صالالالالة الجمالالالالل، وفالالال  غيالالالر 

 القس م  مسالديه نيابل ل  الناس.  يصىا اإلسال
)ديالالال   أ  أصالالالدع وصالالالف يطىالالالق لىالالالا اإلسالالالال  فالالال  هللاالالاليا المقالالالا ، أنالالاله :والحالالالق

، كالر  لاله أجنحالل نسالا  ومال  أمالل ألمالل فال  سالةولل ويسالرطيار( ينتقالل مال  إنسالا  إلالا إ
نالي لتنتالر إلالا خر طالل األر ، وتترمالل مالدى  ادسيل تحمىه وتجرو به مجرى الر  ! وا 

اإلسالالالالال  ، فتتعجالالالالب مالالالال  سالالالالعته، و الالالال داد لجبالالالالي لنالالالالدما تتبالالالالي  أ  ثىالالالاله هللاالالالاليص انترالالالالار 
المساحل فحسب هللا  المساحل التال  فتحتةالا الالدو  وأدخىالت الجيالوش فيةالا اإلسالال . أمالا 
الباايالل فقالد دخىةالالا اإلسالال  ، ومالالس اىالوب أهللاىةالالا دو  جاليش مالالنت  ، أو سياسالل مرسالالومل 

لىالا القىالالوب، ار بالالا إلالا الن الالوس، مالالا لاليلي!!، إنمالالا هللاالو اإلسالالال  ن سالاله، جعىاله   خ ي الالا 
تااد كىمل الحق تصاف  أي  الرجل حتا يصل اإليما  إلا اىبه، فالإيا اسالتقر فال  اىباله 
ل  يك  هللانالاي االو سالبيل إلالا إخراجاله مناله، فةالو الالرو الاليو تتمالر إلياله الن الوس وتسالتق  
ه منه، وهللاو األمل اليو يخ ف لىا اإلنسا  وطرة المسالير فال  هللااليص الالدنيا، و ةالو  لىيال

بالالالل هللاالالالو المالالالدخل إلالالالا الحيالالالاة  ,المالالالوت، فالالالالموت لالالاليس آخالالالر رحىالالالل اإلنسالالالا  مالالال  الحيالالالاة
 فحسب، وبعد هللايص الحياة حياة هللا  أسعد وأبقا لم  صدع إيمانه واتقا.
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ولعالل أابالالر أسالالباب خ الالل اإلسالالال  لىالالا القىالالوب هللاالالو: و الالوحه وصالالداه، فإنالالي إي 
تالالالالرى فالالالال  األديالالالالا  تالالالالؤم  باإلسالالالالال  ال تالالالالؤم  برسالالالالرار أو أمالالالالور ال يقبىةالالالالا لقىالالالالي، كمالالالالا 

األخالالالرى، حتالالالا البيالالالب الالالاليو تالالالؤم  بالالاله فالالال  اإلسالالالال  حقيقالالالل، فالالالإ  اإلنسالالالا  ال يالالالرى   
نما يحس به ف  ن سه، وف  كل ما حولاله بالبصاليرة النيالرة، والحقيقالل  بالعي  المبصرة، وا 
الابرى ف  هللااليا الاالو  هللاال  خالقاله، فةالو الحالق وال حالق غيالرص، وأنالت ال تالؤم  بالاهللف أل  

نما هللاو يى ت نتري إلا لجاوب الخىالق، وكاللُّ داليي إليه ير ت  بمعج ات أو خوارع، وا 
ما فيه معج  وخارع، وأنالت تالراص رأو العالي  فال  رخصالي الاليو يعاليش و تحالري وي ةال ، 
ال تدرو كيف ، فإيا ل  تؤم  بالاهلل فكيالف تعىالل حياتالي، وحركالل حسالدي، ونالب  اىبالي؟ 

يو حمالالل إليالالي رسالالالته، فالالاهلل فالالإيا آمنالالت بالالاهلل لالال  يكالال  لالالي م الالر مالال  أ  تالالؤم  بنبيالاله الالال
سبحانه حق، ونبياله صالدع، وكالل مالا يعالدي باله القالرآ  حالق وصالدع، ولسالت تحتالاج إلالا 
مالال  يرالالرش لالالي حقيقالالل اإلسالالال  حتالالا فالال  ن سالالي، وغايالالل مالالا تحتالالاج إليالاله مالال  يالاليكري بةالالا، 

 . أ.هللاال.(1)وهللايا معنا م  معان  تسميل   سبحانه لىقرآ  باليكر واليكر الحكي 
 بون: شهادة غوستان لو 

هللاالالاليص رالالالةادة مالالالؤرا كبيالالالر مثالالالل الالالالدكتور حسالالالي  مالالالؤنس ، ولاالالال  االالالد يقالالالا  : إنةالالالا 
رالالالالةادة مسالالالالى  لدينالالالاله. فةالالالاليص رالالالالةادة مالالالال  مالالالالؤرا غيالالالالر مسالالالالى  ، وهللاالالالالو المالالالالؤرا ال يىسالالالالوف 

لوبالو ( فال  كتاباله )ح الارة العالرب( الاليو نقىاله  فاالجتمال  ال رنسال  الرالةير )غوسالتا
 إلا العربيل األستاي لاد   ليتر.

 وانتشاره في العالم:لسفة القرآن ف
 يقو  لوبو  تحت لنوا  )فىس ل القرآ  وانترارص ف  العال (: 

إيا أرجعنالالا القالالرآ  إلالالا لقاوالالدص الرويسالالل: أمكننالالا لالالدُّ اإلسالالال  صالالورة مبسالالطل لالال  
النصالالرانيل، ومالال  يلالالي فالالإ  اإلسالالال  يختىالالف لالال  النصالالرانيل فالال  كثيالالر مالال  األصالالو ، وال 

أساسالال ، ويلالالي أ  اإللالاله الواحالالد، الالاليو دلالالا  ساليما فالال  التوحيالالد المطىالالق الالاليو هللاالالو أصالالل
إليالاله اإلسالالال ، مةالاليم  لىالالا كالالل رالال ء، وال تحالالفف بالاله المالوكالالل والقديسالالو  وغيالالرهللا  ممالال  
ي الالر  تقديسالالة . )كمالالا فالال  النصالالرانيل( ولإلسالالال  وحالالدص أ  يبالالاهللا  برنالاله أو  ديالال  أدخالالل 

 التوحيد إلا العال .
                                                           

 . نشر الزهراء لإلعالم العريب.  24-20اإلسالم الفاتح حلسني مؤنس:  )1)
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  تتمثالالالل فالالال  لقيالالالدة ويرالالالير لوبالالالو  إلالالالا يسالالالر اإلسالالالال ، وسالالالةولته البالبالالالل والتالالال
التوحيد الخالو، وف  هللايص السةولل سر اوة اإلسال ، وهللاال  التال  تجعالل إدراي اإلسالال  
سالالةال لىالالا كالالل إنسالالا ، فىالاليس فالال  اإلسالالال  غمالالو  وال تعقيالالد، ممالالا نالالراص فالال  األديالالا  

 األخرى وترباص ال طرة السىيمل، م  المتناا ات والبوام .
  أصو  اإلسالال  القاوىالل بوجالود اا : وال ر ء أاثر و وحا، وأال غمو ا، م

إله واحد، وبمساواة جمي  الناس أما   . وبب عل فرو  يالدخل الجنالل مال  يقالو  بةالا، 
نالالي ، إيا مالالا اجتمعالالت بالالرو مسالالى  مالال  أيالالل طبقالالل ،  و الالدخل النالالار مالال  يعالالر  لنةالالا. وا 
رأيتالاله يعالالرف مالالا يجالالب لىيالاله أ  يعتقالالدص، ويسالالرد لالالي أصالالو  اإلسالالال  فالال  ب الال  كىمالالات 

بالالالاليلي لىالالالالا لكالالالالس النصالالالالران  الالالالاليو ال يسالالالالتطي  حالالالالديثا لالالالال  التثىيالالالاله،  بسالالالالةولل. وهللاالالالالو
واالسالالالالتحالل، ومالالالالا ماثىةمالالالالا مالالالال  البالالالالوام ، مالالالال  غيالالالالر أ  يكالالالالو  مالالالال  لىمالالالالاء الالهللاالالالالوت 

 الواا ي  لىا دااوق الجد !
وسالد و وش اإلسال  البال : ما أمر باله مال  العالد  واإلحسالا  كالل المسالالدة، 

 ايالالالالا سالالالالبب التنالالالالاع كثيالالالالر مالالالال  الرالالالالعوب لىالالالالا انترالالالالارص فالالالال  العالالالالال  ، ون سالالالالر بةالالالاليص الم
النصالالرانيل لإلسالالال ، كالمصالالر ي  الالاليي  كالالانوا نصالالارى أيالالا  حكالال  اياصالالرة القسالالطنطينيل، 
فرصبحوا مسىمي  حالي  لرفالوا أصالو  اإلسالال ، كمالا ن سالر السالبب فال  لالد  تنصالر أيالل 

 اانت هللايص األمل غالبل أ  مبىوبل.أمل، بعد أ  ر يت باإلسال  دينا، سواء أ
مالال  يرغالالب فالال  الحكالال  ب اوالالدة كتالالاب دينالال : أال ينتالالر إلالالا اوالالالدص و جالالب لىالالا 

ال ىس يل ال عي ل لىا العمو ، بل إلا مالدى تالرثير لقاوالدص. واإلسالال  إيا مالا نتالر إلياله 
مال  مماثىتاله ألاثالر  -م  هللايص الناحيل: وجد أنه م  أرد األديالا  تالرثيرا فال  النالاس، وهللاالو

يعىفيالالالال  هللاالالالاليص األمالالالالور بسالالالالةولل  -خاألديالالالالا  فالالالال  األمالالالالر بالعالالالالد  واإلحسالالالالا  والصالالالالالة، إلالالالال
إيمانالا ثابتالا ال يستمروةا الجمي ، وهللاالو يعالرف، ف الال لال  يلالي، أ  يصالبف فال  الن الوس 

 ت ل له الربةات.
وال ر الالب فالال  أ  ن الالوي اإلسالالال  السياسالال  والمالالدن  كالالا  لتيمالالا إلالالا البايالالل، فقالالد 

واباوالل مؤل الل مال  إمالارات مسالتقىل )صىا   لىيه وسالى ( كانت بالد العرب ابل محمد 
متقاتىالالل داومالالا، فىمالالا تةالالر محمالالد، وم الالا لىالالا تةالالورص االالر  واحالالد، كانالالت دولالالل العالالرب 
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ممتدة م  الةند إلالا إسالبانيل، وكانالت الح الارة تسالط  بنورهللاالا الوهللاالاج فال  جميال  المالد  
 الت  خ قت رايل النب  فواةا.

واإلسالالالال  مالالال  أاثالالالر الالالالديانات مالءمالالالل الاترالالالافات العىالالال ، ومالالال  ألتمةالالالا تةالالالييبا 
يالّل ، وا   فااالت جميال  األديالا  ، والبوحمالال لىالا العالد  واإلحسالا  والتسالام  لىن وس، دهللاي

السالالاميل فىسالال ل، تراهللاالالا م الالطرة أ  تتحالالو  تحالالوال تامالالا لتسالالتمروةا الجمالالوأ، وهللاالال  ال رالالي 
   اإلسال  ف  ركىةا المعدف  هللايا.دو 

وجرت ح ارة العرب، الت  أوجدهللاا أتباأ محمالد، لىالا سالنل جميال  الح الارات 
الالدنيا: نرالوء فالالتالء فةبالو  فمالوت، ومال  مالا أصالاب ح الارة العالرب  الت  تةالرت فال 

ثور، كالح الالارات التالال  تةالالرت ابىةالالا، لالال  يمالالس الالال م  ديالال  النبالال  الالاليو لالاله مالال   مالال  الالالدُّ
الن وي ماله ف  الما  ، واليو ال ي ا  يا سىطا  كبير لىالا الن الوس، مال  أ  األديالا  

 ةا.األخرى الت  هللا  أاد  منه تخسر كل يو  ريوا م  اوت
، والتنقتاله (1)و دي  باإلسال  ف  الوات الحا الر أاثالر مال  ماوالل مىيالو  رالخو

ج  رة العرب ومصر وسور ل وفىسطي  وآسيل الصالبرى وجال ء كبيالر مال  الةنالد وروساليل 
 والصي ، ث  جمي  إفر قيل إلا ما تحت خو االستواء تقر با.

ىبالالالالل وتجمالالالال  بالالالالي  مختىالالالالف الرالالالالعوب التالالالال  اتخالالالاليت القالالالالرآ  دسالالالالتورا لةالالالالا وحالالالالدة ال
 والصالت الت  يسر لنةا مج ء الحجي  إلا مكل م  جمي  بالد العال  اإلسالم .

وتجالالالب لىالالالا جميالالال  أتبالالالاأ محمالالالد تالالالالوة القالالالرآ  بالىبالالالل العربيالالالل بقالالالدر اإلمكالالالا ، 
والىبالالالل العربيالالالل هللاالالال  لالالاليلي أاثالالالر لبالالالات العالالالال  انترالالالارا لىالالالا مالالالا يحتمالالالل، ولىالالالا مالالالا بالالالي  

بينةالالا مالال  الت الالام  الابيالالر مالالا ّيمكيالال   الرالالعوب اإلسالالالميل مالال  ال الالروع العنصالالر ل تالالرى 
 به تحت لى  واحد ف  أحد األيا . جمعةا

وا الالالالالا ألالالالالالداء اإلسالالالالالال  مالالالالال  المالالالالالؤرخي  العجالالالالالب مالالالالال  سالالالالالرلل انترالالالالالار القالالالالالرآ  
العتيمالالل، فع وهللاالالا إلالالا مالالا  لمالالوص مالال  تحىالالل محمالالد وبطرالاله، ويسالالةل لىينالالا أ  ّنثبالالت أ  

آ  يجالالد فيالاله مالالا فالال  األديالالا  هللاالاليص المالال ال  ال تقالالو  لىالالا أسالالاس، فنقالالو : إ  مالال  يقالالرأ القالالر 
األخالالرى مالال  الصالالرامل، وا   مالالا أباحالاله القالالرآ  مالال  تعالالدد ال وجالالات لالال  يكالال  غر بالالا لىالالا 

                                                           

قيل هذا يف القرن التاسع عشر، ومع هذا كان املسلمون أكثر ذلك بكثري. وسيأيت من كالم )لوبون( نفسه ما يدل  (1)
 على أن املسلمني أكثر من ذلك.
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الرعوب المسىمل الت  لرفته ابل تةور محمد، وا   هللااليص الرالعوب لال  تجالد ن عالا جديالدا 
 ف  القرآ  لةيا السبب.

مال  وما ايل م  دليل حالو  تحىالل محمالد نق اله العالمالل ال يىسالوف )بيالل( منالي   
طو الالل. واالالا  بيالالل، بعالالد أ  أثبالالت أ  مالالا أمالالر النبالال  بالت امالاله مالال  ايالالود الصالاليا  وتحالالر   

 الخمر ومبادئ األخالع هللاو أرد مما أمر به النصارى:
"إ  م  ال ال ، إي ، أ  ّيعال ى انترالار اإلسالال  السالر   فال  أنحالاء الالدنيا إلالا 

، وأنالاله يبالالي  لالاله أنالاله يىقالال  لالال  كاهللاالالل اإلنسالالا  مالالا رالالق مالال  التاالالاليف واأللمالالا  الصالالالحل
البقالالالالاء لىالالالالا سالالالاليي األخالالالالالع، واالالالالد دَو  )هللاالالالالوتنجر( ااومالالالالل طو ىالالالالل بالالالالاألخالع الار مالالالالل 

أ  هللاالالالاليص  - مالالالال  القصالالالالد فالالالال  مالالالالدش اإلسالالالالال  -واآلداب الحميالالالالدة لنالالالالد المسالالالالىمي ، فالالالالررى 
، إنسالالالا  مالالال  التحىالالال  بمكالالالار  األخالالالالع القاومالالالل تحتالالالوو أاصالالالا مالالالا يمكالالال  أ  يالالالؤمر بالالاله

 . (1)واالبتعاد ل  العيوب واآلثا "
ومما نبه إليه العالمل )بيل( : أ  مالالي الجنالل التال  ولالد بةالا المسالىمو  ال ت  الد 
لىالالا مالالا ولالالد بالاله النصالالارى فالال  اإلنجيالالل. جالالاء فالال  اإلنجيالالل : "لالال  تالالر لالالي ، ولالال  تسالالم  

 أي  ، ول  يخطر لىا اىب إنسا : ما ألدص   لىيي  يحبونه".
انتصالاراتة : أ  القالوة لال  وسيرى القالارئ ، حالي  نبحاله فال  فالت  العالرب وأسالباب 

تا  لامال ف  انترار القرآ ، فقد تري العرب المبىوبي  أحرارا ف  أديانة ، فإيا حالده 
أ  التنق بع  األاوا  النصرانيل اإلسال ، واتخيوا العربيل لبل لة ، فيلي لما رأوا مال  

إلسالالال  لالالد  العالالرب البالالالبي  مالالا لالال  يالالروا مثىالاله مالال  سالالادتة  السالالابقي ، ولمالالا كالالا  لىيالاله ا
 م  السةولل الت  ل  يعرفوهللاا م  ابل.

واالالالد أثبالالالت التالالالار خ أ  األديالالالا  ال ت الالالر  بالالالالقوة ، فىمالالالا اةالالالر النصالالالارى لالالالرب 
 األندلس ف ل هللاؤالء القتل والطرد ل  آخرهللا  لىا تري اإلسال .

                                                           

وقال الفيلسوف الشهري  )كارالبل( يف كتابه األبطال يف فصله الذي كتبه عن البطل يف صورة نيب ، واختذ النيب  (1)
مبا فيه من صوم قاس، وطهارة، وصيغ معقدة صارمة، –حممدا منوذجا ممثال للبطولة: )إن دينه ليس ابلدين السهل، فإنه 

ح يف أن يكون دينا سهال( انظر : الدعوة إىل اإلسالم مل يفل -وصلوات مخس كل يوم، وإمساك عن شرب اخلمر
 لتوماس أرنولد. 460ص
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ولالال  ينترالالر القالالرآ  بالسالاليف إي ، بالالل انترالالر بالالالدلوة وحالالدهللاا ، وبالالالدلوة وحالالدهللاا 
رت العالرب مالؤخرا كالالتري والمبالو ، وبىال  القالرآ  مال  االنترالار التنقته الرعوب الت  اة

فالال  الةنالالد ، التالال  لالال  يكالال  العالالرب فيةالالا غيالالر لالالابرو سالالبيل مالالا  اد معالاله لالالدد المسالالىمي  
، و   الالد لالدد مسالالىم  الةنالالد اليالو  يومالالا فيومالالا، مالال  أ  (1)لىالا خمسالالي  مىيالالو  ن الس فيةالالا

الالال   و  البعثالالالات التبرالالالالير ل اإلنجىيالالال ، الالالاليي  هللاالالال  سالالالادة الةنالالالد فالالالال  الواالالالت الحا الالالر، يجةفي
 و رسىونةا تبالا إلا الةند لتنصير مسىميةا لىا غير جدوى.

ول  يك  القرآ  أال انترارا ف  الصي  الت  ل  ي الت  العالرب أو جال ء منةالا االو، 
وسالالالترى فالالال  فصالالالالل آخالالالر سالالالالرلل الالالالدلوة اإلسالالالالميل فيةالالالالا، و   الالالد لالالالالدد مسالالالىميةا لىالالالالا 

 ف  الوات الحا ر. (2)لرر   مىيونا
ْبر الل مالا ي  الد خطالرا لىالا مالا رددنالا لىياله،  وليس فيما يوص  باله اإلسالال  مال  الج 

ْبر الل مالا لاليس فال  كتالب األديالا  األخالرى  وليس ف  آو القرآ  الت  يكرناهللاا آن الا مال  الج 
. وهللانالالالاي فالسالالال ل ولىمالالالاء الهللاالالالوت يعترفالالالو  بالالالر  مجالالالرى الحالالالواده تالالالاب  (3)كالالالالتوراة مالالالثال

رادتاله لسنل ال تتبد ، اا  المصالى  الالدين  القالدير لالو  ثر: "يحالت  لىالا اختيالار اإلنسالا  وا 
بنصالالوو الاتالالاب المقالالدس التالال  ال تحصالالا، وا   رالالوت فقالالل بكالالل مالالا ورد فالال  الاتالالاب 

 المقدس".
ْبر ل الت  يسالميةا القالدماء بالقالدر، وو ال   وكتب جمي  األم  الدينيل ّم  َعم ل بالج 

ي  إيالالاص سالال ىطل مطىقالالل ال القالالدماء القالالدر، الالاليو ال راد لحكمالاله، لىالالا رأس كالالل أمالالر، لالالادفي
، أ  ي الرأ إلالا لتةالا، وحالاو  )إديالب( لىالا غيالر جالدوى مناو لىناس واآللةل مال  إطا

                                                           

 ات قدمية من القرن التاسع عشر، ومع هذا ليست دقيقة.ءهذه إحصا (1)
مليوان، فكيف يكون عدد مجيع املسلمني  20مليوان، ويف الصني على  50إذا كان املسلمون يف اهلند يزيدون على  (2)

 ل الباحث من قبل؟!!مائة مليون، كما قا
بل هناك مئات اآلايت من القرآن يف سوره املكية واملدنية تثبت بكل وضوح: أن اإلنسان مكلف خمتار، وأنه هو  (3)

الذي يقرر مصري نفسه، وإن هللا تعاىل منحه من القوى واملواهب وامللكات : ما ميكنه من صنع مصريه بيده ، كما قال 
{ كل نفس مبا كسبت رهينة[.}15{]اإلسراء:تدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليهمن اهتدى فإمنا يه}تعاىل : 
وليس عليكم } [.286{ ]البقرة:ال يكلف هللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت[.}38]املدثر:

 إىل آخره .  [5{ ]األحزاب:جناح فيما أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم
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هللاالالاتف البيالالب الالاليو أخبالالرص برنالاله سالاليقتل أبالالاص و تالال وج أمالاله، فىالال  يسالالتط  ردا لحكالال  القالالدر 
 الجبار.

ْبر الا أاثالر مال  مؤسسال  األديالا  الاليي  تةالروا ابىاله، ولال   ولال  يكال  محمالد، إي  ج 
لىمالالاء الواالالت الحا الالر الالاليي  أيالالدوا مالال  العالمالالل البالالالس رأو يسالالبق محمالالد فالال  جبر تالاله 

ال يىسالالوف ليبنتالال  فالال  القالالو : " إنالاله إيا وجالالد يكالالاء يعالالرف ، لواالالت ، جميالال  االالوى العالالال ، 
وموا   ما فيه م  الموجودات، ويستطي  أ  يحىىةا ، ويحاليو بمحركالات ألتال  أجالرا  

يصالالالالب  الما الالالال  العالالالالال  وأصالالالالبر يراتالالالاله ، فإنالالالاله ال يبقالالالالا لنالالالالدص رالالالال ء غيالالالالر معالالالالي ، و 
 والمستقبل حاال ف  نترص".

ْبر الالالل الرالالالرايل التالالال  اامالالالت لىيةالالالا فىسالالال ل العالالالرب، ويسالالالتند إليةالالالا كثيالالالر مالالال   والج 
م كالالرو العصالالر الحا الالر هللاالال  نالالوأ مالال  التسالالىي  الةالالادئ الالاليو يعىالال  بالاله اإلنسالالا  كيالالالف 
يخ   لحك  القدر م  غير تبالر   ومالومالل، وتسالىي  مثالل هللااليا هللاالو وليالد مال اج أاثالر مال  

  وليد لقيدة، واد كا  العرب جبر ي  ف  مال اجة  ابالل تةالور محمالد، فىال  يكال  أ  يكو 
 أ. هللاال.  (1)لجربيتة  ترثير ف  ارتقاوة ، كما أنةا ل  تؤد إلا انحطاطة .

 توماس أرنولد ينصف اإلسالم:
يا كالالا  غوسالالتاف لوبالالو  ال رنسالال  االالد أنصالالف اإلسالالال  وتالالار خ المسالالىمي  فالال   وا 

ع البر طالالان  البحاثالالل الرالالةير)توماس أرنولالالد( الالاليو كالالا  كتابالاله، فقالالد جالالاء بعالالدص المسترالالر 
يعرف العربيل وال ارسيل ولددا م  الىبالات األوربيالل، والاليو أصالدر كتاباله القالي  )الالدلوة 
إلالالا اإلسالالال : بحالاله فالال  تالالار خ نرالالر العقيالالدة اإلسالالالميل( وكالالا  يلالالي فالال  أواخالالر القالالر  

  (.1896التاس  لرر الميالدو، )
  الل لالدة طبعالات، ونقىاله إلالا العربيالل د. حسال  إبالراهللاي  واد طب  الاتالاب باإلنجىي

   .1947لدة مرات ابتداء م  سنل  حس  و ميالص، ونرر
والاتاب جدير بر  يقرأ ، لما فيه مال  واالاو  وأحالداه مالرخوية مال  مصالادر لالدة 
وموثقالالالل، ومكتوبالالالل بىبالالالات رالالالتا، لكالالالف الرجالالالل لىيةالالالا، حتالالالا اسالالالتخرجةا مالالال  متانةالالالا 

 لموثق.لعىم  اوحردهللاا ف  كتابه ا

                                                           

 أنظر: حضارة العرب. (1)
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 ـ القدرة على تجاوز المحن الكبرى 6
وممالالالا يالالالد  لىالالالا )القالالالوة الياتيالالالل( فالالال  اإلسالالالال  وفالالال  أمتالالاله، و الالالد  لىالالالا أصالالالالل 
معدنةا، ولمق جيورهللاا: أ  اإلسالال  االد تعالر  لالال )محال  كبالرى( منالي فجالر تار خاله، لالو 
 تعر ت لةا أمل أخرى، ليس لةا أصالتةا ومتانل بناوةا، واوة دلاومةا وأسسةا، ل الالت

 تةا م  التار خ.حم  الوجود، وطو ت ص 
، اأ  هللااليص األمالل أصالىب مالا تاالو  لالودا ولا  التار خ اد أثبت بوااوعه ورواهللادص: 

وأرالالد مالالا تاالالو  االالوة، وألىالالا مالالا تاالالو  هللامالالل، لنالالدما تحالاليو بةالالا الرالالداود، وتحالالل بسالالاحتةا 
 األ مالالالات، وتتىبالالالد فالالال  سالالالماوةا البيالالالو ، فةالالال  حينوالالالي تسالالالتجم  اواهللاالالالا، وتسالالالتثير كوامنةالالالا،
وتتةر يخاورهللاا، وتقف ف  مواجةل الةجمات البا  ل، والمح  القاسيل، بإيما  ّصالْىب، 

ا، حتالالا يجعالالل   لةالالا مالال  لسالالرهللاا يسالالرا وصالالبر جميالالل، وثبالالات نبيالالل، وتوكالالل لىالالا  ، 
الالالال الالالالومالالالال   الالالاليقةا فرجا ا ا مرالالالالراا، ونةالالالالارا ا، ومالالالال  تالالالالال  ليىةالالالالا صالالالالبحا ا، ومالالالال  مر اةالالالالا مخرجا

وأصالالالالتةا، وأنةالالالا االالالادرة لىالالالا امتصالالالاو الةالالال او ،  . وبةالالاليا أثبتالالالت األمالالالل لرااتةالالالاام الاليوا 
 واجتيا  المح  والرداود العتا ، والوصو  إلا بر األما  ف  نةايل بسال .

 ـ محنة الردة:1
أو  هللاالالاليص المحالالال  التالالال  أصالالالابت اإلسالالالال ، وهللاالالالو فالالال  مةالالالدص: محنالالالل الالالالردة، التالالال  

واتبالالالالة  تمثىالالالت فالالال  ارتالالالداد اباوالالالل العالالالرب بعالالالد مالالالوت الرسالالالو  صالالالىا   لىيالالاله وسالالالى ، 
ا  الجاهللاىيل، الاليي   لمالوا أنةال  يالوحا إلالية ،  لسنبياء الايبل اليي  تةروا فية ، م  كةف
كمالالالا أوحالالال  إلالالالا محمالالالد! وسالالالارت ابالالالاوىة  وراءهللاالالال ، مالالال  بالالالاب العصالالالبيل، وهللاالالال  يعىمالالالو  

 كيبة ، ولانة  االوا: كياب ربيعل أحب إلينا م  صادع م ر!
يص المرسالالاة أو الاارثالالل، بمجالالرد واجالاله أبالالو بكالالر ر الال    لنالاله الخىي الالل األو : هللاالال

أ  تالولا الخالفالل: واجاله المرتالدي  الاليي  اتبعالوا أنبيالاءهللا  الااليابي ، وواجاله آخالر   االالالوا: 
نقي  الصالة، وال نؤت  ال كالاة! ال كالاة إنمالا كانالت تعطالا لىنبال  ليصالى  لىينالا، وصالالته 

الال ّخالاليْ }سالالك  لنالالا، ولالاليس يلالالي ألحالالد مالال  بعالالدص، مسالالتندي  إلالالا اآليالالل الار مالالل:   أ ْمالالو اليةي ْ   ْ مي
ا لا  الالالد  الالالّرهللّا ْ  ص  كفييةي ْ  ّتط ةفي تالالال   الالالا و  الالاللفي  بية  ص  ى الالالْيةي ْ  و  ت ي   إي َ  ل  الالالال  الالالك     ص  ّللاَّ  ل ّةالالال ْ  س  الالالميي    و  ىيالالالي    س   {ل 

هللاالالؤالء أ  هللاالاليص اآليالالل خطالالاب لىنبالال  ولاالالل مالال  يقالالو  بالالاألمر مالال  ونسالال   [.103التوبالالل: ]
 معنا الصالة لىيه: الدلاء له.بعدص، لىيه أ  يرخي ال كاة و دلو لدافعةا. وهللايا 
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وهللانالالالا واالالالف هللاالالاليا الرجالالالل الرايالالالق الخارالالال  البكالالالاء كاألسالالالد الةصالالالور، بالالالل كالالالالطود 
 األر ، ف  مواجةل هللايص الردة الرامىل، وأبا أ  يةادنة  أو يالؤجىة  ، كمالا أرالار بعال 

، ولما جادلاله لمالر فال  رالر  مالانع  ال كالاة االا  فال  االصحابل، ول   لىا اتالة  جميعا 
يمالالا  المصالالم : و  ألاالالاتى  مالال  فالالرع بالالي  الصالالالةتصالالمي  المالالؤ  وال كالالاة! و  لالالو  م  وا 
 (1)كانوا يؤدونه لرسو    لقاتىتة  لىيه! منعون  لقاالا 

الالال لقتالالالا  هللاالالالؤالء وهللاالالالؤالء، وكتالالالب   لالالاله  اوجةالالال  الرجالالالل الصالالالىب أحالالالد لرالالالر جيرا
فالالال   اإلالالالا حتيالالالرة اإلسالالالال . وأصالالالبحوا جنالالالدا ولالالالاد هللاالالالؤالء المالالالاراو  والمرتالالالدو   النصالالالر،

فالال   لالالالرو . وكالالانوا مالال  أرالالد النالالاس حماسالالجيورالاله لمقارلالالل الالالدولتي  الابالالر ي : فالالارس و 
الالحالالربة  أللالالداء اإلسالالال ، تا يالالرا  فالال  أ  يب الالر   لةالال ،  اا لمالالا سالالىف مالال  ردتةالال ، وطمعا

 و تقبل منة  توبتة ، و بد  سيواتة  حسنات.
 الفتنة الكبرى بين الصحابة: )ب(

فالالال  فجالالالر  الةاوىالالاللف التالالال  ابتىالالال  بةالالالا اإلسالالالال ،ومالالال  المحالالال  العتيمالالالل، وال واجالالال  
تار خالاله: )ال تنالالل الابالالرى( التالال  اتالالل فيةالالا الخىي الالل الثالالاله لثمالالا  ر الال    لنالاله، وأدت 

النتاوجةا إلا مواجةات واعت بي  الصحابل   ابع ة  وبع ، حتا ااتل بع الة  بع ا
ي (. ف  معاري معروفل، رب أوارهللاا، وارتعىت نارهللاا: )معركالل الجمالل( و )معركالل صال 

األولالا: اادتةالا أ  المالؤمني  لاورالل ومعةالا اثنالا  مال  كبالار الصالحابل: طىحالل ابال  لبيالالد 
 ، وال بيالالر بالال  العالالوا ، وكالهللامالالا كالالا  مالال  السالالتل المررالالحي  لىخالفالالل بعالالد لمالالر، كمالالا 

بالالالء  اأنةمالالا مالال  العرالالرة المبرالالرة بالجنالالل، ومالال  السالالابقي  األولالالي  لإلسالالال . وممالال  أبىالالو 
والثانيالالل: واعالالالت بالالالي  أميالالالر المالالؤمني  لىالالال  ر الالال    لنالالاله  حسالالنا فالالال  نصالالالرة اإلسالالالال .

ومعاويالالل بالال  أبالال  سالال يا  أميالالر بالالالد الرالالا ، التالال  أمالالرص لىيةالالا لمالالر بالال  الخطالالاب، وثبتالاله 
 لىيةا لثما . ر     لنة .

واالالد أفرخالالت هللاالاليص المعركالالل جمالالالل خرجالالوا لىالالا لىالال ف  كالالر    وجةالاله، وهللاالال  فالال  
ال  الرجال ا  فال  ديال   ، مال  أناله ال حكال  إال هلل. وهللاال  األصل مال  جنالدص، اتةمالوص برناله حكف

 جمالل الخوارج، اليي  ااتىة  لى ف ف  معركل النةروا ، وانتصر لىية .

                                                           

 .هللار رة أب  ل  ،(20) اإليما  ف  ومسى  ،(7284) والسنل بالاتاب اإللتصا  ف  البخارو  رواص: لىيه مت ق( 1)
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اتل فال  هللااليص المعالاري مال  المسالىمي  مالا لال  يقتالل فال  حالروب المرالركي  واليةالود 
وال الالرس والالالرو ، ودخالالل الااوالالدو  لإلسالالال  والمتربصالالو  بالاله فالال  هللاالاليص األحالالداه، لين خالالوا 

مسالتعرة، مثالل لبالد   بال  سالبر اليةالودو  ام  الررارة نالارا و جعىوا م  الحبل ابل، و  فيةا،
اليو تتاهللار باإلسال ، ليةدمه م  الداخل، ويري  األباطيل، و واد النار كىما أورالكت 

 أ  تط ر، أو يقترب ال ر قا  م  الصى  والووا .
رجالل مالؤم  ولا  سرلا  ما انقرال  يلالي كىاله، بخطالوة رالجالل مؤمنالل، االا  بةالا 

رجاأ، آثر اآلخرة لىا األولا، ور ا الخالق لىا ر ا الخىالق، وتنالا   بإيثالار و هللاالد 
لالالال  منصالالالب الخالفالالالل، بعالالالد أ  بايعالالاله أنصالالالارص وأنصالالالار أبيالالاله بالخالفالالالل، ونالالالادوص بالالالرمير 

و تنالالالا   لخصالالالمه لالالال   المالالالؤمني ، ولانالالاله  هللاالالالد فالالال  يلالالالي كىالالاله، ليجمالالال  كىمالالالل المسالالالىمي ،
 .اا مختارا الخالفل را يا 
و رسو   ، وأربه الناس به، اب  لى ف المرت ا، واب  فاطمل ال هللاالراء إنه سب

، الالاليو وحالالد   بالاله األمالالل، وجمالال  بالاله الرالالمل،  سالاليدة نسالالاء العالالالمي : الحسالال  بالال  لىالال ف
حتا سم  لا  تنا له ل  الخالفل لمعاويل )لالا  الجمالالل( وصالدع فياله حالديه رسالو  

يصالالى    بالاله بالالي  فوتالالي  لتيمتالالي  إ  ابنالال  هللاالاليا سالاليد، وس"  صالالىا   لىيالاله وسالالى : 
 .(1)"م  المسىمي 

وكالالالالا  هللاالالالاليا الصالالالالى  وهللاالالالاليا الووالالالالا  خيالالالالرا لسمالالالالل اإلسالالالالالميل، ولىالالالالدلوة اإلسالالالالالميل 
فتوحالالالدت الجةالالالود، وتوجةالالالت الةمالالال  لنرالالالر اإلسالالالال  فالالال  الخالالالارج، وتقويالالالل المسالالالىمي  فالالال  

 الداخل. واتسعت فتوش الدولل اإلسالميل، ودخل الناس ف  دي    أفواجا.
 (:الصليبيينحروب الفرنجة ) (3)

ومال  المحال  والرالالداود الابالرى التالال  ابتىال  بةالالا المسالىمو  فالال  تالار خة : الحالالروب 
التالال  اادهللاالالا األوربيالالو  بتحالالر   مالال  اساوسالالتة  ورجالالا  ديالالنة ، مثالالل )بطالالرس الناسالالي( 

وا فالال   حالالوف وحمالالالت إلالالا الرالالرع اإلسالالالم ، لعوامالالل وأسالالباب، تاهللارهللاالالا ءوغيالالرص، وجالالا
تعمارو. ولةاليا سالماهللاا مؤرخالو المسالىمي : )حالروب ال رنجالل( يراليرو  دين ، وباطنةا اس

بةيص التسميل إلا أنةا )حروب استعمار ل( اادهللاا ال رنجل ال وهللاال  األوربيالو  ال لبال و ديالار 
 المسىمي ، وانتةاب خيراتة ، واالستيالء لىا مقدراتة .

                                                           

 .بكرة أب  ل  ،(2704) الصى  ف  البخارو  رواص( 1)
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ب( يبيل( ألنةالالا رفعالالت )الصالالىيأمالالا األوربيالالو  فةالال  الالاليي  سالالموهللاا )الحالالروب الصالالى
لةا، و لموا أنة  جاؤوا لينقيوا )ابر المسي ( مال  أيالدو المسالىمي . واالد تالل ابالر  ارعارا 

الي ، وكالل مالا يقدساله النصالارى مح وتاال، وكناوس المسال(1)المسي  مال   امرليفالو  اا ومحروسا
ابل المسىمي ، ال تمتد إليه يد بعدوا ، أل  م  ي عل يلالي يسالتحق لقوبالل ولال  األمالر، 

الم ، الالاليو يالالرى الح الالا، لىالالا مقدسالالات المسالالي  والمسالاليحيي  وسالالخو الالالرأو العالالا  اإلسالال
 م  لوا   لقد اليمل، والوفاء به فر  ل لىا المسىمي  حكاما ومحكومي .

، وال ترالال  اا ال تعياله فال  األر  فسالادا تسالعا  جاءت هللايص الحمالالت ال التال  بىبالت
ي  ألحالالد حرمالالل، وال تراالالب فالال  مالالؤم  إال وال يمالالل، حتالالا التالالدوا فالال  طالالر قة  إلالالا فىسالالط

 لىا كثير م  إخوانة  المسيحيي  ف  أن سة  وأموالة .
جالالالاء الصالالالىيبيو  والمسالالالىمو  فالالال  حالالالالل ت كالالالي وت الالالرع، و الالالعف ووهللاالالال ، الحكالالالا  
مربولو  برهللاواوة  ورالةواتة ، يكيالد بع الة  لالبع ، والرالعوب مرالبولل بىقمالل ليرالةا، 

يالالدرو  بمالالا غافىالالل لمالالا يالالدور حولةالالا، والعىمالالاء مرالالبولو  بكتالالبة  وحىقالالاتة  وأواالالافة ، ال 
تمالالالالور بالالالاله األر  مالالالال  حالالالالولة ، وبع الالالالة  مرالالالالبو  بنجالالالالاة ن سالالالاله مالالالال  النالالالالار، ومةمالالالالو  

وهللاالالاليا  بإصالالالالش اىبالالاله، وت كيالالالل ن سالالاله، واالسالالالتبراع فالالال  يكالالالر ربالالاله ، وال نالالالاء لمالالالا حولالالاله!
لىبالال اة المبالالامر  ، لي الالاجووا أمالالل لالاليس لةالالا ايالالادة سياسالاليل اويالالل واليالالل  االمنالالاا مالوالال  جالالدف 

الر األمالل باألخطالار ترعر حقيقل بالمسؤوليل ل  رل يتةالا، وال ايالادة فكر الل مسالتنيرة، تبصفي
 المحدال بةا.

ودخالالالالالل الصالالالالالىيبيو  بالالالالالالد الرالالالالالا ، وفىسالالالالالطي  جالالالالال ء منةالالالالالا، وهللاالالالالال  المقصالالالالالود أوال 
وبالاليات، وتبىبالوا بسالالةولل لىالا أمراوةالالا، واسالتطالوا أ  ي الربوا بعالال  أمراوةالا بالالبع ، 

  إمالالالارات وممالالالالي صالالالبيرة، وأ  يسالالالتعينوا بالالالالعمالء والخونالالالل لىالالالا إخالالالوانة . وأاالالالاموا لةالالال
 )ماوت  سنل( أو ت  د. 200استمر بع ةا 

واسالالالالتولوا لىالالالالا بيالالالالت المقالالالالدس، بعالالالالد ميبحالالالالل هللااوىالالالالل سالالالالجىةا التالالالالار خ، اتالالالالل فيةالالالالا 
 لررات األلوف، حتا غاو الناس ف  الدماء لىركب.

 ألينة  إلا مصر، وحاصروا دميا . ول  يكت وا بالرا  وفىسطي ، فامتدت

                                                           
 إن املسلمني كانوا يعتقدون أن املسيح مل ميت ومل يقرب، ولكنهم حيرسون كل ما يقدسه املسيحيون. 1
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امتدت هللايص المحنل وطالت، والناس تنتتر القاود البطل، اليو يقالودهللا  لىمعركالل 
الالالالالالا الْ ى الالالالالالالا ل  ن  رْ ّصالالالالالالانْ ا ف  ن الالالالالالالال  وْ م   ت  ْنالالالالالالأ  }الحاسالالالالالالمل، وال يمىاالالالالالالو  إال الالالالالالالالدلاء  الالالالالالالالْ   ي وْ ق   {    ْ ري افي ا 

 .[286البقرة:]
فةَيالالر   لىنصالالر المولالالود ومالال  خالالال  التالالال  الباسالالق، ينبثالالق ال جالالر الصالالادع، 

 ، ل  يكونوا م  جنس العرب، ولا  لَربة  اإلسال .رجاالا 
كالالا  أولةالالال  لمالالاد الالالالدي   نكالال  التركالالال  الالالاليو بالالدأ الخطالالالوات األولالالا فالالال  مسالالاليرة 

 الجةاد  د الصىيبيي .
ثالال  تسالالالى  الرايالالالل منالالاله ابنالالاله البطالالالل المالالالؤم  الرالالالجاأ، العالالالاد   ال اهللاالالالد، الالالاليو كالالالا  

المىقالب بالال )الرالةيد(. الاليو أاال  يرَبه ف  سيرته بالخى اء الراردي : نور الدي  محمود 
م الالالالاج  ال رنجالالالالل أو الصالالالالىيبيي ، و الالالالربة   الالالالربات موجعالالالالل، وخطالالالالو ل الالالال  مصالالالالر 

 والرا ، ليصبحا كتىل أو وحدة ف  مواجةل الب وة الصىيبيل.
وتسى  الىواء بعدص تىمييص صالش الدي  يوسف ب  أيالوب الاالردو األصالالل، الاليو 

صالالىيبيي  فالال  )حطالالي ( وكتالالب لىالالا كتالالب   لىالالا يديالاله النصالالر فالال  أو  معركالالل مالال  ال
 يديه )فت  بيت المقدس( وتحر رص بعد أ  بقا تسعي  لاما ف  أيدو الب اة.

