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 بدم هللا الخحسن الخحيم
 مقجمة ىامة

يغ ، كعمى آلو الحسج هلل رب العالسيغ ، كالرالة كالدالـ عمى سيج األنبياء كالسخسم
 كصحبو أجسعيغ ، كمغ تبعيع بإحداف إلى يـػ الجيغ .

 أما بعج :
فإف الكالـ عغ الحزارة اإلسالمية حجيث لو شجػف ، فعشجما أكـخ هللا تعالى ىحه 

}ُكشُتْع َخْيَخ اؿ تعالى : قاألمة بالخسالة الخاتسة كجعميا خيخ أمة أخخجت لمشاس كسا 
َتْأُمُخكَف ِباْلَسْعُخكِؼ َكَتْشَيْػَف َعِغ اْلُسشَكِخ َكُتْؤِمُشػَف ِباّلّلِ َكَلْػ آَمَغ أَْىُل  ُأمٍَّة ُأْخِخَجْت ِلمشَّاسِ 

ْشُيُع اْلُسْؤِمُشػَف َكَأْكَثُخُىُع اْلَفاِسُقػَف{ )  ( سػرة آؿ عسخافٓٔٔاْلِكَتاِب َلَكاَف َخْيًخا لَُّيع مِّ
أداء األمانة ، كسا قاؿ تعالى : أمخىا أف تكػف شاىجة عمى الخمق بتبميغ الخسالة ك  

ُسػُؿ َعَمْيُكْع َشِييًجا  }َكَكَحِلَظ َجَعْمَشاُكْع ُأمًَّة َكَسًصا لَِّتُكػُنػْا ُشَيَجاء َعَمى الشَّاِس َكَيُكػَف الخَّ
ُسػَؿ ِمسَّغ يَ  شَقِمُب َعَمى َعِقَبْيِو َكَما َجَعْمَشا اْلِقْبَمَة الَِّتي ُكشَت َعَمْيَيا ِإالَّ ِلَشْعَمَع َمغ َيتَِّبُع الخَّ

ِس َكِإف َكاَنْت َلَكِبيَخًة ِإالَّ َعَمى الَِّحيَغ َىَجػ ّللّاُ َكَما َكاَف ّللّاُ ِلُيِزيَع ِإيَساَنُكْع ِإفَّ ّللّاَ ِبالشَّا
 ( سػرة البقخةَٖٗٔلَخُؤكٌؼ رَِّحيٌع{ )

ُ  : يقتزي ذلظ أف يكػنػا أىال لحسل ىحه األمانة  لمشاس ، كسا قاؿ تعالى  }َكَعَج ّللاَّ
اِلَحاِت َلَيْدَتْخِمَفشَُّيع ِفي اأْلَْرِض َكَسا اْسَتْخَمَف الَِّحيَغ ِمغ  الَِّحيَغ آَمُشػا ِمشُكْع َكَعِسُمػا الرَّ

َلشَُّيع مِّغ َبْعِج َخْػِفِيْع َأْمًشا َيْعُبُجكَنِشي اَل  َقْبِمِيْع َكَلُيَسكَِّشغَّ َلُيْع ِديَشُيُع الَِّحؼ اْرَتَزى َلُيْع َكَلُيَبجِّ
 ( سػرة الشػػػرُ٘٘يْذِخُكػَف ِبي َشْيًئا َكَمغ َكَفَخ َبْعَج َذِلَظ َفُأْكَلِئَظ ُىُع اْلَفاِسُقػَف{ )

}ُىَػ  فانصمق السدمسػف في األرض كفقًا ألمخ هللا تعالى ليع بحلظ كسا قاؿ تعالى :
يِغ ُكمِِّو َكَلْػ َكِخَه اْلُسْذِخُكػَف{ الَِّحؼ َأْرَسَل َرُسػَلُو ِباْلُيَجػ َكِديِغ اْلَحقِّ لِ  ُيْطِيَخُه َعَمى الجِّ

 ( سػرة التػبةٖٖ)
  فاتحيغ لمقمػب كالعقػؿ  كالشفػس ، كمصيخيغ ليا مغ كل رجذ كإثع ، 

تػاجو اليـػ مغ الجاىمية الذاممة في األرض ، نفذ ما كانت  األمة السدمسةإف ىحه 
مييا ىحه اآليات ، لتحجد عمى ضػئيا مػقفيا ، التي تشدلت ع السؤمشة تػاجيو العربة

أف تقف كقفة شػيمة أماـ  -مغ ثع  -كلتديخ عمى ىحا الزػء في شخيقيا ; كتحتاج 
 ىحه اآليات ، لتخسع شخيقيا عمى ىجاىا .
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لقج استجار الدماف كييئتو يـػ جاء ىحا الجيغ إلى البذخية ; كعادت البذخية إلى مثل 
ـ تشدؿ ىحا القخآف عمى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع السػقف الحؼ كانت ؼيو يػ 

 كيـػ جاءىا اإلسالـ مبشيا عمى قاعجتو الكبخػ:"شيادة أف ال إلو إال هللا" . . 

لقج كانػا يقػلػف كسا قاؿ ربعي بغ عامخ ، كححيفة بغ محرغ ، كالسغيخة بغ شعبة ، 
احجًا بعج كاحج في ثالثة جسيعًا لخستع قائج جير الفخس في القادسية ، كىػ يدأليع ك 

أياـ متػالية ، قبل السعخكة:ما الحؼ جاء بكع ? ؼيكػف الجػاب:هللا ابتعثشا لشخخج مغ 
شاء مغ عبادة العباد إلى عبادة هللا كحجه . كمغ ضيق الجنيا إلى سعتيا . كمغ جػر 

مشو  األدياف إلى عجؿ اإلسالـ . . فأرسل رسػلو بجيشو إلى خمقو ، فسغ قبمو مشا قبمشا
 كرجعشا عشو ، كتخكشاه كأرضو . كمغ أبى قاتمشاه حتى نفزي إلى الجشة أك الطفخ" .

كىػ يعمع أف رستع كقػمو ال يعبجكف كدخػ بػصفو إليا خالقا لمكػف ; كال يقجمػف لو 
شعائخ العبادة السعخكفة ; كلكشيع إنسا يتمقػف مشو الذخائع ، ؼيعبجكنو بيحا السعشى 

كيشؽيو ; فأخبخه أف هللا ابتعثيع ليخخجػا الشاس مغ األنطسة الحؼ يشاقس اإلسالـ 
ية  كىي  -كاألكضاع التي يعبج العباد فييا العباد ، كيقخكف ليع بخرائز األلـػ

] كىي األدياف [  -الحاكسية كالتذخيع كالخزػع ليحه الحاكسية كالصاعة ليحا التذخيع 
 . . إلى عبادة هللا كحجه كإلى عجؿ اإلسالـ .

---------------- 

إف ىشاؾ مبخرًا ذاتيًا في شبيعة ىحا الجيغ ذاتو ; كفي إعالنو العاـ ، كفي مشيجو 
الػاقعي لسقابمة الػاقع البذخؼ بػسائل مكافئة لكل جػانبو ، في مخاحل محجدة ، 

كلػ لع يػجج خصخ االعتجاء  -بػسائل متججدة . . كىحا السبخر الحاتي قائع ابتجاء 
إنو مبخر في شبيعة السشيج ككاقعيتو  -مية كعمى السدمسيغ فييا عمى األرض اإلسال

، كشبيعة السعػقات الفعمية في السجتسعات البذخية . . ال مغ مجخد مالبدات 
 دفاعية محجكدة ، كمػقػتة !

كإنو ليكفي أف يخخج السدمع مجاىجًا بشفدو كمالو . . )في سبيل هللا( . في سبيل ىحه 
 مغ كرائيا مغشع ذاتي ; كال يخخجو ليا مغشع ذاتي . . الؿيع التي ال يشالو ىػ

إف السدمع قبل أف يشصمق لمجياد في السعخكة يكػف قج خاض معخكة الجياد األكبخ 
في نفدو مع الذيصاف . . مع ىػاه كشيػاتو . . مع مصامعو كرغباتو . . مع 
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مع كل مرالحو كمرالح عذيختو كقػمو . . مع كل شارة غيخ شارة اإلسالـ . . ك 
دافع إال العبػدية هلل ، كتحقيق سمصانو في األرض كشخد سمصاف الصػاغيت 

 السغتربيغ لدمصاف هللا . .

-------------------- 
نعم عشجما انطلق السدلسهن في األرض لتحقيق ىحه الغاية الدامية لم تكف في 

 طخيقيم قهة أبجا
 ليحقق. .  كحجه هللا عبادة ىإل العباد عبادة مغ" الشاس" يخخج أف اإلسالـ حق سغف 

 ال كحجه هللا كعبادة. .  أجسعيغ الشاس كتحخيخ،  لمعالسيغ هللا بخبػبية العاـ إعالنو
.  اإلسالمي الشطاـ ضل في إال - العسمي الػاقع كفي اإلسالمي الترػر في - تتحقق
 عأسػدى.  كمحكػميع حاكسيع.  كميع لمعباد ؼيو هللا يذخع الحؼ الشطاـ كحجه فيػ

 عمى الجسيع لو يخزع كاحجاً  تذخيعاً  كغشييع فقيخىع.  كدانييع قاصييع.  كأبيزيع
 . . الدػاء

 مغ لحياتيع التذخيع يتمقػف  ألنيع،  العباد الشاس ؼيعبج،  األنطسة سائخ في أما 
ية خرائز مغ كىػ.  العباد  لمشاس التذخيع سمصاف لشفدو ادعى بذخ فأيسا.  األلـػ
ية عىاد فقج نفدو عشج مغ  يعمغ لع أـ قػالً  ادعاىا سػاء،  كعسالً  اختراصاً  األلـػ
 بحق لو اعتخؼ فقج الحق بحلظ البذخ لحلظ اعتخؼ آخخ بذخ كأيسا!  االدعاء ىحا

ية  ! يدسيا لع أـ باسسيا سساىا سػاء األلـػ
 ىػ إنسا.  البياف بػسيمة لمشاس عقيجتو بإبالغ يقشع حتى.  عقيجة مجخد ليذ كاإلسالـ
 األخخػ  كالتجسعات.  الشاس كل لتحخيخ يدحف حخكي تشطيسي تجسع في يتسثل مشيج
 أف اإلسالـ عمى يتحتع ثع كمغ.  ىػ مشيجو كفق رعاياىا حياة تشطيع مغ تسكشو ال