واستمرت معاري ف  مصر مال  ال رنجالل، مال  أرالةرهللاا معركالل )المنصالورة( التال  
أسالالر فيةالالا مىالالي الصالالىيبيي  ) لالالويس التاسالال  ( مىالالي فرنسالالا، الالاليو و الال  فالال  )دار ابالال  

 لقما ( بمدينل المنصورة.
ا  ا  اادة المماليالي بمصالر والرالا  يطالاردو  فىالو  الصالىيبيي  وبقايالاهللا  ال مال  مو 

التالالاهللار بيبالالرس إلالالا االالالوو  ال حتالالا دحالالروهللا  لالال  آخالالرهللا ، ولالال  يبالالق لةالال  مالال  باايالالل فالال  
 ديار اإلسال .
وت رغالالالالالت دولالالالالالل المماليالالالالالي بعالالالالالد يلالالالالالي لإلصالالالالالالش الالالالالالداخى ، فّبنيالالالالالت الجوامالالالالال     

 يات. ورالبل العىمالاء بتالرليف الموسالولات الرامخل، وأنروت المدارس، وريدت المستر
 ف  ال قه والحديه والت سير والىبل واألدب والتار خ وغيرهللاا.

 محنة الزحف التتري: )د(
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ولالالالالال  ينسالالالالالا التالالالالالار خ محنالالالالالل كبالالالالالرى، فجعالالالالالت بةالالالالالا أمالالالالالل اإلسالالالالالال : تىالالالالالت محنالالالالالل 
 الصىيبيي ، وصاحبتةا ف  بع  أدوارهللاا. وهللا  محنل )ال حف المبول ( أو )التترو(.

وا مالال  ءوا مالال  البالالرب، فالالإ  التتالالار ال أو المبالالو  ال جالالاء  الصالالىيبيو  جالالافالالإيا كالالا
الرالالرع، وهللاالال  اباوالالل بدويالالل، ال لةالالد لةالال  بالح الالارة والثقافالالل، وكالالانوا فالال  لن الالوا  االالوتة ، 
وف  ر عا  رالبابة ، لةال  ايالادة مطالالل طالالل لميالاء، ي ال و  لىيةالا مالا يرالبه القداسالل 

تة  )جنكيال  خالا (، ثال  خى اواله مال  بعالدص أو الترليه، تتمثل ف  مىاة  ومؤسس إمبراطور 
 )هللاوالاو( وغيرص.

انطىالالق هللاالالؤالء مالال  أااصالال  الرالالرع كالالالر   العقالالي ، مالالا تالالير مالال  رالال ء أتالالت لىالالي  
إال جعىتالالاله كالالالالرمي . واالالالد  ح الالالوا لىالالالا المسالالالىمي ، وهللاالالال  فالالال  غ ىالالالل الهللاالالالو ، وفالالال  غمالالالرة 

مىاالالل ، وماا بىالالدا الصالالقر لىالالا فر سالالتهف واةالالروهللا  بىالالدا  سالالاهللاو ، فانق الالوا لىالالية  انق الالا 
ممىال. ل  يقابىوا دولل كبرى لىا رأسةا خىي ل، بل اابىوا أاالي  محىيل منقطعالل بع الةا 

فال   القىيىالل نسالبيف ل  بع ، فتبىبوا لىيةا واحدة بعد األخرى. لال  تسالتط  هللااليص األاالالي  ا
لالالالالددهللاا، ال الالالالعي ل فالالالال  تسالالالالىيحةا: الصالالالالمود أمالالالالا  هللاالالالاليص القالالالالوة الجديالالالالدة الرالالالالابل المدربالالالالل 

 الطامحل المنتمل.
ا، أو د تسالالقو أمامةالالا بالالال مقاومالالل أحياناالالمالالا  الالالت تم الال  فالال  طر قةالالا ، والالالبالو 

، حتالالالالا وصالالالالىت إلالالالالا لاصالالالالمل الخالفالالالالل العباسالالالاليل، لاصالالالالمل مقاومالالالالل ال تصالالالالمد طالالالالويالا 
 المنصور والرريد والمرمو : ببداد.
ممالالا سالالبقةا، فالالإ  الخيانالالل االالد لمىالالت لمىةالالا، ولالال   ولالال  تاالال  ببالالداد برحسالال  حالالاالا 

ويقتفيىالالالو  فالالال  بالالالراث  البالالال اة المتوحرالالالي . الالالاليي  تىالالالوا يالالاليبفيحو  تىبالالاله المدينالالالل أ  سالالالقطت 
كما ايل، و نةبو  م  األمالوا  والممتىاالات مالا اسالتطالوا. واالد  االناس نحو أربعي  يوما 

االالدر القتىالالا بالالرل   ألالالف )مىيالالوني ( وأدنالالا مالالا ايالالل: ألالالف ألالالف )مىيالالو (. حتالالا امالالتست 
لسالالطوش بالالالدماء، واحمالالر نةالالر الطراالالات بالالالدماء والجثالاله، وسالالالت الميا  الالب مالال  فالالوع ا

دجىالالل، مالال  كثالالرة الالالدماء التالال  وصالالىت إليالاله، ثالال  اسالالود بعالالد يلالالي مالال  كثالالرة الاتالالب التالال  
ألقيالالت فيالاله، وسالالا  مالالدادص األسالالود فالال  النةالالر الابيالالر. كرنمالالا أراد أ  يىالالبس الحالالداد ح نالالا 

ل حالالالف التتالالالرو فالالال  لىالالالا مالالالا جالالالرى! حتالالالا التبالالالر المالالالؤرا الابيالالالر ابالالال  األثيالالالر معاصالالالر ا
 كرنما ين عا اإلسال  والمسىمي ! لةيص الحادثل: يكرص بدايته
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يقو  ف  كتابه )الاامل ف  التار خ(: )لقد بقيالت لالدة سالني ، معر الا لال  يكالر 
هللاالاليص الحادثالالل، اسالالتعتاما لةالالا، كارهللاالالا لالاليكرهللاا، فرنالالا أاالالد  إليالاله رجالالال، وأؤخالالر أخالالرى! فمالال  

كر يلالي؟ اليو يسةل لىيه أ  يكتب نع  اإلسال  والمسىمي ؟ وم  اليو يةو  لىيه ي
فياليالالالت أمالالال  لالالال  تىالالالدن ! ويالالالا ليتنالالال  مالالالت ابالالالل هللاالالاليا وكنالالالت نسالالاليا منسالالاليا! إال أنالالال  حثتنالالال  
جمالالالل مالال  األصالالدااء لىالالا تسالالطيرهللاا، وأنالالا متواالالف. ثالال  رأيالالت أ  تالالري يلالالي ال يجالالدو 
ن عالالالا، فنقالالالو : هللاالالاليا ال صالالالل يت الالالم  يكالالالر الحادثالالالل العتمالالالا، والمصالالاليبل الابالالالرى، التالالال  

ت الخالوق، وخصت المسىمي . فىالو االا  ااوالل : لقمت األيا  والىيال  ل  مثىةا، ولم
إ  العال  ال مني خىق   سبحانه وتعالا آد  إلا اآل  ال لال  يبتىالوا بمثىةالا، لاالا  صالادااف 
فالالالإ  التالالالوار خ لالالال  تت الالالم  مالالالا يقاربةالالالا وال مالالالا يالالالدانيةا. ولعالالالل الخىالالالق ال يالالالرو  مثالالالل هللاالالاليص 

جوج. وهللاالؤالء لال  يبقالوا لىالا الحادثل، إلا أ  ينقر  العالال  وت نالا الالدنيا إال يالرجوج ومالر
أحد، بالل اتىالوا النسالاء والرجالا  واألط الا ، ورالقوا بطالو  الحوامالل واتىالوا األجنالل، فإنالا هلل 

نا إليه راجعو ، وال حو  وال اوة إال باهلل العى  العتي (  .(1)وا 
وبع  الناس تنوا أنه يتحده ل  سالقو  ببالداد, والحقيقالل أناله لال  يالدركةا, واالد 

 هللاال.656وهللا  كانت سنل هللاال, 630توف  سنل 
ويقالالالالو  المالالالالؤرا ابالالالال  كثيالالالالر: )ومالالالالا  ا  السالالالاليف يقتالالالالل أهللاىةالالالالا أربعالالالالي  يومالالالالا، ولمالالالالا 
انق الالا األمالالر المقالالدور، وانق الالت األربعالالو  يومالالا، بقيالالت ببالالداد خاويالالل لىالالا لرورالالةا، 
لالالاليس بةالالالا أحالالالد، إال الرالالالاي مالالال  النالالالاس، والقتىالالالا فالالال  الطراالالالات كرنةالالالا التىالالالو ، واالالالد سالالالقو 

صورهللا ، وأنتنالت مال  جالي ة  البىالد، وتبيالر الةالواء، فحصالل بسالببه لىية  المطر فتبيرت 
الوبالالاء الرالالديد، حتالالا تعالالدى وسالالرى فالال  الةالالواء إلالالا بالالالد الرالالا ، فمالالات خىالالق كثيالالر، مالال  

 .(2)تبير الجو وفساد الر  ، فاجتم  لىا الناس البالء والوباء وال ناء!(
ر الالالالل تتويعقالالالالب الااتالالالالب المالالالالؤرا المسالالالالى  د. لمالالالالاد الالالالالدي  خىيالالالالل لىالالالالا الةجمالالالالل ال

: لقالالد كالالا  األمالالر يبالالدو كالىيالالل (3)الةاوىالالل، ومالالا خى تالاله مالال  أثالالر لىالالا أمالالل اإلسالالال  فيقالالو 
الالالاليو نالالالاء بكىاىالالاله لىالالالا مسالالالاحات واسالالالعل مالالال  لالالالال  اإلسالالالال ، حيالالاله انط الالالرت مرالالالالل 
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تحقالق واإلبالداأ، وحياله اإلحسالاس الح ارة، واهللات ت معه الناس بقدرتة  لىالا ال عالل وال
األثيالر كاليلي مالا يكالاد يكالو  ونقرأ فال  مؤلالف ابال   .اأالمدمر بالة  مل يتوغل حتا النخ

لسمالالالر الالالاليو آ  إليالالاله الاثيالالالرو  مالالال  أبنالالالاء لالالالال   اا مح ناالالالا" م الالالحكا ا "كار كاتير االالالتجسالالاليدا 
اإلسالالال ، يقالالو : "لقالالد حكالالا لالالنة  حكايالالات يكالالاد سالالامعةا يكالاليب بةالالا مالال  الخالالوف الالاليو 

ل الواحالالالد )مالالال  ألقالالالا   سالالالبحانه وتعالالالالا فالالال  اىالالالوب النالالالاس مالالالنة ، حتالالالا ايالالالل إ  الرجالالال
 امال  النالاس، فالال يال ا  يقالتىة  واحالدا المبو ( كا  يدخل القر ل أو الدرب وبه جم  كثير 

مالالنة   اولقالالد بىبنالال  أ  إنسالالانا  !بعالالد واحالالد وال يتجاسالالر أحالالد أ  يمالالَد يالالدص إلالالا يلالالي ال الالارس
أخالالي رجالالال ولالال  يكالال  مالال  التتالالرو مالالا يقتىالاله بالاله، فقالالا  لالاله:  الال  رأسالالي لىالالالا األر  وال 

واتىالاله بالاله! وحكالالا لالال   اىالالا األر  وم الالا التتالالرو فرح الالر سالالي ا سالاله لتبالالرش، فو الال  رأ
لتتالر واالا  فال  طر الق، فجاءنالا فالارس مال  ا اا : كنت أنا ومع  سبعل لرر رجالالا رجل 

، فررأ أصحاب  ي عىو  ما أمرهللا ، فقىت لة : هللايا واحالد فىال  النا: ليكتف بع ك  بع ا 
سالالالل فالالنح  نقتىالاله فىعالالل   ال نقتىالاله ونةالالرب؟ فقالالالوا: نخالالاف. فقىالالت: هللاالاليا ير الالد االالتىا  ال

 .(1)واتىته، وهللاربنا فنجونا" اما جسر أحد أ  ي عل فرخيت سكينا  يخىصنا، فو  
 التتار بعد سنتين من سقوط بغداد:انتصار اإلسالم على 

لىةجالالالرة، وتالالال  النالالالاس باإلسالالالال  التنالالالو ، وغىالالالب  656كالالالا  سالالالقو  ببالالالداد سالالالنل 
اإلسالال  االد طو الت صال حته، وأ  المسالىمي  رس لىالا الن الوس، وتصالور البالالبو  أ  يال

 اد غربت رمسة ، وأنة  هللا  الوارثو ، وأ  جندهللا  هللا  البالبو .
ومالالا هللاالال  إال سالالنتا  حتالالا االالدر   لىمواالالف أ  يتبيالالر، ولىالالر   أ  تتجالاله لصالالال  
المسالالالىمي . فقالالالد بعالالاله القاوالالالد المبالالالول  برسالالالالل إلالالالا القاوالالالد الممىالالالوك  فالالال  مصالالالر، ترغالالال  

ير فيةا المصر ي : أ  ي تحوا له األبواب، وي رروا له السالجاد، وت بد، وتبرع وترلد، ين
ال كا  لةال  بالمرصالاد، فجيوراله هللاال  التال  فتحالت الالبالد، واةالرت  ويسىموا إليه القياد، وا 

 اا . لخ ماإالعباد.. 
وكا  ااود مصر ف  تىي ال ترة هللاالو الرجالل الصالال  المت الر ساليف الالدي  اطال ، 

حمىةالا، وأمالا  رجالاله وجنالودص، ليرالعرهللا  أناله ال يخافاله اليو ارأ الرسالل وم اةا أمالا  مال  
 وال يبال  به وال بجيوره، ولند الن ا  سيبي  م  هللا  الرجا ؟

                                                           

 (.450, 10/449)الكامل البن األثري  (1)
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وبالالدأ اطالال  يعالالد العالالدة، ويرخالالي األهللابالالل، لىقالالاء البالال اة، ومنا لالالل التتالالار، الالاليي  رالالاأ 
القالالالو  لالالالنة : إيا ايالالالل لالالالي إ  التتالالالار االالالد انة مالالالوا فالالالال تصالالالدع! أسالالالطورة )القالالالوة التالالال  ال 

 قةر( الت  أرالةا الصةاينل ف   مننا.ت
واجتمعالالت مالال  القالالوة العسالالكر ل والسياسالاليل: القالالوة العىميالالل والدينيالالل، فكالالا  سالالىطا  
العىمالالاء اإلمالالا  لالال  الالالدي  بالال  لبالالد السالالال  يحالالر  النالالاس لىالالا الجةالالاد، و الالدلو جنالالود 
المماليالالي أ  يتوبالالوا إلالالا  ، و تخىصالالوا مالال  كالالل حالالرا  يت  نالالو  بالاله مالال  الالاليهللاب وغيالالرص، 

 و خىصوا النيل هلل تعالا، وهللاو ناصرهللا  لىا لدو   ولدوهللا .
وسار اط  بجيره ورجاله ف  رةر رم الا  المبالاري، ورالاء   لةال  أ  يالاالوا 

هللاالالالال، أو بعالالالد 658الخالالالامس والعرالالالر   مالالال  رم الالالا  سالالالنل  25لالالالدوهللا  فالالال  يالالالو  الجمعالالالل 
 سنتي  أو أال م  سقو  ببداد. لند ار ل )لي  جالوت( ال ىسطينيل.

م  أيا   ، انتصر فيه المسىمو  لىا التتار ف  معركل  اهللايا اليو  يوما  وكا 
( فالالال  التالالالار خ، هللاالالال  معركالالالل )لالالالي  جالالالالوت(. التالالال  لالالال  يقالالال  المعالالالاري الحاسالالالملتعالالالد مالالال  )

 بعدهللاا لىتتار ااومل تيكر م  الناحيل العسكر ل.
وبعالالد هللاالاليا النصالالر العسالالكرو الالاليو حققالاله المسالالىمو  لىالالا الجالاليش الالاليو لالال  يكالال  

 آخر، ل  يك  يخطر ألحد لىا با . راء   أ  يسجل لإلسال  نصرايبىبف 
فقالالد رأينالالا التتالالار المنتصالالر   الممكنالالي ، الالاليي  اسالالتولوا لىالالا لالالدد مالال  األاطالالار، 
يحكمونةالالالالا بقالالالالواتة  وايالالالالاداتة  ال رأينالالالالاهللا  يختالالالالارو  الالالالالدخو  فالالالال  ديالالالال  اإلسالالالالال  طالالالالاوعي  

 مختار  .
المبىالالوب!! مالال  أ  القالالالدة ال  وألو  مالالرة يسالالجل التالالار خ دخالالو  البالالالب فالال  ديالال 

التالال  اررهللاالالا ابالال  خىالالدو  وغيالالرص ال هللاالالو ولالال  المبىالالوب باتبالالاأ البالالالب، وتقىيالالدص فالال  مادياتالاله 
 ومعنوياته.

الكا  التتار ف  أو  أمرهللا  يتمسكو  باإلسالال   ا رالكال، دو  أ  يىت مالوا باله الت اما
رالالالتا مالالال   ، ثالالال  مالالالا لبثالالالوا أ  حسالالال  إسالالالالمة ، وأاالالالاموا ممالالالالي إسالالالالميل فالالال  بقالالالاأاحقيقياالالال

 األر .
 انتشار اإلسالم في التتار:
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واالالد لىالالق لىالالا هللاالاليا العجيالالب: المالالؤرا المعالالروف ) تومالالاس أرنولالالد ( فالال  كتابالاله 
 المرةور )الدلوة إلا اإلسال  ( فقا :

)ولاالال  لالال  يكالال  بالالد مالال  أ  يالالنة  اإلسالالال  مالال  تحالالت أنقالالا  لتمتالاله األولالالا، 
أولوالي ال الاتحي  المتبربالر   وأطال  مجدص التالد، كما استطاأ بواسطل دلاته أ  يجيب 

ويحمىة  لىا التنااه، و رج  ال  ل ف  يلي إلا نرالا  الالدلاة مال  المسالىمي ، الاليي  
الالالْي  االالالوَ ْي ، كانالالالا يحالالالاوال  إحالالالرا   كالالالانوا يالاالالالو  مالالال  الصالالالعاب أرالالالدهللاا لمناهللا الالالل منافس 
اصالالب السالالبق فالال  يلالالي الم الالمار، ولالاليس هللانالالاي فالال  تالالار خ العالالال  نتيالالر لالاليلي المرالالةد 

ىي المعركل الحاميل الت  اامت بي  البوييل والمسيحيل واإلسالال ، كالل ديانالل البر ب، وت
تنافس األخرى، لاسب اىوب أولوالي ال الاتحي  القسالاة، الاليي  داسالوا براالدامة  راالاب أهللاالل 

 .(1)تىي الديانات العتيمل يات الدلاة والمبرر   ف  جمي  االاطار واألاالي (
منافسل اإلسال  ف  مسالتةل الحكال  المبالول  )ويتةر أنه ل  يك  م  اليسير أ  

لبيالالالالرص مالالالالال  الالالالالالديانات القويالالالالالل، كالبوييالالالالالل والمسالالالاليحيل كانالالالالالت لمالالالالالال بعيالالالالالد المنالالالالالا ، إي أ  
المسالالىمي  كالالانوا االالد ااسالالوا أاثالالر مالال  غيالالرهللا  مالال  يلالالي اال الالطراب الالاليو صالالحب غالالارات 
المبالالو ، وأ  معتالال  هللاالاليص المالالد  التالال  كانالالت حتالالا يلالالي الحالالي  مجمالال  السالالىطل الدينيالالل، 

بل العى  ف  اإلسالال  فال  القالارة اآلساليويل، االد أصالب  معتمةالا أطالالال دارسالل، حتالا وكع
، وكالا  مال  بالي  حكالا  (2)إ  ال قةاء وأومل الدي  األتقياء، كا  نصيبة  القتالل أو األسالر

المبالالالو  الالالاليي  لرفالالالوا لالالالادة بتسالالالامحة  نحالالالو األديالالالا  كافالالالل: مالالال  يتةالالالر الاراهللايالالالل لىالالالدي  
قالالد أمالالر جنكيالال  خالالا  بقتالالل كالالل مالال  يالاليب  الحيوانالالات اإلسالالالم  لىالالا درجالالات مت اوتالالل، ف

لىا النحو الاليو االررص اإلسالال ! ثال  سالار لىالا نةجاله االوبيالو ، فعالَي  مكافالمت كالل مال  
د  لىا م  ييب  بةيص الطر قل، وا طةد المسالىمي  ا الطةادا لني الا دا  سالب  سالني ، 

، واتةالال  حتالالا إ  كثيالالرا مالال  المعالالدمي  وجالالدوا فالال  سالال  يلالالي القالالانو  فرصالالل لجمالال  الثالالروة
األراالالاء مالالوالية  بةالاليص التةمالالل لاالال  يحصالالىوا لىالالا حالالر تة ، واالالد لالالانا المسالالىمو  أاسالالا 

                                                           

 ) ترمجة مجاعة من األساتذة املصريني (. 250الدعوة إىل اإلسالم ص  (1)
وقد بلغ من سوء املعاملة الوحشية اليت لقيها هؤالء، أن رائضي اخليول من أهايل الصني، كانوا إذا عرضوا اشباحا،  (2)

قد ربط ذيله برقبة  أظهروا البشر واحلبور يف صلف واعجاب بعرض صورة متثل رجال مسنا ذا حلية بيضاء جيره حصان
 هذا الرجل، وامنا كان هؤالء يفعلون ذلك ليظهروا للناس كيف كان يتصرف فرسان املغول يف معاملتهم للمسلمني.
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  ( الالاليو ألقالالا ب مالالا  أمالالور 1248ال  1246 الالروب العسالالف والرالالدة فالال  لةالالد كيالالوي )
 .(1)الدولل إلا و  ر ه المسيحيي ، واليو امتس بالطه بالرهللابا  م  المسيحيي (

 راب  ايىخانات المبو  فال   فالارس ال ال  ( 1291ال 1284)واد ا طةد أرغو  ) 
المسالالىمي  فالال  بالالالدص، وصالالرفة  لالال  كافالالل المناصالالب التالال  كالالانوا يرالالبىونةا فالال  الق الالاء 
والماليالالالل، كمالالالا حالالالر  لىالالالية  التةالالالور فالالال  بالطالالاله، ولىالالالا الالالالرغ  مالالال  جميالالال  المصالالالالب، 
أيلالال  هللاالالؤالء المبالالو  والقباوالالل المتبربالالرة، آخالالر األمالالر لالالدي  هللاالاليص الرالالعوب التالال  سالالاموهللاا 

 .(2)، وجعىوهللاا ف  مواطي أادامة (الخسف
وأوصالالالال  القالالالالارئ الاالالالالر   أ  يطىالالالال  لىالالالالا كتالالالالاب تومالالالالاس أرنولالالالالد )الالالالالدلوة إلالالالالا 
اإلسال ( ف يه ت صيالت كثيرة ل  انترار اإلسال  بالي  المبالو ، حتالا أصالبحوا حراساله 

 وجنودص ف  بالد الررع، وأااموا ممالي تحت رايته.
 خر:شمس اإلسالم تغرب في مكان لتطلع في مكان آ

وهللانالالا فاوالالدة تار خيالالل أحالالب أ  أنبالاله لىيةالالا، وهللاالال : أ  اإلسالالال  االالد يخسالالر معركالالل 
فالال  بىالالد مالالا، ولانالاله سالالرلا  مالالا يكسالالب معركالالل مثىةالالا أو خيالالرا منةالالا فالال  بىالالد آخالالر. واالالد 

 تبيب رمسه ل  بىد ما، لتطى  مررال ف  بىد آخر.
وأااموا ا فتحه المسىمو ، حينما استنجد بة  أهللاىه، وبىدا  القد خسر اإلسال  أر ا 

فيالالالاله دولالالالالل وثقافالالالالل وح الالالالارة اسالالالالتمرت ثمانيالالالالل االالالالرو . ويلالالالالي فالالالال  األنالالالالدلس )ال الالالالردوس 
الم قالالود(. ثالال  تالالممرت القالالوى الصالالىيبيل لىالالا المسالالىمي ، وتعاونالالت السالالىطل والانيسالالل فالال  
يلالالي، وسالالالدهللا  بعالال  المسالالىمي  ال لسسالالف ال بمالالا غراالالوا فيالاله مالال  تالالرف ورالالةوات، ومالالا 

الالا اصالالبحو انتةالالوا إليالاله مالال  ت كالالي وتمالال ع، حتالال ا، ويحالالارب ا طواوالالف يعالالادو بع الالة  بع ا
، بل يستعي  بع الة  بعالدوص لىالا أخياله، ولاليس لةال  مال  متالاهللار الساليادة ابع ة  بع ا 

والقالالوة إال التسالالم  برلقالالاب الخى الالاء العتالالا ، مثالالل المعتصالال  بالالاهلل، والمعت الالد بالالاهلل، واالالا  
 ف  يلي رالرهللا :

 ت د !مالما ي هللادن  ف  أر  أندلس       ألقاب معالتص  فيةا ومالع  

                                                           

 .258ـ  256الدعوة إىل اإلسالم ص (1)
 .357،358املصدر السابق:  (2)
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 (1)ألقاب ممىال ف  غير مو عةا      كالةر يحك  انت اخا صورة األسد!  
وسالالرلا  مالالا سالالقطت هللاالاليص الممالالالي الصالالبيرة المت راالالل تحالالت  الالربات الصالالىيبيل 
المتجمعالالالل، حتالالالا بكالالالا أحالالالد األمالالالراء، واالالالد  الالالالت ممىاتالالاله. واسالالالتولا لىيةالالالا األسالالالبا ، 

 فقالت له أمه:
 إبي مثل  النساء مىاا م الا       ل  تحافر لىيه مثل الرجا !        

وكانالالت غرناطالالل التالال    نةالالا مىوكةالالا بقصالالر الحمالالراء، واالالد رالالادوص ببالاليا، وان قالالوا 
لىيالاله الماليالالي ، ليكالالو  تح الالل لمرانيالالل، وآيالالل فنيالالل، تحكالال  مالالمثرهللا .. كانالالت غرناطالالل هللاالال  

قوطةا  الالالجل فالالال  العالالالال  سالالالبا ، وأحالالالده سالالالآخالالالر معقالالالل سالالالقو فالالال  أيالالالدو النصالالالارى اإل
اإلسالم ، اليو يرف لىيةا الدموأ الب ار، ولا  مايا يجدو البكاء؟ وهللال تالرد الالدموأ 
مالالا فالالات، أو يحيالال  البكالالاء مالال  مالالات؟! وهللاكالاليا كالالا  المسالالىمو ، كىمالالا سالالقطت مدينالالل مالال  
مالالالد  األنالالالدلس يهللابالالالت الن الالالوس لىيةالالالا حسالالالرات، وتقطعالالالت األابالالالاد لىيةالالالا  فالالالرات، وانرالالالر 

رثاء: رثاء المالد  والبىالدا ، ال رثالاء األحبالاب والخالالف . كمالا تجالد يلالي الرعراء اصاود ال
 ف  )ن   الطيب( وغيرص.

وكالالالا  مالالال  أرالالالةر هللاالالاليص القصالالالاود الباايالالالل المبكيالالاللف اصالالاليدة الرالالالالر أبالالال  البقالالالاء 
نالالالدو، وهللاالالال  مالالال  رواوالالال  الرالالالعر الالالاليو يجالالالب أ  تح تالالاله أجيالنالالالا.  صالالالال  بالالال  رالالالر ف الرُّ

 ومطىعةا:
   نقصالالا        فال يبر بطيب العيش إنسا لال ر ء إيا ما ت         
 هللاال  األمور كما راهللادتةا دو        م  سرص  م  ساءته أ ما          

 إلا أ  يقو :
يما !       (2)لمثل هللايا ييوب القىب م  كمد     إ  كا  ف  القىب إسال  وا 

                                                           

 .القيروان  رريق ب  الحس  أبو هللاو البيتي  هللايي  ااول( 1)
 ومن هذه القصيدة الرائعة:  (2)

 دهى اجلزيرة أمر ال عــزاء له        هوى له أحد واهند ثهالن!
 أصاهبا العني يف اإلسالم فارتزأت       حىت خلت منه أقطار وبلدان

 فاسأل بُلْنسية : ما شأن مرسية؟       وابن شاطبه أم ابـن حـيان
 مسا فيهـا له شأن وابن قرطـبة دار العلـوم فكم       من عامل قد



 193 

 هللايص النكسل ف  التار خ اإلسالم  ليس لةا نتير، ول  يعرف ابالل هللااليا الحالده:
 أ  اإلسال  فت  بىدا واستقر فيه، ث  خرج منه، أو أخرج منه.

األنالالالدلس هللاالالال  االسالالالتثناء الوحيالالالد فالالال  تالالالار خ اإلسالالالال ، فالالال  الالالالبالد التالالال  افتتحةالالالا 
المسالالالىمو  األواوالالالل، فقالالالد كالالالانوا ي تحونةالالالا ليالالالدخل أهللاىةالالالا فالالال  اإلسالالالال ، ثالالال  يصالالالبحوا هللاالالال  

 المدافعي  لنةا، والياودي  ل  حيا ةا.
ليحتالالالالاج إلالالالالا دراسالالالالل مترنيالالالالل ومسالالالالتولبل ألسالالالالبابه ودواليالالالاله وا   هللاالالالاليا االسالالالالتثناء 

 ومالبساته، حتا تست يد األجيا  منةا.
خراجه م  أوربل، ول  يكال   لقد ات قت السىطل والانيسل لىا تص يل اإلسال ، وا 

 .(1)لدى المسىمي  م  القوة وال م  الايد ما يقاومو  به الخطل الت  دبرت لة 

                                                                                                                                                                      

 وابن محص وما حنويـه من نره       وهنرهـا العذب فياض ومآلن؟
 قواعد كن أركان البالد، فمـا        عسى البقاء إذا مل تبق أركان!

 تبكي احلنيفية البيضاء من أسـف      كما بكى لفراق اإلْلف هيمان
 كفر عمرانعلى داير من اإلسالم خالــية        قد أقفرت، وهلا ابل

 حيث املساجد قد صارت كنائس ما   فيـهن إال نواقيس وصلبـان!
 حىت ا حملاريب تبكي وهي جـامدة    حىت املنابر ترثى، وهي عيدان!

 نسيان!-مع طول الدهر-تلك املصيـبة أنست ما تـقد مها      وما هلا
 إىل أن يقول: 

 هنم عـز وسلطـانايراتعني وراء البحـر يف دعـة            هلم أبوطـا
 أعندكم بنا من أهل أندلـس؟           فقـد سرى حبديث القوم ركبان 

 كم يستغيث هبا املستضعفون،وهم       قتلى وأسـرى، فما يهتز إنسان!
 اي من لذلـة قوم بعد عزمهـو!          أحال حاهلمـو كفر وطغـيان

  بالد الكفر ُعبدان!ابألمس كانوا ملوكا يف منازهلم          واليوم هم يف
 فلو رأيت بكاهم عند بيعـهمو          هلالك األمر، واستهوتك أحـزان 

 ايربُّ أم ٍّ وطفل حيل بينهــما          كما تفـرق أرواح وأبــدان 
 وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت      كأمنا هي ايقـوت ومرجاـن  

 ابكية، والقـلب حريان!يقودها العلج للـمكروه مكـرهة       والعني 
 ملثل هذا يذوب القلب من كمد          إن كان يف القلب إسالم وإميان!

وانظر: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب. ألمحد بن حممد املقَّري 
 لعريب . بريوت.نشر دار الكتاب ا 134-6/232التلمساين، بتحقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ج

 انظر: كتاب حممد عبد هللا عنان: هناية األندلس واتريخ العرب املنتصرين. مطبعة مصر. 1
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  هللايا البىد اليو خسالروص فال  أوربالا، ببىالد غيالرص وم  هللايا لو    المسىمي  ل
فيةا م  جةل الررع، وهللاالو القسالطنطينيل وبالالد البىقالا . التال  افتتحتةالا الدولالل العثمانيالل 

 ال تيل الت  تىت ألت  اوة ف  العال  لعدة ارو .
لقالالالد سالالالقطت ممىاالالالل غرناطالالالل، وانتةالالالا بسالالالقوطةا الوجالالالود اإلسالالالالم  رسالالالميا مالالال  

 ( وكا  العثمانيو  بقيادة البطالل محمالد ال الات  االد فتحالوا 1492هللاال، 897) األندلس سنل
  وغيالالالروا اسالالالمةا إلالالالا )إسالالالالمبو ( أو )إسالالالتانبو ( التالالال  1453القسالالالطنطينيل فالالال  سالالالنل 

 . 1924أمسالالالت لاصالالالمل لىدولالالالل اإلسالالالالميل لعالالالدة االالالرو ، حتالالالا ألبيالالالت الخالفالالالل سالالالنل 
 فانتقىت لاصمل الدولل العىمانيل الجديدة إلا )أنقرة(.

جديالالدة، )لو الالا لمالالا خسالالرص فالال  غربةالالا(  اسالالال  فالال  رالالرع أوربالالا بالالالدا وكسالالب اإل
أصبحت ج ءا م  دار اإلسال  الابرى، وأ حا أهللاىةالا مسالىمي ،  الم  أمالل اإلسالال ، 
مثالالل ألبانيالالا وكوسالالوفو ومقالالدونيا والبوسالالنل والةرسالالي، واالالد تالالل اإلسالالال  راسالالخ القالالد  فيةالالا 

 ب العالمي .رغ  ما ابتىيت به م  المح  إلا اليو . والحمد هلل ر 
 
 
 

 (4 ) 

من المسؤول عن تشويه تاريخنا 

 ؟
 

 ـ مسؤولية المؤرخين.1                     
 ـ مسؤولية كتب األدب.2  
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 ـ مسئولية المحدثين.3
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 من المسؤول عن تشويه صورة التاريخ اإلسالمي؟
نسالرله، ومال  حالق كالل باحاله أ  يسالرله، وهللاالو: وهللانا يع  لنالا سالؤا  مال  حقنالا أ  

إيا ل  يك  التار خ اإلسالم  بالصورة الت  أرالةا م  أرالةا، وأتةالر فيةالا العيالوب، 
وأخ الالا المحاسالال ، بالالل  الالَخ  فيةالالا هللاالاليص العيالالوب والةنالالات التالال  ال تخىالالو منةالالا أمالالل مالال  

 اافا وسالكوب( يكبالر الرال ء الصالبير أ العاألم ، حتا كرنه ينتر إليةا مال  خالال  )ميكر 
م ال ل.. فم  المسؤو  إي  ل  إرالل هللايص الصورة الم ورة ل  تار خنالا وح الارتنا 

 ؟
لال  إرالالل هللااليص  ال نح  المسالىمي  ال المسالؤولو  أوالا ننا إوأود أ  أاو  بصراحل: 

الصالالورة لالال  تالالار خ أمتنالالا. وأو  المسالالؤولي  لالال  يلالالي ثالثالالل أصالالناف مالال  لىماونالالا، هللاالال : 
ثو .  المؤرخو  واألدباء والمحدف
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 مسؤولية المؤرخين المسلمين -1
 أما المؤرخو  المسىمو ، فإ  مسؤوليتة  تتمثل ف  أمور أربعل:

أولةالالالا: أنةالالالال  تسالالالالاهللاىوا كالالالالل التسالالالالاهللال فالالال  روايالالالالل األحالالالالداه المتعىقالالالالل بالالالالال ت  بالالالالي  
الصحابل ر ال    لالنة ، وبدولالل بنال  أميالل، ولال  يمحصالوا هللااليص الروايالات، ولال  يبحثالوا 

 ا  الجالالالرش والتعالالالديل، كمالالالا فعىالالالوا يلالالالي حينمالالالا بحثالالالوا فالالال  فالالال  األسالالالانيد، و خ الالالعوهللاا لميالالال
 أحكا  ال قه وغيرص.
نجالالد إمامالالا كالالالطبرو، كالالا  إمامالالا فالال  الحالالديه ولىومالاله لالاله و نالاله أوالء وهللاالالا نحالال  

وادرص ومعرفته الراسخل بالتوثيق والت عيف.. كما كا  إمامالا فال  ال قاله لاله ميهللاباله، ولاله 
  انقر وا.. كما كا  ريخ الم سر   فال  اتباأ يسمو  )الطبر ل( تىوا مدة م  ال م  ث

 لصرص.
ه الطبالالالرو هللاالالاليا حالالالي  يعالالالر  لىروايالالالات حالالالي  يصالالالنف فالالال  الحالالالديه، أو فالالال  ال قالالال

أو  انيدهللاا، و الالالالتاى  لالالالال  رواتةالالالالا تعالالالالديالا ، ويحىالالالالل أسالالالالاأوفالالالال  الت سالالالالير: يرالالالالرفيحةا ترالالالالر حا 
 تجر حا، ويقبل منةا و رد وفق معايير النقد العىميل المت ق لىيةا.

تابه )اختالف ال قةالاء( وفال  كتاباله فال  الحالديه )تةالييب اآلثالار( رأينا يلي ف  ك
 وف  ت سيرص )جام  البيا (.

ولانه ل  ي عل يلي ف  كتابه )تار خ الرسل والمىوي( بالل نقالل لال  رواة  الع اء 
مجالالرفحي  لنالالد أومالالل الجالالرش والتعالالديل، لالال  يالالوثقة  أحالالد مالالنة ، فنقالالل لالالنة ، وأطالالا  النقالالل، 

 ورة العصر وأحداثه ورجاله.ومنة  م  له هللاوى ف  ترويه ص
وهللاالاليا مالالا جعىنالال  مالال  االالدي  أنبالاله وأحالالير الالالدلاة فالال  كتالالاب  )ثقافالالل الداليالالل( مالال  
االغتالالالالرار بكالالالالل مالالالالا ّيالالالالْرو ى فالالالال  كتالالالالب التالالالالار خ، حتالالالالا يكونالالالالوا ألن سالالالالة  )ثقافالالالالل تار خيالالالالل( 

لنةالالا لاالالل داليالالل. وكالالا  مالال  أهللاالال  مالالا نبةالالت لىيالاله أمالالرا   اصالالحيحل، وهللاالال  ثقافالالل ال غنالال
 لتار خ وت سير التار خ.يتعىقا  بتدو   ا
 تدوين التاريخ:

ماوالالل فالال  الماوالل، فكالال  حالالوت  اس كــل مــا تحويــه كتــب التــاريخ صــحيحً ـ لــي أواًل 
مراج  التار خ م  مبالبات وترو ةات وتحر  الات تااليبةا الحقالاوق الثابتالل باالسالتقراء أو 
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السياساليل بالموا نل باألدلل الناصعل ف  مصادر أخالرى. وكال  أدت األهللاالواء والعصالبيات 
   أحداثالالالاله، والنسالالالالبيل والميهللابيالالالالل دورهللاالالالالا فالالالال  كتابالالالالل التالالالالار خ، وفالالالال  روايالالالالل وااوعالالالاله وتىالالالالو 

الالالالا أو سالالالالىبا وتصالالالالو ر أبطالالالالاله إيجاباالالالال  -لالالالالادة–إيا لىمنالالالالا أ  التالالالالار خ يكتبالالالاله  اا، وخصوصا
مالالا تعرالال  ألالالي  المالالؤرخي  لالال   اوالبىبالالل لةالالا بر الالق وأ الالواء كثيالالرا  المنتصالالرو  البالالالبو ،

ت خ  أخطاء المبىوبي ، وتطمس ف الاوىة ، لال  اصالد أو  سوءات البالبي ، ف  حي 
 غ ىل.

يا نترنا إلا تار خنا اإلسالم  اليو يتعىق برمثل لصور اإلسال  وأف الىةا،  وا 
وهللاو تالار خ العصالور األولالا التال  انترالر فيةالا اإلسالال  فال  اآلفالاع، وانترالرت معاله لبتاله 

لصالالحابل ومالال  تالالبعة  وفقةالاله، واتسالال  فيةالالا تعىالال  كتابالاله وسالالنل نبيالاله، وهللاالالو تالالار خ لصالالر ا
بإحسالالالا ، وهللاالالال  الالالاليي  أثنالالالا لىالالالية    ورسالالالوله، وهللاالالال  الالالاليي  ح تالالالوا القالالالرآ  والحالالالديه، 
وبىبوهللاما إلا األجيالا  الالحقالل مال  بعالدهللا  ال إيا نترنالا إلالا هللااليا التالار خ وجالدناص االد ّتىيال  
وّروفيص ف  كتب التار خ أو تى  وترويه. ث  يج ء المعاصرو  ليرخيوا م  تىالي الاتالب 

وبجرهللاالالا، ويقولالالو : نحالال  لالال  نحالالد لالال  الطر قالالل العىميالالل، فمصالالدرنا الوااالالدو أو  بعجرهللاالالا
 الطبرو أو اب  األثير. الخ.. ج ء كيا ص حل كيا طبعل كيا.

هللاكالاليا يصالالن  المسترالالراو ، وهللاكالاليا ي عالالل أسالالاتية التالالار خ فالال  الجامعالالات، وهللاكالاليا 
 يسير اليي  يكتبو  ل  التار خ ف  المجالت، وف  غير المجالت.

 هللاؤالء أن سة  أ  يدرسوا كيف كتب تار خ تىي العصور. ول  يكىف
 لنرخي أهللا  هللايص المصادر القديمل وأرةرهللاا وهللاو: تار خ الطبرو.