 معشى - قبل مغ قمشا كسا - كىحا.  العاـ لمتحخر معػقات بػصفيا األنطسة ىحه يديل
 كسا،  لحاتو العباد مغ لعبج شاعة كال شػنةدي ىشاؾ تكػف  فال.  هلل كمو الجيغ يكػف  أف
 ! لمعباد العباد عبػدية عمى تقـػ التي األنطسة سائخ في الذأف ىػ
 كتحت،  الحاضخ الػاقع ضغط تحت السيدومين السعاصخيغ اإلسالمييغ الباحثيغ إف

 السدتذخقيغ ألف.  الحؿيقة تمظ تقخيخ مغ يتحخجػف ،  الساكخ االستذخاقي اليجـػ
 الخبثاء كالسدتذخقػف .  العقيجة عمى لإلكخاه  بالديف قيخ حخكة سالـاإل صػركا
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 اإلسالمي الجياد بػاعث يذػىػف  كلكشيع.  الحؿيقة ىي ليدت ىحه أف جيجاً  يعخفػف 
،  اإلسالـ سسعة عغ - السيدومهن  - السشافحػف  يقـػ ثع كمغ. .  الصخيقة بيحه
 شبيعة عغ كيغفمػف !  جفاعيةال السبخرات تمسذ إلى فيمجأكف !  االتياـ ىحا بشفي

 . ابتجاء" اإلنداف تحخيخ" في كحقو،  ككضيفتو اإلسالـ
 الغخبي الترػر ذلظ - السيدومين - العرخييغ الباحثيغ أفكار عمى غذى كقج

 الػاقعية باألنطسة ليا شأف ال;  الزسيخ في"  عقيجة" مجخد كأنو" . . الجيغ" لصبيعة
 ! الزسيخ عمى العقيجة لفخض جياداً ،  جيغلم الجياد يكػف  ثع كمغ. .  لمحياة
 مشيج كىػ.  البذخية لمحياة هللا مشيج فاإلسالـ.  اإلسالـ في كحلظ ليذ األمخ كلكغ
ية كحجه هللا إفخاد عمى يقـػ  الػاقعية الحياة كيشطع - الحاكسية في متسثمة - باأللـػ
 العقيجة أما.  الشطاـ ةكإقام السشيج لتقخيخ جياد لو فالجياد!  اليػمية تفريالتيا بكل

.  السؤثخات جسيع رفع بعج،  العاـ الشطاـ ضل في،  االقتشاع حخية إلى مػكػؿ فأمخىا
 . كاممة ججيجة صػرة لو كتربح،  أساسو مغ األمخ يختمف ثع كمغ. 

 يسشحو هللا فإف،  اإلليي السشيج ؼيو يتسثل الحؼ،  اإلسالمي السجتسع كجج كحيثسا
 العقيجة مدألة تخؾ مع.  الشطاـ كتقخيخ الدمصاف لتدمع كاالنصالؽ الحخكة حق

،  الجياد عغ فتخة السدمسة الجساعة أيجؼ هللا كف فإذا. .  الػججاف لحخية الػججانية
.  عقيجة مقخرات مدألة ال حخكة مقتزيات مدألة.  مبجأ مدألة ال خصة مدألة فيحه
 السخاحل في،  الستعجدة القخآنية الشرػص نفيع أف يسكغ الػاضح األساس ىحا كعمى

 الحخكة لخط العامة كالجاللة،  السخحمية دالاللتيا بيغ نخمط كال.  الستججدة التاريخية
 )الطالؿ(. الصػيل الثابت اإلسالمية

----------------- 
ا كىػ أف السدمسيغ عشجما انصمقػا في األرض   كانػا  -فاتحيغ-كىشاؾ أمخ ىاـ ججِّ

كالعسخانية في آخخ الخكب كسا ىػ معمـػ  كلكشيع كانػا مغ حيث الشػاحي الحزارية 
مغ حيث الشػاحي السعشػية في القسة عقيجة كعبادة كمشيج حياة  ، فمع يقجمػا لمعالع 

 صشاعات كال  مختخعات  كال فمدفات ..... 
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ُه }اَلخ ِكَتاٌب َأنَدْلَشا إنسا قّجمػا ليع ىحه الخسالة الخاتسة التي قاؿ هللا تعالى عشيا  :
( ِٔإَلْيَظ ِلُتْخِخَج الشَّاَس ِمَغ الطُُّمَساِت ِإَلى الشُّػِر ِبِإْذِف َربِِّيْع ِإَلى ِصَخاِط اْلَعِديِد اْلَحِسيِج{ )

يع  سػرة إبخـا
كذلظ إلخخاج الشاس مغ الطمسات إلى الشػر ضمسات الجيل كضمسات العقيجة الباشمة  

 ت الحياة العفشة اآلسشة .كالفاسجة كضمسات اليػػ كضمسات السجتسع  كضمسا
ثع بعج مجة كجيدة ىزسػا جسيع ما عشج الشاس مغ خيخ ، ثع شيَّخكه مغ الخجذ 
كالسشكخ  ثع أضافػا عميو الكثيخ الكثيخ فغجكا بشاة الحزارة اإلندانية الخؼيعة ، كالتي 

 ال تساثميا حزارة أخخػ في األرض قجيسا كحجيثا. 
 صخفة ، كإما حزارة ربانية رؼيعة فإما حزارات جاىمية مادية كثشية  

فالحزارة اإلسالمية نديج كحجىا ، كليا ترػر شامل عغ اإلنداف كالكػف كالحياة ، 
فيي تخبط بيغ الخكح كالجدج كالقمب كالعقل ، كالجنيا كاآلخخة ، بخباط متيغ محكع 

َكُىَػ المَِّصيُف  }َأاَل َيْعَمُع َمْغ َخَمقَ  أندلو العميع الخبيخ بشفػس البذخ ، قاؿ تعالى :
 ( سػرة السمظٗٔاْلَخِبيُخ{ )

 أبخز ما يمفت نطخ الجارس لحزارتشا أنيا تسيدت بالخرائز التالية: 

 الهحجانية السطلقة في العقيجة - 1 

أنيا قامت عمى أساس الػحجانية السصمقة في العقيجة ، فيي أكؿ حزارة تشادؼ  -
مكو، ىػ كحجه الحؼ ُيعيج، كىػ كحجه باإللو الػاحج الحؼ ال شخيج لو في حكسو كم

الحؼ ُيقرج )إياؾ نعبج كإياؾ ندتعيغ( كىػ الحؼ يعد كيحؿ، كيعصي كيسشح، كما مغ 
 شيء في الدسػات كاألرض إال كىػ تحت قجرتو كفي متشاكؿ ؾبزتو.

ىحا الدسػ في فيع الػاحجانية كاف لو أثخ كبيخ في رفع مدتػػ اإلنداف كتحخيخ 
السمػؾ كاألشخاؼ كاألقػياء كرجاؿ الجيغ، كترحيح العالقة بيغ  الجساىيخ مغ شػياف

الحاكسيغ كالسحكػميغ، كتػجيو األنطار إلى هللا كحجه كىػ خالق الخمق كرب 
 العالسيغ.

كسا كاف ليحه العقيجة أثخ كبيخ في الحزارة اإلسالمية تكاد تتسيد بو عغ كل 
خ الػثشية كآدابيا كفمدفتيا في الحزارات الدابقة كالالحقة، كىي خمػىا مغ كل مطاى

العقيجة كالحكع كالفغ كالذعخ كاألدب، كىحا ىػ سخ إعخاض الحزارة اإلسالمية عغ 
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تخجسة االلياذة كركائع األدب اليػناني الػثشي، كىػ سخ تقريخ الحزارة اإلسالمية 
 في فشػف الشحت كالترػيخ مع تبخيدىا في فشػف الشقر كالحفخ كزخخفة البشاء.

سالـ الحؼ أعمغ الحخب عمى الػثشية كمطاىخىا لع يدسح لحزارتو أف تقـػ إف اإل
فييا مطاىخ الػثشية كبقاياىا السدتسخة مغ أقجـ عرػر التاريخ، كتساثيل العطساء 

 كالرالحيغ كاألنبياء كالفاتحيغ.

كقج كانت التساثيل مغ أبخز مطاىخ الحزارات القجيسة كالحزارة الحجيثة; ألف كاحجة 
 تحىب في عقيجة الػحجانية إلى السجػ الحؼ كصمت إليو الحزارة اإلسالمية. مشيا لع

 إندانية الشدعة واليجف، عالسية األفق والخسالة - 2

كثاني خرائز حزارتشا أنيا إندانية الشدعة كاليجؼ، عالسية األفق كالخسالة،  -
اششو، في قػلو فالقخآف الحؼ أعمغ كحجة الشػع اإلنداني رغع تشػع أعخاقو كمشابتو كمػ 

تعالى: )يا أييا الشاس إنا خمقشاكع مغ ذكخ كأنثى كجعمشاكع شعػًبا كؾبائل لتعارفػا إف 
 [.ٖٔأكخمكع عشج هللا أتقاكع(]الحجخات: 

إف القخآف حيغ أعمغ ىحه الػحجة اإلندانية العالسية عمى صعيج الحق كالخيخ كالكخامة 
مذعػب كاألمع التي خفقت فػقيا راية جعل حزارتو عقًجا تشتطع ؼيو جسيع العبقخيات ل

الفتػحات اإلسالمية، كلحلظ كانت كل حزارة تدتصيع أف تفاخخ بالعباقخة الحيغ 
أقامػا صخحيا مغ جسيع األمع كالذعػب، فأبػ حشيفة كمالظ كالذافعي كأحسج كالخميل 

ايشت كسيبػيو كالكشجؼ كالغدالي كالفارابي كابغ رشج كأمثاليع مسغ اختمفت أصػليع كتب
أكشانيع، ليدػا إال عباقخة قجمت فييع الحزارة اإلسالمية إلى اإلندانية أركع نتاج 

 الفكخ اإلنداني الدميع.