لقالالالالد كانالالالالت ال كالالالالرة المةيمنالالالالل لىالالالالا الطبالالالالرو لنالالالالد كتابالالالالل تار خالالالاله هللاالالالال  التجميالالالال  
والتسالالالجيل، دو  االنتقالالالاء أو التمحالالاليو لسسالالالانيد أو الواالالالاو  المرويالالالل. فمالالال  كالالالا  لنالالالدص 

إليالالاله، وا   كالالالا  راوو الخبالالالر مالالال  ال الالالع اء أو  ا  نقىالالاله لنالالاله ودَونالالاله منسالالالوبا يو بالالالا خبالالالر
نما دفعه إلا يلالي حالب االستقصالاء، والخالوف مال  أ  ي وتاله  المتةمي  أو المتروكي ، وا 
بإهللامالالاله رالال ء مالال  العىالال  ولالالو مالال  بعالال  النالالواح . ويمثالالل العالمالالل السالاليد محالالب الالالدي  

ادهللا  األخبالالالار ال الالالعي ل)برجا  الخطيالالالب الطبالالالرو ومالالال  فالالال  طبقتالالاله مالالال  العىمالالالاء فالالال  إيالالالر 
النيابل فال  لصالرنا( إيا أرادوا أ  يبحثالوا فال  ا اليل، فالإنة  يجمعالو  كالل مالا تصالل إلياله 

 ا  بت اهللال بع الةا أو  الع ه، التمالادا أيدية  م  األدلل والرواهللاد المتصىل بةا، م  لىمة
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. هللاالاليا لالالير لىطبالالرو وأمثالالاله فالال  روايالالتة  لالال  (1)مالالنة  لىالالا أ  كالالل رالال ء سالاليقدر بقالالدرص(
 لمجروحي . وله ليرا  آخرا :ا

يرى أنه إيا يكر السالند  أولةما: أنه حي  يروو الحواده بسندهللاا إل  م  رواهللاا،
الالل، أو  فقالالد بالالرئ مالال  العةالالدة، وو الالعةا لىالالا لالالاتق رواتالاله. واالالد ايالالل: مالال  أسالالند فقالالد حمف

فال   مناله، حياله يسالتطي  العىمالاء أ  يعرفالوا  البحه فال  سالندص، وكالا  هللااليا مقبالوالا  حمىي
الحالديه،  رجا  السند، ويحكموا لة  أو لىية . وهللايا ما جالرى لىياله األمالر بالنسالبل لعىال 

 فما بالي بعى  التار خ؟
 وم  هللانا اا  الطبرو ف  مقدمل تار خه:

)فمالالا يكالال  فالال  كتالالاب  هللاالاليا مالال  خبالالر يكرنالالاص لالال  بعالال  الما الالي ، ممالالا يسالالتنكرص 
ف  الصالحل، وال معنالا فال   امعه، م  أجل أنه ل  يعرف له وجةا يسترنعه ساااروه، أو 

نمالا  نما أتال  مال  ايب الل بعال  نااىياله إلينالا، وا  الحقيقل، فىيعى  أنه ل  يؤت يلي م  ايب ىنا، وا 
 .(2)أدينا لي لىا نحو ما ّأدفو إلينا(

 رواتاله التبعالل، وحمالل بالتالال  دارس كتاباله أ  ي التش لالنة  فال  كتالب لوبةيا حمف 
ا آخالالالر ا بالالالالمرة، ولالالالددا ا مالالالنة  سالالالااطا صالالالادر الجالالالرش والتعالالالديل، وسالالاليجد لالالالددا الرجالالالا ، وم

 آخر م  الثقات المقبولي . اا ف  توثيقه وت عي ه، ولددا مختى ا 
فم  رجا  الطبرو: محمد ب  إسحاع صاحب السيرة، اا  فياله مالالي وغيالرص مالا 

يصرش فياله بالتحالديه لمال   االوا، وم  وثقه ال يقبل كل ما يرويه، بل ال يقبىو  إال ما
روى لنالاله، أمالالا مالالا رواص بالعنعنالالل، فيردونالاله، ألنالاله مالالتة  بالتالالدليس. وكثيالالر مالالا كالالا  الالالرواة 

 لنه أ عف منه وأوهللا .
 والواادو: كيبه جمالل م  أومل الحديه، وم  ابىه ل  يقبىه بإطالع.

 وهللارا  ب  محمد الاىب  وأبوص: متةما  بالايب.
  الحالالالالديه، و الالالالروو المو الالالالولات لالالالال  وسالالالاليف بالالالال  لمالالالالر التميمالالالال : كالالالالا  ي الالالال
 األثبات، اتة  بال ندال، و ع ه غير واحد.

                                                           

 هـ  مقالة ) املراجع األوىل يف اترخينا ( حملب الدين اخلطيب.1372عدد صفر سنة  24جملة األزهر: جملد  (1)
 بو الفضل إبراهيم.( طبعة دار املعارف مبصر. بتحقيق حممد أ1/8اتريخ الطربي ) (2)
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وأبو مخنف لو  ب  يحيالا األ دو: االا  فياله الحالافر الاليهللاب : أخبالاروف تالالف ال 
يوثق به، تركاله أبالو حالات  وغيالرص، واالا  ابال  معالي ، لاليس بثقالل، واالا  مالرة: لاليس برال ء. 

 واا  اب  لدو: ريع  محترع، صاحب أخبارهللا !
ر هللاالالؤالء كثيالالرو  مالال  المجالالَرحي  المتالالروكي  لنالالد أومالالل الجالالرش والتعالالديل مالال  وغيالال

لىماء الحديه، وا   كا  رجا  التالار خ واألخبالار يالروو  لالنة ، ويسالتندو  إلالية . ومال  
أجالالالالل هللاالالالاليا سالالالالموهللا  )األخبالالالالار ي ( أو الالالالاليي  يجمعالالالالو  األخبالالالالار مالالالال  هللانالالالالا وهللانالالالالاي دو  

 تمحيو.
يالالالالات )األخبالالالالار ي ( وال يعتمالالالالدو  لروا ايقالالالالي  المحققالالالالو  و ناالالالالومالالالال  أجالالالالل هللاالالالاليا ال 

 لىيةا، ويعيبو  م  ينقل لنةا ف  كتب العى  المعتبرة.
فالالال غالالرو أ  نجالالد اإلمالالا  النالالووو يقالالو  فالال  كتالالاب )االسالالتيعاب( ل قيالاله المبالالرب 
ومحدثالالاله اإلمالالالا  ابالالال  لبالالالد البالالالر النمالالالرو: إنالالاله مالالال  أحسالالال  الاتالالالب المؤل الالالل فالالال  الصالالالحابل 

 (1)جر بي  الصحابل وحكايته ل )األخبار ي (!وأاثرهللاا فواود، لوال ما رانه بيكر ما ر
 .(2): والبالب لىية  اإلاثار والتخىيو فيما يروونهاا  السيوط  معقبا

والعالير الثالان  لىطبالالرو فال  لالالد  تمحاليو مالا رواص فالال  تار خاله: أ  المو الالوأ ال 
يترتالالب لىيالاله حكالال  رالالرل  مالال  تحىيالالل أو تحالالر   أو إيجالالاب أو غيالالر يلالالي، ممالالا ّيعن الالا بالاله 

ال قالالاله. كمالالالالا أنالالاله ال يتصالالالل ببيالالالالا  كالالالال    تعالالالالالا وكالالالال  رسالالالوله، كمالالالالا فالالال  لىالالالال  لىالالال  
الالا جىيالالل القالالدر  الت سالالير، أو لىالال  الحالالديه. وال غالالرو أ  وجالالدنا الطبالالرو ال الالاليو كالالا  إماما
فالال  الت سالالير والحالالديه وال قالاله ال يالالداق ويحقالالق فيمالالا يتصالالل بةالاليص العىالالو  المالاليكورة، ولانالاله 

فالالالالال  تسالالالالالالوي  يلالالالالالالي )إي لالالالالالال  نقصالالالالالالد بالالالالالاله  الا  تسالالالالالالاهللال فالالالالالال  أمالالالالالالر التالالالالالالار خ، االالالالالالاويتالالالالالرخو و 
 االحتجاج..(.

وغ ر   لإلما  الطبرو، فإ  هللايا التساهللال اد رَوص تار خ فجر اإلسالال ، وأسالاء 
إلا حمىل رسالته األولي ، وفالت  بالاب االلتاليار ن ساله لمال  بعالدص، فرخاليوا لناله كمالا أخالي 

يه م  ابىاله. ومال  ثال  لم  ابىه، وأدوا إلا م  بعدهللا ، كما أدى هللاو إلية ، وكما أدى إل
                                                           

 1985 - هـ 1405 األوىل،: الطبعة. بريوت العريب، الكتاب دار(, طبعة 92 للنووي )ص« والتيسري التقريب»( 1)
 .م
 .طيبة دار, طبعة الفاراييب حممد نظر قتيبة أيبحتقيق  .(2/665) انظر: التدريب على التقريب (2)
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نالالرى أ  ابالال  األثيالالر وأبالالا ال الالداء وابالال  كثيالالر وغيالالرهللا ، يعتمالالدو  لىالالا الطبالالرو، ثالال  جالالاء 
 .اا وتحقيقا وا يلي لىما دُّ ل  لمسترراو  فالتمدوا لىا هللاؤالء، و المعاصرو  وا

ثالال  إ  هللاالالاليا الترالالالويه االالالد ألطالالالا خصالالالو  اإلسالالالال  ورالالالر عتل حجالالالل  لمالالالوا بةالالالا أ  
الرارالالدي ، وأنالاله فكالالرة مثاليالالل تستعصالال  لىالالا التطبيالالقف اإلسالالال  لالال  يطبالالق إال فالال  لةالالد 

ألنالاله فالالوع الطااالالل العاديالالل لىبرالالر. وهللاالاليا كىالاله دلالالوى مالالردودة، ال دليالالل لىيةالالا، بالالل تردهللاالالا 
 البيفينات والمحكمات.

ما  جىيل، هللاو القا   أبو بكالر العربال )ت ( 543وال غرو أ  اا  فقيه كبير، وا 
الالمالالواا ة  بعالالد وفالالابالالالدفاأ لالال  الصالالحابل، وتحقيالالق  ، اا مو الالوليا ا لىمياالالة الرسالالو ، تحقيقا

ويلالالالالي فالالالال  كتابالالالاله القالالالالي : )العواصالالالال  مالالالال  القواصالالالال ( الالالالاليو أخالالالالرج الجالالالال ء الخالالالالاو منالالالاله 
مالالا بالصالالحابل وحققالاله ولىالالق لىيالاله بإفا الالل: العالمالالل السالاليد محالالب الالالدي  الخطيالالب، رحمة

ف  بع  مالا يهللاالب  االعرب  اد بال  أحيانا  . وا   كا  اب ا  وج اهللاما ل  اإلسال  خيرا 
 ليه.إ

 : الولع بالغرائب وضعف الحس النقدي:اثانيً 
واألمالالر الثالالان  الالاليو يؤخالالي لىالالا المالالؤرخي ، و الالدخل فالال  مسالالؤوليتة  لالال  ترالالويه 
التالالالالار خ: ولعةالالالال  بالبراوالالالالب، وركالالالالونة  إلالالالالا المبالبالالالالات والتةاو الالالالل، ويكالالالالر أراالالالالا  وألالالالالداد 

 إجا ة!ومقادير ال يمك  أ  يقبىةا منطق، أو يصداةا لاال، إال إيا ألطا لقىه 
ولىل يلي هللاو  العف الحالس النقالدو، أو العقىيالل النااالدة، التال  تالرف  أ  ترخالي 

ىق  إليةا دو  أ  ت حصاله، وتالرى: هللاالل هللاالو يجالرو الاال  لىا لواهللانه، وتسىف  لال ما يّ 
المعروف والمعتاد م  أحالوا   الىا سنل   ف  الخىق أو يصادمةا؟ وهللال يم   لى

 البرر أو يري لنةا و خال ةا؟
يكالالر أومالالل الحالالديه: أ  مالال  لالمالالات الحالالديه المو الالوأ المكالاليوب لىالالا ولقالالد 

رسالالو    صالالىا   لىيالاله وسالالى : أ  تاالالو  فيالاله مبالبالالل مريولالالل فالال  الولالالد أو الوليالالد. 
كالحديه الاليو يقالو : لقمالل فال  بطال  جالاو  خيالر مال  بنالاء ألالف جالام ! والحالديه الاليو 

الرالالخو الجنالاللف ألنالاله  . والحالالديه الالاليو يحالالر  لىالالاام  الجنالالل لمالال  ّسالالمفي : محمالالدا ي الال
 صب  لحيته بالسواد!
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وا المبالبالات المسالتنكرة دليالل كاليب الخبالر، دُّ ّعالوكا  ينبب  لىا المؤرخي : أ  ي  
 أو الت  د فيه. وهللايا ما نقمه اب  خىدو  لىا المؤرخي  ابىه.

انتر هللانا ما نقىه اب  خىاا  وغيرص فيما أن ق ف  لرس بورا  بنالت الحسال  بال  
 خياليل. اا وأرااما المرمو ، فقد يكروا ث  ف أحداثا  لخىي لسةل ف   واجةا م  ا

 يقو  اب  خىاا ، واد جم  روايات مختى ل:
رمرهللاالا، ولمالل مال  ب)ت وج المرمو  بالورا  بنالت الحسال  بال  سالةل، واحت الل أبوهللاالا 

الالالوالو  واألفالالراش مالالا لالال  يعةالالد مثىالاله فالال  لصالالر مالال  اإللصالالار، وكالالا  يلالالي ب الال  الصالالى ، 
لىةارميي ، والقواد، والاتاب، والوجوص، بنالادع مسالي فيةالا راالاأ  وانتةا أمرص إلا أ  نثر

برسماء  ياأ ، وأسماء جوار، وص ات دواب، وغيالر يلاليف فكانالت البندايالل إيا واعالت 
ف  يد الرجل فتحةا، فيقرأ ما ف  الراعل، فإيا لى  ما فيةا، م ا إلا الوكيل المرصد 

الالالمالالالا فيةالالالا، سالالالواء كالالالا   الالال لالالاليلي فيالالالدفعةا إليالالاله، و تسالالالى  الالاليعل أو مىاا ، أو اا آخالالالر، أو فرسا
جار ل، أو ممىوكا، ث  نثر بعد يلي لىا ساور الناس الدنانير والدراهللا ، ونالواف  المسالي 
وبالي  العنبالر، وأن الق لىالا المالرمو  واالوادص وجميال  أصالحابه وسالاور مال  كالا  معاله مال  

حالي ، ال حتالا لىالا الحمالالي ، والمكار الل، والمال أجنادص وأتباله ال وكالانوا خىقالا ال يحصالا
 .(1)وكل م   مه لسكرصف فى  يك  ف  العسكر م  يرترو ريوا لن سه وال لدوابه

  المالالرمو  أاالالا  لنالالد الحسالال  تسالالعل لرالالر يومالالا، إويكالالر الطبالالرو فالال  تار خالاله: )
يعالالد لالاله فالال  كالالل يالالو  ولجميالال  مالال  معالاله مالالا يحتالالاج إليالاله، وكالالا  مبىالال  الن قالالل لىالالية : ألالالف 

ة آالف ألالالالالف درهللاالالالال ، وأاطعالالالاله فالالالال  ألالالالالف درهللاالالالال ، وأمالالالالر لالالالاله المالالالالرمو  لنالالالالد منصالالالالرفه بعرالالالالر 
 .(2)(الصى ، فجىس الحس  وفرع الما  لىا اوادص وأصحابه وحرمه

واالالا  غيالالرص: )وفالالرش لىمالالرمو  حصالالير منسالالوج بالالاليهللاب، فىمالالا واالالف لىيالاله نثالالرت 
 .(3)وأطىق المرمو  خراج فارس وكور األهللاوا  مدة سنل(… لىا ادمه آللي كثيرة

ال : )دخالل المالرمو  لىالا بالورا  الىيىالل الثالثالل مال  وصالوله إلالا اواا  الطبرو أي ا
ف  الصى ، فىما جىس معةا نثرت لىيةا جدتةا ألف درة كانت ف  صينيل يهللاب، فالرمر 

                                                           

 طبع مكتبة النهضة.260وفيات األعيان، ترمجة بوران بنت احلسن، اجلزء األول، صـ  (1)
 .هـ 1387 - الثانية: الطبعة, بريوت – الرتاث دار (,608 /8( اتريخ الطربي )2)
 .بريوت – الرتاث إحياء دار(, طبعة 200, 199 /10« )الوايف ابلوفيات»( 3)
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المالالرمو  أ  تجمالال ، وسالالرلةا لالال  لالالدد الالالدر كالال  هللاالالو؟ فقالالالت: ألالالف حبالالل، فو الالعةا فالال  
تالور مال  يهللاالبف  فال  (1)أوادوا ف  تىي الىيىل رالمعل لنبالر و نةالا أربعالو  منالا…. حجرهللاا

 .(2)فرنكر المرمو  يلي لىية  واا : هللايا سرف
وأر الالد هللانالالا أ  أل الالت النتالالر إلالالا أ  األراالالا  المالاليكورة هللانالالا ال يمكالال  أ  تقبالالل، وال 

 تثبت لىا محي ال حو والتمحيو.
: اعل لرالر يوماالخي مثال اوله لال  مقالدار الن قالل لىالا المالرمو  وحاراليته فال  تسال

مال  الالدراهللا ، فال  لصالر كانالت  اأو خمسي  مىيوناال( خمسي  ألف ألف درهللا أنةا بىبت )
 القوة الرراويل لىدرهللا  كبيرة م  غير ري.

 19ة ال مةمالالا كالالا  لالالددهللاا ال فالال  وهللاالالل يتصالالور أ  يصالالرف لىالالا جمالالالل محالالدود
الالالال : خمسالالالالو  مىيالالالالو  درهللاالالالال ؟ وكالالالال  تاالالالالو  ثالالالالروة الحسالالالال  بالالالال  سالالالالةل هللاالالالاليا، وهللاالالالالو حمالالالالو ايوما

 المرمو ؟ وك  يكو  دخل الدولل إي ؟
خياليالالالالالالل، اخترلةالالالالالالا أو  الالالالالالخمةا المولعالالالالالالو  بالالالالالالاإلغراب  الحالالالالالالق أ  هللاالالالالالاليص أراالالالالالالا 

 واإلدهللااش، ول  يك  ينبب  لىمؤرخي  أ  ييلنوا لقبولةا لىا لالتةا.
 نقد ابن خلدون للمؤرخين قبله:

ولقالالد لالالاب حكالالي  المالالؤرخي  العالمالالل ابالال  خىالالدو  لىالالا مالال  ابىالاله مالال  المالالؤرخي : 
مو الالولةا: أهللاالالو مقبالالو  ابالالو  مالالا ينقالالل لةالال  مالال  األخبالالار دو  تمحالاليو لةالالا، ونتالالر فالال  

ال؟ وهللاالالل هللاالالو  وْ فالال  ميالال ا  العقالالل والدرايالالل، ومنطالالق سالالن  العمالالرا  واالجتمالالاأ البرالالرو أ
متسالالق مالال  سالالاور األحالالداه وتسىسالالىةا مالال  حولالاله أْو ال؟ وهللاالالل يتوافالالق مالال  المالال اج العالالا ، 

 واالتجاص األساس  لىرخصيل الت  يجرو الاال  حولةا أو ال ؟
 خ بنالال  إسالالراويل، ومالال  تالالار خ التبابعالالل و الالرب ابالال  خىالالدو  أمثىالالل لالاليلي مالال  تالالار 

الالالفالالال  الالالاليم  ابالالالل اإلسالالالال ، كمالالالا يكالالالر أمثىالالالل أ فالالال   اخالالالرى مالالال  تالالالار خ اإلسالالالال ، كالالالا  موفقا
ال  مال  لالاالل بنت المةدو أخالت الرراليد، ومالا ادُّ  مثل ما يكرص ل  العباسل (3)أاثرهللاا، لي

                                                           

َنَّ كيل أو ميزان, واجلمع 1)
 (.13/419أْمناٌن. وهو رطالن. انظر: لسان العرب )( امل

 .بريوت – صادر دار(, طبعة 289 /1)وفيات األعيان، ترمجة بوران بنت احلسن،  (2)
بعض ما انتقده على املتقدمني ال نوافق عليه مثل دفاعه عن) الُعبيديني( من الباطنية اإلمساعيلية، واالستماتة يف  (3)

 الفاً من تقدمه من كبار علماء األمة.إثبات نسبهم الفاطمي، خم
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الومالا ادُّ  غراميل بينةا وبي  جع ر البرمك ، وبي  أنةا خرافل.. )الرراليد(     مال  معالاارلي
الالوأ  كالالل الالالدالول تردهللاالالا.. ومالالا ادُّ  لىخمالالر، واطعالاله بكالاليب هللاالاليص الالالدلوى،   حالالو  يحيالالا لي

ال كر. ون الا ابال  خىالدو  ب  أاث  اا   ) المرمو  ( وصالاحبه، وأناله رالرب ليىالل حتالا س 
الوااعل الم تراة لىا هللايا الرجل اليو كا  م  لىيل أهللاالل الحالديه، و أثنالا لىياله اإلمالا  

الترميو ف  سنته، كما روى لنه البخارو ف  غير الصالحي ،  أحمد وغيرص، وخرج لنه
 .(1)فالقدش فيه ادش ف  جمي  هللاؤالء

و  الرريد، ومالا ايالل ل  الخىي ل هللاار  ات   هللانا بيكر ر ء مما االه دفالا واا   
لىخمالر حتالا سالكر االا : فحالاش هلل مالا لىمنالا لىياله مال  سالوء. وأيال  هللااليا  ام  رالربه يوماال

يجب لمنصب الخالفل م  الدي  والعدالل ؟ ومالا كالا  لىياله  م  حا  الرريد واياميه بما
 ، م  صحابل العىمالاء واألوليالاء، ومحاوراتاله لى  اليل بال  ليالا  وابال  السالَمايي والّعم الريوفي
ومكاتبتيه س يا  الثورو، وبكاوه م  موالتة  ودلاواله بمكالل فال  طوافاله، ومالا كالا  لىياله 

الصالالالالب  ألو  واتةالالالا؟! حكالالالالا مالالال  العبالالالالادة والمحافتالالالل لىالالالالا أواالالالات الصالالالالىوات ورالالالةود 
الالطبرو وغيرص أناله كالا  يصالى  فال  كالل يالو  ماوالل ركعالل ن ا ويحال  افىالل، وكالا  يبال و لاما

 .الاما 
ه فالال  سالالمرص حالالي  تعالالر  لالاله بمثالالل يلالالي فالال   ك  ولقالالد  جالالر ابالال  أبالال  مالالر   ّمْ الالحي

الالصالة، واالا : يالا ابال  أبال  مالر   فال   ؟! إيالاي إيالاي والقالرآ  والالدي ! ولالي االصالالة أي ا
 بعدهللاما.ما روت 

بمكالا ، لقالرب لةالدص مال  سالى ه المنتحىالي   (2)فقد كا  م  العى  والسياجل اوأي ا 
الاللالاليلي، ولالال  يكالال  بينالاله وبالالي  جالالدص أبالال  جع الالر )المن . اصالالور( بعيالالد  مالال ، إنمالالا خىف الاله غالما

 واد كا  أبو جع ر بمكا   م  العى  والدي  ابل الخالفل وبعدهللاا.
لاله هللاالو يتالورأ لال  كسالوة الجديالد لعياولقد أدركه ابنه المةالدو )أبالو الرراليد هللااليا( و 

ال وهللاالو بمجىساله يبارالر الخيالاطي  فال  إراالاأ الّخىقالا  )  ام  بيت المالا . ودخالل لىياله يوما
ترايالال  البالالال ( مالال  ثيالالاب ليالالاله، فاسالالتنكف المةالالدو مالال  يلالالي، واالالا : يالالا أميالالر المالالؤمني  
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ص لنالاله، وال ىالالَ  كسالالوة العيالالا  لامنالالا هللاالاليا مالال  لطالالاو ، فقالالا  لالاله: لالالي يلالالي، ولالال  يصالالدف  ل 
 سم  باإلن اع م  أموا  المسىمي .

بيالال  لىيالاله هللاالاليا الخىي الالل وّأّبَوتيالاله، ومالالا رّ  فكيالالف يىيالالق بالررالاليد لىالالا االالرب العةالالد مالال 
أو يجالالاهللار بةالالا؟!  مالال  أمثالالا  هللاالاليص السالالير فالال  أهللاالالل بيتالاله، والتخىالالق بةالالا، أ  يعالالاار الخمالالر  

ك  واد كانت حالل األرراف م  العرب ف  الجاهللاىيل ف  اجتناب الخمر معىومل، ول  ي
جرت ة ، وكا  رربةا ميمالل لنالد الاثيالر مالنة ف والرراليد وآبالاؤص كالانوا لىالا ث الب      (1)الاْرّ  ر 

مالالالال  اجتنالالالالاب المالالالاليمومات فالالالال  ديالالالالنة  ودنيالالالالاهللا ، والتخىالالالالق بالمحامالالالالد وأوصالالالالاف الامالالالالا  
 ون لات العرب.

ويكالالالر ابالالال  خىالالالدو  مالالال  الواالالالاو  مالالالا يثبالالالت أ  حالالالا  الررالالاليد فالالال  اجتنالالالاب الخمالالالر 
ته وأهللال ماودته. ولقد ثبت لنه أناله لةالد بحالبس أبال  نالواس لمالا كانت معروفل لند بطان

 مااه ف  المعاارة حتا تاب وأاى .بىبه م  انة
نمالالالا كالالالا  الررالالاليد يرالالالرب نبيالالالي التمالالالر لىالالالا مالالاليهللاب أهللاالالالل العالالالراع: )مالالاليهللاب أبالالال   وا 

الالرف فالالال سالالبيل صالالحابه ومالال  وافقةالال أحني الالل و  ( وفتالالاو ة  فيةالالا معروفالاللف وأمالالا الخمالالر الصفي
تقىيدي األخبار الواهللايالل فيةالا. فىال  يكال  الرجالل بحياله يوااال  الحالرا  مال   إلا اتةامه به، وال

 أابر الاباور لند أهللال المىل.
ولقالالد كالالا  أولوالالي القالالو  كىةالال  بمنجالالاة مالال  ارتاالالاب الَسالالر ف والتالالر ف فالال  مالبسالالة  
و  نالالتة  وسالالاور متنالالاوالتة ، لمالالا كالالانوا لىيالاله مالال  خرالالونل البالالداوة وسالالياجل الالالدي  التالال  لالال  

ىفيَيالالالاللي إلالالالالا د. فمالالالالا تنالالالالي بمالالالالا يخالالالالرج لالالالال  اإلباحالالالالل إلالالالالا الحتالالالالي اراوهللاالالالالا بعالالالال ر، ولالالالال  الحي
  (2)؟!الّحرمل

واالالد روى المسالالعودو فالال  كتابالاله )مالالروج الالاليهللاب( اصالالل تالالد  لىالالا تالالورأ الررالاليد 
 ل  الترف والسرف المبال  فيه، اا : 

"حالالده إبالالراهللاي  بالال  المةالالدو االالا : اسالالت رت الررالاليد بالراالاللف ف ارنالال ، وكالالا  يراالالل 
ابالالل البالالاردف فىمالالا و الالعت البالالوارد، رأو فيمالالا االالرب إليالاله منةالالا جالالا  االالر   الطعالالا  الحالالار 

                                                           

بني الكاهل إىل الظهر، ووسط الشئ ومعظمه ) القاموس (. " وكان على ثبج من كذا" أي متمكنا من "الثَـَّبج" ما ( 1)
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سالالمي، فاستصالالبر القطالال ، واالالا : لالال  صالالبفر طبالالاخك  تقطيالال  السالالمي ؟ فقىالالت: يالالا أميالالر 
المالالالؤمني ! هللاالالاليص ألسالالالنل السالالالمي! االالالا : فيرالالالبه أ  يكالالالو  هللاالالاليا الجالالالا  ماوالالالل لسالالالا ، فقالالالا  

خمسالي ، فاسالتحى ه لال  مبىال  )مرااب( خادمه: يا أمير المؤمني ! فيةا أاثر مال  ماوالل و 
ثمالال  السالالمي، فالالرخبرص برنالاله االالا  بالالراثر مالال  ألالالف درهللاالال ، فرفالال  الررالاليد يالالدص، وحىالالف أ  ال 
يطعالال  رالاليوا دو  أ  يح الالرص )مرااالالب( ألالالف درهللاالال ، فىمالالا ح الالر المالالا  أمالالر أ  يتصالالدع 
به، واا : أرجو أ  يكو  ك ارة لسرفي ف  إن ااي لىا جا  سمي ألف درهللا ، ثال  نالاو  

 .(1)، واا : أو  ساول تراص فادفعه إليه!"الجا  بع  خدمه
فةيا التصرف النبيل هللاو الالوق بمثل هللايا الخىي ل، ال مالا ياليكرص لناله القصالاو 
 واألخبار و  م  أساطير ل  بيخه وجر ه وراء الرةوات، مما ال يقو  لىيه أو دليل.
 روى اإلما  أبو ال رج اب  الجو و ف  كتاباله )صال ل الصال وة( وهللاالو يتالرج  لى اهللاالد

 الابير ال  يل ب  ليا  اا :
"لالالال  ال  الالالل بالالال  الربيالالال  االالالا : حالالال  أميالالالر المالالالؤمني  الررالالاليد، فرتالالالان ، فخرجالالالت 

حالالي فالال   مسالالرلا، فقىالالت: يالالا أميالالر المالالؤمني ! لالالو أرسالالىت إلالالا أتيتالاليف فقالالا : ويحالالي االالد
ن سالال  رالال ء، فالالانتر لالال  رجالالال أسالالرله، فقىالالت: هللانالالا سالال يا  بالال  ليينالالل، فقالالا : امالال  بنالالا 

لباب، فقا : م  يا؟ فقىت: أجب أمير المؤمني ! فخالرج مسالرلا، إليه: فرتيناص، فقرلت ا
فقا : يا أمير المؤمني ! لو أرسىت إل  أتيتاليف فقالا  لاله: خالي لمالا جوتالي لاله رحمالي  ! 

 لباس، اا  دينه!فحدثه سالل ث  اا  له: لىيي دي ؟ اا : نع ! فقا : أبا 
أسالالرلهف فقىالالت لنالال  صالالاحبي رالاليوا، انتالالر لالال  رجالالال  افىمالالا خرجنالالا االالا : مالالا أغنالال

لالاله: هللاةنالالا لبالالد الالالر اع بالال  هللامالالا ، االالل امالال  بنالالا إليالاله! فرتينالالاص فقرلالالت البالالاب، فقالالا : مالال  
هللااليا؟ اىالالت: أجالالب أميالالر المالالؤمني ! فخالالرج مسالرلا، فقالالا : يالالا أميالالر المالالؤمني ! لالالو أرسالالىت 
إلال  أتيتاليف االالا : خالي مالالا جونالاي لالاله! فحادثاله سالالل ثالال  االا  لالاله: لىيالي ديالال ! االا : نعالال ! 

 ينه! اا : أبا لباس اا  د
فىمالالا خرجنالالا االالا : مالالا أغنالال  صالالاحبي رالاليوا، أنتالالر لالال  رجالالال أسالالرلهف اىالالت: هللاةنالالا 

 مالال اص فالالإيا هللاالالو االالاو  يصالالى  يتىالالو آيالالل ال  الاليل بالال  ليالالا ، االالا : امالال  بنالالا إليالاله! فرتينالال
القالالرآ  يرددهللاالالا، فقالالا : ااالالرأ البالالاب! فقرلالالت البالالاب، فقالالا : مالال  هللاالاليا؟ فقىالالت: أجالالب أميالالر 
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؟! فقىالت: سالبحا   ! أمالا لىيالي طالالل؟ ألاليس المؤمني ! فقالا : مالال  وألميالر المالؤمني 
 (1)االالالد روو لالالال  النبالالال  صالالالىا   لىيالالاله وسالالالى  أنالالاله االالالا : "لالالاليس لىمالالالؤم  أ  يالالالي  ن سالالاله"

فن  ، ف ت  الباب، ث  ارتقا إلا البرفل، فرط ر المصباش، ث  التجر إلا  اويل مال    ايالا 
لةالا  إليه، فقا : يالاالبيت، فدخىنا، فجعىنا نجو  لىيه بريدينا، فسبقت كف هللاارو  ابى  

مال  كالف مالا ألينةالالا إ  نجالت غالدا مالال  لالياب   لال  وجالل! فقىالالت: فال  ن سال : ليكىمنالاله 
 اليو  بكال  نق  م  اىب تق ، فقا  له: خي ما جوناي له رحمي  ! فقا : 

إ  لمر ب  لبالد الع  ال  لمالا ولال  الخالفالل، دلالا سالال  بال  لبالد  ، ومحمالد بال  
فقالالا  لةالال : إنال  االالد ابتىيالالت بةاليا الالالبالء فررالاليروا لىالال ، كعالب القرتالال ، ورجالالاء بال  حيالالوة، 

فعد الخالفل بالء، ولددتةا أنت وأصحابي نعمل، فقا  له سالال  بال  لبالد  : إ  أردت 
 النجاة غدا م  لياب   فص  ل  الدنيا! وليك  إفطاري الموت!

واا  له محمد ب  كعب القرتال : إ  أردت النجالاة مال  لالياب  ، فىاليك  كبيالر 
أبالالا، وأوسالالطة  لنالالدي أخالالا، وأصالالبرهللا  لنالالدي ولالالدا، فالالوار أبالالاي، وأاالالر   يمسالالىمي  لنالالدال

 أخاي، وتحن  لىا ولدي!
ْيوة: إ  أردت النجاة غالدا مال  لالياب   لال  وجالل، فرحالب  واا  له رجاء ب  ح 

 لىمسىمي  ما تحب لن سي، واارص لة  ما تارص لن سي، ث  مت إيا روت!
نالالال  أاالالالو  لالالالي: إنالالال  أخالالالاف لىيالالالي أرالالالد الخالالالوف يومالالالا تالالال   فيالالاله األاالالالدا ف فةالالالل  وا 

مالال  يرالالير لىيالالي بمثالالل هللاالاليا؟ فبكالالا هللاالالارو  بكالالاء رالالديدا حتالالا غرالال   -رحمالالي  -معالالي
لىيالاله، فقىالالت لالاله: أرفالالق بالالرمير المالالؤمني ! فقالالا : يالالاب  أ  الربيالال ! تقتىالاله أنالالت وأصالالحابي، 

 وأرفق به أنا!؟ ث  أفاع فقا  له:  دن  رحمي  !
ك  إليالالهف أ  لالالامال لعمالالر بالال  لبالالد الع  الال  ّرالالفقالالا : يالالا أميالالر المالالؤمني ! بىبنالال  

الالري طالالو  سالالةر أهللاالالل النالالار فالال  النالالار مالال  خىالالود األبالالد،  فكتالالب إليالاله لمالالر: يالالا أخالال  ، أيكف
ياي أ  ينصرف بي م  لند  ف فيكالو  آخالر العةالد وانقطالاأ الرجالاء! االا : فىمالا االرأ  وا 
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االالا :  الاتالالاب، طالالوى الالالبالد حتالالا االالد  لىالالا لمالالر بالال  لبالالد الع  الال  فقالالا  لالاله: مالالا أاالالدمي؟
 خىعت اىب  بكتابي، ال ألود إلا واليل أبدا، حتا ألقا   ل  وجل!

االالا : فبكالالا هللاالالارو  بكالالاء رالالديدا، ثالال  االالا  لالاله:  دنالال  رحمالالي  ! فقالالا : يالالا أميالالر 
المالالؤمني ! إ  العبالالاس لالال  المصالالط ا صالالىا   لىيالاله وسالالى  جالالاء إلالالا النبالال  صالالىا   

رة، فقالالالا  لالالاله النبالالال  صالالالىا   لىيالالاله لىيالالاله وسالالالى  فقالالالا : يالالالا رسالالالو   ! أمفرنالالال  لىالالالا إمالالالا
إ  اإلمالالالالالارة حسالالالالالرة وندامالالالالالل يالالالالالو  القيامالالالالالل، فالالالالالإ  اسالالالالالتطعت أ  ال تاالالالالالو  أميالالالالالرا، "وسالالالالالى : 
 (1)"فافعل!

فبكالالا هللاالالارو  بكالالاء رالالديدا واالالا  لالاله:  دنالال  رحمالالي   ! فقالالا : يالالا حسالال  الوجالاله! 
هللااليا أنت اليو يسرلي   ل  وجل ل  هللايا الخىق يو  القياملف فالإ  اسالتطعت أ  تقال  

ياي أ  تصب  وتمس ، وف  اىبالي غالش ألحالد مال  رليتاليف  الوجه م  النار، فافعل.. وا 
 .(3)راوحل الجنل" (2)فإ  النب  صىا   لىيه وسى  اا : "م  أصب  لة  غارا ل  يرش

فبكا هللاارو  واا  له: لىيي دي ؟ اا  نع ! دي  لربال  يحاسالبن  لىيالهف فالو الل 
! والو الل لال  إ  لال  ألةال  حجتال ! االا : إنمالا ألنال  ل  إ  سرلن ! والو الل لال  إ  ناارالن 

دي  العباد، االا : إ  ربال  لال  يالرمرن  بةاليا، أمالر ربال  أ  أوحالدص وأطيال  أمالرص، فقالا  لال  
الالا}وجالالل:  م  ى ْقالالتّ  و  الال َ  خ  ْنالالس   اْلجي الالا * ليي ْعّبالالّدو ي  إيالَ  و اإْلي الالْنّة ْ  ّأري الالدّ  م  الال ْ  مي ْ ع   مي الالا ري م   أ  ْ  ّأري الالدّ  و 

ّمالالالو ي  تيالالالي ّ  اْلّقالالالَوةي  ّيو الالالالَرَ اعّ  هللّاالالالو   ّللَا   إي َ  * ّيْطعي فقالالالا  لالالاله: هللاالالاليص الالالالف  [58الالالاليار ات:] {اْلم 
دلالي ألبادتالي! فقالا : سالبحا   ! أنالا  دينار، خيهللاا فرن قةا لىا ليالي، وتقوف بةا لىالا

 لىا طر ق النجاة، وأنت تاافون  بمثل هللايا؟ سىمي   ووفقي.
لنالدص، فىمالا صالرنا لىالا البالاب االا  هللاالارو : ث  صمت، فى  يكىمناف فخرجنا مال  

أبالالا لبالالاس! إيا دلىتنالال  لىالالا رجالالل فالالدلن  لىالالا مثالالل هللاالاليا! هللاالاليا سالاليد المسالالىمي ! فالالدخىت 
لىيه امرأة م  نساوه فقالت: يا هللايا! اد ترى ما نحال  فياله مال   اليق الحالا ، فىالو ابىالت 
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  مالال  هللاالاليا المالالا  فت رفجنالالا بالالهف فقالالا  لةالالا: مثالالل ومالالثىا  كمثالالل االالو  كالالا  لةالال  بعيالالر يالالراىو 
كسبهف فىما كبر نحروص، فراىوا لحمه! فىما سم  هللاارو  هللايا الاال ، اا : تالدخل فعسالا 
أ  يقبالالل المالالا ، فىمالالا لىالال  ال  الاليل خالالرج فجىالالس فالال  السالالط  لىالالا بالالاب البرفالالل، فجالالاء 
هللاارو  فجىس إلا جنبه، فجعالل يكىماله، فالال يجيباله، فبينالا نحال  كاليلي إي خرجالت جار الل 

 .(1)ريخ مني الىيىل، فانصرف رحمي  ! فانصرفنا"سوداء فقالت: يا هللايا! اد آييت ال
فةيا هللاو الرجل اليو يتة  بمعاارة الخمالر، و نسالب إلياله مال  السالرف والتالرف مالا 
, ال يىيالالالالق بجميالالالالل سالالالاليرته، ومالالالالا يؤكالالالالد أنالالالاله مالالالال  أخيىالالالالل القصاصالالالالي ، وأخالالالالتالع الاالالالاليابي 

 .ودساوس خصومه المعروفي 
ىيالالالل هللاالالاليص المبالبالالالات واالالالد أحسالالال  ابالالال  خىالالالدو  فالالال  مقدمتالالاله، حالالالي  تحالالالده لالالال  تع

 المستنكرة ف  األلداد والمقادير، فقا :
)هللاالاليا، واالالد نجالالد الاافالالل مالال  أهللاالالل العصالالر إيا أفا الالوا فالال  الحالالديه لالال  لسالالاار 
الدولالالالل التالالال  لعةالالالدهللا  أو ار بالالالا منالالاله، وت او الالالوا فالالال  األخبالالالار لالالال  جيالالالوش المسالالالىمي  أو 

المتالالالرفي  النصالالالارى، أو أخالالاليوا فالالال  إحصالالالاء أمالالالوا  الجبايالالالات وخالالالراج السالالالىطا  ون قالالالات 
وب الالالالاو  الموسالالالالر  : توغىالالالالوا فالالالال  العالالالالدد، وتجالالالالاو وا حالالالالدود العواوالالالالد، وطالالالالاولوا وسالالالالاوس 
الالالْ ت  أصالالالحاب الالالالدواو   لالالال  لسالالالاارهللا ، واسالالالتنبطت أحالالالوا  أهللاالالالل  اإلغالالالراب. فالالالإيا اْستْار 

ىال  تجالد معرالار فالثروة ف  ب اوعة  وفواودهللا ، واستجىيت لواود المترفي  ف  ن قالاتة ، 
لال  الالن س بالبراوالب، وسالةولل التجالاو  لىالا الىسالا ، والب ىالل ما يعدونه. ومالا يلالي إال لي  و 

وال لمالالد، وال يطالبةالالا فالال   إلىالالا المتعقالالب والمنتقالالد، حتالالا ال يحاسالالب ن سالاله لىالالا خطالال
الالالي  فالالال   نانالالاله، وّيسي الخبالالالر بتوسالالالو وال لدالالالالل، وال يرجعةالالالا إلالالالا بحالالاله وت تالالاليشف فيرسالالالل لي

ْةالالو  الحالالديه لّي الالل لالال  سالالبيل ، ويرالالترو ل  اب لسالالانه، و تخالالي آيالالات   هللّاالالّ وا مراتالال  الاالالي
 .(2) ، وحسّبي بةا ص قلا خاسرة

 : االقتصار على تاريخ الملوك والحكام )التاريخ السياسي(:اثالثً 

                                                           

 دار(, طبعل 430 /1) ص ل الص وة, و بيروت – العرب  الاتاب دار(, 105 /8( حىيل األولياء )1)
 .مصر القاهللارة، الحديه،

 .367مقدمة ابن خلدون ص  (2)
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ا نسالالالب إلالالالا التالالالار خ واألمالالالر الثالالالاله الالالاليو يالالالدخل فالالال  مسالالالؤوليل المالالالؤرخي  لمالالال
، ورالالوص صالالورته تىمالالا: أ  كتالالب التالالار خ العالالا  التالال  صالالن ةا المؤرخالالو  ااإلسالالالم   ورا 

الابالالار: جعىالالت أابالالر هللامةالالا، ومحالالور بحثةالالا ولنايتةالالا: الجانالالب السياسالال  والعسالالكرو فالال  
التار خ، وكرنةالا اصالرت التالار خ لىالا المىالوي والحكالا  ومال  يالدور فال  فىاةال  مال  القالواد 

وال والات والطبقالات المختى الل فال  واأللوا ، ول  تعالو مسالاحل كافيالل لىرالعوب والجمالاهللاير 
 اىب المجتم .

هللايا م  أ  هللايص ال وات اد وجدت لةا متسعا ف  التار خ اإلسالم ، ولاال  لىالا 
مسالالتوى آخالالر غيالالر التالالار خ العالالا . وهللاالالو مسالالتوى التالالراج  الرخصالاليل، والطبقالالات ال وويالالل، 
التالال  رالالمىت كالالل أصالالناف المجتمالال  وطبقاتالاله مالال  القمالالل إلالالا السالال  ، ومالال  السالالقف إلالالا 

 قاأ.ال
واد لدد مؤرا اإلسال  الابير الحافر رمس الالدي  الاليهللاب  أنالواأ التالوار خ التال  

ال40جتمال ، فبىبالت )تتناو  رتا طبقالات الم ، نقىةالا لناله الحالافر المالؤرا ا( أربعالي  تار خا
رمس الدي  السخاوو ف  كتاباله )إلالال  التالوبيخ لمال  ي  أهللاالل التالار خ(. وهللااليص الطبقالات 

 اليهللاب ، هللا : أو هللايص التوار خ الت  يكرهللاا
 ال سيرة نبينا صىا   لىيه وسى .1
 ال اصو األنبياء لىية  الصالة والسال .2
 ال تار خ الصحابل ر     لنة .3
الالالالال تالالالالار خ الخى الالالالاء مالالالال  الصالالالالحابل، ومالالالال  بنالالالال  أميالالالالل، وبنالالالال  العبالالالالاس، ومعةالالالال  4

 المروانيل باألندلس والعبيديل بالمبرب ومصر.
والقياصالالرة، ومعةالال  مىالالوي اإلسالالال ، كالالاب  الالال تالالار خ المىالالوي والالالدو ، واألااسالالرة 5

ْرالالالالييد، وابالالالال  بويالالالاله، وابالالالال  سالالالالىجوع، ونحالالالالوهللا . ومىالالالالوي ّخالالالالو ار   ، والرالالالالا ،  طولالالالالو ، واالخي
 ومىوي التتار، وم  لقب بالمىي.