 مخاعاة السبادئ األخالقية تذخيًعا وتطبيًقا - 3

كثالث خرائز حزارتشا أنيا جعمت لمسبادغ األخالؾية السحل األكؿ في كل  -
تتخل عغ ىحه السبادغ قط ، كلع تجعل نطسيا كمختمف مياديغ نذاشيا ، كىي لع 

كسيمة لسشفعة دكلة أك جساعة أك أفخاد، ففي الحكع كفي العمع كفي التذخيع كفي 
الحخب كفي الدمع كفي االقتراد كفي األسخة، ركعيت السبادغ األخالؾية تذخيًعا 

، كلقج كتصبيًقا، كبمغت في ذلظ شأًكا ساميِّا بعيًجا لع تبمغو حزارة في القجيع كالحجيث
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تخكت الحزارة اإلسالمية في ذلظ آثاًرا تدتحق اإلعجاب كتجعميا كحجىا مغ بيغ 
 ءالحزارات التي كفمت سعادة اإلندانية سعادة خالرة ال يذػبيا شقا

الحزارة اإلسالمية حزارة تؤمن بالعلم في أصجق أصهلو ، وتختكد على  - 4
 العقيجة في أصفى مبادئيا

تؤمغ بالعمع في أصجؽ أصػلو، كتختكد عمى العقيجة  كرابع ىحه الخرائز أنيا -
في أصفى مبادئيا، فيي خاشبت العقل كالقمب مًعا ، كأثارت العاشفة كالفكخ في كقت 

 كاحج ، كىي ميدة لع تذاركيا فييا حزارة في التاريخ.

كسخ العجب في ىحه الخاصة مغ خرائز حزارتشا أنيا استصاعت أف تشذئ 
عمى مبادغ الحق كالعجالة، مختكًدا إلى الجيغ كالعقجية دكف أف يؿيع نطاًما لمجكلة قائًسا 

الجيغ عائًقا ما دكف رقي الجكلة كاشخاد الحزارة، بل كاف الجيغ مغ أكبخ عػامل 
الخقي فييا، فسغ بيغ ججراف السداجج في بغجاد كدمذق كالقاىخة كقخشبة كغخناشة 

 انصمقت أشعة العمع إلى أنحاء الجنيا قاشبة.

الحزارة اإلسالمية ىي الػحيجة التي لع ُيفرل فييا الجيغ عغ الجكلة مع نجاتيا إف 
 مغ كل مآسي السدج بيشيسا كسا عخفتو أكركبا في القخكف الػسصى.

لقج كاف رئيذ الجكلة خميفة كأميًخا لمسؤمشيغ، لكغ الحكع عشجه لمحق كالتذخيع 
يتداككف أماـ القانػف،  لمسختريغ ؼيو، كلكل فئة مغ العمساء اختراصيع كالجسيع

كالتفاضل بالتقػػ كالخجمة العامة لمشاس " وهللا لػ أف فاشسة بشت دمحم سخقت لقصع 
دمحم يجىا " )ركاه البخارؼ كمدمع(، " الخمق كميع عياؿ هللا فأحبيع إليو أنفعيع لعيالو 

كال  ")ركاه البدار(. ىحا ىػ الجيغ الحؼ قامت عميو حزارتشا، ليذ ؼيو امتياز لخئيذ
 [.ٓٔٔلخجل ديغ كال لذخيف كال لغشي )قل إنسا أنا بذٌخ ِمثُمكع(]الكيف: 

 التدامح الجيشي العجيب - 5

كآخخ ما نحكخه مغ خرائز حزارتشا ىحا التدامح الجيشي العجيب الحؼ لع تعخفو  -
حزارة مثميا قامت عمى الجيغ. إف الحؼ ال يؤمغ بجيغ كال بإلو ال يبجك عجيًبا إذا 

األدياف كميا عمى حج سػاء، كإذا عامل أتباعيا بالقدصاس السدتؿيع، كلكغ  نطخ إلى
صاحب الجيغ الحؼ يؤمغ بأف ديشو حق كأف عقيجتو أقـػ العقائج كأصحيا، ثع يتاح لو 
أف يحسل الديف، كيفتح السجف، كيدتػلي عمى الحكع، كيجمذ عمى مشرة القزاء، 
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و، عمى أف يجػر في الحكع، أك يشحخؼ عغ ثع ال يحسمو إيسانو بجيشو، كاعتدازه بعقيجت
سشغ العجالة، أك يحسل الشاس عمى اتباع ديشو. إف رجاًل مثل ىحا لعجيب أف يكػف 
في التاريخ، فكيف إذا كجج في التاريخ حزارة قامت عمى الجيغ كشادت قػاعجىا 
عمى مبادئو ثع ىي مغ أشج ما عخؼ التاريخ تدامًحا كعجالة كرحسة كإندانية ! 

بشا أف نعخؼ أف حزارتشا تشفخد في التاريخ بأف الحؼ أقاميا ديغ كاحج كلكشيا كحد
 كانت لألدياف جسيًعا.

 خاتسة

ىحه ىي بعس خرائز حزارتشا كميداتيا في تاريخ الحزارات، كلقج كانت بحلظ 
محل إعجاب العالع، كميػػ أفئجة األحخار كاألذكياء مغ كل جشذ كديغ، يـػ كانت 

كتيحب كتعمع، فمسا انيارت كقامت مغ بعجىا حزارة أخخػ، قػية تحكع كتػجو 
اختمفت األنطار في تقجيخ ؾيسة حزارتشا، فسغ مدٍر بيا كمغ معجب، كمغ متحجث 
عغ فزائميا، كمغ مبالغ في االنتقاص مشيا، ىكحا تختمف أنطار الباحثيغ الغخبييغ 

غ بيجىع مقاييذ الحكع اليـػ في حزارتشا، كما كانػا ليفعمػا ذلظ لػال أنيع كىع الحي
، كإف الحيغ ُيحكع  كعشيع تؤخح اآلراء، ىع األقػياء الحيغ يسدكػف بجفة الحزارة اليـػ
عمييع كعمى حزارتيع ىع الزعفاء الحيغ تتصمع أبرار األقػياء إلى استالب 
خيخاتيع كحكع بالدىع بذخه كجذع، كلعمو ىػ مػقف القػؼ مغ الزعيف يدرؼ بو 

فعل األقػياء في كل عرػر التاريخ، إال نحغ يـػ كشا أقػياء كيشتقز قجره. كحلظ 
فقج أنرفشا الشاس قػييع كضعيفيع، كعخفشا الفزل ألىمو شخقييع كغخبييع، كمغ مثمشا 

 في التاريخ، عجالة حكع، كنداىة قرج، كاستقامة ضسيخ ?

 كمغ السؤسف أنشا لع نشتبو تساًما لعربية األقػياء ضجنا كجػرىع في الحكع عمى
حزارتشا، ككثيخ مشيع إما متعرب لجيغ أعست العربية برخه عغ رؤية الحق، أك 
متعرب لقػمية حسمو كبخياء القػمية عمى أف ال يعتخؼ لغيخ أمتو بالفزل، كلكغ ما 
عحرنا نحغ في تأثخنا بآرائيع في حزارتشا ? ؼيع يدرؼ بعس الشاس مغ أبشاء أمتشا 

 قجمييا بزعة قخكف ?بيحه الحزارة التي ركعت الجنيا أماـ 
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لعل حجة السدتخفيغ مغ قػمشا بؿيسة حزارتشا أنيا ليدت شيًئا إذا ؾيدت بخكائع ىحه 
الحزارة الحجيثة كاختخاعاتيا كفتػحاتيا في آفاؽ العمع الحجيث، كىحا لػ صح ال يبخر 

 االستخفاؼ بحزارتشا لدببيغ:

خ مادؼ. أما األكؿ: أف كل حزارة فييا عشرخاف: عشرخ ركحي أخالقي، كعشر
العشرخ السادؼ فال شظ في أف كل حزارة متأخخة تفػؽ ما سبقيا، تمظ ىي سشة هللا 
في تصػر الحياة ككسائميا، كمغ العبث أف تصالب الحزارة الدابقة بسا كصمت إليو 
الحزارة الالحقة، كلػ جاز ىحه لجاز لشا أف ندرؼ بكل الحزارات التي سبقت 

ا مغ كسائل الحياة كمطاىخ الحزارة ما لع تعخفو حزارتشا، لسا ابتجعتو حزارتش
الحزارات الدابقة قط، فالعشرخ السادؼ في الحزارات ليذ ىػ أساس التفاضل 

 بيشيا دائًسا كأبًجا.

أما العشرخ األخالقي كالخكحي فيػ الحؼ تخمج بو الحزارات، كتؤدؼ بو رسالتيا مغ 
قج سبقت حزارتشا كل الحزارات إسعاد اإلندانية كإبعادىا عغ السخاكؼ كاآلالـ، كل

الدابقة كالالحقة في ىحا السيجاف، كبمغت ؼيو شأًكا ال نطيخ لو في أؼ عرخ مغ 
 عرػر التاريخ، كحدب حزارتشا بيحا خمػًدا.

إف الغاية مغ الحزارة ىي أف تقخب اإلنداف مغ ذركة الدعادة، كقج عسمت لحلظ 
 حزارتشا ما لع تعسمو حزارة في الذخؽ كالغخب.

لثاني: أف الحزارات ال يقارف بيشيا بالسؿياس السادؼ، كال بالكسية في األعجاد ا
كالسداحات، كال بالتخؼ السادؼ في السعيذة كالسأكل كالسمبذ، كإنسا يقارف بيشيا 
باآلثار التي تتخكيا في تاريخ اإلندانية، شأنيا في ذلظ شأف السعارؾ كالسسالظ، فيي 

ال بحداب العجد، كالسعارؾ الفاصمة في التاريخ القجيع ال تقارف بيشيا بدعة الخقعة ك 
كالػسيط لػ ؾيدت بسعارؾ الحخب العالسية الثانية مغ حيث أعجاد الجيػش ككسائل 
القتاؿ لكانت شيًئا تافًيا، كلكشيا ال تداؿ تعتبخ معارؾ ليا ؾيستيا البالغة في التاريخ 

 لسا كاف ليا مغ اآلثار البعيجة.

التي ىـد فييا القائج القخشاجي الذييخ " ىشيباؿ " الخكمانييغ إف معخكة " كاني" 
ىديسة مشكخة ال تداؿ مغ السعارؾ التي تجّرس في السجارس العدكخية في أكركبا حتى 
اآلف. كإف معارؾ خالج بغ الػليج في فتػح العخاؽ كالذاـ ال تداؿ محل دراسة 
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الحىبية في تاريخ الفتػحات العدكخييغ الغخبييغ كإعجابيع، كىي عشجنا مغ الرفحات 
العدكخية في حزارتشا. كمع ىحا فسا كاف قجـ معخكة كاني أك معخكة بجر أك معخكة 

 القادسية أك حصيغ ليحػؿ دكف الشطخ إلييا عمى أنيا معارؾ فاصمة في التاريخ.
============= 

 وقج كتب الكثيخون عن الحزارة اإلسالمية وخرائريا مشيم :
 الحزارة اإلسالمية كأسديا –سغ حبشكة العالمة عبج الخح

 كتب العالمة  أنػر الجشجؼ
 العالمة أبػ األعمى السػدكؼ 

 اإلسالـ في حزارتو كنطسو  –أنػر الخفاعي 
 الشطع اإلسالمية  –صحبي الرالح 

 عبج السشعع خفاجة  في عجيج مغ الكتب 
 الديج قصب رحسو هللا 

 لتفديخ اإلسالمي لمتاريخعساد الجيغ خميل كخاصة في كتابو الؿيع  ا
 مشيج الحزارة اإلندانية في القخآف الكخيع  –دمحم سعيج رمزاف البػشي 

 كمالظ بغ نبي في عجيج مغ كتبو 
 العالمة مرصفى الدباعي كخاصة في كتابو الشؽيذ مغ ركائع حزارتشا 

 كعبج الكخيع بكار 
ة عغ الحزارة لو كتابات ؾيس – وىه عالم شيعي معاصخودمحم تقي السجرسي _  

اإلسالمية ،  كلكشيا ال تخمػ مغ ندعة شيعية كاضحة ، كمع ىحا فيي بذكل عاـ 
 مقبػلة  كجيجة

 كغيخىع كثيخ جداىع هللا عشا ألف خيخ     
كىحا الكتاب الحؼ بيغ يجيشا يتحجث عغ الحزارة اإلسالمية مغ خالؿ األبػاب التالية 

: 
 الحزارة اإلسالمية كأسديا-الباب األكؿ 

 الفكخ اإلسالمي مػاجية حزارية-الباب الثاني 

 الحزارة اإلسالمية آفاؽ كتصمعات-الباب الثالث 
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 كيف نبشي حزارتشا اإلسالمية?-الباب الخابع 

 ؾيع التقجـ في السجتسع اإلسالمي-الباب الخامذ 

 حؿيقة الحزارة اإلسالمية-الباب الدادس 

 يا كعػامل الشيػض بياالحزارة اإلسالمية كأسباب سقػش-الباب الدابع 
 كقبل ذلظ تسييج عغ أىع خرائز الترػر اإلسالمي

 كفي كل مشيا أبحاث كثيخة  
 كقج جسعتيا مغ مػاقع كثيخة ججا كأىسيا  : 

 مػقع صيج الفػائج 
 السدمع اليـػ 

 السدمع السعاصخ 
 شبكة مذكاة اإلسالمية 

 الذبكة اإلسالمية 
 شبكة نػر اإلسالـ

 السختار اإلسالمي 
 إلسالـ سؤاؿ كجػابا

 مػقع السشبخ 
 مجمة البياف 

 مجمة الجامعة اإلسالمية
 كمغ كتب كمقاالت أكلئظ السحكػريغ كغيخىع  

==================== 
كحتى تعػد لشا عدتشا القعداء كمججنا التميج ال بج مغ العػدة التامة لإلسالـ عقيجة   

مغ أمػر حياتشا صغخ أـ كبخ  كعبادة كشخيعة كمشيج حياة متكامل ، ال ندتقي شيء
ُسػِؿ إال مغ كحي القخآف كالدشة ، قاؿ تعالى :  ِ َكِلمخَّ }َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػْا اْسَتِجيُبػْا ّللّ

( ٕٗكَف{ )ِإَذا َدَعاُكع ِلَسا ُيْحِييُكْع َكاْعَمُسػْا َأفَّ ّللّاَ َيُحػُؿ َبْيَغ اْلَسْخِء َكَقْمِبِو َكَأنَُّو ِإَلْيِو ُتْحَذخُ 
 سػرة األنفاؿ

 نيا دعػة إلى الحياة بكل صػر الحياة ، كبكل معاني الحياة . .إ
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الجيل كالخخافة ; قيػد  إنو يجعػىع إلى عقيجة تحيي القمػب كالعقػؿ ، كتصمقيا مغ
كمغ ضغط الػىع كاألسصػرة ، كمغ الخزػع السحؿ لألسباب الطاىخة كالحتسيات 

 هللا كالسحلة لمعبج أك لمذيػات سػاء . .القاىخة ، كمغ العبػدية لغيخ 

كيجعػىع إلى شخيعة مغ عشج هللا ; تعمغ تحخر "اإلنداف" كتكخيسو برجكرىا عغ هللا 
كحجه ، ككقػؼ البذخ كميع صفا متداكيغ في مػاجيتيا ; ال يتحكع فخد في شعب ، 

كميع كال شبقة في أمة ، كال جشذ في جشذ ، كال قػـ في قـػ . . كلكشيع يشصمقػف 
 أحخارًا متداكيغ في ضل شخيعة صاحبيا هللا رب العباد .

كيجعػىع إلى مشيج لمحياة ، كمشيج لمفكخ ، كمشيج لمترػر ; يصمقيع مغ كل قيج إال 
ضػابط الفصخة ، الستسثمة في الزػابط التي كضعيا خالق اإلنداف ، العميع بسا خمق 

د ; كال تكبت ىحه الصاقة كال ; ىحه الزػابط التي ترػف الصاقة البانية مغ التبج
 تحصسيا كال تكفيا عغ الشذاط اإليجابي البشاء .

كيجعػىع إلى القػة كالعدة كاالستعالء بعقيجتيع كمشيجيع ، كالثقة بجيشيع كبخبيع ، 
كاالنصالؽ في "األرض" كميا لتحخيخ "اإلنداف" بجسمتو ; كإخخاجو مغ عبػدية العباد 

ق إندانيتو العميا التي كىبيا لو هللا ، فاستمبيا مشو إلى عبػدية هللا كحجه ; كتحقي
 الصغاة !

ية هللا سبحانو  في األرض كفي  -كيجعػىع إلى الجياد في سبيل هللا ، لتقخيخ ألـػ
ية  ية العبيج السجعاة ; كمصاردة ىؤالء السعتجيغ عمى ألـػ حياة الشاس ; كتحصيع ألـػ

ئػا إلى حاكسية هللا كحجه ; كعشجئح كحاكسيتو كسمصانو ; حتى يفي -سبحانو  -هللا 
يكػف الجيغ كمو هلل . حتى إذا أصابيع السػت في ىحا الجياد كاف ليع في الذيادة 

 )الطالؿ(حياة .
َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اْرَكُعػا َكاْسُجُجكا َكاْعُبُجكا َربَُّكْع َكاْفَعُمػا اْلَخْيَخ َلَعمَُّكْع كقاؿ تعالى : }  
يِغ ِمْغ ُٚٚحػَف )ُتْفمِ  ( َكَجاِىُجكا ِفي ّللاَِّ َحقَّ ِجَياِدِه ُىَػ اْجَتَباُكْع َكَما َجَعَل َعَمْيُكْع ِفي الجِّ

ُسػُؿ َشِييًجا  يَع ُىَػ َسسَّاُكُع اْلُسْدِمِسيَغ ِمْغ َقْبُل َكِفي َىَحا ِلَيُكػَف الخَّ ـِ َحَخٍج ِممََّة َأِبيُكْع ِإْبَخا
ِ ُىَػ  َعَمْيُكْع َكَتُكػُنػا َكاَة َكاْعَتِرُسػا ِباّللَّ اَلَة َكَآُتػا الدَّ ُشَيَجاَء َعَمى الشَّاِس َفَأِؾيُسػا الرَّ

 { [ٛٚ، ٚٚ(  ]الحج/َٛٚمْػاَلُكْع َفِشْعَع اْلَسْػَلى َكِنْعَع الشَِّريُخ )
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كفي ىاتيغ اآليتيغ يجسع السشياج الحؼ رسسو هللا ليحه األمة ، كيمخز تكاليفيا  
ا بيا ، كيقخر مكانيا الحؼ قجره ليا ، كيثبت جحكرىا في الساضي كالحاضخ التي ناشي

 كالسدتقبل ، متى استقامت عمى الشيج الحؼ أراده ليا هللا .

إنو يبجأ بأمخ الحيغ آمشػا بالخكػع كالدجػد . كىسا ركشا الرالة البارزاف . كيكشي عغ 
اىخة في التعبيخ ، تخسسيا الرالة بالخكػع كالدجػد ليسشحيا صػرة بارزة ، كحخكة ض

مذيجا شاخرا ، كىيئة مشطػرة . ألف التعبيخ عمى ىحا الشحػ أكقع أثخا كأقػػ 
 استجاشة لمذعػر .

كيثشي باألمخ العاـ بالعبادة . كىي أشسل مغ الرالة . فعبادة هللا تذسل الفخائس 
هللا .  كميا كتديج عمييا كحلظ كل عسل ككل حخكة ككل خالجة يتػجو بيا الفخد إلى

فكل نذاط اإلنداف في الحياة يسكغ أف يتحػؿ إلى عبادة متى تػجو القمب بو إلى هللا 
. حتى لحائحه التي يشاليا مغ شيبات الحياة بمفتة صغيخة تربح عبادات تكتب لو بيا 
حدشات . كما عميو إال أف يحكخ هللا الحؼ أنعع بيا ، كيشػؼ بيا أف يتقػػ عمى 

ي عبادات كحدشات ، كلع يتحػؿ في شبيعتيا شيء ، كلكغ شاعتو كعبادتو فإذا ى
 تحػؿ القرج مشيا كاالتجاه !

كيختع بفعل الخيخ عامة ، في التعامل مع الشاس بعج التعامل مع هللا بالرالة 
 كالعبادة . 

يأمخ األمة السدمسة بيحا رجاء أف تفمح . فيحه ىي أسباب الفالح . . العبادة ترميا 
ا عمى قاعجة ثابتة كشخيق كاصل . كفعل الخيخ يؤدؼ إلى استقامة باّلل فتقـػ حياتي

 الحياة ، الجساعية عمى قاعجة مغ اإليساف كأصالة االتجاه .