ال تار خ الو راء، أولة  هللاارو  لىيه السال ، وأبو بكر، ولمر. وبع الة  دخالل 6
 وي.ف  األنبياء، وف  الخى اء، وغير يلي، وف  المى
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الالال تالالار خ األمالالراء، واألاالالابر، ونالالواب الممالالالي، وكبالالار الاتالالاب. ومالالنة  خىالالق مالال  7
 المواعي ، وبع ة  أدباء، ورعراء.

ال تالار خ ال قةالاء وأصالحاب المالياهللاب، وأومالل األ منالل، وال ر اليي . اىالت و الدخل 8
 فيه أهللال االجتةاد مم  ّاىفيد، وغيرهللا .

و نببالال  أ  ن الال  إليةالالا الالالثاله الالال تالالار خ القالالراء بالسالالب  )أو بالالالقراءات السالالب . 9
 األخرى م  القراءات العرر(.

 ال تار خ الح ا،.10
 ال تار خ مريخل المحدثي  وأومتة .11
 ال تار خ المؤرخي . 12
الالالالال تالالالالار خ النحالالالالاة، واألدبالالالالاء، والىبالالالالو ي ، والرالالالالعراء، والبىبالالالالاء، والعرو الالالاليي ، 13
اب.  والّحسف
 والنساي. ال تار خ العباد، وال هللااد، واألولياء، والصوفيل،14
 ال تار خ الق اة، والوالة ومعة  تار خ الرةود، واألمناء.15
 ال تار خ المعىمي ، والورااي ، والقصاو، والطرايل، والبرباء.16
 ال تار خ الولا،، والخطباء، واراء األنبا ، والندماء، والمطربي .17
 ال تار خ االرراف، واألجواد، والعقالء، واأليكياء، والحكماء.18
 ر خ األطباء، وال الس ل، وال نادال، والمةندسي ، ونحو يلي.ال تا19
 ال تار خ المتاىمي ، والجةميل، والمعت لل، واألرعر ل، والاراميل، والمجسمل. 20
 ال تار خ أنواأ الريعل، م  البالة، والراف ل، وغبر يلي.21
 ال تار خ فنو  الخوارج، والنواصب، وأنواأ المبتدلل، وأهللال األهللاواء.22
 تار خ أهللال السنل م  لىماء األمل، وصوفيتةا، وفقةاوةا، ومحدثيةا.ال 23
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الالالال تالالالار خ الالالالبخالء، والط يىيالالالل، والالالالثقالء، واألاىالالالل، ويوو الحمالالالق، والخالالاليالء، 24
والسالال ةاء. اىالالت )والقاوالالل السالالخاوو(: ولالال  يتعالالر  ل الالدهللا  مالال  الارمالالاء واألجالالواد، كرنالاله 

 مىل.لالات اء باألجواد فيما تقد . واد اجتم  ل  منة  ج
ال تار خ األ راء ) جمال   الر ر وهللاالو الا يالف ( وال ْمن ال ، والصال ، والخالْرس، 25

 والحدبا  ) يوو التةر األحدب (.
 والمطالبي ، والمرعويي . ,(1)ال تار خ المنجمي ، والسحرة، والايماويي 26
 ال تار خ النَسابي ، واألخبار ي ، واأللراب.27
 والسعاة. ال تار خ الرجعا ، وال رسا ، والرطار،28
)كرناله يقصالالد:  الال تالار خ التجالار، ولجاوالب األسال ار، والبحالار، وغربالاء البحر الل29
 القراصنل(.
الالال تالالار خ أولالال  الصالالناو  العجيبالالل، والررالالقي ، فالال  أرالالبالة ، وااتالالراحة ، وتوليالالد 30

 فنو  األلما .
 ال تار خ الرهللابا ، وأول  الصوام . والخىوات، واألحوا  ال اسدة.31
 ) أومل المساجد(، والمؤيني ، والمواتي ، والمعبر  ، والعامل.ال تار خ األومل 32
الالالاب الرالالالطرن  والنالالالرد والقمالالالار. اىالالالت: 33 الالالال تالالالار خ اطالالالاأ الطالالالرع، وال داويالالالل، ولعف

 وتري الرم  بالنراب.
الالالال تالالالار خ الّمالالالالش، والّعَرالالالاع، والمتيفمالالالي ، والرَااصالالالي ، ورالالالربل الخمالالالور، وأهللاالالالل 34

 نل.بْ الخاللل، والقيادة، والايب، واأل
 ال تار خ أول  الدهللااء والح   والتدبير والرأو والخداأ والحيل.35
والمخنثالالي ، وأهللاالالل , (2)الالال تالالار خ المنالالديي ، والمخالالايىي ، والصالالانعي ، وال ررالاليي 36

 المجو ، والم اش، والتجر، والتالر، والايب.

                                                           

 شباههم.أيقصد ابلكيمائيني: الذين يزعمون أهنم حيولون احلديد إىل ذهب!! وهلذا وضعهم مع السحرة و  (1)
هذه مصطلحات لفئات كانت معروفة يف زمن الذهيب، وإن مل نعرف مضموهنا ابلضبط، ولكن يظهر أهنا مجيعا  (2)

 مذمومة بدليل ما عطفت عليها.
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الالالالالالالالالال تالالالالالالالالالار خ لقالالالالالالالالالالء المجالالالالالالالالالاني ، والموسوسالالالالالالالالالي ، والمتمالالالالالالالالالر  ، والمالالالالالالالالالدمبي ، 37
 والمطعومي .
 تار خ الساوىل، والرحايي ، والمتمني ، والحرافرل، والجمر ل.ال 38
 ال تار خ اتىا القرآ  والحب والسماأ وال رأ والحا .39
الالال تالالار خ الاةالالا ، وأولالال  الخالالوارع والارالالف، الالاليو كرنالاله كرامالالات، مالال  ال سالالقل 40
 وغيرهللا .

 .(1)اا  اليهللاب : فةيص أربعو  تار خا
اا : مالحتات وأود أ  أ يف هللان  :خمسا

األولالالالالا: أنالالالاله أغ الالالالل يكالالالالر تالالالالار خ بعالالالال  الطبقالالالالات المةمالالالالل فالالالال  المجتمالالالال  مثالالالالل 
أصالالالالالالحاب الحالالالالالالرف المختى الالالالالالل، مثالالالالالالل: النجالالالالالالار   والحالالالالالالدادي ، والبنالالالالالالاوي ، والخيالالالالالالاطي ، 
 والصباغي ، والصيادي ، والج ار  ، والنحاسي ، والصاغل. وغيرهللا  م  يوو الحرف.

وة مثالل مساليىمل وسالجاش الثانيل: أنه ل  ياليكر: تالار خ المتنبوالي ، ممال  ادلالا النبال
 واألسود العنس  وطىحل األسدو وم  بعدهللا .

الثالثالالالالل: أنالالالاله لالالالال  يالالالاليكر : تالالالالار خ البىالالالالدا ، مثالالالالل تالالالالار خ مكالالالالل، والمدينالالالالل، وتالالالالار خ 
دمرق، وببداد، واليم ، ومصر، وجرجا ، وخراسا . وغيرهللاا، بالل تالوار خ أاالالي  ومالد  

 سكندر ل ف  مصر.الصعيد واإل ف  البىدا  الابيرة، مثل
فوالالات متباينالالل فالال  تالالار خ واحالالد، مثالالل: تالالار خ النحالالاة،  الرابعالالل: أنالاله جمالال  أحياناالالا

الالاب. وهللاالال  فالال  الحقيقالالل أاثالالر  واألدبالالاء، والىبالالو ي  والرالالعراء والبىبالالاء والعرو الاليي ، والحسف
 م  فول.

ربي ، ومثالالالل يلالالالي: تالالالار خ الولالالالا،، والخطبالالالاء، واالالالراء األنبالالالا ، والنالالالدماء، والمطالالال
 .اواآلخرو  غير األولي  اطعا 

                                                           

نشرها ) فزانر روز نفال( ابإلجنليزية. ونقلها  143ـ 140انظر: اإلعالن ابلتوبيخ ملن ذم أهل التاريخ للسخاوي ص (1)
 إىل العربية د. صاحل أمحد العلي، ونشرهتا مؤسسة الرسالة يف بريوت.
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الخامسالالل: أ  هللانالالاي تالالوار خ اهللاتمالالت برهللاالالل االالر  معالالي ، مثالالل )الالالدرر الاامنالالل فالال  
( وء الالمالالالالال  فالالالالال  أليالالالالالا  القالالالالالر  التاسالالالالال أليالالالالا  الماوالالالالالل الثامنالالالالالل( البالالالالال  حجالالالالالر، و )ال الالالال

 لىسخاوو، وغيرهللاا.
لىا أ  كتب التالار خ العالا  أو التالار خ السياسال  ال تةالت  مال  التالوار خ األربعالي  

ثالالل أو أربعالالل منةالالا، وهللاالالو: تالالار خ المىالالوي واألمالالراء والالالو راء التالال  يكرهللاالالا الالاليهللاب ، إال بثال
 وأمثالة ، دو  بقيل األصناف وال وات.

واد حاو  اإلما  اليهللاب  فال  تار خاله ) تالار خ اإلسالال  ( أ  يتالرج  لسلالال  مال  
 رتا الطبقات، فكا  أارب إلا االستيعاب واإلنصاف.

 ي  أهللال التار خ(:اا  العالمل السخاوو ف  كتابه )إلال  التوبيخ لم  
الال لالاله: أنالاله )جمعالاله، وتعالالب فيالاله،  (1)فالال  تالالار خ اإلسالالال  اواالالرأت بخالالو الالاليهللاب  أي ا

واسالالالتخرجه مالالال  لالالالدة تصالالالانيف، يعالالالرف بةالالالا اإلنسالالالا  مالالالا م الالالا مالالال  التالالالار خ، مالالال  أو  
تالالالار خ اإلسالالالال  إلالالالا لصالالالرنا هللاالالاليا، مالالال  وفيالالالات الابالالالار مالالال  الخى الالالاء، والقالالالراء، وال هللاالالالاد، 

، والسالالالالالطي ، والالالالالو راء، والنحالالالالاة، والرالالالالعراء، ومعرفالالالالل وال قةالالالالاء، والمحالالالالدثي ، والعىمالالالالاء
طبقاتة ، وأوااتة ، وريوخة ، وبع  أخبالارهللا ، برخصالر لبالارة، وألخالو ل الر، ومالا تال  
مال  ال توحالات المرالةورة، والمالحالال  الماليكورة، والعجاوالب المسالالطورة،  مال  غيالر تطو الالل، 

ري المحمالولي  ومال  تالأوال إاثار، وال استيعاب. ولا  أيكالر المرالةور   ومال  يرالبةة ، و 
يربةة . وأرير إلا الوااو  الابار، إي لو استولبت التراج  والوااو ، لبى  الاتاب ماوالل 

 .(2)(اأ  أيكر أحوالة  ف  خمسي  مجىدا  مجىد، بل أاثر، أل  فيه ماول ن س يمكنن 
ويكالالالر الالالاليهللاب  مالالالا طالعالالاله مالالال  الاتالالالب لتصالالالنيف )تار خالالاله( فكالالالا  لالالالددا كبيالالالرا. 

 .(3)التار خ، ولانه است اد منه مادة تار خيل وبع ةا ليس نصا ف 
 

 : إغفال النقاط المضيئة في تاريخ اإلسالم:ارابعً 
                                                           

ريخ (. وقد طبعت )دار الغرب اإلسالمي( كتاب )ات1367)القاهرة  13ـ 7ص  1) اتريخ اإلسالم ( ج (1)
 وهو عمل يستحق التنويه اإلسالم( بتحقيق د. بشري عواد معروف.

 .143إعالن التوبيخ ص  (2)
 وما بعدها. 143املصدر السابق ص  (3)
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واألمالالر الرابالال  الالاليو تتمثالالل فيالاله مسالالؤوليل المالالؤرخي  المسالالىمي  لالال  اتامالالل صالالورة 
التالالالار خ اإلسالالالالم ، هللاالالالو: لالالالد  التركيالالال  لىالالالا الجانالالالب المرالالالرع، والنقالالالا  الم الالاليول فالالال  

لما يكرناص م  االهللاتما  بالتار خ السياس  أاثالر مال  االهللاتمالا  تار خ اإلسال ، وهللاو فرأ 
بالتالالار خ اإلصالالالح  والتجديالالدو، واالهللاتمالالا  بسالالير الخى الالاء والمىالالوي أاثالالر مالال  االهللاتمالالا  
 بسير الرعوب والجماهللاير، وم  يقودهللاا يعىمةا و رردهللاا م  العىماء والمربي  والدلاة.

االت السالالماويل التال  رالالرلةا ومال  المقالالرر:  أ  اإلسالال  هللاالالو آخالر األديالالا  والرسال
ررالالادهللا  إلالالا الصالالرا  المسالالتقي ، الالاليو    تعالالالا لةدايالالل البرالالر إلالالا التالال  هللاالال  أاالالو ، وا 

 يقودهللا  إلا سعادة الدنيا واآلخرة.
وألنه الدي  الخات ، فىيس بعدص دي ، وليس بعد نبيه نب  آخر يصالى    باله مالا 

يبعالاله مالال  أتبالالاأ النبالال  مالال   ي سالالدص البرالالر خالالال  األ مالالا ، فكالالا  مالال  سالالنته تعالالالا: أ 
 يقومو  بمةمل األنبياء والرسل، م  العىماء اليي  هللا  ورثل األنبياء.

، فالال بالد أ  يبقالا ال: أنةالا ال تجتمال  لىالا  الاللل أبالدا وم  رر  األمل اإلسالالمي
فيةالا مال  يقالاو  ال الال  بالةالدى والبال  بالررالد، والباطالل بالالحق، والا الر باإليمالا ، كمالا 

 [.181األلراف:] {   وْ لّ دي عْ ي   هي بي و   قفي ح  الْ بي     وْ دّ ةْ ي   ل  مَ ا أّ ن  قْ ى  خ    ْ مَ مي و  } اا  تعالا:
ال تالال ا  طاو الالل مالال  أمتالال  "وممالالا صالالحت بالاله أحاديالاله الرسالالو  واست ا الالت: أنالاله 

 .(1)"ااومي  لىا الحق، ال ي رهللا  م  خال ة ، حتا يرت  أمر   وهللا  لىا يلي
إ    تعالالالا "وكالاليلي جالالاء حديثالاله صالالىا   لىيالاله وسالالى  الالاليو رواص أبالالو هللار الالرة: 

 .(2)"يبعه لىا رأس كل ماول سنل لةيص األمل : م  يجدد لةا دينةا
واد صَدع التار خ هللايا الحديه، فوجد ف  كل االر  ال وال ساليما لىالا رأساله ال مال  

لالاله، وال قالاله فيالاله، وحسالال  يجالالدد ديالال  األمالالل، ويلالالي بإلالالادة الحيويالالل لىالالدي ، بحسالال  ال ةالال  
العمالالل بالاله والتطبيالالق لتعاليمالاله، وحسالال  اإليمالالا  بالاله والحمالالاس لنرالالرص والالالدلوة إليالاله، وجمالال  

 وال تت رع. اا الدي ، لتعتص  بحبل   جميعا األمل لىا هللاي

                                                           

(, كالمها يف الفنت, 2229(, والرتمذي )4252(, وأبو داود )22403( ح)88 /37(, وأمحد )1920( رواه مسلم يف اإلمارة )1)
 (, عن ثوابن.10وابن ماجه يف املقدمة )

 ولكن عنه وسكت ،(522 /4) واملالحم الفنت يف واحلاكم ،(6527) األوسط يف والطرباين ،(4291) املالحم يف داود أبو رواه (2)
 .الذهيب عنه وسكت املطبوع، من سقط فلعله ،(1845) القدير فيض يف املناوي تصحيحه نقل
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، واالد يكالو  أاثالر مال  فالردف كمالا ت يالد كىمالل )مال ( فال  ااد يكو  مجدد الدي  فردا 
مالال  المجالالددي  فالال  العصالالور المختى الالل،  امؤرخالالو : لالالددا الحالالديه، واالالد يكالالر الح الالا، وال

 بع ة  ات قوا لىيه، وبع ة  اختى وا فيه.
 م  المجددي ، ول  ييكروهللا . اورأي  أنة  اغ ىوا كثيرا 

وكالالا  الواجالالب لىالالا المالالؤرخي : أ  يعطالالوا لنايالالل أابالالر، ومسالالاحل أوسالال ، ألهللاالالل 
ومالا لالانوص مال  لقبالات، اإلصالش والتجديالد فال  تالار خ األمالل، ومالا االاموا باله مال  جةالود، 

فةالالالؤالء هللاالالال  الالالاليي  ح تالالالوا لىالالالا األمالالالل هللاو تةالالالا، وأبقالالالوا لىالالالا رخصالالاليتةا، لتتالالالل ااومالالالل 
 برسالتةا الربانيل الت  ناطةا   بةا، ف  إصالش البرر ل، والرةود لىيةا: 

الي ليي  } ك  ْىن الاّا ْ  و  ع  الطاا ّأَماللا  ج  س  اء   ليت ّاوّنالوا و  د  ى الا ّرالالة  ي ّكالو    الَنالاسي  ل  ى الالْيّك ْ  ّسالو ّ الرَ  و   ل 
ا ةييدا  [.143البقرة:] {ر 

 
 تاريخ اإلصالح والتجديد متصل في اإلسالم:

 يقو  العالمل أبو الحس  الندوو:
مالالالال  الحقالالالالاوق التار خيالالالالل: أ  تالالالالار خ اإلصالالالالالش والتجديالالالالد متصالالالالل فالالالال  اإلسالالالالال ، 

ة لال  والمتقص  لةيا التار خ ال يرى ثبرة وال ثىمل ف  جةالود اإلصالالش والتجديالد، وال فتالر 
يتةر فيةا م  يعار  التيار المنحرف، ويكاف  ال ساد الرامل، و رفال  صالوت الحالق، 
و تحالالدى القالالوى التالمالالل أو لناصالالر ال سالالاد، وي الالت  نوافالالي جديالالدة فالال  الت كيالالر. والالالدارس 
لةيا التار خ والمتتب  لحوادثه ورخصياته ال يعرف لةالدا اصاليرا سالاد التالال  فياله لىالا 

بي  اإلصالالالش، وخ تالالت أصالالوات الحالالق، ومالالات ال الالمير العالالال  اإلسالالالم ، وخبالالت مصالالا
اإلسالم ، وتبىد الرعور، وأ رب ال كر اإلسالم  ل  العمالل، إ  هللااليص الثبالرات التال  
اد نرعر بةا ف  دراستنا العابرة لىتار خ اإلسالم ، وف  نترتنا العجىا فال  كتباله. إنمالا 

وحالديثا، ودرجالت لىياله  مردهللاا الا منةاج الترليف اليو اتخيص المؤرخالو  لإلسالال  االديما
 األجيا .
 

 اآلفة في طريقة تأليف التاريخ:
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إ  الالالالالالالنقو ال ومعالالالالالاليرت  إلالالالالالالا المالالالالالالؤل ي  الالالالالالاليي  أديالالالالالال  لةالالالالالال  فالالالالالال  معىومالالالالالالات  )
ومحا رات ، و دي  لة  كل مؤلالف دارس ال فال  التالرليف، ولاليس فال  التالار خ، أو بكىمالل 
أخالرىف إ  المسالؤوليل لىالا المالؤرخي  والمالؤل ي ، ال لىالا المجالددي  والمصالىحي  الالاليي  

به، وا الالوا لىالالا كثيالالر مالال  تةالالروا حينالالا بعالالد حالالي ، وح تالالوا لىالالا اإلسالالال  جدتالاله ورالالبا
ال الالت  والبالالدأ والمالالؤامرات والتحر  الالات، حتالالا أصالالبحت مطمالالورة فالال  الركالالا  الما الال ، ال 
يةتدو إليةا أحد ف  هللايا العصالر إال بعالد بحاله ولنالاء. وكثيالر مال  أفالراد هللااليا الجيالل لال  
يسمعوا برسماوةا وال يعرفو  حقيقتةا إال برق األن الس واجتةالاد العقالل والعالي ، واالد كالا  

هللاالالالاليص المالالالالياهللاب وبعالالالال  الحركالالالالات تتمتالالالال  بحمايالالالالل الالالالالبال ، وتسالالالالتند إلالالالالا المىالالالالي بعالالالال  
والسىطا  والما  والجاص، واد كانت ف  لصرهللاا صاحبل حو  وطالو ، ولانةالا طو الت ال 
ب  الالالالل جةالالالالود هللاالالالالؤالء المصالالالالىحي  المخىصالالالالي  ال فالالالال  صالالالالحاوف الما الالالال ، وأصالالالالبحت 

 .(مو وأ لىماء اآلثار ال محل لةا إال ف  المتاحف والصحاوف
  هللايا النقو ف  الترليف اليو صرحت به م  االلتيار: جعل كثيرا مال  إ)   

النالالاس يعتقالالدو  أ  تالالار خ اإلصالالالش والا الالاش فالال  اإلسالالال  متقطالال ، يحتالالوو لىالالا ثبالالرات 
واسالالالعل، وفتالالالرات طو ىالالالل، ال تالالالرى فيةالالالا إال المنالالالدفعي  مالالال  التيالالالار، المستسالالالىمي  لى سالالالاد، 

 وأا اما ف  العقل والت كير والعى  واإلنتاج.
قالالالد كالالالا  يتةالالالر )لمالالالالع( أو ناببالالالل أو لبقالالالرو بعالالالد لصالالالر طو الالالل، واالالالد تخىالالالو ل

االالالرو  وموالالالات سالالالني  لالالال  لتالالالي  يسالالالتحق أ  يسالالالما لمالاالالالا أو لبقر الالالا أو مجالالالددا فالالال  
العى  والدي . إ  هللايص العقيدة الخاطول الت  ل  تق  إال لىا الدراسل القاصرة المسالتعجىل 

سالالف أاثالالر المالالؤرخي ، وهللاالالو تالالرليف لىتالالار خ، ولىالالا منةالالاج التالالرليف الالاليو اتخالاليص مالال  األ
التار خ اليو يدور حو  المىوي وحاريتة ، وحو  الحالواده التال  لةالا اتصالا  بالسياسالل 
والحك ، اد تنتة  ببع  الرباب المتحمسي ، وببع  رجا  الدلوة، غى  سوء التال  
باإلسالالالالال  و الالالالعف إنتاجالالالاله. إنةالالالالا نتيجالالالالل خطالالالالرة ت الالالالعف الثقالالالالل باإلسالالالالال ، وت الالالالعيف 

رة لىا الالاش فالال  هللاالاليا العصالالر، فالالإ  القالالوة الباطنيالالل التالال  تالالدف  إلالالا الا الالاش العاط الالل واإلدا
والعمالالالالل لالالالالدلوة، ال تنبالالالال  إال مالالالال  الثقالالالالل بالما الالالال ، وبالالالالر  هللانالالالالاي رصالالالاليدا مالالالال  الجةالالالالاد 

 .(واإلخالو وسندا م  الا اش والنجاش
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 مصادر التاريخ المهجورة:
والالالالينب لالالاليس لىالالالا المالالالؤرخي  فقالالالو، إ  الالالالينب لىالالالا مالالال  يقتصالالالر لىالالالا كتالالالب 

ار خ )الرسالالم ( والمصالالطى ، وال يتعالالدى هللاالاليص الاتالالب إلالالا الاتالالب التالال  ال تحمالالل اسالال  التالال
التار خ، وال توجد ف  رك  التار خ ف  مكتبل، ولانةا مادة واسعل لىتار خ، ومصالدر االيفي  
مالال  مصالالادر التالالار خ، هللاالال  كتالالب األدب، وكتالالب الالالدي ، والاتالالب التالال  دو  فيةالالا بعالال  

يالاتة  وتجالاربة ، والاتالب التال  ح الر فيةالا بعال  العتماء الترافاتة ، وسالجىوا حالواده ح
التالميالالي وأصالالحاب الرالاليوا كىمالالات رالاليوخة  أو مالالوالتة ، أو مالالا دار فالال  مجىسالالة  مالال  
حالالديه أو حالالوار، ومجالالامي  الرسالالاول والخطالالب التالال  تالالد  لىالالا روش أصالالحابةا وفكالالرتة ، 

نكالالار البالالدأ والمنكالالرات، أو الاتالالب التالال  أل الالت فالال  الحسالالبل، وفالال  انتقالالاد المجتمالال ، فىالالو  وا 
اتسالالعت الدراسالالل ورالالمىت هللاالاليص المصالالادر المةجالالورة وتخصصالالت لةالاليا المو الالوأ باحالاله 

الالواسالال  ال كالالر، صالالبور لىالالا المطالعالالل، دايالالق فالال  المالحتالالل:  ا اسالالتطاأ أ  ينالالت  تار خا
لإلصالالالالالالش والتجديالالالالالد والت كيالالالالالر الجديالالالالالد فالالالالال  اإلسالالالالالال ، يالالالالالد  لىالالالالالا أ    رالالالالالامالا متصالالالالالالا 

 .هللاالأ.(1) ا  لنةااإلصالش والا اش مترافقا  لةيص األمل ال يتخى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .28ـ  26رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم ص  1
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 ـ مسؤولية كتب األدب2
 
وهللانالالالاي فوالالالل أخالالالرى تقالالال  لىيةالالالا مسالالالؤوليل ترالالالويه التالالالار خ اإلسالالالالم ، هللاالالال  كتالالالب  

األدب، ألنالال  الاتالالب التالال  تالالروو حكايالالات األدب فالال  رالالةرص ونثالالرص وطراو الاله وأااصيصالاله 
وأسالالاطيرص.. وتحكالال  أخبالالار األدبالالاء والرالالعراء ومالال  يىحالالق بةالال  فالال  جالالدهللا  وهللاالال لة ، وفالال  

  وانحالالالرافة ، وهللاالالال  تقصالالالد صالالالحوهللا  وسالالالكرهللا ، وفالالال  واالالالارهللا  ومجالالالونة ، وفالالال  اسالالالتقامتة
بالاليلي: إمتالالاأ القالالارئ وتسالالىيته، ورالالبل فالالرام واتالالاله بمالالا ي الالحي و ىةالال ، وبمالالا االالد يحالالال   
و بك ، فىاليس المقصالود مال  هللااليص الاتالب التحقيالق العىمال ، والتمحاليو التالار خ ، ألنةالا 
ليسالالت كتبالالا فالال  الت سالالير وال الحالالديه وال ال قالاله وال أصالالو  الالالدي ، بالالل هللاالال  كتالالب إمتالالاأ 

لى الالالرام بمالالالا ي يالالالد لىمالالالا وحكمالالالل حينالالالا، أو ال ي يالالالد إال ال الالالحي والدهللارالالالل وتالالالروي  وا  جالالالاء 
أحيانا. وهللا  لىا كالل حالا  ال يترتالب لىيةالا حكال  رالرل ، مال  إيجالاب أو اسالتحباب أو 

 تحىيل أو تحر  .
واالالالد يالالالدخل فالالال  يلالالالي بعالالال  كتالالالب الجالالالاحر، مثالالالل: الرسالالالاول وكتالالالاب الحيالالالوا ، 

ة سالاليول أو صالالورة معتمالالل لالال  وغيرهللاالالا، فقالالد يالاليكر فيةالالا أرالالياء غيالالر ممحصالالل، تحمالالل فكالالر 
 تار خ المسىمي .

ونحو يلالي: كتالاب )الاامالل( لىمبالرد، فقالد ياليكر فياله حكايالات لال  بعال  السالىف 
 وثقةا. ولةيا يجب االستيثاع م  صحل ما ييكرص.يببير سند معروف 

وكيلي ) العقد ال ر د ( الب  لبد ربه، اد ييكر مثل يلي، كاليو نالوص باله وأنكالرص 
رص لالال  سالالبب إصالالةار الخىي الالل المالالرمو  إلالالا الحسالال  بالال  سالالةل فالال  ابالال  خىالالدو ، ممالالا يكالال

بنتالالاله بالالالورا . إي لالالال  يكتالالالف الّمْبربالالالو  بمالالالا يكالالالروص مالالال  مبالبالالالات ال ّتصالالالدع فالالال  لالالالرس ) 
وتالالالل ( خياليالالالل أخالالالرى أرالالالبه بمالالالا كنالالالا  بالالالورا  بنالالالت سالالالةل ( حتالالالا أ الالالافوا إلالالالا يلالالالي ) حدُّ

لحسالالالال  أو لالالالال  الرالالالالاطر حسالالالال  وسالالالالت ا نسالالالالمعه فالالالال  صالالالالبانا لالالالال  البالالالاليال  والع ار الالالالت،
 ! ولقد استنكرهللاا اب  خىدو  ف  مقدمته، فقا :والجمال

وم  أمثا  هللااليص الحكايالات: مالا نقىاله ابال  لبالد رباله صالاحب )العقالد( مال  )حالديه 
ال فينبيل( ف  سبب إصةار المرمو  إلا الحس  ب  سةل ف  بنته بورا ، وأناله لثالر فال  
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ل ا مالال  بعالال   السالالطوش بمعالالالق بعالال  الىيالالال  فالال  تطوافالاله بسالالكي ببالالداد فالال   نبيالالل ّمالالد 
ْتالالل مالال  الحر الالر، فااتعالالدص وتنالالا الالارة ال   دا وّجالالّد  ّمب  الالع   (1)او  المعالالالق فالالاهللات ت ويهللاالالب بالاله ص 

إلالالالا مجىالالالالس رالالالرنه كالالالاليا، ووصالالالف مالالالال    نالالالل فررالالالاله وتن الالاليد أبنيتالالالاله وجمالالالا  رؤ تالالالاله مالالالالا 
ى الالل السالالتور فالال  يلالالي المجىالالس  يسالالتواف الطالالرف، ويمىالالي الالالن س، وأ  امالالرأة بالالر ت لالاله خ 

المحاس ، فحيته ودلته إلا المنادمل، فى  ي   يعاار الخمالر حتالا ل الجما ، فتانل عراو
الصالالالالباش، ورجالالالال  إلالالالالا أصالالالالحابه بمكالالالالانة  مالالالال  انتتالالالالارص، واالالالالد رالالالالب ته حبالالالالاا بعثالالالاله لىالالالالا 

 اإلصةار إلا أبيةا!
وأيالالال  هللاالالاليا كىالالاله مالالال  حالالالا  المالالالرمو  المعروفالالالل فالالال  دينالالاله ولىمالالاله، واات اوالالاله سالالالن  

األربعالالالالل أركالالالا  المىالالالالل، ومناترتالالالاله  الخى الالالاء الرارالالالالدي  مالالال  آباوالالالاله، وأخالالاليص بسالالالالير الخى الالالاء
لىعىمالالالاء، وح تالالاله لحالالالدود   تعالالالالا فالالال  صالالالىواته وأحكامالالاله. فكيالالالف تصالالال  لنالالاله أحالالالوا  
ْرالالالالي ا  السالالالالمر، سالالالالبيل  ال سالالالالاع المسالالالالتةتر   فالالالال  التطالالالالواف بالىيالالالالل، وطالالالالروع المنالالالالا   وغي
لراع األلراب؟ وأي  يلي م  منصالب ابنالل الحسال  بال  سالةل ورالرفةا، ومالا كالا  بالدار 

 و  والع اف؟أبيةا م  الص
نمالالا يبعالاله لىالالا  وأمثالالا  هللاالاليص الحكايالالات كثيالالرة، وفالال  كتالالب المالالؤرخي  معروفالاللف وا 
و عةا والحديه بةا: االنةماي ف  الىيات المحرمل، وهللاتي انالاأ المخالَدرات، و تعىىالو  

مالا يةيجالو  بررالباص هللااليص  اطالل ليفاتة . فىيلي تراهللا  كثيالرا بالترس  بالقو  فيما يرتونه م  
رو  لنةالا لنالد تصال حة  ألوراع الالدواو  . ولالو اوتسالوا بةال  فال  غيالر هللااليا األخبار، وّ ن قفيال

لةالال  لالالو كالالانوا  اقالالل بةالال  المرالالةورة لالالنة ، لاالالا  خيالالرا مالال  أحالالوالة ، وصالال ات الامالالا  الالو
 .(2)يعىمو  

                                                           

يقال عثر يف ثوبه يعثر من ابب قتل وعثرت الدابة أيضا. فيكون املعىن أنه مل يفطن للزنبيل وهو سائر فعثر فيه.  (1)
أولعله ) عثر على زنبيل ( أي وجده واطلع عليه . ـ والزنبيل كقنديل وقد يفتح: القفة أو اجلراب أو الوعاء )من القاموس 

علق به اللحم وغريه. ـ واجلُُدل مجع جديل من جدل احلبل إذا فتله. ـ وأغار (. واملعالق مجع م ْعالق ابلكسر وهو ما ي
 احلبل شدَّ فتله وأحكمه، فاحلبل ُمغار الفتل، قال امرؤ القيس يف معلقته:

 فيالك من ليل كأن جنومه      بكل ُمغار الفتل ُشدَّت ب َيْذبُل       
 ا.ا، أي ارتفع مسرعً به صعدً )ويذبل اسم جبل( واقتعده أي قعد فيه . ومعين ذهب 

 (.27 /1/26اتريخ ابن خلدون ) (2)
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وأهللا  كتاب ييكر هللانالا هللاالو كتالاب ) األغالان  ( الرالةير لصالاحبه أبال  ال الرج لىال  
هللاالالالالال لىالالالالا 356ان  (. والمتالالالالوفا سالالالالنل بالالالال  الحسالالالالي  بالالالال  محمالالالالد المعالالالالروف بالالالالال ) األصالالالال ة

 األرج .
كتالاب ) األغالان  ( : أناله موسالولل كبيالرة فال  األدب، وأناله مال  أواوالل مالالا  طالروخ

نرالالر مالال  كتالالب التالالراه العربالال  فالال  لصالالرنا، ولعالالل يلالالي كالالا  بإيحالالاء مالال  المسترالالراي  
وأناله يتعىالق بالرحوا  القالرو  الثالثالل الةجر الل األولالا، فقالد واالف  وتالمييهللا  المخىصالي ..

لصالالر المعت الالد. وأنالاله أجالالراص فالال  الرالالكل لىالالا طر قالالل المحالالدثي ، فكالالل مالالا فيالاله مالال   لنالالد
حكايات وغراوب ال وا   كانالت ال تصالداةا العقالو  ال برو ةالا باألسالانيد: حالدثنا فالال   لال  

 فال  ل  فال  !
وهللايص السالسل م  األسانيد هللا  الت  غرت الاثير   م  طالب العى  بالاتاب، 

كالا  صالاداا أو ثقالل فيمالا  ل م  اا  : )حدثنا أو أخبرنالا(اليي  تصوروا أو توهللاموا أ  ك
 يرويه.

إ  لىماء الحديه هللاال  العمالدة فال  هللااليا الرالر ، وهللاال  الاليي  ارالترطوا اإلسالناد فال  
كل ما يروى لةال ، واالالوا فال  يلالي: اإلسالناد مال  الالدي ، ولالوال اإلسالناد لقالا  مال  رالاء مالا 

 (2)  دينك !واالوا: إ  هللايا العى  دي ، فانتروا لم  ترخيو  (1)راء!
ونتالالر اإلمالالا  الرالالافع  فالال  ت سالالير )مقاتالالل( فقالالا : يالالا لالاله مالال  لىالال  لالالو كالالا  لالالاله 

 (3)إسناد!
ولا  المحدثي  حينما يرترطو  اإلسناد ف  روايل الحديه، ال يقصدو  باليلي: 

فالال بالد أ  يو ال  هللااليا السالند لىالا … مجرد أ  تقو : حدثنا فال  ل  فال  لال  فالال 
 فيه لىتجر   والتعديل. مررحل التحىيل، و تعر  كل راو

                                                           

 (, عن عبد هللا بن املبارك.15 /1( رواه مسلم يف مقدمة صحيحه )1)
 (, عن حممد بن سريين.1/14( رواه مسلم يف مقدمة صحيحه )2)
ب هذا القول إىل عبد هللا بن املبارك. انظر: تفسري مقاتل )نُ (3)  1423 - األوىل: الطبعة, بريوت – الرتاث إحياء دار(, طبعة 51 /5س 
 (.207 /15واتريخ بغداد ) .هـ
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فالالال يقبالالل مالال  الالالرواة إال الثقالالل، ونعنالال  بالاله: الالاليو تالالوافرت فيالاله صالال تا : العدالالالل 
واالسالالالتقامل مالالال  ناحيالالالل، وال الالالبو وتمالالالا  الح الالالر مالالال  ناحيالالالل أخالالالرى، فالالالإيا اختىالالالت إحالالالدى 

 الص تي  ل  يقبل خبر الراوو.
ستسالالقا التقوى، والالاليي  يبالالمالال  الصالالالحي  ال اهللاالالدي  المرالالةور   االالد يكالالو  الالالراوو 

 عيف الح ر، فال يؤخي لنه الحديه.بة  البيه م  السماء، ولانه  
وهللانالالالاي رالالالر  آخالالالر مةالالال  فالالال  السالالالند المقبالالالو : أ  يكالالالو  متصالالالال مالالال  أولالالاله إلالالالا 
آخرص. يعنو : أ  كالل راو أخالي مبارالرة لمال  روى لناله، فالال يكالو  هللانالاي فجالوة بالي  راو 

ال كا  الحديه منقطعا، ولو كا  كل رواته م  أوثق  الثقات. وآخر. وا 
فةالالالل يالالالا تالالالرى رالالالالا يلالالالي صالالالاحب األغالالالان ، فالالالال يالالالروو حكاياتالالاله إال لالالال  ثقالالالل 
معالروف بالعدالالل وال الالبو، يالروو لالال  مثىاله، إلالا منتةالالا السالند ؟ وهللاالالل رالالا أ  يكالالو  

 السند متصال، كما يرتر  المحدثو ؟
ال أحسالالب األصالال ةان  التالال   بالاليلي فالال  كالالل مالالا رواص، ولعالالل لالاليرص هللانالالا مالالا يكرنالالاص 
لال  المالؤرخي  مال  مثالالل: أناله ال يالروو فالال  األحكالا  وأمالور الحالالا  والحالرا  ، حتالا يرالالدد 

 لي برسانيدص ولىيي أ  تبحه لنةا!ف  أسانيدهللاا، وم  مثل: أنه يروو 
يلالي فال  متانةالا  وم  يا اليو يصبر لىا البحه ل  األسانيد، ويعان  مرقل

مالال  كتالالالب الرجالالالا ، فالالال  لصالالر كَىالالالت فيالالاله العالالال او ، وانحطالالت هللامالالال  األاثالالالر   لالالال  طىالالالب 
 المعال ، الت  اا  فيةا الرالر: 

 بقدر الجد تات سب المعال          وم  طىب العال سةر الىيال 
ولاالال    تعالالالا رالالرش صالالدر أحالالد إخواننالالا العالالراايي  البالالاحثي ، مالال  يوو الةمالال  

  بةيا الواجب، ويحمل لىا لاتقه لبء البحاله لال  أسالانيد األصال ةان ، العاليل، ليقو 
صالالاحب األغالالان ، ولالالاش سالالنتي  كالالامىتي  مت رغالالا لةالاليا األمالالر الجىيالالل. ي حالالو رجالالا  
األسالالانيد الالاليي  روى لالالنة  األصالال ةان  فالال  كتالالب نقالالد الرجالالا ، واالالرأ مالالا جالالاء فالالية  مالال  

عالو  لىالية ، ثال  راش يحصال  أاوا ، فوجد فية  الاثيالر مال  الااليابي  والمجالروحي  والمط
روايات األص ةان  ل  كل واحد م  هللاؤالء، فةاله كثرة ما نقل ل  هللاؤالء ف  موا ال  

 جمل م  الاتاب.
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يا كالالا  هللاالالؤالء الالالرواص يكالالاليبو  فالال  أحاديالاله رسالالالو    صالالىا   لىيالاله وسالالالى ،  وا 
 فكيف بة  ف  أخبار الناس ؟!

لتمالال  مالال  أدبالالاء العالالراع هللاالاليا مالالا االالا  بالاله أخونالالا الرالالالر الباحالاله النااالالد وليالالد األ
ه  ، وكانالالت نتيجالالل بحثالاله هللاالاليا الاتالالاب الالاليو أخرجالاله لىقالالارئ العربالال ، الالاليو سالالماص رحمالال

)السالاليف اليمالالان  فالال  نحالالر األصالال ةان  صالالاحب األغالالان (، و بالالدو أ  أخانالالا األلتمالال  
تخيالالل ن سالاله فالال  معركالالل فرالالةر فيةالالا سالالي ه، وأغمالالدة فالال  نحالالر خصالالمه! وال غالالرو، فةالالو 

لعداء لىعرب، كيف وهللاالو لربال  اررال  أمالوو؟! ولال  أر أحالدا ممال  يتةمه بال)الرعوبيل( وا
 ترج  له و َجه له هللايص التةمل.

بالالالل رأينالالالا العالمالالالل ابالالال  خىالالالدو  أثنالالالا لىيالالاله فالالال  مقدمتالالاله ثنالالالاء لالالالاطرا، واالالالا  فيالالاله 
جم  فيه أخبار العالرب، وأرالعارهللا ، وأنسالابة ، وأيالامة ، )…. مريدا بكتابه )األغان (: 

نالالاء، فالال  ماوالالل الصالالوت، التالال  اختارهللاالالا المبنالالو  لىررالاليد، ودولةالال . وجعالالل مبنالالاص لىالال  الب
فاسالالالتولب فيالالاله يلالالالي أتالالال  اسالالالتيعاب وأدنالالالاص. ولعمالالالرو إنالالاله ديالالالوا  العالالالرب، وجالالالام  أرالالالتات 
المحاسالالال  التالالال  سالالالى ت إلالالالية ، فالالال  كالالالل فالالال  مالالال  فنالالالو  الرالالالعر والتالالالار خ والبنالالالاء وسالالالاور 

ألدب، و لةالالا ااألحالوا . وال يعالالد  باله فالال  يلالي كتالالاب فيمالا نعىمالاله، وهللاالو البايالالل النال  يسالالم
 .((؟ويقف لندهللاا، وأَنا له بةا

 ولىق األا وليد األلتمال  فال  نقالدص لسصال ةان  لىالا كالال  ابال  خىالدو  بقولاله:
نمالالا نقالالل يلالالي مالال   .. يبالدو لالال  أنالاله لالال  يقالالرأ الاتالالاب كالالامال، حتالالا يصال ه بمالالا وصالال ه بالاله وا 

 آراء اآلخر  .
أل اله إلالا ياواله، واليو يبدو ل  أ  الرجل ارأ الاتاب، وليس رالرطا أ  يقالرأص مال  

حتالالالا يحكالالال  لالالاله أو لىيالالاله. بالالالل الحكالالال  لىالالالا الرالالال ء فالالالرأ مالالال  تصالالالورص، كمالالالا االالالا  أهللاالالالالل 
المنطالالق. وألتقالالد أ  الرجالالل االالرأ مالال  الاتالالاب مالالا يمكنالاله مالال  تصالالورص تصالالورا كافيالالا لىحكالال  

 لىيه.
وأنالالا مالال  األا األلتمالال  فالال  أ  األصالال ةان  روى لالال  الاالاليابي  والمجالالروحي ، 

 كيابا أو مجروحا. ولا  هللايا ال يجعىه ال بال رورة ال
فقالالد رأينالالا ابالالل يلالالي اإلمالالا  ابالال  جر الالر الطبالالرو يالالروو فالال  تار خالاله لالال  الاالاليابي  
والمجالروحي ، ولالال  يجالالرش يلالالي الطبالالرو ن سالاله، ولال  ينالالل يلالالي مالال  مكانالالل الطبالالرو الم سالالر 



 225 

الابيالالر، والمحالالده الجىيالالل، وال قيالاله المجتةالالد، صالالاحب المالاليهللاب المتبالالوأ. يلالالي ألنالاله ينقالالل 
ىتالالال   الصالالالحل فيمالالالا يرويالالاله، وال النقالالالل لالالال  الثقالالالات دو  غيالالالرهللا ، مالالالا يرويالالاله بسالالالندص، ولالالال  ي
. فىمالايا ننكالر لىالا هللااليا، وال ة، وكاليلي فعالل األصالبةان  فال  كتابالهولةيا برئ مال  العةالد
 ننكر لىا يلي؟!