فإذا استعجت األمة السدمسة بيحه العجة مغ الرمة باّلل كاستقامة الحياة ، فاستقاـ 
 ضسيخىا كاستقامت حياتيا نيزت بالتبعة الذاقة:

جياده( . . كىػ تعبيخ شامل جامح دقيق ، يرػر تكميفا  )كجاىجكا في هللا حق
 ضخسا ، يحتاج إلى تمظ التعبئة كىحه الحخيخة كذلظ اإلعجاد . .

)كجاىجكا في هللا حق جياده( . . كالجياد في سبيل هللا يذسل جياد األعجاء ، كجياد 
 الشفذ ، كجياد الذخ كالفداد . . كميا سػاء . .
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ده( . . فقج انتجبكع ليحه األمانة الزخسة ، كاختاركع ليا )كجاىجكا في هللا حق جيا
مغ بيغ عباده: )ىػ اجتباكع( . . كإف ىحا االختيار ليزخع التبعة ، كال يجعل ىشالظ 
مجاال لمتخمي عشيا أك الفخار ! كإنو إلكخاـ مغ هللا ليحه األمة يشبغي أف يقابل مشيا 

 بالذكخ كحدغ األداء !

هللا: )كما جعل عميكع في الجيغ مغ حخج( . . كىحا الجيغ  كىػ تكميف محفػؼ بخحسة
كمو بتكاليفو كعباداتو كشخائعو ممحػظ ؼيو فصخة اإلنداف كشاقتو . ممحػظ ؼيو تمبيتو 
تمظ الفصخة . كإشالؽ ىحه الصاقة ، كاالتجاه بيا إلى البشاء كاالستعالء . فال تبقى 

 يػاف الغذيع !حبيدة كالبخار السكتـػ . كال تشصمق انصالؽ الح

كىػ مشيج عخيق أصيل في ماضي البذخية ، مػصػؿ الساضي بالحاضخ: )ممة 
يع  يع( كىػ مشبع التػحيج الحؼ اترمت حمقاتو مشح عيج إبخـا عميو الدالـ  -أبيكع إبخـا

فمع تشقصع مغ األرض ، كلع تفرل بيشيا فجػات مزيعة لسعالع العقيجة كالفجػات  -
يع عميو الدالـ .التي كانت بيغ الخساالت ق  بل إبخـا

كقج سسى هللا ىحه األمة السػحجة بالسدمسيغ . سساىا كحلظ مغ قبل كسساىا كحلظ في 
 القخآف: )ىػ سساكع السدمسيغ مغ قبل كفي ىحا( . .

كاإلسالـ إسالـ الػجو كالقمب هلل كحجه بال شخيظ . فكانت األمة السدمسة ذات مشيج 
الخساالت . حتى انتيى بيا السصاؼ إلى أمة دمحم كاحج عمى تتابع األجياؿ كالخسل ك 

صمى هللا عميو كسمع كحتى سمست إلييا األمانة ، كعيج إلييا بالػصاية عمى البذخية 
. فاترل ماضييا بحاضخىا بسدتقبميا كسا أرادىا هللا: )ليكػف الخسػؿ شييجا عميكع 

يج عمى ىحه األمة كتكػنػا شيجاء عمى الشاس( . . فالخسػؿ صمى هللا عميو كسمع يذ
، كيحجد نيجيا كاتجاىيا ، كيقخر صػابيا كخصأىا . كىي تذيج عمى الشاس بسثل 
ىحا ، فيي القػامة عمى البذخية بعج نبييا ; كىي الػصية عمى الشاس بسػازيغ 
شخيعتيا ، كتخبيتيا كفكختيا عغ الكػف كالحياة . كلغ تكػف كحلظ إال كىي أميشة عمى 

 ل الػشائج ، السختار مغ هللا .مشيجيا العخيق الستر

كلقج ضمت ىحه األمة كصية عمى البذخية شالسا استسدكت بحلظ السشيج اإلليي 
كشبقتو في حياتيا الػاقعية . حتى إذا انحخفت عشو ، كتخمت عغ تكاليفو ، ردىا هللا 
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عغ مكاف الؿيادة إلى مكاف التابع في ذيل القافمة . كما تداؿ . كلغ تداؿ حتى تعػد 
 لى ىحا األمخ الحؼ اجتباىا لو هللا .إ

ىحا األمخ يقتزي االحتذاد لو كاالستعجاد . . كمغ ثع يأمخىا القخآف بإقامة الرالة 
كإيتاء الدكاة كاالعتراـ باّلل:فأؾيسػا الرالة كآتػا الدكاة كاعترسػا باّلل . ىػ مػالكع 

 . فشعع السػلى كنعع السريخ . .

فاني بسرجر القػة كالداد . كالدكاة صمة الجساعة فالرالة صمة الفخد الزعيف ال
بعزيا ببعس كالتأميغ مغ الحاجة كالفداد . كاالعتراـ باّلل العخكة الػثقى التي ال 

 تشفرع بيغ السعبػد كالعباد

بيحه العجة تسمظ األمة السدمسة أف تشيس بتكاليف الػصاية عمى البذخية التي 
السػارد كالصاقات السادية التي تعارؼ الشاس عمى اجتباىا ليا هللا . كتسمظ االنتفاع ب

أنيا مرادر القػة في األرض . كالقخآف الكخيع ال يغفل مغ شأنيا ، بل يجعػ إلى 
إعجادىا . كلكغ مع حذج القػػ كالصاقات كالداد الحؼ ال يشفج ، كالحؼ ال يسمكو إال 

 السؤمشػف باّلل .

 تعالء .فيػجيػف بو الحياة إلى الخيخ كالرالح كاالس

إف ؾيسة السشيج اإلليي لمبذخية أنو يسزي بيا قجما إلى الكساؿ السقجر ليا في ىحه 
 األرض ; كال يكتفي بأف يقػدىا لمحائح كالستاع كحجىسا كسا تقاد األنعاـ .

كإف الؿيع اإلندانية العميا لتعتسج عمى كفاية الحياة السادية ، كلكشيا ال تقف عشج ىحه 
كحلظ يخيجىا اإلسالـ في كشف الػصاية الخشيجة ، السدتؿيسة عمى السجارج األكلى . ك 

 )الطالؿ(مشيج هللا في ضل هللا . .
================= 

 أسأؿ هللا تعالى أف يشفع بو كاتبو كناشخه كالجاؿ عميو في الجاريغ آميغ 
ْمَشا َكِإَلْيَظ َأَنْبَشا َكِإَلْيَظ اْلَسِريخُ  ..} بََّشا َعَمْيَظ َتَػكَّ  ( سػرة السستحشةٗ{ )رَّ
 ككتبو  

 الباحث في القخآف كالدشة 
 عمي بغ نايف الذحػد 

 ـ ٕٚٓٓ/ٜ/ٓٔىػ  السػافق ؿ  ٕٛٗٔشعباف  ٕٛفي 
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 تسييج
 خرائص الترهر اإلسالمي

 
 مقجمة ىامة

مدػػػألة ضػػػخكرية، ألسػػػباب … تحجيػػػج "خرػػػائز الترػػػػر اإلسػػػالمي كمقػماتػػػو) ("  
 ثيخة:ك

ضػػخكرية ألنػػو البػػج لمسدػػمع مػػغ تفدػػيخ شػػامل لمػجػػػد، يتعامػػل عمػػى أساسػػو مػػع ىػػحا 
الػجػػد .. البػػج مػػغ تفدػػيخ يقػّخب إلدراكػػو شبيعػػة الحقػػائق الكبػخػ التػػي يتعامػػل معيػػا، 
يػػة. كحؿيقػػة العبػديػػة  كشبيعػػة العالقػػات كاالرتباشػػات بػػيغ ىػػحه الحقػػائق: حؿيقػػة األلـػ
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ف. كحؿيقة الحياة. كحؿيقة اإلنداف( .. كما بيشيا جسيعًا )كىحه تذتسل عمى حؿيقة الكػ 
 مغ تعامل كارتباط.

كضخكرية ألنو البج لمسدمع مغ معخفػة حؿيقػة مخكػد اإلندػاف فػي ىػحا الػجػػد الكػػني، 
كغايػػة كجػػػده اإلندػػاني.. فسػػغ ىػػحه السعخفػػة يتبػػيغ دكر "اإلندػػاف" فػػي "الكػػػف" كحػػجكد 

 قو كخالق ىحا الكػف جسيعًا.اختراصاتو كحلظ. كحجكد عالقتو بخال
كضخكرية ألنو بشاء عمى ذلظ التفديخ الذامل، كعمى معخفة حؿيقة مخكد اإلنداف في 
الػجػد الكػني كغاية كجػػده اإلندػاني، يتحػجد مػشيج حياتػو، كنػػع الشطػاـ الػحؼ يحقػق 
ىػػحا السػػشيج. فشػػػع الشطػػاـ الػػحؼ يحكػػع الحيػػاة اإلندػػانية رىػػيغ بػػحلظ التفدػػيخ الذػػامل، 

البج أف يشبثق مشو انبثاقًا ذاتيًا كإال كاف نطامػًا مفػتعاًل، قخيػب الجػحكر، سػخيع الػحبػؿ. ك 
كالفتخة التػي يقػجر لػو فييػا البقػاء، ىػي فتػخة شػقاء "لإلندػاف"، كسػا أنيػا فتػخة صػجاـ بػيغ 
ىػػحا الشطػػاـ كبػػيغ الفصػػخة البذػػخية، كحاجػػات "اإلندػػاف" الحؿيؿيػػة! األمػػخ الػػحؼ يشصبػػق 

كبخاصػة فػي األمػع التػي  –بػال اسػتثشاء  –األنطسة في األرض كميا  اليـػ عمى جسيع
 تدسى "متقجمة) ( ! "

كضػخكرية ألف ىػحا الػجيغ جػاء ليشذػئ أمػة ذات شػابع خػاص متسيػد متفػخد. كىػي فػي 
الػقت ذاتو أمة جػاءت لؿيػادة البذػخية، كتحقيػق مػشيج هللا فػي األرض، كإنقػاذ البذػخية 

كىػػ  -لزػالة، كالسشػاىج الزػالة، كالترػػرات الزػالةمسا كانت تعانيو مػغ الؿيػادات ا
كإدراؾ السدػػػمع لصبيعػػػة  –مػػػا تعػػػاني اليػػػـػ مثمػػػو مػػػع اخػػػتالؼ فػػػي الرػػػػر كاألشػػػكاؿ 