وال يىالالال   مالالال  رواياتالالاله لالالال  المجالالالروحي : أ  يكالالالو  لالالاله هللاالالالوى فيمالالالا يرويالالاله. فمالالال  
 و. االالا  الالاليهللاب : وهللاالالو نالالادرالمعالالروف لاالالل مالال  ترجمالاله: أنالاله رالاليع ، مالال  أ  نسالالبه أمالالو 

)أو أ  يكو  األموو ريعيا(. وم  هللايا روى أرياء ل  السيدة سكينل بنت الحسالي  ال 
إلالا أهللاالل البيالت؟ أو أ  الرجالل كالا  أابالر  ء تىيق بمكانتةا، فةل يتعمد الراليع  أ  يسال

هللامه أ  يروو لىناس كل ما يعجب ويطرب، ما ص  منه، وما ل  يصال  مالا دا  يروياله 
 بسندص!

ترجمالاله كثيالالرو  مالال  الح الالا، والمالالؤرخي ، فىالال  أر أحالالدا جرحالاله غيالالر مالالا رواص  واالالد
الخطيالالب الببالالدادو فالال  تار خالاله لالال  ال الالوبخت  االالا : كالالا  أبالالو ال الالرج األصالالبةان  أاالاليب 
النالالالاس. كالالالا  يالالالدخل سالالالوع الالالالورااي ، وهللاالالال  لالالالامرة، والالالالدكااي ، وهللاالالال  ممىالالالوءة بالاتالالالب، 

 .(1)تاو  رواياته كىةا منةا!فيرترو ريوا كثيرا م  الصحف، ويحمىةا إلا بيته، ث  
ونقالالل الخطيالالب لالال  العىالالوو االالا : وكالالا  أبالالو الحسالال  البتفالال  يقالالو : لالال  يكالال  أحالالد 

ي(2)أوثالالالق مالالال  أبالالال  ال الالالرج األصالالال ةان  ا تعالالالار  االالالوال  وال . فتعار الالالت األاالالالوا  فيالالاله، وا 
 مرج  تسااطا.

كالالالا  بحالالالرا فالالالال  … تالالالرج  الالالاليهللاب  فالالال  )السالالالالير( فقالالالا  لنالالاله: العالمالالالل األخبالالالالارو 
 بصيرا باألنساب وأيا  العرب، جيد الرعر.وكا  … األدب

االالا  أبالالو لىالال  التنالالوخ : ومالال  الالالرواة المتفسالالعي  الالاليي  رالالاهللادناهللا : أبالالو ال الالرج     
 لىالالالال  بالالالال  حسالالالالي  األصالالالالبةان ف فإنالالالاله كالالالالا  يح الالالالر مالالالال  الرالالالالعر، واألغالالالالان ، واألخبالالالالار

, ويح الالر الىبالالل والنحالالو والمبالالا و, ا لالال  أر االالو مالال  يح تالاله مثىالالهمسالالندات, مالالوال واألغالالان 
 تصانيف لديدة... وله

                                                           
 (.337 /13اتريخ بغداد )  1
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ويكالالالروا مالالال  تصالالالاني ه الاثيالالالر، منةالالالا مالالالا لالالالرف فالالال  المرالالالرع مثالالالل )األغالالالان ( و 
)مقاتالالالل الطالالالالبي ( و )أيالالالا  العالالالرب( فالالال  خمسالالالل أسالالال ار، ومنةالالالا: مالالالا لالالال  يعالالالرف إال فالالال  

 األندلس.
 واد اا  اليهللاب : ال برس به.

 وأيالالالا  ,ل األخبالالالارفالالالر عواالالالا  فالالال  )ميالالال ا  االلتالالالدا ( : كالالالا  إليالالاله المنتةالالالا فالالال  م
دثنا وأخبرنالالا( والتالالاهللار أنالاله النالالاس والرالالعر والبنالالاء والمحا الالرات. يالالرت  برلاجيالالب بالالال )حالال

 صدوع.
واا  الحافر اب  حجالر فال  كتاباله )لسالا  الميال ا (: واالد روى لناله الالدار اطنال  

ه فياله، وهللاال  . فةاليا رأو أومالل الحالدي(1)لدة أحاديه ف  )غراوالب مالالي( ولال  يتعالر  لاله
 أومل الجرش والتعديل.

اليي  كتبوا ل  الرجل ل  يتةموص، ولا  العيب ف  منةجه الاليو الت ماله، وأغىب 
الالل  وهللاالالو أنالاله يالالروو مالالا صالال  ومالالا لالال  يصالال . ولالاليرص ال كمالالا اىنالالا ال أنالاله يالالروو بالسالالند، ويحمف
ااروالالاله تبعالالالل البحالالاله لنالالاله. ولاالالال  ممالالالا يؤسالالالف لالالاله: أ  المعاصالالالر   لالالال  يعالالالودوا يعرفالالالو  

و . وغالبالا مالا ءتة  مال  مجمالوأ مالا يقالر ا يكونالو  فكالر األسانيد، وال يىقو  لةا باال. و إنم
 سالالالتمدتتاالالالو  فكالالالرة سالالالوداء، تالالالدي  األمالالالل وتار خةالالالا، وتنتالالالر إليالالاله نتالالالرة غيالالالر لادلالالالل، ا

 حيثياتةا م  هللايص األااصيو واألساطير.
واالال  فالالال  هللاالالاليا رجالالالا  كبالالالار، مثالالالل الداليالالالل الابيالالالر العالمالالالل أبالالال  الحسالالال  النالالالدوو، 

لتال  ترالوص صالورة لصالرهللاا، اليو نقل ل  )األغان ( بع  ما يسالتنكر مال  القصالو، ا
  خىاالالا  ويلالالي فالال  كتابالاله القالالي  )رجالالا  ال كالالر والالالدلوة فالال  اإلسالالال (. كمالالا نقالالل لالال  ابالال

 وغيرص ما ال يقبىه منطق.
وهللاالالاليا الالالالدكتور طالالاله حسالالالي  لميالالالد األدب العربالالال  فالالال  لصالالالرص، يقالالالو  لالالال  القالالالر  
الثالالالان  الةجالالالرو: )كالالالا  هللاالالاليا العصالالالر إي  لصالالالر رالالالي فالالال  كالالالل رالالال ء، ولصالالالر مجالالالو  

 .(2)اة العمىيل، وف  القو  أي ا..(وتةتي ف  الحي
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 وف  مناسبل أخرى يقو :
)فالتقدت ال وما  لت ألتقد ال أ  القر  الثالان  لىةجالرة، لىالا كثالرة مال  لالاش فياله 
مالالال  ال قةالالالاء وال هللاالالالاد، وأصالالالحاب النسالالالي، والمرالالالبوفي  بالجالالالد، إنمالالالا كالالالا  لصالالالر رالالالالي 

 .(1)والدي  أي اافتتا  والحا  ل  األخالع المرلوفل، والعادات الموروثل،  ومجو ،
ولمدة طاله حسالي  فيمالا يقالررص هللانالا، هللاالو: كتالاب )األغالان ( ومالا يالوح  باله لقارواله 
مالال  انطبالالاأ لالال  المجتمالال ، ومالالا فيالاله مالال  لةالالو وخاللالالل ومجالالو ، وحيالالاة بعيالالدة لالال  جالالو 

 الدي  واإليما .
وهللانالالالا نسالالالر  األديالالالب والنااالالالد الابيالالالر: هللاالالالل يسالالالوم لنالالالا أ  نرخالالالي صالالالورة المجتمالالال  

أبعالالادص وآفااالاله مالال  كتالاب مثالالل األغالالان ؟ وهللاالالو يركالال  أابالالر هللامالاله اإلسالالم  بكالالل رالالراوحه و 
والىةالالو والمجالالو   لىالالا جانالالب محالالدود فالال  المجتمالال  العالالر  ، هللاالالو جانالالب البنالالاء الطالالرب

 وما يتصل بيلي؟
وهللانالالا نقالالف وا الالل لادلالالل لىتمييالال  بالالي  مواالالف طالاله حسالالي  ومواالالف الرالاليخ النالالدوو 

مىالل، ولاال  إيا ترمىنالاص: اليو نقل ل  القر  الثان  الةجرو ما وافق طه حسالي  فال  الج
 نجد ال رع وا حا والبو  راسعا بي  الدكتور طه حسي ، والعالمل الندوو.

فطه  حسي  يرك  لىالا الجانالب الساليي والمتىال  فال  المجتمال ، ويكالرر الحالديه 
 لنه، وكرنه هللاو األصل، وال يكاد يوجد ما يناووه أو يقاومه.
والصال حات الم اليول فال  لىا حي  نجد الندوو يركال  لىالا الجوانالب المرالرال، 

 المجتم ، و بر هللاا و جىيةا لىعيا ، حتا تااد تنس  الجوانب األخرى أو تبط  لىيةا.
وهللايا ما يقت يه العد  واإلنصاب، بل ما يقت يه منطق اإليما ، فالإ  المالؤم  
يا ر الال  لالال  يدخىالاله ر الالاص فالال  الباطالالل، و  إيا غ الالب لالال  يخرجالاله غ الالبل لالال  الحالالق، وا 

 قه.إيا حك  ألطا كل يو حق ح
انتالالر إلالالا الرالاليخ النالالدوو، وهللاالالو يتحالالده لالال  القالالر  الثالالان  الةجالالرو الالاليو جعىالاله 
طه حسي  لصر المجالو  والخاللالل والرالي واالنحالراف، يقالو  النالدوو بعالد مالا يكالر مالا 

ل الماوجالالالل يالالاليكالالالر لالالال  حيالالالاة البالالاليا والتالالالرف، والسالالال ه والىةالالالو: )ولاالالال  بجالالالوار هللاالالاليص المدن
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والحيالالاة البايخالالل، وبجانالالب هللاالاليا السالالرف والتالالرف، وال هللاالالو والىةالالو: نالالرى رجالالاال االالد انقطعالالوا 
إلالالالا الالالالدلوة إلالالالا  ، وت كيالالالل الن الالالوس، ونرالالالر العىالالالو  الدينيالالالل، والعكالالالوف لىالالالا الالالالتعى  
والتعىالالالالي ، واالالالالد ثالالالالاروا لىالالالالا هللاالالالاليص الحيالالالالاة وا غراءاتةالالالالا، وانحسالالالالرت لالالالالنة  موجالالالالات البنالالالالا 

خاوبالالل حسالاليرة وكرنةالالا لالال  تجالالد إلالالا اىالالوبة  سالالبيال، واالالد رالالبىوا ال والتالالرف، وارتالالدت لالالنة  
كالحس  البصرو م  ابل ال بالمحافتل لىا روش هللايص األمل وصىتةا باهلل، وبالمحافتالل 

الحكومالالالات فالالال  أ  ترالالالترو وفرالالالىت لىالالالا منالالالاب  الحيالالالاة اإلسالالالالميل )القالالالرآ  والحالالالديه( 
الماديالل المالاو ، يالروو   ماورهللا ، أو ترالبىة  لال  لمىةال ، وكالانوا جال را برالر ل فال  بحالر

حيالالاة  ,إليةالالا البراالالا ومالال  انكسالالرت سالال ينته. واالالد أاالالاموا بجنالالب الحيالالاة المترفالالل فالال  ببالالداد
 اهللاالالدة تقالالو  لىالالا اإليمالالا ، وتقالالدير القالالي  الروحيالالل والخىقيالالل، ت الالوع ال فالال  سالالىطانةا لىالالا 
القىالالالالوب، وفالالالال  سالالالالمتةا أحياناالالالالال الحيالالالالاة الماديالالالالل. فالالالالإ  كالالالالا  الخى الالالالاء وأمالالالالراؤهللا  يحكمالالالالو  

وأولوالالي هللاالالؤالء ا  فقالالد كالالا  هللاالؤالء يحكمالالو  القىالالوب والعقالو ، فالالإيا واالال  صالراأ بالالي  األجسال
كالالالا  االنتصالالالار فالالال  كثيالالالر مالالال  األحيالالالا  ل خالالالر  ، و خ الالال  سالالالىطا  السياسالالالل لسالالالىطا  

 الروش والعقيدة، و ت اء  الخىي ل واألمير أما  لال  كبير أو محده جىيل.
الالالالدي  فالالال  هللاالالاليا واالالالد حكالالال  ابالالال  خىاالالالا  اصالالالل تالالالد  لىالالالا سالالالىطا  رجالالالا  العىالالال  و 

العصالالر. االالا : )االالد  هللاالالارو  الررالاليد الراالالل، فانج الالل النالالاس خىالالف لبالالد   بالال  المبالالاري، 
وتقطعالالت النعالالا ، وارت عالالت الببالالرة، فررالالرفت أ  ولالالد أميالالر المالالؤمني  مالال  بالالرج الخرالالب، 
فىما رأت الناس االت: ما هللايا؟ االوا: لال  مال  أهللاالل خراسالا  االد  الراالل، يقالا  لاله: لبالد 

! فقالالت: هللااليا ال و  ال المىالي، ال مىالي هللاالارو  الاليو ال ي جمال  النالاس إال   اب  المباري
 .(1)!(بّرر  وألوا 

 اا  الندوو:
واد تةرت هللايص الحيالاة الدينيالل التال  يسالود فيةالا اإليمالا  والتقالوى واالنقطالاأ إلالا 
العىالال  وال هللاالالد بو الالوش فالال  ببالالدادف فكانالالت ببالالداد منتجعالالا لالالرواد العىالال  والالالدي ، وألصالالحاب 

اليقالالالي ، ولىالالالدلاة إلالالالا  ف فقالالالد اصالالالدوهللاا مالالال  كالالالل جانالالالب، وألقالالالوا فيةالالالا لصالالالا اإليمالالالا  و 
التسالاليار، واتخالاليوهللاا مركالال  نرالالاطة  ودلالالوتة ف ألنةالالا مركالال  األلصالالاب فالال  جسالال  العالالال  
يا صالالى   اإلسالالالم ، واىبالاله النالالاب ف فالالإيا تالالرثرت بالالالدلوة فقالالد تالالرثر العالالال  اإلسالالالم ، وا 
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فنالالالو  العىالالال ( وكبالالالار  يعنالالال :ل نالالالو ، )القىالالالب صالالالى  الجسالالالد كىالالاله! لالالاليلي نالالالرى فيةالالالا أومالالالل ا
الدلاة، وألال  ال هللاالاد، حتالا إ  الاليو يطالال  كتالب الطبقالات والتالراج ، يتخيالل أ  ببالداد 
هللا : مدرسل لىحالديه، أو مسالجد لىالولر والتاليكير، أو مركال  لىت كيالل والتربيالل، ال يسالم  

و الالرى فيةالالا  فيةالالا إال درسالالا يقالالرأ، وارآنالالا يتىالالا، وحالالديثا يالالروى، واىبالالا لىالاليال يالالداوى فيرالال ا،
 دولل لىعى  والدي  ال تقل ف  سىطانةا وسعتةا ل  خالفل العباسيي .

واد كالا  لىعىمالاء األلالال  وبعال  ال هللاالاد المحالدثي  موااالف مجيالدة أمالا  الخى الاء 
أدوا فيةالالالالا النصالالالاليحل، وحالالالاليروهللا  مالالالال  سالالالالطوة  ، وتبالالالالرأوا مالالالال  الجالالالالور ال ارالالالال ، والتىالالالال  

لنالالد المنصالالور، وصالالال  بالال   (2)الثالالورو  وسالال يا  (1)القاسالال ، كالالاليو كالالا  مالال  األو الالال 
 .(5)((4)بي  يدو المةدو، واب  السماي لند الرريد (3)لبد الجىيل
 
 
 
 
 
 
 
 

ثين3  ـ مسؤولية المحد ِّ
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وكمالالالالالا أ  المالالالالالؤرخي  يحمىالالالالالو  االالالالالدرا كبيالالالالالرا مالالالالال  المسالالالالالؤوليل لالالالالال  تىالالالالال  تار خنالالالالالا 
 المسؤوليل.وترو ةه: أرى أ  المحدثي  ال أو كثير منة  ال يراركونة  ف  حمل ادر م  

ويلي بما نقىوص م  الروايالات التال  تحصالر الخالفالل الرارالدة ال خالفالل النبالوة ال فال  
مالالالالالدة ثالثالالالالالي  سالالالالالنل بعالالالالالد رسالالالالالو    صالالالالالىا   لىيالالالالاله وسالالالالالى ، ثالالالالال  يكالالالالالو  بعالالالالالدهللاا المىالالالالالي 

 الع و .
نما اىت: كثير م  المحدثي  أل  هللاناي محدثي  لال  يالرووا راليوا مال  يلالي االو،  وا 

خالالارو ومسالالى  فالال  صالالحيحيةما، فىالال  يالالرو واحالالد منةمالالا رالاليوا مثالالل اإلمالالامي  الجىيىالالي : الب
 ل  تحديد مدة الخالفل الراردة.

إنمالالالا الالالاليو روى يلالالالي أصالالالحاب المسالالالانيد والسالالالن  والمعالالالاج ، مثالالالل اإلمالالالا  أحمالالالد 
وأبالال  داود والترمالاليو والنسالالاو  والطبرانالال  والبالال ار والحالالاا  وغيالالرهللا . وهللاالال  لالال  يىت مالالوا فيمالالا 

 .لدا الحاا  يروونه الصحل
رووا جميعا هللايا الحديه ل  صحاب  واحد غير مرالةور، وحتالا إ  اسالمه واد 

نما لرف بىقبه، وهللاو )س  ينل( مولا النب  صىا   لىياله وسالى . ومالدار  غير معىو ، وا 
الحالالديه لىالالا راو واحالالد، مختىالالف فيالاله، هللاالالو سالالعيد بالال  ّجْمةالالا  األسالالىم ، فقالالد نقالالل لالال  

 يحيا ب  معي : أنه ثقل.
وى ل  س ينل أحاديه ال يرو ةا غيرص، أرجو أناله واا  اب  لدو ف  الاامل:  ر 
 .(1)ال برس به. فإ  حديثه أال م  يلي

 واا  اآلجرفو ل  أب  داود: ثقل.
وفال  مو الال  آخالر االالا : هللاالو ثقالالل إ  رالاء  . واالالو  ي العف ونه )أو يقعالالو  فيالاله( 

 .إنما ّيخاف مم  فواه ال وسم  رجال، يعن : س ينل
 .(2)واا  النساو : ليس به برس
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مثل هللايا ال يعتمد لىيه فال  األحادياله التال  تتعىالق برالر  خطيالر، كتحديالد مالدة و 
 الخالفل الراردة، أو خالفل النبوة.

والحالالديه كمالالا رواص اإلمالالا  أحمالالد فالال  مسالالندص لالال  سالالعيد بالال  جمةالالا  لالال  سالال ينل 
الخالفالالل ثالثالالو  لامالالا، ثالال  يكالالو  "االالا : سالالمعت رسالالو    صالالىا   لىيالاله وسالالى  يقالالو : 

 ."بعد يلي المىي
الالالْي: خالفالالالل أبالالال  بكالالالر: سالالالنتي ، وخالفالالالل لمالالالر: لرالالالر سالالالني ،   االالالا  سالالال ينل: أمسي

وخالفل لثما : اثنت  لررة سنل، وخالفل لى ف ست سني 
(1). 

 .(2)( 4647والمراد بالخالفل: خالفل النبوة، كما ف  روايل أب  داود)
والتبار خالفل لى  سالت سالني ، بإ الافل مالدة خالفالل الحسال  ر ال    لنةمالا 

 .(3)ما اا  السندو رحمه  إليةا، ك
لىالالا أ ف هللاالاليا الحالالديه ال لىالالا مالالا فيالاله ال لالال  يصالالف المىالالي بالالال )الع الالو (. ولعىالاله 
أراد أنه أصب  يتواره، كما هللاو رر  المىالي فال  سالاور األمال . فةاليا هللاالو الاليو يمكال  أ  
يؤخالالي مالال  الحالالديه. ويكالالو  ال الالرع بالالي  الخالفالالل الرارالالدة والمىالالي: أ  الخالفالالل ال تالالوره، 

 .والمىي يوره
لىالالا أ  المسالالىمي  ر الالوا تسالالميل هللاالالؤالء )المىالالوي( منالالي لةالالد معاويالالل إلالالا لةالالد 
آخالالالالر سالالالالالطي  آ  لثمالالالالا  بالالالالال )الخى الالالالاء(. والتبالالالالروا الخالفالالالالل الم الالالالرو  إاامتةالالالالا لىالالالالا 
المسالالالىمي : ااومالالالل حتالالالا ألباهللاالالالا أتالالالاتوري. والتبالالالر لىمالالالاء المسالالالىمي  ودلالالالاتة  هللاالالالد  هللاالالاليص 

 ، وكارثل ف  حياة المسىمي .القىعل التار خيل حدثا خطيرا ف  تار خ اإلسال 
ولقالد رأينالالا المالالؤرخي  المسالالىمي  الابالالار يالاليكرو  أمالالراء بنالال  أميالالل، وبنالال  العبالالاس، 

 وبن  لثما  باس  ) الخى اء ( ورأينا كتاب ) تار خ الخى اء ( لإلما  السيوط .
 روى اإلما  أحمد ف  مسندص اا :
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، حالالدثن  داود بالال  إبالالرا  ، حالالدثن  حالالدثنا سالالىيما  بالال  داود الَطيالسالال ُّ هللاي  الواسالالط ُّ
فالال  المسالالجد مالال  رسالالو     النعمالالا  بالال  برالالير، االالا : كنالالا ّاعالالودا حبيالالب بالال  سالالال  لالال  ا

الن ، فقالا :    لىيه وسى ، وكا  برير  رجالا صىا  يكالفُّ حديث اله، فجالاء أبالو ث عىبالل الّخر 
يالالا برالاليّر بالال  سالالعد، أتح الالر حالالديه رسالالو    صالالىا   لىيالاله وسالالى  فالال  األمالالراء؟ فقالالا  
حيي الالل: أنالالا أح الالّر ّخطبتالاله، فجىالالس أبالالو ث عىبالالل، فقالالا  حيي الالل: االالا  رسالالو    صالالىا   

ي ْرف ّعةالا إيا رالاء أ  يرفعةالا، ثال   تاو  النُّّبَوّة فيك  ما راء   أ  تاالو ، ثال "لىيه وسى : 
اء أ  تاالالو  خالفالالل لىالالا منةالالاج النبالالوة، فتاالالو  مالالا رالالاء   أ  تاالالو ، ثالال  يرفعةالالا إيا رالال

الال ، فيكالالو  مالالا رالالاء   أ  يكالالو ، ثالال  يرفعةالالا إيا رالالاء أ  ايرفعةالالا، ثالال  تاالالو  مىاالالا لا ف
رالالالاء أ   يرفعةالالالا، ثالالال  تاالالالو  مىاالالالا جبر فالالالل، فتاالالالو  مالالالا رالالالاء   أ  تاالالالو ، ثالالال  يرفعةالالالا إيا

 . ث  سكت."يرفعةا، ث  تاو  خالفل لىا منةاج نبوة
اا  حبيب: فىما اا  لمر ب  لبد الع   ، وكا  ي  د ب  النعما  ب  برير فال  
صالالحابته، فكتبالالّت إليالاله بةالاليا الحالالديه أيكفيالالرص إيالالاص، فقىالالت لالاله: إنالال  أرجالالو أ  يكالالو  أميالالّر 

ي والجبر ل، فرد خالل كتالاب  لىالا لمالر بال  لبالد المؤمني  ال يعن  لمر ال بعد المىي العا ف
 .(1)الع   ، فّسَر به وألجبه

والحالالديه لالال  يحالالدد مالالدة الخالفالالل التالال  لىالالا منةالالاج النبالالوة، بالالل االالا : فيكالالو  مالالا 
 راء   أ  يكو  ث  يرفعةا إيا راء أ  يرفعةا.

وت سير راوو الحديه بر  أمير المؤمني  لمر ب  لبد الع   ، جاء بعد المىالي 
ةالالاد منالاله، فىعالالل مالالا م الالا مالال  بنالال  أميالالل لالال  يكالال  هللاالالو المقصالالود العالالا  والجبر الالل: اجت

بالمىالالي العالالا ، ومىالالي الجبر الالل، وا   واعالالت فيالاله متالالال  كبيالالرة، وال سالاليما  مالال  الحجالالاج 
 التىو  الجبار العنيد.

                                                           

قال ( وقال خمر جو املسند: إسناده حسن، وأطالوا يف خترجيه، و  18406) ( ح 30/355)يف مسنده رواه أمحد  (1)
( رواه أمحد يف ترمجة النعمان، والبزار أمت منه، والطرباين ببعضه يف  189، 188 /5اهليثمي يف )جممع الزوائد ( : )

  (صحيح حديث هذا) :(2/  17)"العرب حمبة إىل القرب حمجة"  يف لعراقيوقال احلافظ ا األوسط، ورجاله ثقات.
: أن سؤال أيب ثعلبة  ويف احلديث بعض ألفاظ غريبة، كقول النعمان: ) كنا يف املسجد مع رسول هللا ( فمن البني 

؛ أي مع حديثه وسريته صلى هللا عليه  اخلشين مل يكن يف وجود الرسول، فال معىن هلذه الكلمة، إال أن يكون معىن جَمازاي 
م. وقوله: ) وكان بشري ) والد النعمان( يكف حديثه ( يعين: أنه كان قليل الكالم، وخصوصا يف الرواية عن رسول وسل

 هللا، لذا مل يبادر إلجابة السائل.
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 أحاديث الفتن:
وممالالالالا يؤخالالالالي لىالالالالا المحالالالالدثي : أنةالالالال  سالالالالااوا أحاديالالالاله كثيالالالالرة فالالالال  ال الالالالت  وأرالالالالرا  

سالالال  فالال  إدبالالار، والا الالر فالال  إابالالا ، وأ  كالالل  مالالا  السالالالل، تالالوح  إلالالا ااروةالالا: أ  اإل
رر مما ابىه بإطالع، وأ  الخيالر يقالل، والرالر يكثالر، وأ  األخيالار يتالرخرو ، واألرالرار 
يتقالدمو ، ممالالا تالالري انطبالالالا لالدى الاثيالالر  : أنةالال  فالال  آخالر ال مالالا ، وأ  السالالالل تورالالي 

 أ  تقو ، وأنةا ال تقو  وف  األر  م  يقو :  ،  .
ما م  ريوأ األحادياله الواهللايالل والمو الولل التال  تال ل  أ  هللااليص األمالل لال  وال سي

 تامل األلف سنل !!
ولالال  ترالال  األحاديالاله المبرالالرة فالال  النالالاس، رالاليوأ األحاديالاله المووسالالل والمحبطالالل. 

 م  كثرة المبررات م  األحاديه الصحاش.
 ليالالبىب  هللاالاليا األمالالر مالالا بىالال  الىيالالل والنةالالار، وال يبقالالا"مثالالل حالالديه تمالالي  الالالدارو: 

بيت مدر أو وبر إال أدخىه   هللااليا الالدي ، بعال  ل  ال ، أو بالي  يليالل: لال  يعال    باله 
 فةيا برير إلا سعل انترار الدي . (1)"اإلسال ، وي  يي    به الا ر

إ     وى لالال  األر  )جمعةالالا واب الالةا لالال ( فرر الالت "ومثالل حالالديه ثوبالالا :    
وهللاالاليا يرالالير إلالالا سالالعل  (2)"لالال  منةالالا مرالالاراةا ومباربةالالا، وا   مىالالي أمتالال  سالاليبى  مالالا  وى 

 المىي واوة دولل اإلسال .
ومثالالل حالالديه البرالالارة ب الالالت  روميالالل )أو رومالالا( بعالالالد فالالت  القسالالطنطينيل، ومعنالالالا 

: لودة اإلسال  إلا أوربا فاتحا مرة أخرى، بعد أ  طرد منةا مرتي : مالرة (3)فت  روميل
 م  األندلس، ومرة م  البىقا .
                                                           

 /2) يف الكبري والطرباين مسلم، شرط على صحيح إسناده: خمرجوه وقال( 16957)( ح28/154) أمحد رواه( 1)
 الزوائد جممع يف اهليثمي وقال الذهيب، ووافقه شرطهما، على وصححه ،(430 /4) الفنت يف واحلاكم ،(58

  .الصحيح رجال أمحد رجال(: 9807)
 داود وأبو ،(22395)( ح37/78) املسند يف وأمحد ،(2889) الساعة وأشراط الفنت يف مسلم رواه( 2)
 .الفنت يف همثالثت( 3952) ماجه وابن ،(2176) والرتمذي ،(4252)
( 555 /4) واملالحم الفنت يف واحلاكم ضعيف، إسناده: خمرجوه وقال( 6645)( ح11/224) أمحد رواه( 3)

 ثقة، وهو قبيل أيب غري الصحيح رجال ورجاله أمحد رواه(: 10385) اجملمع يف اهليثمي وقال الذهيب، ووافقه وصححه
 .عمرو بن هللا عبد عن ،(4) الصحيحة السلسلة يف األلباين وصححه
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ولاليس مال  ال الرورو أ  يكالو  ال الالت  المولالود بالساليف والحالرب. فال  التقالالادو: 
أ  ال الالالت  هللاالالاليص المالالالرة سالالالاليكو  فتحالالالا بالالالالدلوة وال كالالالر، ولالالالاليس بالسالالاليف والمالالالدف . وال الالالالت  

 ي  ا ل الن الحْ ت  ا ف  َنالإي }السىم  له أصل ف  اإلسال ، فقد نال   فال  صالى  الحديبيالل اولاله تعالالا: 
. (1)وسر  لمر: أفت  هللاو يالا رسالو    ؟ االا : "نعال  هللاالو فالت " [...1{ ]ال ت :انا يْ بي ا مُّ حا تْ ف  

 ببير حرب. ال  يتصوروا فتحا 
وهللانالالاي أحاديالاله كثيالالرة كىةالالا تبرالالر بخيالالر لمسالالتقبل اإلسالالال  وأمتالاله، أودلنالالا جمىالالل 
منةالا فال  رسالالالتنا )المبرالرات بانتصالار اإلسالالال ( مال  رسالاول تررالاليد الصالحوة، فىيراجعةالالا 

 المبررات.م  أراد االست ادة م  
 حديث افتراق األمة إلى ثالث وسبعين فرقة:

ومما ألو  لىيه المتالرخر   مال  المحالدثي : تبنال  حالديه افتالراع األمالل إلالا ثالاله 
وسالالالبعي  فراالالالل، كىةالالالا فالالال  النالالالار إال واحالالالدة. ومحاولالالالل تقو تالالاله ال وا   كالالالا   عي االالالال بكثالالالرة 

الراليخي : البخالارو  كيالال  الطرع. وهللاو ال يراا بياته إلا درجل الصحل. وليلي ل  يوردص 
 ومسى  ف  صحيحيةما.

يحالالالاؤص فالالال  أن الالالس مالالال  يالالالؤرا لسمالالالل، و نتالالالر إلالالالا كالالالل  وهللاالالاليا الحالالالديه لالالاله تالالالرثيرص وا 
ال الالرع، نترتالاله إلالالا أاالالوا  مالال  أهللاالالل النالالار الةالالالاي . واالالد ناارالالت هللاالاليا الحالالديه فالال  سالالندص 
ومتنه ف  كتاب  )الصحوة اإلسالميل بي  االختالف المرروأ، والت الرع الماليمو ( وكالا  

 مما اىت فيه:
أما حديه افتراع األمل إلالا فالرع فالوع السالبعي  كىةالا فال  النالار إال واحالدة، ف ياله 

 كال  كثير ف  ثبوته وف  داللته.

فالالرو  مالالا ينببالال  أ  يعىالال  هللانالالا أ  الحالالديه لالال  يالالرد فالال  أو مالال  الصالالحيحي ،  (أ)
 برغ  أهللاميل مو وله، داللل لىا أنه ل  يص  لىا رر  واحد منةما.

ةمالالا لالال  يسالالتولبا الصالالحي ، فةالاليا مسالالى ، ولانةمالالا حرصالالا أ  ال ومالالا يقالالا  مالال  أن
 يدلا بابا مةما م  أبواب العى  إال ورويا فيه ريوا ولو حديثا واحدا.

                                                           

 سهل بن حنيف. (, عن1785ومسلم يف اجلهاد والسري ) (,3182: رواه البخاري يف اجلزية )متفق عليه (1)
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إ  بعالال  روايالالات الحالالديه لالال  تالاليكر أ  ال الالرع كىةالالا فالال  النالالار إال واحالالدة،  (ب)
نما يكرت االفتراع ولدد ال رع فقو. وهللايا هللاالو حالديه أبال  هللار الرة الاليو رواص أ بالو داود وا 

 والترميو واب  ماجه واب  حبا  والحاا ، وفيه يقو :
افترات اليةود لىا إحدى ال أو اثنتي  ال وسالبعي  فراالل، وت راالت النصالارى لىالا "

 .(1)إحدى ال أو اثنتي  ال وسبعي  فرال، وت ترع أمت  لىا ثاله وسبعي  فرال"
والحالاا  ال والحديه ال وا   اا  فيه الترميو: حس  صحي ، وصححه ابال  حبالا  

مدارص لىا محمد ب  لمرو ب  لىقمل ب  وااو الىيث ، وم  االرأ ترجمتاله فال  "تةالييب 
، لى  أ  الرجل متاى  فيه م  ابالل ح تاله، وأ  أحالدا 2الاما " أو ف  "تةييب التةييب"

ل  يوثقه بإطالع، وكل ما يكروص أنة  رجحوص لىا م  هللاو أ العف مناله. ولةاليا لال  يال د 
أ  االا : صالدوع لاله أوهللاالا . والصالدع وحالدص فال  هللااليا المقالا  ال الحافر ف  التقر ب لىا 

 !يك   ما ل  ين   إليه ال بو، فكيف إيا كا  معه أوهللاا ؟؟
ومعىالالو  أ  الترمالاليو وابالال  حبالالا  والحالالاا  مالال  المتسالالاهللاىي  فالال  التصالالحي ، واالالد 

 وصف الحاا  برنه واس  الخطو ف  رر  التصحي .
أ  محمالد بال  لمالرو احالت   وهللاو هللانا صح  الحديه لىالا رالر  مسالى ، بالتبالار

. لىالا أ  (3)به مسالى ، وردص الاليهللاب  برناله لال  يحالت  باله من الردا، بالل بان المامه إلالا غيالرص
هللايا الحديه م  روايل أب  هللار رة ليس فياله   الادة: أ  ال الرع "كىةالا فال  النالار إال واحالدة" 

 .(4)وهللا  الت  تدور حولةا المعركل

                                                           

ْاْفت ْفيْم جهْواب ْصَيح،ْحس :ْوق ل(2642ْ)ْاإليم  ْفيْواْترمذي(4596ْ)ْاْسن ْفيْداودْأبورواهْْ(1)

 .اْذهبيْوردهْمسلمْشرطْعلىْوصََه,ْ(6ْ/1)ْواَْ كمْ،(6247)ْاْت ريخْفيْحب  ْواب ْ،(3991)
وما بعدها. وقد  9/375وما بعدها، ويف )هتذيب التهذيب(  211ص  26انظر: ترمجته يف )هتذيب الكمال( ج (2)

قال حيىي بن معني عنه: ما زال الناس يتقون حديثه. وقال أبو حامت: صاحل احلديث، يكتب حديثه، وهو شيخ!! وقال 
 ابن حبان يف النفقات: كان خيطئ..إخل.  

 (.1/6املستدرك ) 3
ْأو128ْْ/1فيْموضعْآخرْ)( 4) ْذكرهْم ْقبل, ْفلعلهْغفلْعم  ْفيْتلخيصه, ْيتكررْكثيرا ْوهذا ْاْذهبي, ْأقره )

اكتفىْبه!ْوم ْاْمعلومْأ ْاْبخ ريْأيًض ْروىْْمَمُْب ْعمروْوْك ْمقرونً ْبغيرهْمعلق ,ْكم ْفيْمقُمهْ)اْفتح(ْ

 لىْشرطهم !فك  ْيمك ْْلَ كمْعلىْطريقتهْأ ْيقول:ْع



 236 

صالالالحابل: لبالالالد   بالالال  واالالالد روو الحالالالديه بةالالاليص ال  الالالادة مالالال  طر الالالق لالالالدد مالالال  ال
نمالا اووهللاالا بان الما   لمرو، ومعاويل، ولوف ب  مالي وأنس، وكىةا  عي ل اإلسناد، وا 

 بع ةا إلا بع .
والالاليو أراص أ  التقويالالل بكثالالرة الطالالرع ليسالالت لىالالا إطالاةالالا، فكالال  مالال  حالالديه لالاله 
نمالا يؤخالي بةالا  طرع لدة  ع وص، كما يبدو يلالي فال  كتالب التخالر  ، والعىالل، وغيرهللاالا! وا 

 ال معار  له، وال إركا  ف  معناص.فيما 
وهللانالالالالا إرالالالالكا  أو إرالالالالكا  فالالالال  الحكالالالال  بالالالالافتراع األمالالالالل أاثالالالالر ممالالالالا افتالالالالرع اليةالالالالود 
والنصالالارى مالال  ناحيالالل، وبالالر  هللاالاليص ال الالرع كىةالالا هللاالاالالل وفالال  النالالار إال واحالالدة منةالالا. وهللاالالو 
ي الالت  بابالالا أل  تالالدلا كالالل فراالالل أنةالالا الناجيالالل، وأ  غيرهللاالالا هللاالالو الةالالالي، وفالال  هللاالاليا مالالا فيالاله 

 الالالق لسمالالالل وطعالالال  بع الالالةا فالالال  بعالالال ، ممالالالا ي الالالع ةا جميعالالالا، ويقالالالوو لالالالدوهللاا مالالال  تم  
الالالالىل, وأنةالالالالا أمالالالالل  لىيةالالالالا، ويبر الالالاله بةالالالالا. )كمالالالالا ينالالالالاف  خير الالالالل هللاالالالاليص األمالالالالل, وأنةالالالالا أمالالالالل م  ف

 مرحومل(.
ولةالاليا طعالال  العالمالالل ابالال  الالالو  ر فالال  الحالالديه لامالالل، وفالال  هللاالاليص ال  الالادة خاصالالل، 

 يرهللاا بع ةا لبع .لما تؤدو إليه م  ت ىيل األمل بع ةا لبع ، بل تا 
االالا  رحمالاله   فالال  "العواصالال " وهللاالالو يتحالالده لالال  ف الالل هللاالاليص األمالالل، والحالالير مالال  
ياي واالغترار بال "كىةا هللاالال إال واحدة" فإنةا   الادة  التور  ف  تا ير أحد منةا، اا : وا 

 فاسدة، غير صحيحل القالدة، وال يؤم  أ  تاو  م  دسيس المالحدة.
مو الالولل، ليالالر مواوفالالل وال مرفولالالل، وكالاليلي جميالال  االالا : ولالال  ابالال  حالال  : إنةالالا 

 .(1)ما ورد ف  ي  القدر ل والمرجول واألرعر ل، فإنةا أحاديه  عي ل غير اويل
إ  مال  العىمالاء االديما وحالديثا مال  رد الحالديه مال  ناحيالل سالندص، ومالنة  مالال   -ج

 ردص م  ناحيل متنه ومعناص.
بب الخالالالالف فالالال  فةالالاليا أبالالالو محمالالالد بالالال  حالالال  ، يالالالرد لىالالالا مالالال  يك الالالر اآلخالالالر   بسالالال

 االلتقاديات بررياء يوردونةا.

                                                           

 .1/186ْ,187واصمْواْقواصمْجـاْع(  1)
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ويكالالر مالال  هللاالاليص األرالالياء التالال  يحتجالالو  بةالالا فالال  التا يالالر حالالديثي  يع ونةمالالا إلالالا 
 رسو    صىا   لىيه وسى ، هللاما:

 .(1))القدر ل والمرجول مجوس هللايص األمل( -1
)ت ترع هللايص األمل لىالا ب ال  وسالبعي  فراالل، كىةالا فال  النالار حارالا واحالدة،  -2

 ف  الجنل(.فة  
اا  أبو محمالد: هللااليا  حالديثا  ال يصالحا  أصالال مال  طر الق اإلسالناد، ومالا كالا  

 (2)هللاكيا فىيس حجل لند م  يقو  بخبر الواحد، فكيف م  ال يقو  به؟
وهللايا اإلما  اليمن  المجتةد، ناصر السالنل، الاليو جمال  بالي  المعقالو  والمنقالو ، 

القواصالال " أثنالالاء سالالردص لسحاديالاله محمالالد بالال  إبالالراهللاي  الالالو  ر يقالالو  فالال  كتابالاله "العواصالال  و 
الت  رواهللاا معاويالل ر ال    لناله، فكالا  منةالا )الحالديه الثالام (: حالديه افتالراع األمالل 
إلا نيف وسبعي  فرال، كىةا ف  النار، إال فراالل واحالدة، االا : وفال  سالندص ناصالب ، فىال  
يصالال  لنالاله، وروى الترمالاليو مثىالاله مالال  حالالديه لبالالد   بالال  لمالالرو بالال  العالالاو، واالالا : 

غر ب. يكرص ف  اإليما  مال  طر الق اإلفر قال  واسالمه لبالد الالرحم  بال    الاد لال  حديه 
 لبد   ب  ي  د لنه.