الترػػػػر اإلسػػػالمي، كخرائرػػػػو كمقاكمتػػػو، ىػػػػػ الػػػحؼ يكفػػػل لػػػػو أف يكػػػػف عشرػػػػخًا 
عمػى  صالحًا في بشاء ىحه األمة، ذات الصابع الخاص الستفخد الستسيد، كعشرػخًا قػادراً 

الؿيػػػادة كاإلنقػػػاذ. فالترػػػػر االعتقػػػادؼ ىػػػػ أداة التػجيػػػو الكبػػػخػ، إلػػػى جانػػػب الشطػػػاـ 
الػػػاقعي الػػحؼ يشبثػػق مشػػو، كيقػػـػ عمػػى أساسػػو، كيتشػػاكؿ الشذػػاط الفػػخدؼ كمػػو، كالشذػػاط 

 الجساعي كمو، في شتى حقػؿ الشذاط اإلنداني. 
*     *     * 

لتفدػيخ الذػامل، فػي الرػػرة الكاممػة، التػي كلقج كاف القخآف الكخيع قج قجـ لمشاس ىػحا ا
تقابػل كػػل عشاصػخ الكيشػنػػة اإلندػانية، كتمبػػي كػػل جػانبيػا، كتتعامػػل مػع كػػل مقػماتيػػا 

كمػػػع سػػػائخ عشاصػػػخ … .. تتعامػػػل مػػػع "الحػػػذ" ك "الفكػػػخ" ك "البجييػػػة" ك "البرػػػيخة" 



 19 

دؼ كسػػػػا تتعامػػػػل مػػػػع الػاقػػػػع السػػػػا –اإلدراؾ البذػػػػخؼ، كالكيشػنػػػػة البذػػػػخية بػجػػػػو عػػػػاـ 
فػػػي األسػػػمػب الػػػحؼ يخاشػػػػب،  -لإلندػػػاف، ىػػػحا الػاقػػػع الػػػحؼ يشذػػػئو كضػػػعو الكػػػػني

كيػحي، كيػجو كل عشاصخ ىحه الكيشػنة متجسعة، في تشاسق، ىػ تشاسق الفصػخة كسػا 
 خخجت مغ يج بارئيا سبحانو!

كبيػحا الترػػػر السدػػتسج مباشػخة مػػغ القػػخآف، تكيفػػت الجساعػة السدػػمسة األكلػػى. تكيفػػت 
لفخيج. كتدمست ؾيادة البذخية، كقادتيا تمظ الؿيادة الفخيجة، التي لع تعخؼ ذلظ التكيف ا
سػػاء فػي عػالع  -نطيخًا. كحققت في حياة البذخية -مغ قبل كال مغ بعج –ليا البذخية 

ذلػػظ الشسػػػذج الفػػح الػػحؼ لػػع يعيػػجه  -الزػػسيخ كالذػػعػر، أك فػػي عػػالع الحخكػػة كالػاقػػع
كؿ لتمػػػظ الجساعػػػة. فسشػػػو انبثقػػػت ىػػػي ذاتيػػػا.. التػػػاريخ. ككػػػاف القػػػخآف ىػػػػ السخجػػػع األ

ككانت أعجب ضاىخة في تاريخ الحياة البذخية: ضاىخة انبثاؽ أمة مػغ خػالؿ نرػػص 
كتاب! كبو عاشت. كعميو اعتسجت في الجرجة األكلى. باعتبار أف "الدشة" ليدت شيئًا 

رضػي هللا –آخخ سػػ الثسخة الكاممة الشسػذجية لمتػجيو القخآني. كسػا لخرػتيا عائذػة 
فتجيػب تمػظ اإلجابػة  -صػمى هللا عميػو كسػمع -كىي ُتدَأؿ عػغ خمػق رسػػؿ هللا -عشيا

 الجامعة الرادقة العسيقة: "كاف خمقو القخآف" .. )أخخجو الشدائي(.
*     *     * 

كلكػػغ الشػػاس بعػػجكا عػػغ القػػخآف، كعػػغ أسػػمػبو الخػػاص، كعػػغ الحيػػاة فػػي ضاللػػو، عػػغ 
التي يذابو جػُّىا الجػُّ الحؼ تشّدؿ ؼيو القخآف .. كمالبدػُة مالبدة األحجاث كالسقّػمات 

ػػُع جػىػػا الػػػاقعي، ىػػػ كحػػجه الػػحؼ يجعػػل ىػػحا القػػخآف  ىػػحه األحػػجاث كالسقّػمػػات، كَتشدُّ
ُمػجَركًا كمػحيػًا كػػحلظ. فػالقخآف ال يجركػو حػػق إدراكػو مػػغ يعػير خػالي البػػاؿ مػغ مكػػاف 

كمغ معاناة ىحا األمخ العدػيخ كجخائػخه الجيج كالجياد الستئشاؼ حياة إسالمية حؿيقة، 
كتزػػحياتو كآالمػػو، كمعانػػاة السذػػاعخ السختمفػػة التػػي ترػػاحب تمػػظ السكابػػجة فػػي عػػالع 

 الػاقع، في مػاجية الجاىمية في أؼ زماف!
ليدػػػػت ىػػػػي فيػػػػع ألفاضػػػػو  -فػػػػي إدراؾ مػػػػجلػالت ىػػػػحا القػػػػخآف كإيحاءاتػػػػو-إف السدػػػػألة

اعتػجنا أف نقػػؿ! السدػألة ليدػت ىػحه. إنسػا كسػا  -كعباراتو، ليدت ىػي "تفدػيخ" القػخآف
ىػػػي اسػػػتعجاد الػػػشفذ بخصػػػيج مػػػغ السذػػػاعخ كالسػػػجركات كالتجػػػارب، تذػػػابو السذػػػاعخ 
كالسػػجركات كالتجػػارب التػػي صػػاحبت ندكلػػو، كصػػاحبت حيػػاة الجساعػػة السدػػمسة كىػػي 
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تتمقػػػاه فػػػي خزػػػع السعتػػػخؾ .. معتػػػخؾ الجيػػػاد .. جيػػػاد الػػػشفذ كجيػػػاد الشػػػاس. جيػػػاد 
يػػػاد األعػػػجاء. كالبػػػحؿ كالتزػػػحية. كالخػػػػؼ كالخجػػػاء. كالزػػػعف كالقػػػػة. الذػػػيػات كج

كالعثخة كالشيػض.. جػ مكة، كالجعػة الشاشئة، كالقمة كالزعف، كالغخبة بػيغ الشػاس .. 
ػػعب كالحرػػار، كالجػػػع كالخػػػؼ، كاالضػػصياد كالسصػػاردة، كاالنقصػػاع إال عػػغ  جػػػ الذَّ

تسػع السدػمع، بػيغ الكيػج كالشفػاؽ، كالتشطػيع هللا.. ثع جػ السجيشة: جػ الشذأة األكلػى لمسج
كالكفػػاح .. جػػػ "بػػجر" ك "أحػػج" ك "الخشػػجؽ" ك "الحجيبيػػة". كجػػػ "الفػػتح"، ك "حشػػيغ" ك 
"تبػػػؾ". كجػػػ نذػػأة األمػػة السدػػمسة كنذػػأة نطاميػػا االجتسػػاعي كاالحتكػػاؾ الحػػي بػػيغ 

 السذاعخ كالسرالح كالسبادغ في ثشايا الشذأة كفي خالؿ التشطيع.
الجػػػػ الػػػحؼ تشدلػػػت ؼيػػػو آيػػػات القػػػخآف حيػػػة نابزػػػة كاقعيػػػة.. كػػػاف لمكمسػػػات  فػػػي ىػػػحا

كلمعبػػارات دالالتيػػا كإيحاءاتيػػا. كفػػي مثػػل ىػػحا الجػػػ الػػحؼ يرػػاحب محاكلػػة اسػػتئشاؼ 
الحيػاة اإلسػػالمية مػػغ ججيػػج يفػػتح القػػخآف كشػػػزه لمقمػػػب، كيسػػشح أسػػخاره، كيذػػيع عصػػخه، 

 كيكػف ؼيو ىجػ كنػر ..
 كػف حؿيقة قػؿ هللا ليع:لقج كانػا يػمئح يجر 

"َيسشُّػػػف عميػػظ أف أسػػمسػا. قػػل: ال تسّشػػػا عمػػّي إسػػالمكع بػػل هللا يسػػغ عمػػيكع أف ىػػجاكع 
 (ٚٔلإليساف إف كشتع صادقيغ"..)الحجخات: 

كالػػػحيغ يعػػػانػف اليػػػـػ كغػػػجًا مثػػػل ىػػػحه السالبدػػػات، ىػػػع الػػػحيغ يػػػجركػف معػػػاني القػػػخآف 
ػر اإلسالمي كسا جاء بيا القخآف. ألف ليػا كإيحاءاتو. كىع الحيغ يتحكقػف حقائق التر

رصيجًا حاضخًا في مذاعخىع كفي تجاربيع، يتمقػنيا بو، كيجركػنيا عمى ضػئو.. كىػع 
 قميل..