 وروى اب  ماجه مثىه ل  لوف ب  مالي، وأنس.
االالا : ولالاليس فيةالالا رالال ء لىالالا رالالر  الصالالحي ، ولالاليلي لالال  يخالالرج الرالاليخا  رالاليوا 

ىقمالل، منةا. وصح  الترميو منةا حديه أب  هللار رة م  طر الق محمالد بال  لمالرو بال  ل
ولاليس فيالاله "كىةالالا فالال  النالالار إال فراالالل واحالدة" ولالال  ابالال  حالال  : أ  هللاالاليص ال  الالادة مو الالولل، 

 .(3)يكر يلي صاحب "البدر المنير"

                                                           

ْاألوسطْفيْواْطبرانيْ،(3925)ْداودْأبيْصَيحْفيْاألْب نيْوحسنهْ،(4691)ْاْسن ْفيْداودْأبوْرواهْ(1)

ْم ْح زمْأبيْسم عْصحْإ ْاْشيخي ْشرطْعلىْصَيحْحُيث:ْوق ل(85ْْ/1)ْاإليم  ْفيْواَْ كمْ،(2494)

ْرواه(417ْْ/7)ْاْمجمعْفيْاْهيثميْوق لْ،(2983)ْاْعللْفيْاُْارقطنيْوقفهْوصَحْاْذهبي،ْووافقهْعمر،ْاب 

ْفيْاْمنذريْوق لْ.جم ع ْوضعفهْوغيرهْخ ُْْب ْأحمُْوثقهْمنظور،ْب ْزكري ْوفيهْاألوسط،ْفيْاْطبراني

ْهذاْرويْوقُْعمر،ْاب ْم ْيسمعْْمْدين رْب ْسلم ْح زمْأبوْمنقطع،ْهذا(:58ْْ/7"ْ)داودْأبيْسن ْمختصر"

 .يثبتْشيءْفيه ْْيسْعمرْاب ْع ْطرق،ْم ْاَُْيث
 ( طبعة عكاظ للنشر والتوزيع.3/292( انظر: الفصل يف امللل واألهواء والنحل )2)
واْمذكورْهن ْيردْعلى172ْْ-3ْ:170اْعواصمْواْقواصم:ْلب ْاْوزيرْبتَقي ْاْشيخْشعيبْاألرن ؤوط,ْجـ( 3)

أ ْاب ْاْوزيرْردْاَُْيثْم ْجه ْمتنهْل3/19ْ,20ْْاْمجلُْاألولْجـ«ْاْصَيَ »اْشيخْاألْب نيْاْذيْذكرْفيْ

 م ْجه ْسنُهْولْأدريْم ْأي ْْهْهذا؟!
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ويكالالر اإلمالالا  الرالالوكان  االالو  ابالال  كثيالالر فالال  الحالالديه ثالال  االالا : اىالالت: أمالالا   الالادة 
 "كىةالا فالال  النالالار إال واحالدة" فقالالد  الالع ةا جمالالالل مال  المحالالدثي ، بالالل االا  ابالال  حالال  : إنةالالا

 .(1)مو ولل
لىالالا أ  الحالالديه ال وا   حَسالالنه بعالال  العىمالالاء كالحالالافر ابالال  حجالالر، أو صالالححه 
بع الالة  كرالاليخ اإلسالالال  ابالال  تيميالالل بتعالالدد طراالاله ال ال يالالد  لىالالا أ  هللاالاليا االفتالالراع بةالاليص 
الصورة وهللايا العدد: أمالر مؤبفالد وداوال  إلالا أ  تقالو  السالالل، ويك ال  لصالدع الحالديه أ  

 يوجد هللايا ف  وات م  األواات.
 د توجد بع  هللايص ال رع، ث  يبىب الحق باطىةا، فتنقر  وال تعود أبدا.فق

وهللايا ما حده بال عل لاثير م  ال رع المنحرفل، فقد هللاىي بع ةا، ول  يعد لةالا 
 وجود.

يالالد  لىالالا أ  هللاالاليص ال الالرع كىةالالا  -إ  سالالىمنا بصالالحته أو حسالالنه-ثالال  إ  الحالالديه 
المنسالوبل إلياله، بالدليل اولاله:  ج ء مال  أمتاله صالىا   لىياله وسالى ، ألنال  )أمالل اإلجابالل(

"ت تالالرع أمتالال " ومعنالالا هللاالاليا أنةالالا ال بالالرغ  بالالدلتةا ال لالال  تخالالرج لالال  المىالالل، ولالال  ت صالالل مالال  
 جس  األمل المسىمل.

وكونةالالا )فالال  النالالار( ال يعنالال  الخىالالود فيةالالا كمالالا يخىالالد الا الالار، بالالل يالالدخىونةا كمالالا 
 يدخىةا لصاة الموحدي .

وكالالل أو آحالالاد المالالؤمني ، واالالد واالالد يرالال   لةالال  رالال ي  مطالالاأ مالال  األنبيالالاء أو المال
 يكو  لة  م  الحسنات الماحيل أو المح  والمصاوب المك رة، ما يدرأ لنة  العياب.

واالالالد يع الالالو   لالالالنة  ب  الالالىه وكرمالالاله، وال سالالاليما إيا كالالالانوا االالالد بالالاليلوا وسالالالعة  فالالال  
و ال    لال  هللااليص األمالل الخطالر "معرفل الحق، ولانة  ل  يوفقوا وأخطروا الطر ق، واد 

                                                           

-34( طبعة دار الفكر, بريوت. وانظر: الصحوة اإلسالمية )ص2/59من سورة املائدة ) 67-65( ذكره الشوكاين تفسري اآلايت 1)
 ( طبعة دار الشروق ابلقاهرة.39
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. وجعىو النبال  صالىا الاله لىياله وسالى  لىمالؤم  إيا أخطالر (1)"ا  وما استارهللاوا لىيهوالنسي
 ف  اجتةادص أجرا واحدا، ف ال م    ونعمل.

واد رج  راليخ اإلسالال  ابال  تيميالل وتىمياليص المحقالق ابال  القالي : أ  المخطالي فال  
اجتةالد اجتةادص مب ور له، سواء كا  اجتةادص ف  األصو  أ  فال  ال الروأ، وأ  كالل مال  

فالال  الوصالالو  إلالالا الحالالق فالال  المسالالاول العىميالالل أو العمىيالالل: داوالالر بالالي  األجالالر واألجالالر  ، 
 ول  يرد دليل صحي  ي رع بينةما، وال حرج لىا ف ل   تعالا.

 

 

 

 

 

 

(5) 

في إعادة كتابة التاريخ 

 الإسلامي
 

 لمايا التنادو بإلادة كتابل التار خ اإلسالم ؟ -1
 يكتب التار خ اإلسالم ؟م  اليو  - 2             
 كيف يكتب التار خ اإلسالم ؟ - 3              

                                                           

: األرناؤو  واا  ،(7219)ف  إخبارص صىا   لىيه وسى  حبا  واب  ،(2045) الطالع ف  ماجه اب  رواص( 1)
 وصَححه(: 198 /2) الطالع ف  والحاا  ،(2137) األوسو ف  والطبران  البخارو، رر  لىا صحي  إسنادص
 .لباس اب  ل  ،(1664) ماجه اب  صحي  ف  األلبان  وصَححه اليهللاب ، ووافقه الريخي ، رر  لىا
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 لماذا التنادي بإعادة كتابة التاريخ اإلسالمي؟
تنالالادى الاثيالالرو  فالال  هللاالاليا العصالالر ب الالرورة إلالالادة كتابالالل التالالار خ اإلسالالالم ف            

 ليكتب وفق منة  جديد، وت سير جديد.
 لالالالق خطالالالر، فالالالإ  كالالالل جمالالالالل تر الالالد أ  وال ر الالالب أ  هللاالالاليا مطىالالالوب، ولانالالاله م   

 تاتب التار خ وفق مدرستةا ال كر ل، ولقيدتةا )األيديولوجيل(.
فالعىمان  الىيبرال  ير د أ  يوجه التار خ ف  كتابتاله ليخالد  ال ىسال ل  ال رديالل،    

 والنترة الرأسماليل، و ىو  األحداه وي سرهللاا وفقا ليلي.
والماركسالالال  ير الالالد أ  ي سالالالر التالالالار خ ت سالالاليرا ماديالالالا، وأ  يسالالالتبعد ال كالالالرة البيبيالالالل   

والروحيل ال م  اإليما  باهلل وبالوح  وبالاآلخرة ال فال  توجياله األحالداه، وأ  يؤ الد ال ىسال ل 
يمالالي   الجماليالالل، والصالالراأ الطبقالال ، حتالالا فالال  السالاليرة النبويالالل، فةالالو يقسالال  الصالالحابل بالالي 

 .اموهللاوما  اويسار، و دير بينةما صرالا 
والقالالالوم  العربالالال  ينتالالالر إلالالالا كالالالل رالالال ء مالالال  خالالالال  ن لتالالاله القوميالالالل، فالالالال يكالالالاد  

يعتالالرف بالالاألاوا  األخالالرى. وهللاالالو يجالالر الواالالاو  جالالرا ليخالالد  اوميتالاله، ويعطالال  العبالالاارة فالال  
 وهللاكيا.… جوانب العى  والعمل: جنسيته القوميل، ليكثر م  أبطاله

 تاريخنا كما تريده القوى الكبرى:
: تر الالد أ  -ولىالالا رأسالالةا أمر كالالا-كمالالا أ  بعالال  القالالوى الابالالرى فالال  لالمنالالا اليالالو 

نبيالر مالال  أجىةالا هللاو تنالالا وياتيتنالالا، وتر الد لالاليلي أ  تالتحك  فالال  حا الالرنا، وأ  تقالرر لنالالا مالالا 
يجب أ  نتعىمه، حتا أحكا  ديننا!! وأ  تنوب لنا ف  تقر ر مصيرنا ومستقبىنا ال هللااليص 

  ما الينا، لتصالورص لنالا لىالا مالا تر الدص هللاال ، فترخالي القوى ن سةا تر د كيلي أ  تتدخل ف
ال أو مالالال  وراء سالالالتار ال أ   امنالالاله وتبالالالد ، فالالالال غالالالرو أ  تطىالالالب لىناالالالمنالالاله وتبقالالال ، وتبيالالالر 

نحالاليف مالال  تار خنالالا: غالال وات الرسالالو  وسالالراياص، وفتوحالالات الصالالحابل والتالالابعي ، ومعالالاري 
أسالالماء  المسالالىمي  فالال  رد حالالروب ال رنجالالل )الصالالىيبيي ( ورد غالالارات التتالالار، وأ  نحالاليف

أبطالنالالا: أبالال  لبيالالدة، وسالالعد، وخالالالد بالال  الوليالالد، ولمالالرو بالال  العالالاو، ولقبالالل بالال  نالالاف ، 
وطالالارع بالال    الالاد، ونالالور الالالدي  محمالالود، وصالالالش الالالدي  األيالالوب ، وسالاليف الالالدي  اطالال ، 

 ومحمد ال ات  وأمثالة .
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أنةالالال  ير الالالدو  أ  يكتبالالالوا لنالالالا التالالالار خ بالالالراالمة  ال أو بالالالراال  لبيالالالدهللا  والخالصـــة: 
 ، ال يمت إلينا بصىل، وال نعرفه وال يعرفنا.اا مروهللاا ا مسخا ليقدموا لنوخدامة  ال 

وكتابل التالار خ بةاليص الطر قالل ال ت يالد، بالل هللاال  ت الر أاثالر ممالا تن ال . ولالو فعىنالا 
يلالالي سن الالطر بعالالد لالالدة سالالني : أ  ننالالادو مالال  جديالالد، بإلالالادة كتابالالل مالالا كتالالب، وهللاكالاليا 

 دواليي.
فالبالالالد أ  نحالالالدد الةالالالدف مالالال  إلالالالادة ولةالالاليا إيا أردنالالالا كتابالالالل التالالالار خ اإلسالالالالم ، 

كتابتالاله، وأ  نحالالدد النالالوااو التالال  نر الالد أ  نت اداهللاالالا فيالاله، ونت الالق لىيةالالا. ونحالالدد المالالنة  
 اليو يكتب التار خ لىا أساسه..
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 من يكتب التاريخ اإلسالمي؟ -2
 وكيف ُيكتب

وبةالاليا نالالرى أنالاله لالاليس كالالل مالال  تخصالالو فالال  لىالال  التالالار خ االالادرا لىالالا أ  يكتالالب  
م . فالبالالد أ  يتسالالى  لالاليلي بثقافالالل إسالالالميل تمكنالاله مالال  فةالال  هللاالاليا التالالار خ، تار خنالا اإلسالالال

وفةالالال  أمتالالاله التالالال  صالالالنعته، وفىسالالال تةا ولقاوالالالدهللاا ورالالالراوعةا وح الالالارتةا. ويعالالالرف الطر قالالالل 
التالال  كتالالب بةالالا مؤرخونالالا األواوالالالل تالالار خ األمالالل، ومالالا فيةالالالا مالال  نقالالا   الالعف، يجالالالب أ  

أ  يسالالتق  منةالا التالار خ، غيالالر  ويعالرف المصالادر الاثيالالرة المتعالددة التال  يجالب تسالتدري.
منةالالا، ونحالال  نتحالالده  اورثالالل، وهللاالال  مصالالادر رالالتا، يكرنالالا لالالددا مصالالادر التالالار خ العالالا  الم
 ل  مسووليل المؤرخي .

كما يجب أ  يرعر بمسؤوليته أما    تعالا، وأما   الميرص، وأمالا  األمالل لمالا 
الالْر  أمالالل كبالالرى،  نعت اامالالت لىالالا أسالالاس ديالال  لتالالي , وصالاليكتالالب، فمالالا يكتبالاله يمالالس لي

 –فالالال يجالالو  االسالالتةانل بالاله أو التسالالاهللال فيالاله. ولةالاليا يجالالب أ  يحتالالر  ح الالارة رالالامخل.. 
وأ  يحالرر  م  التحي  والةوى اليو يعم  ويصال ، وي الل لال  الحالق. -أو  ما يحتر 

الا فالال  لصالور ال الالت  والصالراأ  –الوااالاو  الرالالاوكل  مالال  الروايالات المدسالالومل,  –وخصوصا
  االالالالدي : السالالالاليد محالالالالب الالالالالدي  الخطيالالالالب, والحكايالالالالات الم الالالالىىل, كمالالالالا نبالالالاله لىالالالالا يلالالالالي مالالالال

 والدكتور محمد فتح  لثما , وغيرهللاما.
 آفتان يجب التحرر منهما: 

 إ  كتابل تار خ األمل يجب أ  تحرر م  آفتي  أساسيتي :
  عف التوثيق واإلثبات. أوالهما:

 سوء الت سير والقراءة لسحداه. وثانيتهما:
اللتمالالاد مالالنة  صالالحي  لاتابالالل تالالار خ والتحالرر مالال  هللاالالاتي  اآلفتالالي  رالالر  أساسالال ف 

 أمتنا.
 ضعف التوثيق:-1

فرمالالا  الالعف التوثيالالق، فقالالد تحالالدثنا لنالاله، وفصالالىنا فيالاله مالال  ابالالل لنالالد كالمنالالا لالال  
مسؤوليل المؤرخي  األواول ف  ابو  كل ما نقل وتدو نه ونرالرص، وا   كالا  سالندص مكاليوبا 
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ةالال  نقىالالوا إلالالا مالال  أو واهللايالالا أو مجروحالالا، فالال  نتالالر أومالالل التجالالر   والتعالالديل. وحسالالبة  أن
بعالالالدهللا  الخبالالالر بسالالالندص، ولىالالالا مالالال  أراد االسالالالتيثاع أ  يبحالالاله لالالال  رجالالالا  السالالالند، ومالالالدى 

 لدالتة  و بطة .
: أ  نعيالد النتالر فال  أسالانيد الروايالات، لمنة  الصحي  لاتابالل هللااليا التالار خوأ  ا

فالالإيا كالالا  الالالراوو صالالاحب نحىالالل و الالروو مالالا يالالروج نحىتالاله، و ؤ الالد طاو تالاله، فالبالالد أ  نقالالف 
ف المتركي إ  ل  يك  مواف الراف . وكيلي إيا كا  الراوو متةما بالااليب منةا موا

أو ب حالش البىالو ولالد  ال البو، أو نحالو يلالالي، ممالا يسالقو التبالار روايتاله أو يرالكي فالال  
بالالد هللانالالا أ  نسالالتعي  بمالالنة  المحالالدثي ، وا   كالالا  جمةالالور المالالؤرخي    ابولةالالا. ألنالال  أ  ال

 ا المنةاج.هللايالتعامل م  يرف و  يلي، ألنة  ال يحسنو  
واد ناارنا بع ة  ممال  ح الر المالؤتمر العالالم  لىسالنل والساليرة الاليو لقالد فال  
منا منطالق المحالدثي  لال   اطر ف  مطى  القر  الخامس لرر الةجرو فقالوا: إننا لو حكف
ال   يكد يبقا لنالا فال  التالار خ رال ء يعتمالد لىياله. وكالا  جوابنالا: لىالا األاالل يجالب أ  نحكف

الف، وال يالالرة المختىالالف فيةالالا، حتالالا نقالالي  الحجالالل لىالالا المخالالهللاالاليا المالالنة  فالال  الق الالايا الاب
 يكو  ترجيحنا بال مرج .

ثي : البحالاله فالال  الرالالكل دو  الم الالمو , ألنالال  البحالاله  وال نعنالال  بمالالنة  المحالالدف
ف  األسانيد والرواة, دو  العنايل بالبحه ف  النو أو )المالت ( حسالب تعبيالر مصالطى  

 الحديه.
الا. بحياله ننتالر فال  بل ال بالد مال  البحاله فال  األمالر    كىيةمالا: السالند والمالت  معا

تقالانة  مال  ناحيالل  الرواة ومدى صداة  ولدالتة  م  ناحيل, ومالدى ح تةال  و البطة  وا 
أخالالرى, بحيالاله تتالالوافر الثقالالل بةالال  مالال  الناحيالالل األخالايالالل, ومالال  الناحيالالل العقىيالالل. وهللاالالو مالالا 

ا, وسالماهللا   بع الة  فقةالاء كا  لىيه األومل األولو  اليي  جمعوا بي  الحديه وال قه معا
 الحديه, مثل األومل مالي وس اي  الثورو والرافع  واب  حنبل والبخارو وأمثالة .

فكالال  رفالال  هللاالالؤالء أحاديالاله رواهللاالالا ح الالا، كبالالار معروفالالو , ألنةالالا مخال الالل لقواطالال  
الالالالالالدي  أو اواطالالالالال  العىالالالالال , أو آليالالالالالات القالالالالالرآ , أو ألحاديالالالالاله أخالالالالالرى أاالالالالالوى ثبوتاالالالالالا وأاثالالالالالر 

 يد منالالالاله فالالال  تقالالالالوي  الروايالالالات التار خيالالالالل لقبولةالالالالا أو است ا الالالل. وهللاالالالاليا مالالالا يجالالالالب أ  نسالالالت
 رف ةا.
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ولةالاليا وجالالدنا ابالال  خىالالدو  يالالرف  كثيالالرا   )األلالالداد( المالاليكورة فالال  كتالالب التالالار خ 
ل  بن  إسراويل وغيرهللا , لما فيةا م  مبالبالات وتةالويالت يربةالا العقالل, وتااليبةا واالاو  

 لصرهللاا ومعطياته.

الالا فالال  م  اهللايمالاله ومعتقداتالاله, فيالالؤم  بالرالال ء وال ينببالال  لىمالالؤرا أ  يكالالو  متناا ا
و دص, ويقبل روايات تار خيل يرف ةا منطق الدي  اليو يؤم  باله. كالر  يقبالل روايالات 
واهللايالل ترالوص لصالر الصالحابل, ولصالر التالابعي , الىاليي  جالاءت صالحاش األحادياله تبالي  

 أنةما م  خير ارو  األمل.

مال  لىال  التالار خ,  كما ينبب  أال تتناا  معطيات العىو  المختى ل لنالدص, فيقبالل
مالالا يتنالالاا  مالال  معطيالالات لىالال  االجتمالالاأ, أو لىالال  الالالن س, أو لىالال  االاتصالالاد, أو العىالالو  

 الطبيعيل, أو الر ا يل, أو العىو  الدينيل.

وكيلي ال يجو  أ  يتعالار  مالا يروياله التالار خ مال  )سالن   ( التال  أاالا  لىيةالا 
ال يسالير ج افالا, وال يسالير لىالا الاو , وربطةا بربكل األسباب والمسالببات, فةاليا العالال  

الالد   ى الالْ  ت جي سالالنن  متبيالالرة, تثبالالت اليالالو  وتن الالا غالالدا, بالالل هللاالال  سالالن  ثابتالالل, كمالالا االالا  تعالالالا: }ف 
{ ]فاطر: ْيالا د  ليّسَنلي  ي ت ْحوي ل ْ  ت جي ْيالا و   [.43ليّسَنتي  ي ت ْبدي

 سوء تفسير التاريخ: -2
الالفال  تدو ناله، يتعالر  لةمالا أيثانيالا: كمالا يتعالر  التالار خ لىتحر الف والترالويه   ا ا

 ف  ت سيرص.
وفالال  لصالالرنا هللاالاليا نجالالد األهللاالالواء والعصالالبيات والتيالالارات ال كر الالل تعمالالل لمىةالالا فالال  

 .اس هللايا لىا التار خ اإلسالم  أي ا وتوجيه وااوعه. واد انعكاراءة التار خ وت سيرص 
، يخالالالدمو  بالالاله فكالالالرة (1)فالمسترالالالراو  ال فالالال  البالالالالب ال حالالالي  يبحثالالالو  فالالال  التالالالار خ

وهللاا ل  محمد صىا   لىيه وسى  وديناله، فمحمالد لاليس برسالو   ، واإلسالال  لاليس بيت
 بدي   ، وأصحابه ليسوا إال ثىل م  المبامر   المتنافسي  لىا الدنيا!

                                                           
انظر: كتاب: املنهج عند الغربيني يف كتابة التاريخ اإلسالمي للدكتور عبد العظيم الديب، من منشورات )كتاب  1

 األمة( ابلدوحة.
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يا كا  هللايا ر   أية  ف  الصحابل فكيف م  بعدهللا ؟وا 
ال ديالالال  لنالالالدهللا  إال اليةوديالالالل والمسالالاليحيل، أمالالالا اإلسالالالال  فةالالالو فالالال   لمةالالال  نسالالالخل 

حَرفالالالالل منةمالالالالا، وال لبقر الالالالل لنالالالالدهللا  إال لىبالالالالربيي ، وال ح الالالالارة غيالالالالر ح الالالالارة اليونالالالالا  مّ 
 الخ.… والروما . والمسىمو  ال ي  دو  لىا أ  يكونوا نقىل لةما

وفالال  سالالبيل هللاالاليا ّيْب يىالالو  أحالالداثا ايمالالل، وي الالخمو  أحالالداثا تافةالالل، و الالردو  أخبالالارا 
  أو كتالالالالالاب مثالالالالالل صالالالالالحيحل، ويعتمالالالالالدو  أخبالالالالالارا  الالالالالعي ل أو مكيوبالالالالالل، يتصالالالالاليدونةا مالالالالال

)اإلمامل والسياسل( المنسوب الب  اتيبل، وم  كتب األدب، مثل كتب الجالاحر، ومثالل 
كتاب )األغان ( لسص ةان . وكثيرا ما نراهللا  يقرأو  الخبالر التالار خ  االراءة محرفالل، ال 

 ل  لمد وسوء اصد!هللاو أدرو: أهللاو جةل بالىبل وأساليبةا أ  
د التقالاداتة  السالابقل لال  اإلسالال  وكتاباله و وجةو  هللايا كىه توجيةا مسموما يؤ 
 ورسوله وصحابته وأمته ورسالته وح ارته.

مسالتخدما والماركسيو  ي سرو  التار خ ال وفقا ل ىس تة  المعروفالل ال ت ساليرا ماديالا 
، ويحالالالالاولو  أ  يطبقالالالالوا يلالالالالي لىالالالالا نرالالالالرة اإلسالالالالال  وتةالالالالورص نتر الالالالل )الصالالالالراأ الطبقالالالال (

ىالو  األحالداه مالا ال تحتمالل بحالا ، وانترارص، ويعتسال و  فال  يلالي كالل االلت مفي سالاف، وّيح 
 ويقسمو  الصحابل إلا يمي  ويسار، و ديرو  صرالا موهللاوما بينةما .. وهللاكيا.

وكثيالالر مالالال  كتالالاب المسالالالىمي  أن سالالالة ، يخىعالالو  لىالالالا حالالواده التالالالار خ، وموااالالالف 
رجالةا ف  هللايا: ما يتصورونه اليو  م  أالليب وأااييب، و تخيىو  العالال بي  لمالر 

الالالد، أو بالالي  لثمالالا  ولىالال ، أو بالالي  لىالال  وطىحالالل وال بيالالر، مالال  أمثالالا  العالاالالل بالالي  وخ
الطالالامحي  والطالالامعي  مالال  رجالالاالت األحالال اب، وتجالالار السياسالالل فالال  لصالالرنا، وي سالالرو  
الموااالالالف واألحالالالداه تبعالالالا لةالالاليا التصالالالور التالالالال ، المتجنالالال  لىالالالا هللاالالاليا الجيالالالل الربالالالان ، 

 ه.المثال  اليو ل  تاتحل لي  الدنيا برؤيل مثى
والقوميالالو  مالال  العالالرب يوجةالالو  التالالار خ اإلسالالالم  كىالاله وجةالالل اوميالالل، فاإلسالالال  
فال  نتالرهللا  انت ا الل لربيالالل أو وثبالل مال  وثبالات العبقر الالل العربيالل! ورسالو  اإلسالال  ياتالاله 
بطالالالل االالالوم  جالالالادت بالالاله أمالالالل العالالالرب اإلنسالالالانيل! وال نعجالالالب بعالالالد يلالالالي إيا غالالالدا )أبطالالالا  

, م  أ  مالنة  فرسالا مدار تار خه )أبطاال لربا(اإلسال ( ولىماؤص ورجاالته الابار لىا 
ا وغيالالالالرهللا ! الالالالا  وأفبانالالالالا وهللانالالالالودا أ  تسالالالالما الح الالالالارة اإلسالالالالالميل )ح الالالالارة وال نعجالالالالب أي ا
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لربيل( م  أنةا بال ر ب إسالميل بحك  أهللادافةا وايمةا وفىس تةا المستمدة مال  اإلسالال  
إسالالالالالالميل بحكالالالالال  .. إسالالالالالالميل بحكالالالالال  بوالثةالالالالالا ودوافعةالالالالالا المرتبطالالالالالل بخدمالالالالالل اإلسالالالالالال  .. 

العناصالالر التالال  أسالالةمت فالال  بناوةالالا وترالالييد أركانةالالا، وهللاالال  لناصالالر ترالالمل كالالل األجنالالاس 
إسالالميل  ..والرعوب اإلسالميل )م  فرس وأفبالا  وهللانالود وأتالراي وأاالراد وبربالر وغيالرهللا (

بحك  الراعل الت  امتالدت إليةالا وأثالرت فيةالا، وهللاال  راعالل واسالعل ترالمل العالال  اإلسالالم  
 كىه.

ال ينكالالر، فةالال  لصالالبل اإلسالالال  األولالالا، وحمىالالل رسالالالته  ف الالالا لىالالا أ  لىعالالرب 
الاله  الرسالالو  الخالالات ، وبىسالالانة   األولالالو ، ومبىبالالو القالالرآ  والسالالنل إلالالا العالالالمي . وفالالية  ّبعي
ن   الاتاب الخالد، وف  أر ة  حر    وحالر  رسالوله، والمسالجد األاصالا الاليو بالاري 

 .  حوله. ولا  هللايا ر ء، وتحر ف التار خ ر ء آخر
وم  سوء القراءة لىتار خ: أ  يحك  لىيه ولىالا األمالل التال  صالنعته, مال  خالال  
التالالار خ السياسالال  وحالالدص تالالار خ المىالالوي والقالالادة السياسالاليي  والعسالالكر ي  وا غ الالا  المجتمالال  
الابيالالر بكالالل فواتالاله وطبقاتالاله المتعالالددة, مالال  العىمالالاء واألدبالالاء وال هللاالالاد والحكمالالاء, والتجالالار 

هللاالل تر االو  وتنصالالرو  »  نباله لىالية  الحالديه الرالر ف: والصالناأ والال راأ وغيالرهللا , ممال
. فررار إلا أ  ال وات ال العي ل والمبمالورة فال  المجتمال  هللاال  لمالدة (1)«إال ب ع اوك ؟

 الر ع واإلنتاج ف  السى , ولمدة ال ر ف  الحرب.
لالاليا كالالا  لىالالا المالالؤرا أ  يعطالالية  حقةالال  والمسالالاحل الال مالالل لةالال , والالوقالالل بةالال  

 لند كتابل التار خ.
 :أعداء التاريخ وعبيده

ولىينالالالا لنالالالد كتابالالالالل التالالالار خ: أ  نتحالالالالرر مالالال  التالالالالرثر ب وتالالالي  تجالالالالن  إحالالالداهللاا إلالالالالا 
 اإلفرا ، واألخرى إلا الت ر و.

                                                           

 قول على معل  قا الفتح يف حجر ابن احلافظ قال سعد، بن مصعب عن ،(2896) والسري اجلهاد يف البخاري رواه(1)
 وقد أبيه، عن سعد بن مصعب رواية من معروف األصل، يف موصول أنه إال املرسل صورة صورته: مرسل أنه الدارقطين

 /1) ذكره عمَّن ابلرواية معروفا الراوي كان  إذا موصول، أنه على فأخرجه السياق، هذا أمثال من كثريا  البخاري اعتمد
362). 
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فنح  نعى  أ  هللاناي أناسا مال  حولنالا، ومال  بنال  جىالدتنا، ينكالرو  الما ال ، وال 
ا فالالالوع و رونالالاله كىالالاله تىمالالالات بع الالالةميطيقالالالو  التالالالراه، وال يعيالالالرو  أو اهللاتمالالالا  لىتالالالار خ. 

 بع .
إنةالال  ي لمالالو  أنةالال  دلالالاة التجديالالد، والتجديالالد لنالالدهللا : أ  نةالالد  بنيالالا  الما الال ، 
ونبالالدأ مالال  جديالالد، ولالالوا  النالالاس فالال  بالدنالالا يقولالالو : مالال  لالاليس لالاله االالدي  فىالاليس لالاله جديالالد. 
إنةالال  ير الالدو  أ  يحالاليفوا )ال عالالل الما الال ( مالال  الىبالالل، ويحالاليفوا أمالالس م )الالال م (، وكمالالا 

 وص ة  روا :
الرا ولو استطالوا ف   المجام  أنكروا      م  مات م  آباوة  أو ّلمفي

وفالال  مقابالالل هللاالالؤالء مالال  ير الالدو  أ  نحالالبس أن سالالنا فالال  امقالال  الما الال ، وأ  نتالالل 
عالالالدوص، أو ال نصالالالن  ألن سالالالنا نجتالالالرص برفراحالالاله وممسالالاليه، بمحامالالالدص ومثالبالالاله، ال نبرحالالاله وال ن

 . لىا نحو ما اا  الرالر:اا جديدا تار خا 
 يبنيي محمودص ل  النسالب         اك  اب  م  روت وأاتسب أدبا 

 يس ال تا م  يقو : كا  أب إ  ال تالا م  يقو : هللااأنا يا         ل
بالالالل بعالالال  هللاالالالؤالء ال ينتالالالرو  إلالالالا تار خنالالالا إال لىالالالا أنالالاله كىالالاله أمجالالالاد ومنااالالالب, 

 مدافعي  ل  ألتا الطباة فيه!
اتجالاص الاليي   (1)واد رددنالا لىالا هللااليي  االتجالاهللاي  المتقالابىي . فال  لالدة كتالب لنالا:

واتجالالالالاص الالالالالاليي  سالالالالجنوا أن سالالالالة  فالالالالال   يتنكالالالالرو   لىما الالالال ، و ر الالالالدو  أ  ينسالالالالالىخوا منالالالاله.
 الما  ،ال ير دو  أ  يخرجوا منه.

 مدرسة جديدة لكتابة التاريخ:
ومنالالي لقالالود مالال  السالالني  فالال  مصالالر نرالالرت جمالالالل تر الالد أ  تعيالالد كتابالالل التالالار خ 

فالتمحو األسالانيد، وتقالار   وفق منة  جديد، وبخاصل: تار خ الرخصاليات اإلسالالميل،
 الروايات، وترال  االتجاص العا  لىرخصيل، واالتجاص العا  لىمجتم .

                                                           
منها كتاب )الوقت يف حياة املسلم( وكتاب)ثقافتنا بني األصالة واملعاصرة( وكتاب بينات احلل اإلسالمي(  1

 وكتاب)كيف نتعامل مع الرتاث؟(. وغريها.
 



 248 

الالا سالالياع األحالالداه، بحيالاله يو الال  الحالالده فالال  مكانالاله و مانالاله وسالاليااه  كمالالا يرال 
 التار خ . وال نحاا  األحداه إلا  ماننا ومعاييرنا نح ، فيكو  ف  هللايا تى  كبير.

ألديب والنااد والم كر الابير: ساليد اطالب لىياله وكا  م  أبر  م  نادى بيلي ا
رحمل  ، واد سجل يلي ف  رسالل صدرت بعنوا : )التار خ: فكرة ومنةاج( بالي  فيةالا 

 ما ينبب  أ  تاو  لىيه كتابل التار خ.
وكا  م  هللايص الجمالل: لال  أ هللارو، راسالخ القالد  فال  لىماله، نيالر البصاليرة فال  

ادر لىالالالا التمحالالاليو والتحقيالالالق، هللاالالالو العالمالالالل رؤ تالالاله، غيالالالر متحيالالال  لرالالالرع أو غالالالرب، االالال
 الريخ محمد صادع لرجو  رحمه  . 

واالالد أخالالرج الرالاليخ لرجالالو  ثالثالالل كتالالب فالال  هللاالاليا السالالياع. بالالدأهللاا بكتالالاب )لثمالالا  
 اب  ل ا ( فرنصف لثما ، وأنصف األمل، وأنصف التار خ.

ثالالال  ثنالالالا بكتالالالاب )خالالالالد بالالال  الوليالالالد( نقالالالد فيالالاله الروايالالالات، وحىالالالل األحالالالداه، وحقالالالق 
الموا الال  التالال  كانالالت مثالالار الجالالد  فالال  تار خالاله، مثالالل لالال   لمالالر لالاله، و واجالاله مالال  امالالرأة 

 صف.نمالي ب  نو رة وغيرهللاا، تحقيق العال  المدحق، والمؤرا المتثبت. والحك  الم
ث  ثَىه بكتاباله الجىيالل فال  الساليرة النبويالل: )محمالد رسالو   ( فال  أربعالل أجال اء، 

تحىيىيل معمقل موسعل، تحقق األسانيد، وتالوا    فدرس فيه أحداه السيرة المةمل دراسل
 بي  األاالوا  والروايالات، وت نالد الرالبةات، وتالرد الم تر الات، وتصالح  الم الاهللاي . فجال اص  

 .ال  دينه ول  أمته وتار خةا خيرا 
وانبالالرى لالالدد مالالال  العىمالالاء البالالالاحثي  لمثالالل مالالا انبالالالرى لالاله الرالالاليخ صالالادع لرجالالالو  

رف المبالطات، والرد لىا األااييب المتعمالدة، رحمل   لىيه لتصو ب األغال ، وك
لىالالالالالا لقالالالالالو  كثيالالالالالر مالالالالال  أبناوةالالالالالا  -لسسالالالالالف  –التالالالالال  روجةالالالالالا ألالالالالالداء األمالالالالالل، ودخىالالالالالت 

 المخىصي .
يجالب  )أخطالاء فكتب الدكتور جما  لبد الةادو: سىسىل دراسات، تحت لنوا 

: خالفالالالل ( كمالالالا كتالالالب الالالالدكتور الرالالالناوو لالالال  )الدولالالالل العثمانيالالالل أ  تصالالالح  فالالال  التالالالار خ
 يمل براال  لىماء أثبات مستقىي .(. إلا غير يلي م  الدراسات القم ترى لىيةا

 المبالغة في تحسين صورة التاريخ:
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وكمالالا أنكرنالالا لىالالا الالالاليي  يبالالالبو  فالال  إتةالالار المثالالالالب والنالالوااو فالال  تار خنالالالا، 
وربما ل  تثبت لند التحقيق: ننكر كيلي لىا اليي  يبالالبو  فال  تحسالي  صالورته، ولالو 

 لم  ال يستحق الدفاأ.بالدفاأ 
فقالالالالالد بالالالالالال  بعالالالالال  الدارسالالالالالي ، فكتالالالالالب رسالالالالالالل ماجسالالالالالتير أو دكتالالالالالوراص، لنوانةالالالالالا: 

مالالال   أ  يةالالو   ه( دافالالال  فيةالالا لالالال  الحجالالاج ، محالالالاوالا )الحجالالاج بالالال  يوسالالف الم تالالالرى لىيالال
 سيواته، وأ  ي خ  م  حسناته.

أ  لىحجاج حسالنات وساليوات، ولاال  ساليواته أثقالل بكثيالر فال  الميال ا  ف  والري 
الالالل مالالال  حسالالالن ثمالالاله أابالالالر مالالال  ن عالالاله. ويك الالال  مالالالا سالالال ي مالالال  دمالالالاء حرمةالالالا   ، بالتنفي اته، وا 
نل وال ربةل. والربةل،  وربما ببير تي

واالد يكالر اإلمالا  القرطبال  فال  ت ساليرص مالا رواص لال  بع الة  أناله االا : كنالت واا الالاا 
لىالالا رأس الحجالالاج حالالي  أتيالالا  باألسالالرى مالال  أصالالحاب لبالالد الالالرحم  بالال  األرالالعت، وهللاالال  

نماوالالل، )وكالالا  كثيالالر مالالنة  مالال  العىمالالاء( فق ت الالل مالالنة  نحالالو ثالثالالل آالف، أربعالالل آالف وثما
! اجالال اي   لالال  السالالنل والاالالر  خيالالرا  حتالالا ّاالالدفي  إليالاله رجالالل مالال  كنالالدة فقالالا : يالالا حجالالاج، ال

ي    ل قييالّت ّ  ف الإيي ا}اا : ول  يلي؟ اا : أل    تعالا اا :  الّروا اَلاليي الْرب   ك    تالا الرفيا الابي  ف     ح 
ْنّتّمالالوهللّا ْ أ ثْ  إيي ا وا خ  ث الالاع   ف ّرالالدُّ ن الالا ف إيَمالالا اْلو  ا يَمالالا ب ْعالالدّ  م  اءا  و  هللاالاليا فالال  حالالق الالاليي   [.4{ ]محمالالد:فيالالد 

ك الالرواف فالالو ! مالالا مننالالت وال فالالديت! واالالد االالا  رالالالرك  فيمالالا وصالالف بالاله اومالاله مالال  مكالالار  
 األخالع: 
  وال نقتل األسرى ولا  ن كةال            إيا أثقل األلناع  حمّل المبار ! 

فقالالا  الحجالالاج: أف لةالاليص الجيالالف! أمالالا كالالا  فالالية  مالال  يحسالال  مثالالل هللاالاليا الاالالال !؟ 
خىالالالوا سالالالبيل مالالال  بقالالالا. فّخىفيالالال   يوموالالالي لالالال  بقيالالالل األسالالالرى، وهللاالالال  ّ هللاالالالاء أل الالالي ، بقالالالو  يلالالالي 

 .(1)الرجل
دو   –نحالالو ثالثالالل آالف  –فالالانتر كيالالف اتالالل الرجالالل هللاالاليا العالالدد مالال  المسالالىمي  

مالال  أ  الثابالالت منالالي لةالالد الصالالحابل أ  أسالالير  أ  يتحالالرى ويسالالتوثق: أيجالالو  االالتىة  أ  ال؟
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الببالالاة ال يقتالالل، ومالالدبرهللا  يتالالري واليتبالال ، وجالالر حة  ال يجةالال  لىيالاله! ولاالال  دمالالاء النالالاس 
 كانت هللاينل لىا مثىه.

  )سالالير األلالالال ( ولقالالد كتالالب اإلمالالا  الالاليهللاب  لالال  الحجالالاج لالالدة أسالالطر معبالالرة فالال
الال االالدا ، ومكالالر لىالالدماء. وكالالا اا، سالال ااا ا، نابيالالا، خبيثاالالا جبالالارا فقالالا : كالالا  تىوما   يا رالالجالل وا 

 ودهللااء، وفصاحل وبالغل، وتعتي  لىقرآ .
االالالالالالد سالالالالالالقت مالالالالالال  سالالالالالالوء سالالالالالاليرته فالالالالالال  تالالالالالالار خ  الابيالالالالالالر، وحصالالالالالالارص البالالالالالال  ال بيالالالالالالر 
ياللاله ألهللاالل الحالرمي . ثال  واليتاله لىالا العالراع والمرالرع  بالاعبل،ورميه إياص بالمنجنيق، وا 

ا أ  استرصالالىه إلالال وحالالروب ابالال  األرالالعه لالاله، وتالالرخيرص الصالالىوات.. كىالاله لرالالر   سالالنل..
  . فنسبُّه والنحبه، بل نبب ه ف   ، فإ  يلي م  أوثق لرى اإليما .

 .(1)اا : وله حسنات مبمورة ف  بحر ينوبه، وأمرص إلا  
لقالالد لبنالالالا الالالاليي  رالالالوهللاوا صالالالورة تار خنالالا اإلسالالالالم  فالالال  أ هللاالالالا لصالالالورص، ورالالالوهللاوا 

  أو ألمالالا ، لالال  تثبالالت صالالور كثيالالر مالال  األبطالالا  واألفا الالل، بمالالا نسالالبوا إلالالية  مالال  أاالالوا
 صحتةا لنة .

وكيلي نعيب م  ير الدو  أ  يجمىالوا لنالا وجالوص الطبالاة والجبالار   التىمالل، الاليي  
طبالالوا فالال  الالالبالد، فالالراثروا فيةالالا ال سالالاد، والالاليي  سالال كوا الالالدماء، واسالالتحىوا الحرمالالات، فةالال  
يحالالالاولو  تبر الالالر مالالالا ااترفالالالوص مالالال  سالالاليوات. وتسالالالوي  مالالالا سالالالجل لىالالالية  التالالالار خ مالالال  كبالالالاور 

 وبقات. وهللايةات هللايةات!م
إ  م  دالول اإليما  الصادع لدى المؤم : أنه إيا غ الب لال  يخرجاله غ البه 
يا ر الالالا لالالال  يدخىالالاله ر الالالاص فالالال  الباطالالالل. لالالاليا كالالالا  مالالال  األدليالالالل النبويالالالل  لالالال  الحالالالق، وا 

 .(2)"وأسرلي كىمل الحق ف  الب ب والر ا"المرثورة: 
 دفاع د.عويس عن بني أمية:

                                                           

 (. 343: 4)  انظر: سري أعالم النبالء (1)

 حبان وابن(, 1305) السهو يف والنسائي, صحيح حديث: خمرجوه وقال( 18325)( ح30/264) أمحد رواه( 2)
 .ايسر بن عمار عن(, 1971) الصالة يف
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فالال  كتابالاله  حالالارالالال  بنالال  أميالالل دفالالالا  الحىالالي  لالالويسواالالد دافالال  صالالديقنا د. لبالالد 
)بنو أميل بي  السقو  واالنتحار( ويكر ف  يلي أرياء جيدة، والتبالارات حسالنل، ولاناله 

خ بنال  أميالل كىاله غال ف  دفالاله غىالوا غيالر مقبالو ، حالي  نصالب ن ساله محاميالا لال  تالار 
 برخطاوه وخطاياص.

أجمال  كالل النالاس لىالا  حتا إناله تحامالل تحالامال غيالر مبالرر لىالا الخىي الل الاليو
 وهللاو ي  د ب  الوليد. -بعد لمر ب  لبد الع    -أنه ألد  بن  مروا 

ف  حي  داف  دفالا غر با ل  الوليد ب  ي  د، اليو أجم  كل المؤرخي  لىا 
 انحرافه وفسادص.