كقج بعػج الشػاس عػغ القػخآف ببعػجىع عػغ الحيػاة الػاقعيػة فػي مثػل  –كمغ ثع لع يكغ بج 
كالحيػاة كاإلندػاف مػغ أف نقجـ ليع حقائق: "الترػر اإلسػالمي" عػغ هللا كالكػػف  -جػه

خػػالؿ الشرػػػص القخآنيػػة، مرػػحػبة بالذػػخح كالتػجيػػو، كالتجسيػػع كالتبػيػػب. ال ليغشػػى 
عمػى قػجر  -ىحا غشاء القخآف في مخاشبة القمػب كالعقػؿ. كلكغ ليرل الشػاس بػالقخآف

كليدػػػػػاعجىع عمػػػػػى أف يتػػػػػحكقػه، كيمتسدػػػػػػا ؼيػػػػػو بأنفدػػػػػيع حقػػػػػائق الترػػػػػػر  -اإلمكػػػػاف
 اإلسالمي الكبيخ!
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مى أنشا نحب أف نشبو ىشػا إلػى حؿيقػة أساسػية كبيػخة. . إنشػا ال نبغػي بالتسػاس حقػائق ع
الترػػػػػر اإلسػػػػالمي، مجػػػػخد السعخفػػػػة الثقاؼيػػػػة. ال نبغػػػػي إنذػػػػاء فرػػػػل فػػػػي السكتبػػػػة 
اإلسػػالمية، يزػػاؼ إلػػى مػػا عػػخؼ مػػغ قبػػل باسػػع "الفمدػػفة اإلسػػالمية". كػػال! إنشػػا ال 

تتعامػػل مػػع األذىػػاف، كتحدػػب فػػي رصػػيج  نيػػجؼ إلػػى مجػػخد "السعخفػػة" البػػاردة، التػػي
"الثقافػػػة"! إف ىػػػحا اليػػػجؼ فػػػي اعتبارنػػػا ال يدػػػتحق عشػػػاء الجيػػػج ؼيػػػو! إنػػػو ىػػػجؼ تافػػػو 
رخيز! إنسا نحغ نبتغي "الحخكة" مغ كراء "السعخفة". نبتغي أف تدتحيل ىحه السعخفة 

لتحقيػق قػة دافعة، لتحقيق مجلػليا في عالع الػاقع. نبتغي استجاشة ضػسيخ "اإلندػاف" 
غاية كجػده اإلنداني، كسا يخسسيا ىحا الترػر الخباني. نبتغي أف تخجع البذخية إلػى 
ربيا، كإلى مشيجو الحؼ أراده ليا، كإلػى الحيػاة الكخيسػة الخؼيعػة التػي تتفػق مػع الكخامػة 
التػػي كتبيػػا هللا لإلندػػاف، كالتػػي تحققػػت فػػي فتػػخة مػػغ فتػػخات التػػاريخ، عمػػى ضػػػء ىػػحا 

اسػتحاؿ كاقعػػًا فػي األرض، يتسثػل فػي أمػػة، تقػػد البذػخية إلػى الخيػػخ الترػػر، عشػجما 
 كالرالح كالشساء.

أف احتكػػت الحيػػاة اإلسػػالمية  -فػػي شػػػر مػػغ أشػػػار التػػاريخ اإلسػػالمي –كلقػػج كقػػع 
األصمية، السشبثقة مغ الترػر اإلسالمي الرحيح، بألػاف الحياة األخخػ التي كجػجىا 

 يسا كراءىا كحلظ. ثع بالثقافات الدائجة في تمظ البالد.اإلسالـ في البالد السفتػحة، كؼ
كقج خمػت حيػاتيع مػغ ىسػـػ الجيػاد، كاستدػمسػا  -كاشتغل الشاس في الخقعة اإلسالمية

لسػجػػات الخخػػاء .. كجػػّجت فػػي الػقػػت ذاتػػو فػػي حيػػاتيع مػػغ جػػخاء األحػػجاث الدياسػػية 
مبكػخ مشػح الخػالؼ  كاف بعزيا فػي كقػت -كغيخىا مذكالت لمتفكيخ كالخأؼ كالسحىبية

اشػػتغل الشػاس بالفمدػفة اإلغخيؿيػة كبالسباحػث الالىػتيػػة  -السذػيػر بػيغ عمػي كمعاكيػة
التػػػي تجسعػػػت حػػػػؿ السدػػػيحية، كالتػػػي تخجسػػػت إلػػػى المغػػػة العخبيػػػة .. كنذػػػأ عػػػغ ىػػػحا 
االشػػتغاؿ الػػحؼ ال يخمػػػ مػػغ شػػابع التػػخؼ العقمػػي فػػي عيػػج العباسػػييغ كفػػي األنػػجلذ 

ىػػات غخيبػػة عمػػى الترػػػر اإلسػػالمي األصػػيل. الترػػػر الػػحؼ أيزػػًا، انحخافػػات كاتجا
جاء ابتجاء إلنقاذ البذخية مغ مثل ىحه االنحخافات، كمغ مثل ىػحه االتجاىػات، كردىػا 
إلى الترػر اإلسالمي اإليجابي الػاقعي، الحؼ يجفع بالصاقػة كميػا إلػى مجػاؿ الحيػاة، 

أف تشفق فػي الثخثػخة. كسػا يرػػف لمبشاء كالتعسيخ، كاالرتفاع كالتصييخ. كيرػف الصاقة 
 اإلدراؾ البذخؼ أف يصػح بو في التيو بال دليل.
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ككجػػج جساعػػة مػػغ عمسػػاء السدػػمسيغ أف البػػج مػػغ مػاجيػػة آثػػار ىػػحا االحتكػػاؾ، كىػػحا 
كصفاتو. كحػؿ القزػاء  -سبحانو-االنحخاؼ، بخدكد كإيزاحات كججؿ حػؿ ذات هللا
سعرػػية كالتػبػػة.. إلػػى آخػػخ السباحػػث كالقػػجر. كحػػػؿ عسػػل اإلندػػاف كجدائػػو، كحػػػؿ ال

التػػي ثػػار حػليػػا الجػػجؿ فػػي تػػاريخ الفكػػخ اإلسػػالمي! ككجػػجت الفػػخؽ السختمفػػة خػػػارج 
 إلى آخخ ىحه األسساء.…. كشيعة كمخجئة. قجرية كجبخية. سشية كمعتدلة

كبخاصػػػة شػػػخكح  -كػػػحلظ كجػػػج بػػػيغ السفكػػػخيغ السدػػػمسيغ مػػػغ فػػػتغ بالفمدػػػفة اإلغخيؿيػػػة
 -كبالسباحػػػػػػث الالىػتيػػػػػػة -لسعمػػػػػػع األكؿ كسػػػػػػا كػػػػػػانػا يدػػػػػػسػنوأك ا -فمدػػػػػػفة أرسػػػػػػصػ
كضشػا أف "الفكخ اإلسالمي" ال يدتكسل مطاىخ نزػجو كاكتسالو، أك  –"السيتافيديؿية" 

ككانػػت لػػو  -زؼ التفمدػػف كالفمدػػفة -مطػػاىخ أبيتػػو كعطستػػو، إال إذا ارتػػجػ ىػػحا الػػدؼ 
غخبيػػة، فكػػحلظ كانػػت فتشػػتيع ؼيػػو مؤلفػػات! ككسػػا يفػػتغ مػػغ اليػػـػ نػػاس بأزيػػاء التفكيػػخ ال

بتمظ األزياء كقتيا. فحاكلػا إنذاء "فمدفة إسالمية" كالفمدفة اإلغخيؿية. كحػاكلػا إنذػاء 
 "عمع الكالـ" عمى ندق السباحث الالىػتية مبشية عمى مشصق أرسصػ!

كبػجاًل مػػغ صػػياغة "الترػػػر اإلسػالمي" فػػي قالػػب ذاتػػي مدػتقل، كفػػق شبيعتػػو الكميػػة، 
كيشػنػػػة البذػػػخية جسمػػػة، بكػػػل مقػماتيػػػا كشاقاتيػػػا، كال تخاشػػػب "الفكػػػخ التػػػي تخاشػػػب ال

البذػػخؼ" كحػػجه خصابػػًا بػػاردًا مرػػبػبًا فػػي قالػػب السشصػػق الػػحىشي.. بػػجاًل مػػغ ىػػحا فػػإنيع 
اسػػػتعاركا "القالػػػب" الفمدػػػفي ليرػػػبػا ؼيػػػو "الترػػػػر اإلسػػػالمي"، كسػػػا اسػػػتعاركا بعػػػس 

يشيػػػا كبػػػيغ الترػػػػر اإلسػػػالمي.. أمػػػا الترػػػػرات الفمدػػػؽية ذاتيػػػا، كحػػػاكلػا أف يػفقػػػػا ب
 السرصمحات فقج كادت تكػف كميا مدتعارة!

كلسا كانت ىشاؾ جفػة أصيمة بيغ مشيج الفمدفة  كمشيج العقيجة، كبيغ أسمػب الفمدفة 
كأسػػػػػمػب العقيػػػػػجة، كبػػػػػيغ الحقػػػػػائق اإليسانيػػػػػة اإلسػػػػػالمية كتمػػػػػظ السحػػػػػاكالت الرػػػػػغيخة 

فات كالسباحػث الالىػتيػة البذػخية.. فقػج بػجت السزصخبة السفتعمة التػي تتزػسشيا الفمدػ
نذػازًا كػاماًل فػي لحػغ العقيػجة الستشاسػق! كنذػأ مػغ  -كسا سػسيت–"الفمدفة اإلسالمية" 

ىػػػحه السحػػػاكالت تخمػػػيط كثيػػػخ، شػػػاب صػػػفاء الترػػػػر اإلسػػػالمي، كصػػػفخ مدػػػاحتو، 
 كأصابو بالدصحية.

إلسػالمية" كمعيػا مباحػث ذلظ مع التعقيج كالجفاؼ كالتخميط. مسا جعل تمػظ "الفمدػفة ا
 عمع الكالـ غخيبة غخبة كاممة عمى اإلسالـ، كشبيعتو، كحؿيقتو، كمشيجو، كأسمػبو!
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سػػػػػاء مػػػػغ كثيػػػػخ مػػػػغ  -عمػػػػى األقػػػػل! –كأنػػػػا أعمػػػػع أف ىػػػػحا الكػػػػالـ سػػػػيقابل بالجىذػػػػة 
السذتغميغ عشجنا بسا يدػسى "الفمدػفة اإلسػالمية" أك مػغ السذػتغميغ بالسباحػث الفمدػؽية 

. كلكشي أقخره، كأنا عمى يقيغ جاـز بأف "الترػر اإلسػالمي" لػغ يخمػز برفة عامة.
مػػغ التذػػػيو كاالنحػػخاؼ كالسدػػخ، إال حػػيغ نمقػػي عشػػو جسمػػة بكػػل مػػا أشمػػق عميػػو اسػػع 
"الفمدػفة اإلسػػالمية". كبكػػل مباحػث "عمػػع الكػػالـ" كبكػل مػػا ثػػار مػغ الجػػجؿ بػػيغ الفػػخؽ 

عػػد إلػى القػخآف الكػخيع، ندػتسج مشػو اإلسالمية السختمفة في شػتى العرػػر أيزػًا! ثػع ن
مباشخة "مقػمات الترػر اإلسالمي". مع بياف "خرائرػو" التػي تفػخده مػغ بػيغ سػائخ 

مػػػع  –التػػػي تػضػػػح ىػػػحه الخرػػػائز  -الترػػػػرات. كال بػػػأس مػػػغ بعػػػس السػازنػػػات
أمػا مقػمػػات ىػحا الترػػر ؼيجػب أف تدػػتقى مػغ القػخآف مباشػػخة،  -الترػػرات األخػخػ 

 مة .. تسامًا.كتراغ صياغة مدتق
 كلعمو مسا يحتع ىحا السشيج الحؼ أشخنا إليو أف نجرؾ ثالث حقائق ىامة:

األكلػػػػى: أف أكؿ مػػػػا كصػػػػل إلػػػػى العػػػػالع اإلسػػػػالمي مػػػػغ مخمفػػػػات الفمدػػػػفة اإلغخيؿيػػػػة 
كالالىػت السدػيحي، ككػاف لػو أثػخ فػي تػجيػو الجػجؿ بػيغ الفػخؽ السختمفػة كتمػيشػو، لػع 

إلغخيؿيػػة، مشقػلػػة نقػػاًل مذػػػىًا مزػػصخبًا فػػي لغػػة يكػػغ سػػػػ شػػخكح متػػأخخة لمفمدػػفة ا
 سؿيسة. مسا يشذأ عشو اضصخاب كثيخ في نقل ىحه الذخكح!