معاويل أادر فال  اإلدارة السياساليل مال  أمثالا  لىال   دَ كما خالف إجماأ األمل فع  
مالال  كبالالار الصالالحابل التالال   –ل بيالالر، وطىحالالل، وسالالعد بالال  أبالال  واالالاو ابالال  أبالال  طالالالب، وا

توف  النبال  صالىا   لىياله وسالى  وهللاالو لالنة  را ، والاليي  ررالحة  لمالر لىخالفالل مال  
 !!ف ال ل  الحس  والحسي  ولبد   ب  لمر -بعدص

 :(1)يقو  د. لويس بالحرف الواحد
ةالالو ممالال  تحقالالق فالالية  )كالالا  فالال  معاويالالل ميالال ات اىمالالا تالالوافرت فالال  بنالالاة الالالدو .. ف

الالالالالال ر  ْيالالالالالالخ    َ إي }رالالالالالالرطا )القالالالالالالوة واألمانالالالالالالل(. االالالالالالا  تعالالالالالالالا:  الالالالالالالْ  ت  رْ ج  رْ ت  اْسالالالالالال  ي م  الالالالالالاأْل   وُّ وي ق   { ّ يْ مي
 .[26القصو:]

واد كا  ف  الصحابل م  هللاو أتقا منه، وأورأ منه دينا، وأاثر منه سالابقل فال  
ينكالر هللاالاليا اإلسالال .. ولىال ف والحسالال  والحسالي  وال بيالر وطىحالالل: أ كالا مناله فالال  يلالي، ال 

منكالالر، وال يمالالارو فيالاله مسالالى .. وسالالعد بالال  أبالال  واالالاو، أحالالد العرالالرة المبرالالر   بالجنالالل، 
 ولبد   ب  لمر وغيرهللا .

لاالال  معاويالالالل كالالالا  أاالالوى مالالال  كالالالل هللاالالؤالء فالالال  صالالالنالل الح الالارة، وايالالالادة األمالالالل، 
فالالال  أمالالالور  -بال الالالرورة –ولالالاليس كالالالل تقالالال  صالالالال  فالالال  أمالالالور الالالالدي : األاالالالدر واألصالالالى  

سه كا  يدري هللايص الحقيقل، واد خطب الناس، فقالا  لةال  فال  توا ال  الدنيا. ومعاويل ن 
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المالالؤمني : أيةالالا النالالاس مالالا أنالالا بخيالالرك ، وا   مالالنك  لمالال  هللاالالو خيالالر منالال ، ولاالال  لسالالا أ  
 .أ.هللاال (1)أاو  أن عك  واليل، وأنكاا  ف  لدوك ، وأدرفك  حىبا!(

  فانتر كيف جعل معاويل أصى  وأادر ف  صنالل الح ارة، وايادة األمل مال
لىالالال  وطىحالالالل وال بيالالالر وسالالالعد، االالالادة األمالالالل الالالاليي  ررالالالة  لمالالالر لىخالفالالالل، والالالاليي  حمىالالالوا 
الرايات، واادوا المعاري الابرى، ف  لةد النبوة، ولةد الخى اء. وم  الحسال  والحسالي  
وابالال  لمالالر ر الال    لالالنة . وهللاالاليص مجا فالالل ال يجالالرؤ لىيةالالا مالالؤرا، ولالال  ينقالالل يلالالي أحالالد 

 م  سىف األمل وخى ةا فيما نعى .
ومالالا استرالالةد بالاله مالال  االالو  معاويالالل: إنمالالا االالاله بعالالد مالالوت لىالال  وطىحالالل وال بيالالر 
وسالعد، فمالا كالا  ليجتالرئ أ  يالدل  أناله ااالدر مال  هللاالؤالء، ومالا طىالب الخالفالل لن ساله فال  

، إنما كا  يطالب بد  لثما !حياة   لى ف
أ  يالالداف  لالال  بنالال  أميالالل فيمالالا  -بالالل مالال  واجبالاله–مالال  حالالق كالالل باحالاله أو مالالؤرا 

ل  لالالالال  يقترفوهللاالالالالا، أو حمالالالالل لىالالالالية  مالالالال  أو ار ارتابوهللاالالالالا، ولانةالالالالا افتالالالالرو لىالالالالية  مالالالال  متالالالالا
 الالالخمت أاثالالالر ممالالالا ينببالالال ، أو فيمالالالا أحسالالالنوا فيالالاله مالالال  فتالالالوش ولمالالالارة وحسالالال  إدارة، ولالالال  

 تيكر ف  محاسنة . إلا غير يلي م  صالحات األلما .
ولاالال  الالاليو ال يقبالالل مالال  باحالاله أو مالالؤرا: تبالالروتة  مالال  كالالل تةمالالل نسالالبت إلالالية ، 

 م  خدمات لإلسال  والمسىمي ، وكرنة  برآء م  كل سوء.وت خي  ما ادموص 
 أخذ معاوية البيعة البنه يزيد: 

الال وهللاا مالال  الممخالالي لىالالا دُّ حتالالا الق الاليل التالال  لالال  يختىالالف فالال  رالالرنةا المسالالىمو  ول 
معاويالالل، وهللاالال  واليالالل العةالالد، وأخالالي البيعالالل البنالاله ي  الالد، ومالالا  ا  فالال  المسالالىمي  لالالدد مالال  

فالل إلالالا مىالي يتالالواره، فسال  هللااليص السالالنل الساليول فالال  الصالحابل األا الاء، وبةالاليا حالو  الخال
المسىمي ، وانتةت الخالفل الراردة ، فرصبحت كسرويل أو ايصر ل، فى  ي عل مالا فعالل 
الرسو  صىا   لىيه وسى  م  تركةا لىمسالىمي  يختالارو  ألن سالة  أف الل مال  يروناله 

أف الل مال  أصى  لةال ، وأاالدر لىالا حمىةالا، ولال  ي عالل مالا فعالل أبالو بكالر فال  اسالتخالف 
يالالراص مالال  المسالالىمي  ممالال  لالاليس مالال  لصالالبته، بعالالد استرالالارة المسالالىمي  فيالاله، ولالال  ي عالالل مالالا 
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فعالالل لمالالر مالال  جعىةالالا فالال  مجمولالالل مالال  أهللاالالل الحالالل والعقالالد مالال  المسالالىمي  يختالالارو  مالال  
 بينة  م  يرت ونه بإجمالة ، أو م  تت ق لىيه أاثر تة .

سالالو  وال مسالالىي لالال  ي عالالل معاويالالل واحالالدا مالال  هللاالاليص األمالالور، ولالال  يسالالىي مسالالىي الر 
 أب  بكر، وال مسىي لمر، بل جعىةا ف  لقبه، ف  ابنه ي  د.

ومالالال  و الالالوش هللاالالاليا األمالالالر: نجالالالد أخانالالالا الالالالدكتور لويسالالالا يتالالالولا منصالالالب محالالالام  
 الدفاأ ل  هللايا األمر، اليو استنكرص المسىمو  سى ا وخى ا!

 حار وجيد ف  االلتيار ل  معاويل:اا  لويس بعد دفاأ 
كمالالالا  –أخالالالرى يحاسالالالب لىيةالالالا )معاويالالالل( فالالالإي كالالالا  معاويالالالل )بقالالال  أ  نقالالالف لنالالالد نقطالالالل 

ثبت جدارته فيةا.. فثمل نقطل ثانيل هللاال  أاالل ابالوال أأهللاال أل  يى  الخالفل، واد  -يكرنا
وهللاالالالال  … لالالالالدى كثيالالالالر مالالالال  النالالالالاس، وهللاالالالال  تررالالالاليحه البنالالالاله ي  الالالالد، كالالالال  يىالالالال  األمالالالالور بعالالالالدص

  و  لىا هللايا الترري  م   او تي :يعتر 
 …وراثل ومىي ل و  اويل أنه حو  الخالفل إلا  -1
 …و اويل لد  جدارة ي  د، فقد كا  هللاناي م  هللا  أجدر منه -2

أمالالالا فيمالالالا يتعىالالالق بق الالاليل تحو الالالل الخالفالالالل إلالالالا مىالالالي ل الالالو ، فالالالالحك  فيةالالالا يقت الالال  
إيا مالالا اسالالتثنينا االالالدت   –الرجالالوأ إلالالا أصالالو  نتالالا  الحكالال  فالال  اإلسالالال ، وهللاالالل هللانالالاي 

 …إل ا  بنتا  معي  -الرورى والعد 
هللاالل تالت  بطر قالل االنتخالاب الجمالال ، أو بطر قالل  -وهللا  االدة مى مالل –وحتا الرورى 

 أهللال الحل والعقد، أو بطر قل أارب الناس إلا إمكانيل البيعل ف  العاصمل؟ 
وحتا البيعل باإلاراص الت  يىبيةا اإلما  مالي، ويقو  فيةا: )ال بيعالل لمكالرص( هللاالل تسالم  

حالالداه ال الالت ..؟ أو تسالالم  بالالالخروج االنقالبالال  ال -حتالالا ولالالو كانالالت بالالاإلاراص – ثالالورو، وا 
 .(1)بما هللاو أال م  يلي فحسب، مثل لد  التجاوب والسىبيل ف  العالال بالحاا ؟!!

 تكلف الدفاع عن البيعة ليزيد:
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ومما ترسف له هللانا: أ  الااتب حاو  يتمحل لىتةو   م  األمر   المعتر  لىيةما، 
 وهللاما: 

 تحو ل الخالفل إلا وراثل ومىي ل و .  -
 در منه. ججدارة ي  د لمنصب الخالفل، فقد كا  هللاناي م  هللا  أولد   -

 لم  ترمل وأنصف والترف بالواا . وهللاما أمرا  ف  غايل الو وش
فرمالالا تحو الالل الخالفالالل إلالالا مىالالي، فةالالو ثابالالت بالحالالديه النبالالوو، وبإجمالالاأ األمالالل، ومعاويالالل 

الالل و رهللاالالا. وهللاالال  التالال  لانالالت األ مالالل مالال  هللاالالو الالاليو سالال  هللاالاليص السالالنل وتالالولا كيبر هللاالالا، وتحمف
: أ  ( جراوةالالا مالالا لانالالت. واالالد روى الالاليهللاب  فالال  )سالالير األلالالال ( لالال  الحسالال  )البصالالرو 

المبيالالالرة بالالال  رالالالعبل أرالالالار لىالالالا معاويالالالل ببيعالالالل ابنالالاله، ف عالالالل. فقيالالالل لالالاله: مالالالا وراءي؟ االالالا : 
و الالعت رحالالل معاويالالل فالال  غالالر  ّلالال ف ال يالال ا  فيالاله إلالالا يالالو  القيامالالل! االالا  الحسالال : فمالال  

 .(1)يلي لاانت رورى! أجل يلي باي  هللاؤالء أوالدهللا ، ولوال
فما با  الدكتور لويس يقو : إ  اإلسال  ل  يى   فال  أصالو  الحكال  فياله بنتالا  معالي ! 

كيالالف وهللاالالو يقالالرأ فالال  كتالالاب   ( 2)أو إنالاله ير الالد أ  ي الال   الرالالرليل لىالالا النتالالا  الالالوراث 
ا ييي }تعالا:  ي    اْبت ى ا و  بُّالهّ  إيْبر اهللاي الات   ر  ىيم  ّىالي   إينفيال  ا الا    ف الر ت َمّة َ  بيك  الي الا ليىَنالاسي  ج  اما ال ْ  ا الا    إيم  مي  و 
و ي ن ا ّ  ال   ا ا    ّيرفيَ تي   .[124البقرة: ] {الَتاليميي    ل ْةدي

يا كنا مرمور   باتبالاأ سالنل الرسالو  وسالنل الخى الاء الرارالدي  المةالديي  مال  بعالدص، فالإ   وا 
دي ، كمالا يكرنالا، فةالو الت ا  نتا  الوراثل ليس م  سالنل النبال  وال مال  سالنل خى اواله الرارال

 هللاالا بدلاله، وكالل بدلالل  الاللل.رآ إي  م  محدثات األمور، الت  حير منةالا الحالديه أو 
 واد سماهللاا بع  الصحابل كسرويل أو ايصر ل!!

هللاالالاليا األمالالر، ليتحالالالده لالالال  الخالالروج االنقالبالالال  الثالالالورو، الميالال ا  فالالال  لالالالويس  أخسالالالرواالالد 
حالالداه ال الالت ، كالالر  كالالل هللامالاله أ  يثبالالت رالالرليل ي  الالد بالال  معاو  يالالل، و الالدي  الحسالالي  بالال  وا 

–لىالالال ! وهللاالالاليا فالالال  الحقيقالالالل لالالاليس مو الالالوأ بحثنالالالا. إ  مو الالالولنا هللاالالالو تحو الالالل الخالفالالالل 
 إلا مىي وراث . - القاومل لىا االختيار الحر والرورى والبيعل الن  ةل
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وبالنسالبل لسمالالر الثالالان : مالال  ناحيالل جالالدارة ي  الالد لىخالفالالل، فالال يرالالي مالال  يعالالرف المجتمالال  
كالا  أحالق وأولالا بالخالفالل مال  ي  الد مال  سالابقته ولىماله  اإلسالم  يوموي: أ  هللانالاي مال 

ولمىه ومكانته، ويك ياله صالحبل رسالو    صالىا   لىياله وسالى  والتىقال  لناله، والجةالاد 
معالالالاله، مالالالال  أمثالالالالا : لبالالالالد   بالالالال  لمالالالالر، ولبالالالالد   بالالالال  لبالالالالاس، ولبالالالالد   بالالالال  ال بيالالالالر، 

يالالال  الثالالالرى مالالال  والحسالالي  بالالال  لىالالال ، ر الالال    لالالالنة  جميعالالالا. فالالري  ي  الالالد مالالال  هللاالالالؤالء؟ وأ
 الثر ا؟!

واتاالالر الااتالالب هللانالالا لىالالا العالمالالل القا الال  أبالال  بكالالر بالال  العربالال ، الالاليو االالا : إ  معاويالالل 
فعالد  إلالا واليالل ابناله، ولقالد لاله البيعالل، وبايعاله … تري األف ل ف  أ  يجعىةالا رالورى 

النالالاس، وتخىالالف لنةالالا مالال  تخىالالف! فانعقالالدت البيعالالل رالالرلاف ألنةالالا تنعقالالد بواحالالد، وايالالل : 
 أ.هللاال.(1)باثني !!

وكنت أود م  د. لويس: أ  يرج  إلا المناارل القويل الممتعل الت  دارت بالي  الساليد 
محالالالالب الالالالالدي  الخطيالالالالب نارالالالالر كتالالالالاب )العواصالالالال  مالالالال  القواصالالالال ( البالالالال  العربالالالال  ومعىفالالالالق 

الرص-حواريه، وبي  الريخ محمد الب ال  الاليو رد لىالا ابال  العربال ،   -رغال  جاللاله وتبحف
عىماء السالطي ، الاليي  ي رفخالو  ال تالاوى، التال  تبالرر بمنطق اوو رصي . ومايا أبقينا ل

 (2)لة  ما يصنعوص، وتمنحه سندا ررليا أما  جماهللاير الناس؟!!
وممالالالا االالالاله لالالالويس: وأيالالالا مالالالا كالالالا  األمالالالر، فىالالال  يكالالال  ي  الالالد كمالالالا وصالالال وص، بالالالل هللاالالالو الطبقالالالل 
األولالالا مالال  التالالابعي  ولنالاله االالا  لبالالد   بالال  لبالالاس: إيا يهللاالالب بنالالو حالالرب يهللاالالب لىمالالاء 

 (3)الناس!!
وال ألرف أحدا م  السىف أو الخىف يكر ي  د ف  لىمالاء النالاس. وال ألالرف سالند هللااليص 

 الروايل ل  اب  لباس، وما أتنةا تص  لنه ف  ي  د.
االالا  لالالويس: واالالد لىمالاله أبالالوص العالالد  واإلنصالالاف والتوا الال ، وأرسالالىه لبالال و القسالالطنطينيل 

 إلخ  …(4)هللاال واد رةد له محمد ب  الحن يل، وداف  لنه49سنل 
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وكالال  كنالالت أحالالب أ  يكالالو  أخونالالا د. لالالويس فالال  هللاالاليص المو الالولات التار خيالالل الرالالاوكل: 
اا الالاليا محايالالالدا، بالالالد  أ  يجعالالالل مالالال  ن سالالاله محاميالالالا متحمسالالالا لىالالالدفاأ لالالال  موكىالالاله حيالالالا  

 خصومه، وف  غمرة الحماس واالندفاأ ي قد المو وليل والحياد.
هللاب  ف  كتاباله )سالير ألالال  وألد  ما ييكر ف  ي  د: ما يكرص مؤرا اإلسال  الحافر الي

النالالالالبالء( إي االالالالا  لالالالال  ي  الالالالد: )و   الالالالد ممالالالال  ال نسالالالالبه وال نحبالالالاله، ولالالالاله نتالالالالراء مالالالال  خى الالالالاء 
الدولتي  )أو األمويل والعباسيل( وكيلي ف  مىوي النواح ، بل فية  م  هللاالو رالر مناله. 
نمالالا لتالال  الخطالالب لاونالاله ولفالال  بعالالد وفالالاة النبالال  صالالىا   لىيالاله وسالالى  بتسالال  وأربعالالي   وا 

عةالالد ار الالب، والصالالحابل موجالالودو ، كالالاب  لمالالر، الالاليو كالالا  أولالالا بالالاألمر منالاله سالالنل، وال
 أ.هللاال.(1)وم  أبيه وجدص

وال نقالو  مالا االالاله راليخنا الرالاليخ محمالد الب الالال  لال  ي  الالد: أناله رالالاب خىيال  ال يصالالى  أ  
! فاليو يتةر م  سيرته أناله لال  تاال  يى  أمر مدرسل ابتداويل، ف ال ل  أ  يقود أمل

ل، إنمالالا تنقصالاله األمانالالل والديانالالل، واالالد نقالالل الالاليهللاب  لالال  محمالالد بالال  تنقصالاله القالالوة والا ايالال
 أحمد ب  ميسم  ، اا : سكر ي  د، فقا  يراو، فسقو لىا رأسه، فانرقف وبدا دماغه! 
اا  اليهللاب : اىت: كا  اويا رجالا، يا رأو وحال  ، وفطنالل وفصالاحل، ولاله رالعر جيالد، 

، يتنالالالاو  المسالالالكر، وي عالالالل وكالالالا  ناصالالالبيا )يالالالبب  لىيالالالا وآ  البيالالالت( فتالالالا غىيتالالالا جى الالالا
)بالمدينالالل( فمقتالاله  المنكالالر. افتالالت  دولتالاله بمقتالالل الرالالةيد الحسالالي ، واختتمةالالا بواعالالل الحالالرة

الناس. ول  يبار ي ف  لمرص. وخرج لىيه غير واحد بعد الحسالي . كرهللاالل المدينالل، االاموا 
بفالالالالل الحنتىالالالال  البصالالالالرو، ونالالالالاف  بالالالال  األ رع، وطالالالالواف بالالالال  معَىالالالالا  هلل، وكمالالالالرداس بالالالال  أد 

 أ.هللاال. (2)وس ، واب  ال بير بمكل.السد
ويكر اليهللاب  ل  ناف ، اا : مرا لبد   مطيال  وأصالحابه إلالا ابال  الحن يالل، فالررادوص 
لىالالا خىالال  ي  الالد، فالالربا. فقالالا  ابالال  مطيالال : إنالاله يرالالرب الخمالالر، و تالالري الصالالالة، و تعالالدى 
حكالال  الاتالالاب )أو القالالرآ ( االالا  : مالالا رأيالالت منالاله مالالا تالاليكر )أو مالالا تالاليكرو ( واالالد أامالالت 

 دص، فرأيته مواتبا لىصالة، متحرف ا لىخير، يسر  ل  ال قه. اا : ياي تصن  ور اء.لن
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ونقالالل الالاليهللاب  أي الالا لالال  نوفالالل بالال  أبالال  ال الالرات االالا : كنالالت لنالالد لمالالر بالال  لبالالد الع  الال ، 
 .(1)فقا  رجل: اا  أمير المؤمني  ي  د، فرمر به، ف رب لرر   سوطا

معاصالالر ه مالال  كبالالار التالالابعي ، ولنالالد فةالاليص من لالالل ي  الالد لنالالد الخىي الالل الرارالالد لمالالر، ولنالالد 
 أومل اإلسال  المعتدلي ، دلي م  الريعل وموا ة  م  ي  د فةو معروف.

إننالالالالالا نر الالالالالد كتابالالالالالل التالالالالالار خ وفالالالالالق مالالالالالنة  لىمالالالالال  مو الالالالالول , يالالالالال   األحالالالالالداه والموااالالالالالف 
واألرالالخاو بالقسالالطاس المسالالتقي , دو  وكالالس وال رالالطو, وال تحيالال  لطالالرف  الالد طالالرف 

  ا .وال طبيا  وال إخسار ف  المي
 اعتدال محمد قطب في نظرته إلى التاريخ اإلسالمي: 

ورغالال  أ  الاابالالت اإلسالالالم  الابيالالر األسالالتاي محمالالد اطالالب موافالالق لرالالقيقه األابالالر الرالالةيد 
سالاليد اطالالب فالال  اتجاهللاالاله الاىالال  العالالا  فالال  الجانالالب ال كالالرو، وفالال  جالالل األفكالالار والق الالايا 
الج ويالالالل، وكالالالال األخالالالو   يحيالالالل لىالالالا كتالالالب أخيالالاله: نجالالالد محمالالالد اطالالالب مخال الالالا أخالالالاص فالالال  

ه رحماله   وغ الر لاله, وال ساليما لةالد بنال  كما اسا رالقيقا يل التار خ، فى  يقس لىيه، 
 أميل.

لقالالودا مالال  الالال م ، أتالالاش لالاله فرصالالل لمراجعالالل بعالال   -مالالد   فالال  لمالالرص –ولعالالل بقالالاءص 
أفكالالالارص، لىالالالا صالالالور المناارالالالات والمحالالالاورات، التالالال  تالالالت  بالالالي  أهللاالالالل العىالالال  وال كالالالر، فالالال  

 الساحات الجامعيل وغيرهللاا.
، الالالاليو يحسالالالب فالالال  مي انالالالهاف بااللتالالالدا  واإلنصالالال هللانالالالا ولةالالاليا اتسالالال  رأو محمالالالد اطالالالب

فرنصالالالف بنالالال  أميالالالل، وألطالالالاهللا  حقةالالال ، وا   انتقالالالدهللا  فالالال  بعالالال  مالالالواا ة ، والمةالالال  لىالالالا 
أخطالالاوة  وانحرافالالاتة ، وا   لالال  يتبالال  بعالال  المالالؤرخي  فالال  ت الالخيمةا وتةو ىةالالا، ببيالالل أ  

 آثار طيبل، وانت   بةا المسىمو .يسقطوا بةا ما كا  لة  م  محاس  و 
رالالراي  فالال  كتابالالل التالالار خ اإلسالالالم ، ومحاولالالل ترالالو ةه، فةالالو يعيالالب برالالدة مواالالف المست

 دص وم اياص.والتعميل لىا أمجا
 يقو  ح ته   ف  كتابه: )كيف نكتب التار خ اإلسالم ؟(: 
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الم  لامالل ، ألاثالر لىا ترالويه معالال  التالار خ اإلسال -كما اىنا -يحرو المسترراو  
 م  سبب واحد..

لتالال ا  المسالالى  بإسالالالمه، أو مالالا يمكالال  أ  نسالالميه فةالال  أوال يرالالعرو  بالحقالالد والبالالير مالال  ا 
"استعالء اإليما ". يقو  تو نب  ف  محا رة لاله لال  "اإلسالال  والبالرب" : "مال  المؤكالد 
أننا ل  نك  نحب الترك  التقىيالدو المسالى  الاليو كالا  يثيالر حنقنالا لنالدما ينتالر إلينالا مال  

حاولنالالالا أ   :نالالل خاصالاللن سالاله مالالال  طي دُّ ّعالاللالالل.. وبمالالا أ  التركالالال  التقىيالالدو القالالدي  كالالالا  ي  
 .(1)نحو م  كبر اوه بتصو ر هللايص الطينل الخاصل ريوا ممقوتا.."

وهللاالال  الجنالالاش الثقالالاف  لىمخطالالو  –ومالال  ثالال  يكالالو  طبيعيالالا أ  يعمالالل هللاالالؤالء المسترالالراو  
لىا محاولل اتالل هللااليا االلتال ا  فال  ن الوس المسالىمي . ولمالا كالا   -الصىيب  الصةيون 

ة لىا امتداد تار خاله مال  أهللاال  أسالباب هللااليا االلتال ا  التار خ اإلسالم  ف  أمجادص الباهللار 
ف  ن س المسى ، فم  الطبيعال  ا  يىجالر المسترالراو  إلالا محاولالل ترالو ةه برالدة، لعالل 

سالالباب االلتالال ا ، بالالل أرولتالاله وبةاوالاله، فالالال يعالالود سالالببا مالال  يلالالي يط الالي لمعانالاله، و الاليهللاب ب
   أسباب الن ور ودوال  االنسالا!سببا م -إ  أمك  –يصب  
يا كانالال ت محالالاوالتة  لترالالويه صالالورة التالالار خ اإلسالالالم  االالد امتالالدت إلالالا العصالالر الالاليهللاب  وا 
بالالالل امتالالالدت فالالال  تالالالبج  إلالالالا رالالالخو  - بكالالالل اممالالاله الرالالالامخل وآفااالالاله الرحيبالالالل -لإلسالالالال 
ألتالالال  مالالال  حمىتالالاله األر  فالالال  تار خةالالالا كىالالاله، فىالالال   -صالالالىا   لىيالالاله وسالالالى  - الرسالالالو 

لالاليو يحالالوو بال عالالل أخطالالاء نسالالتبرب إي  محالالاوالتة  لترالالويه مالالا تالالال يلالالي مالال  التالالار خ، ا
وانحرافالالالات وااعيالالالل يمكالالال  أ  يسالالالتند إليةالالالا فالالال  الترالالالويه والتمويالالاله، حالالالي  تجسالالال  وتابالالالر، 

 وتعط  م  الدالالت ما يخد  أهللاواء يوو األهللاواء!
ثالالال  إ  لىمسترالالالراي  هللاالالالدفا آخالالالر مالالال  ترالالالويه معالالالال  التالالالار خ اإلسالالالالم  إلالالالا جانالالالب اتالالالل 

عب مةمالالل الق الالاء لىالالا رخصالاليل "اسالالتعالء اإليمالالا " الالاليو يثيالالر ح يتالالتة ف ألنالاله يصالال
المسالالالالىمي  وتمييعةالالالالا.. يلالالالالي الةالالالالدف هللاالالالالو: محاولالالالالل الق الالالالاء لىالالالالا الصالالالالحوة اإلسالالالالالميل 
الخطرة الت  تؤي  بعودة اإلسال  إلا الوجود والسيطرة كما كا  م  ابل، وهللاو أرالد مالا 
ت  أ منه الصىيبيل والصةيونيل كما بيف  "ول الرد كالانتو  سالميه" فال  كتاباله "اإلسالال  فال  
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" و"نثالالالالالروب" فالالالالال  كتابالالالالاله "السالالالالاليف ISLAM IN MODERN HISTORY خ الحالالالالالديه التالالالالالار 
 " والعديد غيرهللاما م  المسترراي .THE SACRED SWORDالمقدس

ولما كانت أمجاد التار خ اإلسالم  م  أرد األدوات الت  تستخدمةا الدلوة 
انقطعوا اإلسالميل ترثيرا ف  وجدا  الناس، ألنةا تيكرهللا  بةيا التار خ العتي  اليو 

لنه، فتح  هللا  إلا محاولل استونافه م  جديد، فم  الطبيع  بالنسبل ألصحاب 
أ  يحرصوا لىا ترويه يلي التار خ،  -ولجةا ص الثقاف  بص ل خاصل –المخطو 

لعىة  يبطىو  م عوله بالنسبل لىدلوة الجديدة. فحي  يروهللاوا صورته لىا النحو اليو 
ا ف  ترو ةه يحدثو  و الحركل، بل لعىة  إ  أمعنيقومو  به ال يكو  دافعا م  دواف  

حالل م  اليرس إ اء الحركل الجديدة، كرنما يقا  لة : أهللايا هللاو التار خ اليو تتحدثو  
! لقد انتةا اإلسال  بعد الخالفل الراردة، فان  وا أيديك  م  لنه وتدلوننا الستونافه؟

رر  ! ولنرخي الح ارة البربيل المحاولل، ولنعش ف  القر  العرر   بردوات القر  الع
بخيرهللاا وررهللاا، فال أمل يرجا م  بعه اإلسال  م  جديد، واد انتةا م  أربعل 

 تىي أهللادافة  ، وهللايص وساوىة ..  لرر ارنا م  ال ما !!
 المتأثرين بالمستشرقين ومنهجهم:موقف المؤرخين العرب 

مستبرالر   أ  واعالوا  ث  يج ء "المؤرخو  العرب" فيرخيو  سمومة  بال تح ر، فالرحي 
، فربصالالروا مالالا كالالا  خافيالالا لىالالية   لىالالا تىالالي "الانالالو " التالال  كرالال ت البارالاليل لالال  ليالالونة

 م  حقاوق هللايا التار خ!
ولىالا رأسالةا جالب، وول الر  –واد يبرهللا  ما تىجر إلا المدرسالل الحديثالل مال  المسترالراي  

 مالالال  مالالال ج السالالال  بالعسالالالل، فيتنالالالونة  مخىصالالالي  لىحالالالق، –كالالالانتو  سالالالميه، وجرونيبالالالاو  
نالالال  ةي  ن اهللاالالالالل "لىميالالالل!" فيرخالالالاليو  لالالالالنة  بالالالال تح الالالالر.. يقالالالالو  االالالاوىة : إ  هللاالالالالؤالء كتالالالالاب 
منصال و ، يبالالدو  إلجالابة  بمالالا يروناله فالال  اإلسالال  مسالالتحقا لإللجالاب، فىالالوال أ  الممخالالي 
الت  ييكرونةا ممخي حقيقيل مالا يكروهللاالا! واالد كانالت هللااليص األمالور خافيالل لىينالا مال  اباللف 

سالال ، و نببال  لنالا أ  نتخالي "الالروش العىميالل" ونتجالرد مال  ألننا مترثرو  بعاط تنا نحو اإل
 العاط ل لمصىحل البحه العىم  ياته!
ا ال ْت }أفىيس هللايا ما اا  لنه رب العالمي :  ّنالوا اْلايت ابي  أ هللْالي  مي ْ  ط اوي  ل   و   ّأْنال ي    بياَلالييو آمي

ى ا ي    ل  ّنوا اَليي اري  و ْجه   آم  ر صّ  و اْاّ ّروا الَنة  َىّة ْ  آخي ّعو    ل ع   .[72 آ  لمرا :{]ي ْرجي
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أفمالالا كالالا  يجالالدر بنالالا بعالالد هللاالاليا البيالالا  الربالالان  الةالالادو: أال نرخالالي حقالالاوق ديننالالا لالال  ألالالداء 
 هللايا الدي ؟!

 دراسة خط االنحراف بأمانة:
ث  يبي  محمد اطب كيف ندرس التار خ بما له وما لىيه، دو  أ  تاو  هللاناي 

 ا تقويما لادال بالقسطاس المستقي . فيقو : التبطيل لىا انحرافاته، بل نقومة
حالالي  نراجالال  تالالار خ هللاالاليص ال تالالرة المتطاولالالل مالال  ال مالالا ، فسالالنجد وال رالالي انحرافالالا تالالدر جيا 
ل  حقيقل اإلسال . ولا  حج  هللايا االنحراف يجَس  ل  لمد، ويَكبالر حتالا يمالس فالرام 

معالالالال  اإلسالالالال   الصالالالورة، ويصالالالَبر إلالالالا جانبالالاله أو ّيْخ الالالا مالالالا بقالالال  فالالال  دنيالالالا الوااالالال  مالالال 
األصالالالىيل، إللطالالالاء هللاالالاليا اإليحالالالاء المسالالالمو  فالالال  النةايالالالل: أ  اإلسالالالال  االالالد انتةالالالا بنةايالالالل 
لصالالر الخى الالاء الرارالالدي  )أو حتالالا ابالالل يلالالي!( االالال فاوالالدة ترجالالا مالال  محاولالالل بعثالاله مالال  

 جديد.. 
وحي  نراج  ما كتالب لال  تالار خ هللااليص ال تالرة لتصالحي  مالنة  كتابتاله، فىال  تاالو  وساليىتنا 

 وْ ل  وا و  لّ دي الْ ف    ْ تّ ىْ ا اّ ي  ا ي و  } لىا خو االنحراف، فيلي مخالف لىمنة  الربان :هللا  التبطيل 
الال الالا ي الالا[. }152األنعالالا : ] {اب الالرْ ا اّ ي   ا   ك  ي    أ يُّة  ّنالالوا اَلالاليي اء   بياْلقيْسالالوي  ا الالَواميي    ّكوّنالالوا آم  د  ي  ّرالالة   ّلليَ
ل وْ  ى ا و  ّك ْ  ل   [.135النساء:{ ]أ ْنّ سي

إلالالا ت و الالر التالالار خ.. بالالل إننالالا فالال  حاجالالل إلالالا دراسالالل خالالو االنحالالراف  كالالال! ال نىجالالر أبالالدا
برمانالالل كامىالالالل وبتركيالالال . فةالالاليص هللاالالال  األخطالالالاء التالال  ارتابةالالالا المسالالالىمو  فالالال  أثنالالالاء سالالاليرهللا  
الطو ل لىا درب اإلسال ، واد تراامت حتا سدت الطر ق، وأورالكت فال  األخيالر أ  

  محاولتنالالالا الجديالالالدة فالالال –تق الالال  لىالالالا هللاالالاليص األمالالالل وتمحوهللاالالالا محالالالوا مالالال  الوجالالالود. فالالالنح  
فالال  حاجالالل رالالديدة إلالالا تبالالي  هللاالاليص األخطالالاء ودراسالالتةا،  -السالالتوناف السالالير فالال  الطر الالق

واسالالتيعاب لبرتةالالا، حتالالا نتجنبةالالا فالال  محاولتنالالا الجديالالدة، لاالال  ال نتعثالالر كمالالا تعثرنالالا مالال  
 ابل، ولا  ننقي أن سنا م  البوار حي  نعى  أو ر ء أصابنا بالبوار.

إلالا دراسالل خالو االنحالراف. ولاال ف هللانالاي فراالا وا الحا بالي  نح  إي  ف  حاجل "تربويالل" 
دراسته الستخالو العبرة منه، ودراسته لإليحاء بر  اإلسال  ل  يطبق إال فتالرة وجيال ة، 

 نتر ات جميىل غير اابىل لىتطبيق ف  لال  الواا ! -م  ث  –وأنه 
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يقالد  بةالا  هللانا حق يراد به حق، وهللاناي حق يراد به باطل، ف ال لما ف  الطر قل التال 
 هللايا الحق م  تةو ل وت خي  وتحر ف!

 مقدار االنحراف في العهد األموي:
 ث  يقو  محمد اطب: 

حالالي  نبالالدأ بالالال ترة األمويالالل فسالالنجد فالال  سياسالالل الحكالال  انحرافالالا لالال  الصالالورة المثاليالالل التالال  
تطبقت ف  فتالرة الخى الاء الرارالدي ، أبالر  معالمةالا تحالو  الحكال  مال  الخالفالل إلالا المىالي 

الخالفالالل بعالالدو ثالثالالو  لامالالا ثالال  "كمالالا أخبالالر الرسالالو  صالالىا   لىيالاله وسالالى : الع الالو  
 .(1)"يرت  المىي الع و 

صالالحي  أنالاله ال يوجالالد نالالو يحالالدد رالالكل الحكالال  فالال  الدولالالل اإلسالالالميل، فقالالد جالالاء الالالنو 
 لىا أمر   رويسيي : الرورى، الحك  بما أن    : 

 .[38الرورى:] { ْ ةّ ن  يْ ى ب  ر  وْ رّ   ْ هللاّ رّ مْ أ  و  }
 .[159آ  لمرا : ] {ري مْ   اأْل  في   ْ هللاّ رْ اوي ر  و  }
 .[44الماودة:{ ]   وْ رّ افي ا  الْ   ّ هللاّ  ي  وي ول  رّ ف    ّ        نْ ا أ  م  بي   ْ كّ حْ ي    ْ لَ   ْ م  و  }
ا ب ْين ّة ْ  اْحّك ْ  و أ  ي } هللّا ْ  ت َتبي ْ  و ال   ّللاَّ  أ ْن      بيم  ا ب ْع ي  ل  ْ  ي ْ تيّنوي   أ  ْ  و اْحي ْرهللّا ْ  أ هللْاو اء   أ ْن      م 
 .[49الماودة:] {إيل ْيي   ّللاَّ 

ولاالال  لالال  يالالرد نالالو تحديالالد رالالكل الحكالال : خالفالالل أ  مىالالي؟ مالالدى الحيالالاة أ  لمالالدة محالالددة؟ 
إلا غيالر يلالي مال  الت صاليالت اإلجراويالل التال  تالري أمرهللاالا الجتةالاد األمالل المسالىمل لنالد 

وسالالى  وواالال  فالال  لةالالد التطبيالالق. ولاالال  الالاليو نالالو لىيالاله حالالديه الرسالالو  صالالىا   لىيالاله 
بن  أميل بال عل هللاو انتقا  )الحك ( م  الخالفل إلا )المىي الع الو ( بمالا يالوح  باله 

 .(2)التعبير م  واوأ المتال  لىا الناس
 عدل ما سطره محمد قطب هنا قوله:أومن 

لىا أ  األمر اليو يجب التركي  لىيه كثيرا هللاو الحج  الحقيق  لالنحالراف الاليو واال  
 يل بالقياس إلا ما بق  م  حقيقل هللايا الدي  ف  لال  الواا .ف  لةد بن  أم
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الال -مالال  ابالاللكمالالا أرالالرنا مالالرارا  -إ  هللانالالاي أ   :ا ّيجَسالال  لالال  اصالالد وغيالالر اصالالد، م الالادصو هللْاما
اد ا الا لىالا هللااليا الالدي !  -ف ال لما بعدص -االنحراف اليو وا  ف  لةد بن  أميل

هللااليا الالدي  مالا ا  باايالا فال  األر    إ :وهللاو و هللْاالّ  يكيباله الوااال ! وأبسالو مالا يقولاله الوااال 
بعالالد واالالوأ انحرافالالات بنالال  اميالالل برربعالالل  -بالالدليل الصالالحوة اإلسالالالميل –إلالالا هللاالاليص الىحتالالل 

 لرر ارنا لىا وجه التقر ب!
 ورةادة الواا  تا  ..

ولاالال  الالاليو نر الالدص هللانالالا هللاالالو محاولالالل تحديالالد حجالال  يلالالي االنحالالراف بالقيالالاس إلالالا مالالا بقالال  
 سىيما م  الصورة.
هللابو  ل  اليروة الت  كانالت لىالا لةالد رسالو    صالىا   لىياله  لقد حده دو  ري

وسالى  والخى الاء الرارالدي  مال  بعالدص. وهللااليا الةبالالو  لال  تىالي الاليروة هللاالو ياتاله أحالد أسالالباب 
 الوهللا  اليو يتجسد ف  أيهللاا  بع  الناس م  أ  اإلسال  اد انتةا مني يلي الحي !

لال  يكال  ي تالر  أ  تالدو   -ةابكل رولت –نحب أ  نقرر بادئ يو بدء أ  تىي اليروة 
فالالال  األر  كثيالالالرا بعالالالد رسالالالو    صالالالىا   لىيالالاله وسالالالى ، أل  وجالالالودص برخصالالاله لىيالالاله 
الصالالة والسالالال  كالالا  لالالامال مةمالالا فيةالالا، كمالالا أ  أثالالر النرالالرة الجديالالدة كالالا  لالالامال مةمالالا 

 ال يتاررا  وال يدوما ! -بطبيعتةما –فيةا كيلي، وهللاما لامال  
يل اليو ارت ال  إلالا تىالي الاليروة االد ارت ال  إليةالا تطولالا ال أ  الج :ونحب أ  نقرر كيلي

تاىي الالا، وأ    لالال  ي الالر  لىالالا البرالالر أ  يرت عالالوا إلالالا تىالالي القمالال  الرالالاهللاقل فر الالا، وا   
نما ارت   يلي الجيالل ال ر الد إلالا تىالي الاليروة برناله  كا  اد حبب إلية  يلي بكل ترايد. وا 

 ةا ن سه تطولا ال تاىي ا.أخي المندوبات والمستحبات كرنةا فرو ، وأل   ب
 ون رب بع  األمثىل الت  تو   يلي..

الالالنَ إي }لقالالالد االالالرر   أخالالالوفة المالالالؤمني  بع الالالة  لالالالبع  فقالالالا  جالالالل رالالالرنه   {ة  و  ْخالالالإي     وْ ّنالالالمي ؤْ مّ ا الْ م 
وفر  التاافل بي  القادر   وغير القادر   فر الا لال  طر الق ال كالاة،  [.10الحجرات:]

 د بالالالاله الالالالالن س. أمالالالالا الالالالاليي  االالالالا    فالالالالية :وتالالالالري مالالالالا فالالالالوع يلالالالالي لىتطالالالالوأ بقالالالالدر مالالالالا تجالالالالو 
الالال ّ نْ ا أ  ى الالل      وْ رّ ثي ؤْ ّ الالو  } الالال وْ ل الالو    ْ ةي سي الالبي  ا   ك  الالص  خ    ْ ةي فقالالد تطولالالالوا مالال  لنالالالد  [,9الحرالالالر:] {ل  اص 

أن سالالة  بدرجالالل ألىالالا مالال  تطالالوأ القالالادر  ، فةالال  لالال  يتطولالالوا لالال  سالالعل بعالالد أ  اسالالتا وا 
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ألن سالالة ، بالالل آثالالروا لىالالا أن سالالة  مالال  كالالونة  فالال  حالالالل خصاصالالل، وتىالالي امالالل ال يقالالدر 
 لىيةا كل الناس، ول  ي تر ةا   لىا أحد م  الناس!

  بالالالالالي  والحالالالالالرا  بالالالالالي ، وبينةمالالالالالا الحالالالالالال"واالالالالالرر رسالالالالالو    صالالالالالىا   لىيالالالالاله وسالالالالالى  أ : 
مرتبةات، فم  اتقا الربةات فقد استبرأ لديناله، ومال  حالا  حالو  الحمالا أورالي أ  يقال  

( فوجالاله المسالالىمي  إلالالا اتقالالاء الرالالبةات. أمالالا (1))مت الالق لىيالاله لالال  النعمالالا  بالال  برالالير "فيالاله
الالاليي  االالالوا لالال  أن سالالة  : )كنالالا نتالالري تسالالعل ألرالالار الحالالال  مخافالالل أ  نقالال  فالال  الحالالرا ( 

د تطولالالالوا مالالال  لنالالالد أن سالالالة  بمالالالا لالالال  ي ر الالاله   وال رسالالالوله، تقربالالالا إلالالالا   وحبالالالا فالالال  فقالالال
 مب رته ور اص..

وبةالالاليا وياي وأمثالالالاله ت الالالرد يلالالالي الجيالالالل ال ر الالالد.. ولانالالالا ال نحاسالالالب أحالالالدا بمقت الالالا يلالالالي 
التطالوأ النبيالالل. وال نحاسالب بنالال  أميالل، وال بنالال  العبالاس، وال آ  لثمالالا ، وال غيالرهللا  مالال  

قم  الراهللاقل الت  وصل إليةا أفراد ف  المجتم  المسى  ف  لةالد الاليروة، الحكا  بتىي ال
 كالالا  لىالالا رأسالالة  الخى الالاء الرارالالدو  ر الالوا    لىالالية . إنمالالا نحاسالالبة  بمالالا فر الاله  
لىالالالية  فر الالالا، وجعالالالل النكالالالو  لنالالاله ينبالالالا يسالالالاءلو  لنالالاله أمالالالا    يالالالو  القيامالالالل، فيب الالالر 

 سبحانه لم  يراء، و ؤاخي م  يراء.
بعالالالالالد  لمالالالالالر ر الالالالال    لنالالالالاله، ولاالالالالال   -وال غيالالالالالرهللا  –ال نحاسالالالالالب بنالالالالال  أميالالالالالل  أو أننالالالالالا

نحاسبة  بما واال  فال  "المىالي الع الو " مال  متالال  ال ير الا   لنةالا. وال نؤاخاليهللا  
)خامسالالة  لمالالر بالال  لبالالد الع  الال ( فالال  التعامالالل مالال   -الخمسالالل –بع الالل الخى الالاء الرارالالدي  

اإلن الاع مال  بيالت المالا  لتالرليف بيت ما  المسىمي ، ولاال  نؤاخاليهللا  بتالرولة  ال اسالد فال  
اىالالوب النالالاس لحكمةالال  وألرخاصالالة  بينمالالا االالرر   أ  يكالالو  اإلن الالاع مالال  ال كالالاة لتالالرليف 
القىالالالالالوب لإلسالالالالالال . ونؤاخالالالالاليهللا  ب الالالالالرب كالالالالالل المعار الالالالالي  بالالالالالالعنف، بينمالالالالالا كالالالالالا  بعالالالالال  
المعار الالي  يحتجالالو  لىالالا مخال الالات بنالال  أميالالل، وال يسالالعو  إلالالا الحكالال  لمجالالرد إ احالالل 

طا ، وكالالالا  العالالالالج الصالالالحي  لسمالالالر هللاالالالو لالالالدو  بنالالال  أميالالالل لالالال  بنالالال  أميالالالل لالالال  السالالالى
 أخطاوة ، ال  رب المعار ي  اليي  احتجوا لىا تىي األخطاء.

فال  ياتاله انحرافالا، إنمالا  دف ع  خالصل القو  إي  أ  الةبو  ل  مستوى اليروة األولا ال يّ 
نتةالال  هللاالالو األمالالر الطبيعالال  المتواالال  بعالالد غيبالالل الرسالالو  صالالىا   لىيالاله وسالالى  وبعالالد أ  ي
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 264 

أثر النررة الجديدة ف  ن وس النالاس، وال يالؤدو يلالي الةبالو  كاليلي إلالا انتةالاء اإلسالال  
أو الاليو يىتال   بمالا فر اله  –م  األر ، فقالد جعالل   فال  المسالتوى العالادو لإلسالال  

سعادة أهللال األر  جميعا لو أنة  اتبعالوص والت مالوا باله، بمالا ال  -  فر ا وال ي  د لىيه
جالالاهللاى  يجالالرو تطبيقالاله فالال  األر ، وجعالالل جالال اءص فالال  اآلخالالرة هللاالالو  ّيتحقالالق مالال  أو نتالالا 

 الجنل.
نمالالالا الالالاليو يؤاخالالالي لىيالالاله بنالالالوا أميالالالل وغيالالالرهللا   هللاالالالو االنحالالالراف لالالال  هللاالالاليا  -كمالالالا أسالالالى نا –وا 

المستوى المى   إيا هللابطوا لنه. واد حده هللايا االنحراف بال عل، فمالا حجماله؟ ومالا أثالرص 
 وااع  لإلسال  لىا لةد بن  أميل؟ف  التطبيق ال

ك   أ  نسجل فقو حركالل االنسالياش اإلسالالم  فال  األر ، التال  تمالت فال  لةالد بنال  ي
أميل، لندح  كل وهللاال  بالر  اإلسالال  االد انتةالا بعالد لةالد الخى الاء الرارالدي !! إ  حركالل 

 يجو  النتر إليةا بةيا االلتبار.ال ت  اإلسالم  ليست مجرد توس  ف  األر ، وال 
لتالالالار خ، وأابالالالر حركالالالل إخالالالراج لىنالالالاس مالالال  إنمالالالا هللاالالال  أابالالالر حركالالالل "هللادايالالالل" لىنالالالاس فالالال  ا

التىمات إلا النور. واد يبالدو هللااليا الاالال  فال  حالس "المثق الي " ألو  وهللاىالل مجالرد ترالابه 
م  دلوى كل "دولل لتما!" أنةا نررت الح ارة ف  األر ، وأ  حركتةا التوسالعيل 

 كانت م  أجل نرر تىي الح ارة!
  والحالالديه: اإلمبراطور الالل ال رلونيالالل. فىننتالالر إي  فالال  تالالار خ "اإلمبراطور الالات" فالال  القالالدي

اإلمبراطور الالالل اآلرالالالور ل. اإلمبراطور الالالل ال ينيقيالالالل. اإلمبراطور الالالل الرمانيالالالل. اإلمبراطور الالالل 
ال ارسالالالاليل. اإلمبراطور الالالالل الةنديالالالالل. اإلمبراطور الالالالل الصالالالالينيل.. اإلمبراطور الالالالل البر طانيالالالالل. 

ل الروساليل.. إلالا آخالر تىالي اإلمبراطور ل ال رنسيل. اإلمبراطور ل األمر كيل. اإلمبراطور ال
 اإلمبراطور ات الجاهللاىيل الت  تع  بةا تار خ األر .. 

 كيف اامت أوال؟ ومايا نررت ف  األر ؟ 
ياللةالال فرمالالا ايامةالالا لىالالا التسالالى خ الالالة  لسالاليطرة الدولالالل و بالالالقوة، واةالالر اآلخالالر   وا  ، وا 

دونةا بمختىالالف األ ، وتحالالو ىة  خالالدما لتىالالي الدولالالل األ  يمالالدونةا بالرجالالا  المقالالاتىي ، ويمالال
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الخيرات لتنت ش هللا  وترالب  وتالتخ  لىالا حسالاب الجالاوعي  المقةالور   األيالء، فالرمر ال 
 .(1)أحسبه يحتمل المراء..

وكيلي ما نررته ف  األر , أو رال ء هللاالو؟ لال  تنرالر هللادايالل حالق وال رسالالل لالد , بالل 
 هللامةا العىو واالستابار ف  األر .

 خط االنحراف في العهد العباسي والعثماني:      
متحالدثا لال  خطالر االنحالراف فال  العةالد العباسال , و تاب  محمد اطالب مقولتاله المت نالل،  

خالالالالو االنحالالالالراف الالالالاليو بالالالالدأ مالالالال  األمالالالالو ي  االالالالد  اد انحرافالالالالا،  والعةالالالالد العثمالالالالان , مبيفنالالالالا أ 
وأ الي ت إليالاله انحرافالالات جديالالدة. وأ  الحكومالالل والمجتمالال  كىيةمالالا  ادا بعالالدا لالال  اإلسالالال  
بدرجات مت اوتل. وأ  هللايا كىه اد أدى إلا مصيرص الحتم  بالنسالبل لىحكومالل والمجتمال  

الوجود، وأصاب المجتم  مالا حسب سنل  ، ف الت الحكومل العباسيل  واال كامال م  
 أصابه م  الجراش. ولا  اإلسال  ياته ل  يك  اد  ا  م  الوجود..

إنمالالالا كانالالالت الدولالالالل العباسالالاليل فالالال  ببالالالداد )والدولالالالل اإلسالالالالميل فالالال  األنالالالدلس( فرولالالالا فالالال  
الرجرة، ج ت فماتت وسقطت. ولا  الرجرة ياتةالا كانالت مالا تال ا  حيالل الجاليور، االادرة 

بالالدال مالال  التال الالل.. وهللاكالاليا ولالالدت الدولالالل العثمانيالالل ال تيالالل التالال  لىالالا إنمالالاء فالالروأ جديالالدة 
مست الساحل لعدة ارو ، ورمىت راعل واسعل م  األر ، وخا ت وااو  كثيالرة مال  

 األلداء.
م   -لمدا–وال ترة العثمانيل ف  حاجل إلا لنايل خاصل ف  دراستةا، لاثرة ما روص 

 حقيقتةا، وكثرة ما ألصق بةا م  اتةامات.
 ا فترة لجيبل حقا، حوت كثيرا م  المتناا ات.إنة

فقالالالد كانالالالت فتالالالرة مالالالد وانحسالالالار فالالال  آ  واحالالالد، بصالالالورة ال ألىالالال  إ  كالالالا  لةالالالا مثيالالالل فالالال  
 التار خ.

 مد لسكرو هللااول، مكتس  مت وع، وانحسار فكرو وح ارو ف  يات واحد. 
 اوة لسكر ل وسياسيل مرهللاوبل الجانب ف  العال  أجم ، وفقر ف  العى  وال قه. 

                                                           

 .136-134كيف نكتب التاريخ اإلسالمي ص  (1)
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خالالالو مت الالا  فالال  خدمالالل اإلسالالال . ببيالالر ولالال  كالالاف بحقاوقالاله  حماسالالل دينيالالل مىتةبالالل، وا 
 ومراميه.

 ا   ثالالال  كالالالا  فالالال  النةايالالالل مالالالا كالالالا  مالالال  انحسالالالار سياسالالال  ولسالالالكرو وفكالالالرو ولىمالالال ، مالالالا
 العال  اإلسالم  يعيش آثارص إلا هللايص الىحتل.

ومالال  يلالالي واالالد واالال  فالال  هللاالاليص ال تالالرة مالال  االنحرافالالات والمسالالاوئ والمتالالال  رالال ء كثيالالر.. 
 فالصورة ف  مجمولةا ليست بالسوء اليو ّصوفيرص ل  لمد لبايل معينل.

أ  نعيالالالد تقر رنالالالا لسحالالالداه والواالالالاو  السالالالتخالو الحقيقالالالل  -فالالال  دراسالالالتنا هللاالالاليص –ولىينالالالا 
التار خيالالل، وو نةالالا بميالال ا  الحالالق الالاليو ال يتالالرثر بالالالةوى مالال  أو جانبيالاله: هللاالالوى الةجالالو  

 تمجيد ببير حق.. والتجر   ببير حق، وهللاوى الدفاأ وال
فالال     Wilfred Cantwell Smithيرالالير المسترالالرع الانالالدو المعاصالالر ول الالرد كالالانتو  سالالميه

" إلالا هللااليص الخاصاليل ISLAM IN MODERN HISTORYكتاباله: "اإلسالال  فال  التالار خ الحالديه 
فالالالال  مقارنالالالالل يعقالالالالدهللاا بالالالالي  اإلسالالالالال  والنصالالالالرانيل، فيقالالالالو : إ  النصالالالالرانيل أرجالالالالرت تحقيالالالالق 

نتامالاله المثالالال ( إلالالا اآلخالالرة، لىالالا التبالالار أنالاله مسالالتحيل التحقيالالق مىاالالوت الالالرب )يعنالال  
ف  الحياة الدنيا، أل  اإلنسا  خاطي بطبعه، ااصر بطبعاله، معالوج بطبعاله، فالال يمكال  
أ  يسالالتقي . أمالالا اإلسالالال  فقالالد التبالالر تحقيالالق مىاالالوت   هللاالالو مةمالالل اإلنسالالا  فالال  الحيالالاة 

لالالا تقالالوي  الالالدنيا ال فالال  اآلخالالرة. ولالاليلي يسالالعا المسالالىمو  داومالالا إ لالالا محاولالالل تطبيقالاله، وا 
لجىه التار خ كىما انحرفت ل  الطر ق، ولو  حوا برن سالة  فال  سالبيل يلالي، ومال  ثال  
فالالإ  الت الالحيل فالال  اإلسالالال  )يقصالالد الجةالالاد وا   لالال  يسالالمه باسالالمه!( لالاله حصالاليىل إيجابيالالل 
صالالالش مالالا الالالوج منالاله، بينمالالا الت الالحيل فالال  النصالالرانيل يات م ةالالو   فالال  وااالال  األر  وا 

مةالا ولاال  لتدوساله سىب ، مالؤدا  ص أ  يقالف النصالران  أمالا  لجىالل التالار خ المنحرفالل ال يقوف
وهللاو وااف مكانه، فةو ي  ل أ  تدوسه العجىل وتقتىاله لىالا أ  يسالم  لةالا أ  تتجالاو ص 

 .(1)وهللا  منحرفل، ولانه ال يبي  جةدا لتصحي  مسارهللاا وردهللاا إلا الصرا  المستقي 
 (2)هللايا المستررع!وهللا  مالحتل دايقل، بصرف النتر ل  خباوه 

                                                           

 .1966سنة  4من األصل اإلجنليزي، طبعة أكسفورد، ط 9اقرأ هذا يف الفصل التمهيدي الذي بدأ به كتابه ص (1)
هذا املستشرق من أخبث املستشرقني املعاصرين الذين تتلمذوا على مدرسة املستشرق جب )وهو أبرع من أستاذه  (2)

خبثه يف أنه يقر أبشياء عن عظمة اإلسالم ومتيزه ال تتوقع أن رجال غري مسلم يقر هبا، حىت إذا يف اخلبث!( ويتلخص 
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نتالالالا  وااعالالال  اابالالالل لىتطبيالالالق فالالال  لالالالال  الوااالالال ،  –لىالالالا كالالالل مثالياتالالاله  –إ  هللاالالاليا الالالالدي  
م صالالل مالال  لالالد  حكالالي  خبيالالر ليكالالو  وااعالالا معارالالا فالال  األر ، ال ليكالالو  رالالعارات، وال 

 ليكو  مثال معىقل ف  ال  اء.
لةاليا الالدي   اامت بتطبيق مثال  -أو ال بالتحديد ارونةا الم  ىل األولا–وهللايص األمل 

وأثبتالالت فالال  الواالالت  -مالال  برالالر تةا الاامىالالل–فالال  لالالال  الوااالال ، فارت عالالت إلالالا لالالال  المثالالل 
 ياته وااعيل هللايا الدي ، واابىيته لىتطبيق ف  لال  الواا .

 وتىي هللا  القيمل الحقيقيل لةيص ال ترة م  التار خ.
تالالل لىالالا وهللانالالاي حقالالاوق ينببالال  أ  يعىمةالالا الالالدارس ابالالل الالالدخو  فالال  الت صالاليالت، ثالال  ي

 يكر منةا بعد لىمه بالت صيالت: 
أوال: أ  العثمالالانيي  هللاالال  أببالال  المسالالىمي  جميعالالا إلالالا أوربالالا الصالالىيبيل، وا   كانالالت أوربالالا 
تار اإلسال  كىه وتحقد لىا المسالىمي  جميعالا. ويلالي أل  العثمالانيي  هللاال  الاليي  توغىالوا 

تولوا لىالا البىقالا  بالب و العسكرو ف  داخل أوربا أاثر مما توغل ال ت  العرب ، إي اس
كىه، وحاصرت جيورالة  فينالا وكالادت تسالتول  لىياله )كمالا حاصالرت بطرسالبرج لاصالمل 

وكالالادت تسالالتول  لىيةالالا(. وال تنسالالا أوربالالا أنةالالال   -لننجالالراد اآل –اإلمبراطور الالل الروسالاليل 
 ، وهللاالال  التالال  كانالالت مو الال  التالال ا هللا  وفخالالرهللا  1453اسالالتولوا لىالالا القسالالطنطينيل لالالا  
 انت مرك  اإلمبراطور ل الرومانيل الررايل.لىا مدى ارو  طو ىل، إي ك

يقالالالو  ول الالالرد كالالالانتو  سالالالميه، المسترالالالرع الانالالالدو المعاصالالالر فالالال  كتابالالاله: "اإلسالالالال  فالالال  
 ": ISLAM IN MODERN HISTORYالتار خ الحديه 

يقصالالد –"إلالا أ  االالا  كالار  مالالاركس واامالت الرالاليوليل كالالا  النبال  صالالىا   لىياله وسالالى  
 حيد لىح ارة البربيل اليو واجةته ف  تار خةا كىه. هللاو التحدو الحقيق  الو  -اإلسال 

نالاله لمالال  المةالال  أ  نتالاليكر كالال  كالالا  هللاالاليا التحالالدو حقيقيالالا، وكالال  كالالا  يبالالدو فالال  واالالت مالال   وا 
 األواات تةديدا خطيرا حقا.

                                                                                                                                                                      

ختدر القارئ املسلم على املديح، دس له السم ما يشاء، فيتناوله وهو خمدور! )انظر كتاب "املستشرقون واإلسالم "( . 
 حممد قطب.
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لقالالد كالالا  الةجالالو  مبارالالرا فالال  كالالال الميالالداني  الحربالال  والعقيالالدو، وكالالا  اويالالا جالالدا.. فقالالد 
قاطعالالات اإلمبراطور الالل الرومانيالالل" لتتسالالىمةا منةالالا فقالالدت المسالاليحيل دفعالالل واحالالدة "أجمالالل م

وا   واالالالالالوأ … القالالالالالوة الجديالالالالالدة، وكانالالالالالت فالالالالال  خطالالالالالر مالالالالال   الالالالالياأ اإلمبراطور الالالالالل بكامىةالالالالالا
  ل  يك  االو فال  العصالر الحالديه يلالي 1948تريكوسىوفاايا ف  اب ل الريوليل لا  

ال ال أ فال  ن الالوس البالرب المتةيالب، كمالالا كالا  لاليلي ال حالالف المسالتمر ارنالا بعالالد االر ، مالال  
 تىي القوة ال خمل المةددة الت  ال تاف وال تةدأ، و تارر انتصارهللاا بعد مرة.

وكما هللاو األمر م  الريوليل، كيلي كا  التةديد واالنتصارات )اإلسالميل( االاومي  فال  
واالد لمىالت العقيالدة الجديالدة بإصالرار لىالا إنكالار المبالدأ الرويسال  … لال  األفكار أي ا

 -فال  بطالالي–نسالالبل ألوربالا العقيالدة السالالاميل التال  أخالاليت لىعقيالدة المساليحيل التالال  كانالت بال
تبنالالال  حولةالالالا ح الالالارتةا. وكالالالا  التةديالالالد اإلسالالالالم  موجةالالالا بقالالالوة ولنالالالف، وكالالالا  ناجحالالالا 
مكتسحا ف  نصالف العالال  المساليح  تقر بالا. واإلسالال  هللاالو القالوة اإليجابيالل الوحيالدة التال  

 .(1)عررات الماليي "انت لت م  المسيحيي  أناسا دخىوا ف  الدي  الجديد وآمنوا به.. ب
وأل  العثمالالالانيي  كالالالانوا هللاالالال  الالالاليي  االالالاموا بمعتالالال  يلالالالي البالالال و داخالالالل أوربالالالا، وهللاالالال  الالالاليي  
اسالالتولوا لىالالا القسالالطنطينيل، فروربالالا تحقالالد لىالالية  حقالالدا صالالىيبيا ألنالالف وأحالالَد مالال  حقالالدهللا  

 الصىيب  لىا بقيل المسىمي .
حالالي  انحسالالر المالالد ثانيالالا: أ  العثمالالانيي  مببو الالو  مالال  أوربالالا الصالالىيبيل لسالالبب آخالالر، ف

 ، بالدأ 1492اإلسالم  العرب  ل  أوربا بسقو  آخر دو ىل إسالميل ف  األندلس لا  
التح   الصىيب  لب و بقيل العال  اإلسالم ، وجرى لعابةالا فال  رالةوة محمومالل لىق الاء 
لىا اإلسال . ولا  القوة العسكر ل لىدولل العثمانيالل أفال لتة ، فىال  يسالتطيعوا الن الاي إلالا 

اإلسالالالالالم  مالالالال  جةالالالالل الرالالالالرع لالسالالالالتيالء لىالالالالا بيالالالالت المقالالالالدس كمالالالالا صالالالالنعوا فالالالال  العالالالالال  
الحالالروب الصالالىيبيل األولالالا، واحتالالاجوا إلالالا الالالدورا  البطالال ء مالال  جةالالل البالالرب. ثالال  إنةالال  
بالالدال مالال  تحقيالالق أحالمةالال  فالال  رالال  حالالرب صالالىيبيل رالالامىل، وجالالدوا الجيالالوش اإلسالالالميل 

تمالالا  البالال وة الصالالىيبيل فالال  العثمانيالالل هللاالال  التالال  تبالال و ديالالارهللا  فالال  أوربالالا ياتةالالا، وتعطالالل إ

                                                           
 106، 105، ص 1966بعة اكسفورد، الطبعة الرابعة سنة ولفرد كانتول مسيث، اإلسالم يف التاريخ  احلديث، ط1

 من األصل االجنليزي.



 269 

وااالال  األمالالر لالالدة االالرو ، حتالالا  الالع ت الخالفالالل العثمانيالالل واسالالتطالوا إسالالقاطةا.. لالاليلي 
 يرتد حقدهللا  لىيةا.

ثالثا: إ  الصةيونيل العالميل تالبب  الدولالل العثمانيالل بب الا خا الا أل  السالىطا  لبالد 
الحميالالد رفالال  إلطالالاء اليةالالود وطنالالا اوميالالا فالال  فىسالالطي  لىالالا الالالرغ  مالال  كالالل اإلغالالراءات 
التالالالال  االالالالدمةا لالالالاله هللارتالالالال   وغيالالالالرص مالالالال  الصالالالالةيونيي ، لالالالاليلي االالالالرروا اإلجةالالالالا  لىالالالالا الدولالالالالل 

قالالدهللا  تالالل يط الال  فالال  كتابالالاتة  لالال  الخالفالالل بالتعالالاو  مالال  الصالالىيبيل العالميالالل، ولاالال  ح
العثمانيالالل ، فالتقالالت رالالةوة الصالالىيبيل العالميالالل مالال  الصالالةيونيل العالميالالل فالال  ترالالويه صالالورة 
الخالفل العثمانيل، وكتبوا لنةا ف  مراجعة  التار خيل أسوأ ما يمك  أ  يكتالب لال  أو 

خي  العالرب.. إال فترة م  تار خ العال ! وتىي هللا  المراج  الت  ينقل لنةا معتال  المالؤر 
 م  رح  ربي! 

رابعالالالا: أ  المخطالالالو الصالالالىيب  الصالالالةيون  كانالالالت لالالاله مصالالالىحل اويالالالل فالالال  ت تيالالالت الدولالالالل 
العثمانيل والعال  اإلسالم ، حتا يستطيعوا أ  يبتىعوا أج اءص المت رال لعمالل بعالد لقمالل، 
بعالالد أ  لجالال وا لالال  مواجةالالل الدولالالل والتبىالالب لىيةالالا مجتمعالالل، لالاليلي سالالعوا بكالالل الوسالالاول 

لالالا إثالالالارة الاراهللايالالالل الرالالديدة  الالالد العثمالالالانيي  فالال  المنطقالالالل العربيالالالل خاصالالل لتنسالالالىخ لالالال  إ
الدولالالالل العثمانيالالالل، ورالالالجعوا تىالالالي الاراهللايالالالل بكالالالل الوسالالالاول بمالالالا فالالال  يلالالالي الترالالالني  بالالالالحق 
وبالباطالالالالل لىالالالالا العثمالالالالانيي  والحكالالالال  العثمالالالالان . ثالالالال  جعىالالالالوا تىالالالالي الاراهللايالالالالل التالالالال  أثاروهللاالالالالا 

ور ا أوال، ث  بواسطل لورنس بعد يلي( جال ءا مال  برن سة  )ل  طر ق نصارى لبنا  وس
التار خ، كرنما حدثت م  تىقاء ن سالةا ببيالر تحالر  ! ثال  لالادوا يسالتبىونةا فال  الترالني  

 لىا الدولل العثمانيل!
خامسا: أنة  كانوا يعت مو  إ الل الحك  اإلسالم  ل  األر ، بالتبارص العقبل الابالرى 

إلسالالالم ، فكالالا  ال مالالا لةالال  ترالالويه صالالورته فالال  فالال  سالالبيل تمكالالي  أاالالدامة  فالال  العالالال  ا
ن وس المسىمي  وتار ةة  فياله، ليسالةل لىالية  ااتاللاله. لاليلي سالعوا إلالا ترالويه التالار خ 

حتالالالا بعالالالد أ  –اإلسالالالالم  كىالالاله، ولاالالالنة  ركالالال وا بصالالال ل خاصالالالل لىالالالا الحكالالال  العثمالالالان  
  و الخموا ساليواته، حتالا جعىالوص كىاله ساليوات، لين الروا النالاس مال  الحكال -أسقطوص بال عالل

كىمالالالا حالالال  المسالالالىمو  لىحكالالال  اإلسالالالالم   -اإلسالالالالم  لامالالالل. وتالالالل دلالالالاتة  ولمالؤهللاالالال 



 270 

يقولو  لة : هللال نسيت  الحك  العثمالان  ومتالماله؟ هللااليا هللاالو الحكال  اإلسالالم   -الررل 
 إ  كنت  تر دو !

لةاليص األسالالباب مجتمعالالل لمالالدت الصالىيبيل الصالالةيونيل إلالالا و الال  أابالر اسالالو ممكالال  مالال  
مان ، مستبىي  ما وا  بال عل م  هللااليا الحكال  مال  متالال  الترويه ف  صورة الحك  العث

وأخطالالاء وانحرافالالات، جسالالموهللاا وكبفروهللاالالا لتبالالدو هللااوىالالل مر عالالل ممقوتالالل، حتالالا ي الالمنوا أال 
يحالال  المسالالىمو  أبالالدا لىعالالودة إلالالا الحكالال  اإلسالالالم ، مادامالالت آخالالر صالالورة لالاله هللاالال  تىالالي 

 أ.هللاال.  (1)الصورة الار ةل الممقوتل!
ب محمد اطب، لمالا فال  دراسالته مال  لمالق، ومالا فال  وجةتاله أطىنا االاتباس هللانا م  كتا

م  صدع، وما ف  خطه التدا  وتوا   بي  المتحالامىي  لىالا تار خنالا، والمبالالبي  فال  
الالالدفاأ لنالاله إلالالا حالالد التاىالالف وااللتسالالاف، وكالاليلي أردنالالا أ  ننصالالف محمالالد اطالالب ممالال  

الخاصالل،  ، فنبالي  أ  الرجالل هللانالا لاله رؤ تالهص برناله يتبنالا خالو رالقيقه فال  كالل رال ءاتةمو 
 وفكرص المستقل.

 ضرورة خلع المنظار األسود والمكبِّر:
إننالالا نوصالال  هللانالالا ونؤكالالد ب الالرورة النتالالرة المو الالوليل المحايالالدة، ووجالالوب خىالال  المنتالالار 

 األسود، والمنتار المكبفير.
وأاثالالر الالاليي  يتحالالدثو  لالال  تار خنالالا، و نتالالرو  إليالاله مالال  وراء منتالالار أسالالود، أو 

أفكالالالالالارهللا  األساسالالالالاليل مالالالالال  خالالالالالارج حالالالالالدودنا، مالالالالال  أسالالالالالاتيتة  منتالالالالالار مكبالالالالالر: إنمالالالالالا اسالالالالالتقوا 
 المسترالالراي ، الالاليي  ينتالالرو  إلالالا تار خنالالا وتراثنالالا كىالاله مالال   اويالالل غربيالالل، تالال درو كالالل مالالا
هللاو ررا ، وم  وراوةا لصبيل صالىيبيل كامنالل، تاالرص كالل مالا هللاالو إسالالم ، ومال  خالال  

 مصىحل استعمار ل دافعل، تسخر العى  لسهللاواء والمناف ! 
 ا، إال م  لص  ربي، واىيل ما هللا .مسترراي  م  تراثنهللايا رر  ال

ومالالالالا أبىالالالال  مالالالالا وصالالالال ة  بالالالاله العالمالالالالل أبالالالالو الحسالالالال  النالالالالدوو فالالالال  مالالالالؤتمر "اإلسالالالالال  
والمسترالالالراو "، الالالاليو لقالالالد منالالالي سالالالنوات بمدينالالالل "ألتالالال  كالالالرص" بالةنالالالد: أنةالالال  أرالالالبه رالالال ء 

 ! بم تر  القمامل، ال تق  ألينة  إال لىا القايورات، وأابر هللامة  البحه لنةا
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وهللاكاليا رأينالاهللا  مالولعي  بتتبالال  العالورات، والبحاله لالال  نقالا  ال العف واالنحالالراف، 
وا   وهللات أسانيدهللاا، ول  تثبتةا الروايالل وال الدرايالل، ويلالي إلبرا هللاالا وتقو تةالا وت الخيمةا، 
والنتر إليةا م  خال  مجةر )ميكروسكوب( مكبر، يجعالل مال  الحبالل ابالل، ومال  القالو 

 جمال، بل م  النمىل فيال! 
الرمالالو  المرالالرال التالال  أجمالال  المسالالىمو  فالال  لصالالورهللا  كىةالالا لىالالا ف الالىةا حتالالا 

الالال ص المسالالالىمو  دَ ولتمتةالالالا، حالالالاولوا أ  يحطموهللاالالالا، مثالالالل: لمالالالر بالالال  لبالالالد الع  الالال ، الالالاليو ل 
 دي ، وربةوص بجدص لمر ب  الخطاب.خامس الرار

فقد رأينا مم  فتحت لة  الصحف أبوابةا ليكتالب، يتةماله بسالوء اإلدارة، والجةالل 
الاتصالالاد، والتسالالبب فالال  خالالراب الدولالالل! هللاكالاليا االالا  أحالالدهللا  بكالالل تالالبج ، لىالالا بالسياسالالل وا

 (1)حي  داف  ل  طاغيل األمو ي  الحجاج ب  يوسف!
ولو كا  المجتم  المسى  بالسوء، اليو يصالور باله لةالد بنال  أميالل: مالا اسالتطاأ 
أ  يمد رعاأ اإلسال  إلا تىي اآلفاع الراسعل ف  آسيا وأفر قيل وأوربالل ، مال  الصالي  

اا إلالالا األنالالدلس غربالالا.. أو كالالا  بالسالالوء الالاليو يصالالور بالاله فالال  لةالالد بنالال  العبالالاس: مالالا رالالر 
ات األر  بنورهللاالا لالدة استطاأ أ  يقي  هللايص الح ارة الراودة الت  لىمت العالال ، وأرالر 

 ارو .
وم  المعىو  أ  انحراف حاا  م  الحكا  ف  تىي العصور، ل  يك  ليؤثر فال  

الرالالعب فكالالرا وخىقالالا ورالالعورا وسالالىوكا. فىالال  تاالال   سالالير المجتمالال  كىالاله، والتالالرثير فالال  ألمالالاع
لدى السىطل أجة ة وال مؤسسالات االادرة لىالا مثالل هللااليا التالرثير، كمالا فال  لصالرنا، الاليو 
تسالالتطي  الدولالالل بوسالالاطل األجةالال ة التربويالالل والثقافيالالل واإللالميالالل أ  تصالالن  فكالالر الرالالعب 

 الوجةل الت  تر د، إلا حد كبير. ويواه، وتوجه مرالرص وسىوكه،
ال رورو لم  ير د أ  يكتب تار خنا اإلسالم  م  جديد، بل لال مال   إ  م 

ير د أ  يقرأ هللايا التار خ اراءة صالحيحل، بعيالدة لال  البىالو والت الر و: أ  يخىال  مال  فالوع 
لينيالاله المنتالالار األسالالود، الالاليو يىالالو  لالاله كالالل مالالا يالالراص بىالالو  االالات ، فالالال يالالرى أمامالاله رالاليوا 

الالاليو ي الالخ  األرالالياء يجعىةالالا أابالالر مالال  كمالالا يخىالال  المنالالاتر المكبالالر مرالالراا أو ناصالالعا. 
وأ  ينتر إلا األمور والوااو  واألرخاو نترة منصال ل، حجمةا بر عاف م ال ل. 
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مىت مالل بمالا أمالر   باله مال  القسالالو والعالد  الاليو اامالت باله السالماوات واألر ، مةتديالالل 
ْ     و أ اييّموا * اْلميي  ا ي  في  ت ْطب ْوا أ الَ }بالمنة  الوسو اليو هللادى إليه القرآ :   بياْلقيْسالوي  اْلالو 

ّروا و ال    .[9 ،8الرحم :] {اْلميي  ا    ّتْخسي
 االستفادة من المنهجيات المعاصرة:

ويحس  بالمؤرا المسى  أو الاليو يتعالر  لاتابالل تار خنالا اإلسالالم : أ  يسالت يد 
 الت  تةالرت فال  البالرب, وتالرثر بةالا كثيالر ,(1)الحديثل والمعاصرة« المنةجيات»م  كل 

م  أهللال المررع, إيجاباا أو سىباا, لىا أ  ينتر إلالا هللااليص المنةجيالات نتالرة مو الوليل 
رهللاالالالا  حياديالالالل, ال يعاديةالالالا مالالال  ابالالالل أ  يعرفةالالالا و درسالالالةا, وال يرخالالاليهللاا ا الالاليل مسالالالىمل بّعج 

رهللاا.  وّبج 
فما كا  منةا نافعا ف  دراسالل تار خنالا أو كتابتاله مال  جديالد, أخاليناص وانت عنالا باله, 

المؤم  أَنا وجدهللاا فةو أحالق النالاس بةالا. وال ساليما مالا يتعىالق باسالتخدا  فالحكمل  الل 
اآلليالالالات العىميالالالل التالالال  وفرتةالالالا العىالالالو  االجتماليالالالل واإلنسالالالانيل مالالال  اإلحصالالالاء والرصالالالد, 

 والقياس والتحىيل والمقارنل وغيرهللاا, فةيص ال يرف ةا لاال.
 أل  يالدخل وما كا  يحتاج إلا تعديل لدلنا فياله, حتالا يبالدو صالالحا لنالا, االابالا 

 ف  منتومتنا ال كر ل والمنةجيل.
وما كا  منةا منافيا لمسىماتنا الدينيل وال كر الل: ألر النا لناله, فىاليس هللانالاي مال  
ي الالر  لىينالالا أ  نرخالالي مالالا ال ين عنالالا, أو مالالا يتنالالاا  مالال  أصالالو  هللاو تنالالا وخصوصالاليتنا 

الالالي ليي  العقديالالالل والثقافيالالالل والح الالالار ل. بوصالالال نا أمالالالل وصالالال ةا   بقولالالاله: } ك  ْىن الالالاّا ْ  و  ع   ّأَمالالاللا  ج 
طاا س  اء   ليت ّاوّنوا و  د  ى ا ّرة  ي ّكو    الَناسي  ل  ى ْيّك ْ  الَرّسو ّ  و  ا ل  ةييدا  [.143{ ]البقرة:ر 

و بنبالالال  أ  ننبالالاله هللانالالالا إلالالالا الخطالالالر مالالال  تحر الالالف تالالالار خ أمتنالالالا, لحسالالالاب فىسالالال ات 
آ , وانحرفوا وثقافات أخرى, بدلوى )القراءة المعاصرة( لىتار خ. فقد حَرف بع ة  القر 

به ل  طبيعتاله, ورسالالته وم المونه, لخدمالل أيالديولوجيات وثقافالات مبالايرة, بالل معاديالل, 
تحالالالت هللاالالاليص الالالالدلوى العر  الالالل ال او الالالل: القالالالراءة المعاصالالالرة لىقالالالرآ ! ليخرجالالالوا لىينالالالا بالالالدي  
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جديالالد: لالال  يعرفالاله رسالالو   , وال أصالالحابه, وال التالالابعو  لةالال  بإحسالالا , وال لىمالالاء األمالالل 
 ا ومدارسةا طوا  أربعل لرر ارناا.ف  كل مياهللابة

يا كا  هللايا حالده فال  القالرآ  المح الو، بح الر   تعالالا, فالال غالرو أ  يحالده  وا 
 مثىه وأاثر منه ف  تحر ف التار خ!

 النظرة الشمولية للتاريخ:
ونيكفير ف  ختا  حديثنا هللانا بما سبق أ  نبةنا لىيه, وأف نا فيه, وهللاو:  الرورة 

 النترة الرامىل لتار خنا.
يجالالب لىالالا مالال  يكتالالب هللاالاليا التالالار خ كتابالالل تنصالالف الحقيقالالل: أ  ينتالالر إليالاله مالال  
أفق أوس , فال يقتصر لىا التار خ العسكرو, والسياس , ولىا طبقل المىوي واألمالراء 

 والقواد, كما غىب يلي لىا تار خنا اإلسالم  م  ابل.
ؤرا بالالالل يجالالالب أ  تتسالالال  داوالالالرة التالالالار خ ليرالالالمل المجتمالالال  كىالالاله, والحيالالالاة كىةالالالا, فيالالال

لىجمالالاهللاير كمالالا يالالؤرا لىحكالالا . و الالؤرا لىعىمالالالاء والصالالىحاء, كمالالا يالالؤرا لىخى الالاء والالالالو راء, 
ويعنالالا بالطبقالالات المست الالع ل مالال  ال الحالالي  والعمالالا  والحالالرفيي  وصالالبار التجالالار, كمالالا 

ويعنالالالا بالالالالقرى الناوبالالالل لنايتالالاله بعاصالالالمل  يعنالالالا بطبقالالالات السياسالالاليي  وأصالالالحاب المىالالالي.
 الخالفل أو المىي.

ا  بتار خ المؤسسات االجتماليالل المختى الل: المالدارس والجامعالات و نبب  االهللاتم
والجوامالال , والمكتبالالات, والق الالاء والمحالالاا , وال تالالوى والم تالالي , واألواالالاف, والمسترالال يات 

 والبيمارستانات, والتاايا والربو والسبل ودور األيتا  وغيرهللاا.
وا نالل: يجالب أ  بةيص الروش، وبةيص البصيرة، وبةيص الرؤيل، وبةاليص الوسالطيل المت

ينتر إلا التار خ، وأ  ّيْكت ب التار خ، إيا أردنالا نحال  أ  نكتباله ألن سالنا، ولال  يالرد غيرنالا 
أ  نكتبه له كما ير د. بةاليا المالنة  العالاد : ننصالف آباءنالا، وننصالف أن سالنا، وننصالف 

 ديننا، وننصف ح ارتنا، وابل يلي كىه ننصف الحقيقل. 
والر الا، وفال  الحالب والاالرص. واهللاالدنا سالواء الىة  ألةمنا كىمالل الحالق فال  الب الب 

 السبيل. آمي .
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 الفهرس
 م  الدستور اإللة 
 م  مركاة النبوة

 مقدمل
( جور العلمانيين على التاريخ اإلسالمي وتحريفهم له وقسوة بعض 1)

 اإلسالميين عليه
 إبطا  دلوى أ  الرر عل ل  تطبق إال ف  لةد لمر -1
 حقيقل دلوى العىمانيي  -
 أغال  أو مبالطات ثاله ف  هللايص الدلوى  -
 )أ( اخت ا  لةد الراردي  إلا لةد لمر فقو 
 )ب( تارار النمويج العمرو بصورة أو أخرى  
 )جال( المجا فل بتجر   التار خ اإلسالم  كىه. 
 ارنا 13الرر عل كانت أساس المجتم  اإلسالم  طوا  -2

 الحجاج ينحن  إيلانا لىرر عل
اترثير الحكا  ف  ا  لرعوب ف  يلي ال م  كا  محدودا

 نمويج صارا لتحر ف التار خ -3
 دلوى اتةا  لمر ب  لبد الع    بالجةل بالسياسل واإلدارة -
 دلوى يكيبةا المنطق واإلجماأ والتار خ الموثق -
 وااعل سور مدينل حمو -
 آثار سياسل اب  لبد الع    ف  واا  الناس -
 مواف الااتب م  الحجاج -
 بع  الدلاة لىا التار خ اإلسالم اسوة  -4
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 كال  األستاي المودودو ل  التار خ وما فيه م  غىو -
 مقولل الريةد سيد اطب -
 كال  الريخ الب ال  -
 رةادات لىماء اسوا لىا التار خ اإلسالم  -5

 رةادة الريخ الب ال  -

 كىمل الرةيد سيد اطب -

 رةادة المودود -

 كىمل د. الجابرو  -

 األموية والعباسية وموقفهما من شريعة اإلسالم( الدولتان 2)
 دولل بن  أميل: دولل ال توحات والترسيس الح ارو  -1

 فر ل تايبةا حقاوق الدي  وحقاوق التار خ -

 سيرة معاويل مؤسس دولل بن  أميل -

ثي  تىموا بن  أميل -  األخبار و  والبا بو  م  المْحد 
 الراردة رأو اب  خىدو  ف     فترة معاويل إلا الخالفل -

 الوليد ب  ي  د و   د ب  الوليد -

 دولل نب  العباس: دولل العى  وا دهللاار الح ارة -2
 دولل ا دهللاار العى  والمدنيل -

 بحه د. النرار ل  المنة  العىم  ل  المسىمي  -

 رةادة لوبو  ل  مناهللا  العرب العىميل -

 تراثنا العىم  واألدب  اليو لدت لىيه العوادو -

 ىا النة ل األدبيلف ل العرب واإلسال  ل -

 خ له مآثر ومفاخري( تار 3)
 لمق الجانب الرَبان  ف  تار خنا -1
 أثر الدي  ف  ح ارتنا -

 تعانق الدي  والعى  ف  تار خنا اإلسالم  -
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 التالا  بي  النقل والعقل -

 و وش المعان  اإلنسانيل ف  تار خنا -2
 أصالل معنا البر والخير -

 المسىمي المؤسسات الخير ل ف  تار خ  -

 رسوا القي  األخالايل ف  تار خنا -3
 خىق الرحمل -

 المستر يات الخير ل ف  تار خنا اإلسالم  -

 مجا  الرحمل بالحيوا  -

 رةادة لوبو  لىجانب األخالا  -

 ريوأ التسام  الدين  ف  تار خنا -4
 أساس التسام  م  القرآ  -

 السنل النبويل تؤكد التسام  -

 سماحل الصحابل م  غير المسىمي  -

 سماحل األومل وال قةاء -

 التراف المنص ي  م  البربيي  -

 التسام  ف  العصر   األموو والعباس  -

 ادرة اإلسال  لىا االنترار السىم  -5
 انترار اإلسال  ب  اوىه واوته الياتيل -

 اإلسال  دي  طيار -

 رةادة غوستاف لوبو   -

 توماس أرنولد ينصف اإلسال  -

 القدرة لىا تجاو  المح  الابرى  -6
 محنل الردة (أ)

 ال تنل الابرى بي  الصحابل)ب( 
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 )ج( حروب ال رنجل )الصىيبيي (
 )د( محنل ال حف التترو 

 رمس اإلسال  تبرب ف  مكا  لتطى  ف  مكا  آخر -
 ( من المسئول عن تشويه تاريخنا4)

 المؤرخي  المسىمي  مسووليل -1
 تدو   التار خ -

 نقد اب  خىدو  لىمؤرخي  ابىه -

والتجديد متصل ف  اإلسال  )او  العالمل أب  الحس  تار خ اإلصالش  -
 الندوو(

 مسووليل كتب األدب -2
ثي  -3  مسووليل المحدفي

 ( في إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي5)
 لمايا التنادو بإلادة كتابل التار خ اإلسالم  -1

 تار خنا كما تر دص القوى الابرى  -

 م  يكتب التار خ اإلسالم ؟ وكيف يكتب؟ -2
 آفتا  يجب التحرر منةما:  عف التوثيق, وسوء الت سير لسحداه -

 ألداء التار خ ولبيدص -

 مدرسل جديدة لاتابل التار خ -

 دفاأ د. لويس ل  بن  أميل -

 التدا  محمد اطب ف  نترته إلا التار خ اإلسالم  -

  رورة خى  المنتار األسود والمكبفر -

 االست ادة م  المنةجيات المعاصرة -

 يل لىتار خالنترة الرمول -
 
   



 279 

 
 
  
 

 