كالثانية: أف عسمية التػفيق بيغ شخكح الفمدفة اإلغخيؿية كالترػر اإلسالمي كانت تشع 
عغ سحاجة كبيخة، كجيل بصبيعة الفمدفة اإلغخيؿية، كعشاصخىا الػثشية العسيقػة، كعػجـ 

تقامتيا عمى نطاـ فكخؼ كاحج، كأساس مشيجي كاحج. مسا يخالف الشطخة اإلسػالمية اس
كمشابعيػػا األصػػيمة.. فالفمدػػفة اإلغخيؿيػػة نذػػأت فػػي كسػػط كثشػػى مذػػحػف باألسػػاشيخ، 
كاستسجت جحكرىا مغ ىحه الػثشية كمغ ىحه األساشيخ، كلع تخل مػغ العشاصػخ الػثشيػة 

محاكلػػة التػفيػػق بيشيػػا كبػػيغ الترػػػر  -فكػػا–األسػػصػرية قػػط. فسػػغ الدػػحاجة كالعبػػث 
اإلسػػػالمي القػػػائع عمػػػى أسػػػاس "التػحيػػػج" السصمػػػق العسيػػػق التجخيػػػج.. كلكػػػغ السذػػػتغميغ 

تحػت تػأثيخ مػا نقػل إلػييع مػغ الذػخكح  -خصػأ–بالفمدفة كالججؿ مغ السدػمسيغ، فيسػػا 
ف يكػنػا ال يسكغ أ -كىع فالسفة اإلغخيق –الستأخخة الستأثخة بالسديحية أف "الحكساء" 

كثشيػيغ، كال يسكػغ أف يحيػػجكا عػغ التػحيػػج! كمػغ ثػع التدمػػػا عسميػة تػفيػػق متعدػفة بػػيغ 



 24 

كػػالـ "الحكسػػاء" كبػػيغ العقيػػجة اإلسػػالمية. كمػػغ ىػػحه السحاكلػػة كػػاف مػػا يدػػسى "الفمدػػفة 
 اإلسالمية"!

تمػػظ التػػي أثػػارت ذلػػظ الجػػجؿ  –كالثالثػػة: أف السذػػكالت الػاقعيػػة فػػي العػػالع اإلسػػالمي 
قج انحخفت بتأكيالت الشرػص القخآنية، كباألفياـ  -رضي هللا عشو–مقتل عثساف مشح 

كالسفيػمػػات انحخافػػًا شػػجيجًا. فمسػػا بػػجأ السباحػػث لتأييػػج كجيػػات الشطػػخ السختمفػػة، كانػػت 
تبحث عسا يؤيػجىا مػغ الفمدػفات كالسباحػث الالىػتيػة، بحثػًا مغخضػًا فػي الغالػب كمػغ 

ترػمح أساسػًا لمتفكيػخ اإلسػالمي  -مػظ الخالفػاتفػي ضػل ت -ثع لػع تعػج تمػظ السرػادر
الخالز، الحؼ يشبغي أف يتمقى مقػماتو كمفيػماتو مغ الشز القخآني الثابت، في جػ 
خالز مغ عقابيل تمظ الخالفات التاريخية. كمغ ثػع يحدػغ عػدؿ ذلػظ التػخاث جسمػة! 

االنحػػخاؼ  عػغ مفيػمشػػا األصػػيل لإلسػػالـ، كدراسػػتو دراسػػة تاريخيػػة بحتػػة، لبيػػاف زكايػػا
ؼيو، كأسباب ىػحا االنحػخاؼ، كتجشػب نطائخىػا ؼيسػا نرػػغو اليػـػ مػغ مفيػـػ الترػػر 

 اإلسالمي، كمغ أكضاع كأشكاؿ كمقػمات الشطاـ اإلسالمي أيزًا..
مشيجشا إذف في ىحا البحث عغ: "خرائز الترػر اإلسػالمي كمقػماتػو" أف ندػتميع 

كأف ندتحزػػخ بقػػجر  –لقػػخآف شػػػياًل بعػػج الحيػػاة فػػي ضػػالؿ ا –القػػخآف الكػػخيع مباشػػخة 
الجػػػػػػػ الػػػػػػحؼ تشدلػػػػػػت ؼيػػػػػػو كمسػػػػػػات هللا لمبذػػػػػػخ، كالسالبدػػػػػػات االعتقاديػػػػػػة  -اإلمكػػػػػػاف

كاالجتساعية كالدياسػية التػي كانػت البذػخية تتيػو فييػا كقػت أف جاءىػا ىػحا اليػجػ. ثػع 
 التيو الحؼ ضمت ؼيو بعج انحخافيا عغ اليجؼ اإلليي!

يع، أال نػاجيػػو بسقػػخرات سػػابقة إشالقػػًا. ال مقػػخرات كمشيجشػػا فػػي اسػػتمياـ القػػخآف الكػػخ 
–مػغ ركاسػب الثقافػات التػي لػع ندػتقيا مػغ القػخآف ذاتػو  –عقمية كال مقخرات شعػرية 

 نحاكع إلييا نرػصو، أك ندتميع معاني ىحه الشرػص كفق تمظ السقخرات الدابقة.
ج هللا أف تقػػـػ ليشذػػئ السقػػخرات الرػػحيحة التػػي يخيػػ -ابتػػجاء–لقػػج جػػاء الػػشز القخآنػػي 

عمييػػا ترػػػرات البذػػخ، كأف تقػػـػ عمييػػا حيػػاتيع. كأقػػل مػػا يدػػتحقو ىػػحا التفزػػل مػػغ 
أف يتمقػىػا  -ىػ الغشػي عػغ العػالسيغ–العمي الكبيخ، كىحه الخعاية مغ هللا ذؼ الجالؿ 

كقج فّخغػا ليا قمػبيع كعقػليع مغ كػل غػبر دخيػل، ليقػـػ ترػػرىع الججيػج نطيفػًا مػغ 
مدتسجًا مغ تعميع هللا كحػجه. ال  -قجيسيا كحجيثيا عمى الدػاء–ميات كل ركاسب الجاى

 مغ ضشػف البذخ، التي ال تغشي مغ الحق شيئًا!
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ليدػػػت ىشػػػاؾ إذف مقػػػخرات سػػػابقة نحػػػاكع إلييػػػػا كتػػػاب هللا تعػػػالى. إنسػػػا نحػػػغ ندػػػػتسج 
 – مقخراتشا مغ ىحا الكتاب ابتجاء، كنؿيع عمى ىحه السقخرات ترػراتشا كمقخراتشا! كىػحا

ىػػػ السػػشيج الرػػحيح، فػػي مػاجيػػة القػػخآف الكػػخيع، كفػػي اسػػتميامو خرػػائز  -كحػػجه
 الترػر اإلسالمي كمقّػماتو.

*      *     * 
ثػػع إنشػػا ال نحػػاكؿ اسػػتعارة "القالػػب الفمدػػفي" فػػي عػػخض حقػػائق "الترػػػر اإلسػػالمي" 

لػػػب". كأف اقتشاعػػػًا مشػػػا بػػػأف ىشػػػاؾ ارتباشػػػًا كثيقػػػًا بػػػيغ شبيعػػػة "السػضػػػػع" كشبيعػػػة "القا
السػضػع يتأثخ بالقالب. كقج تتغيخ شبيعتو كيمحقيا التذػيو، إذا عخض في قالب، في 
شبيعتػػو كفػػي تاريخػػو عػػجاء كجفػػػة كغخبػػة عػػغ شبيعتػػو! األمػػخ الستحقػػق فػػي مػضػػػع 
الترػر اإلسالمي كالقالب الفمدفي. كالحؼ يجركو مغ يتحكؽ حؿيقػة ىػحا الترػػر كسػا 

 ىي معخكضة في الشز القخآف!.
نحػػػغ نخػػػالف "إؾبػػػاؿ" فػػػي محاكلتػػػو صػػػياغة الترػػػػر اإلسػػػالمي فػػػي قالػػػب فمدػػػفي، 
مدتعار مغ القػالب السعخكفة عشج ـيجل مغ "العقمييغ السثالييغ" كعشج أكجدت كػنػت 

 مغ "الػضعييغ الحدييغ".
تخاشػػب الكيشػنػػة اإلندػػانية  -بػجػػو خػػاص-كالعقيػػجة اإلسػػالمية -إشالقػػاً –إف العقيػػجة 

كىػػػ أسػػمػب يستػػاز بالحيػيػػة كاإليقػػاع كالمسدػػة السباشػػخة كاإليحػػاء.  بأسػػمػبيا الخػػاص،
اإليحاء بالحقائق الكبيخة، التي ال تتسثل كميا في العبارة. كلكغ تػحي بيا العبارة. كسػا 
يستػػػاز بسخاشبػػػة الكيشػنػػػة اإلندػػػانية بكػػػل جػانبيػػػا كشاقاتيػػػا كمشافػػػح السعخفػػػة فييػػػا. كال 

بذػػخؼ.. أمػػا الفمدػػفة فميػػا أسػػمػب آخػػخ. إذ ىػػي يخاشػػب "الفكػػخ" كحػػجه فػػي الكػػائغ ال
تحػػػاكؿ أف تحرػػػخ الحؿيقػػػة فػػػي العبػػػارة. كلسػػػا كػػػاف نػػػػع الحقػػػائق التػػػي تترػػػجػ ليػػػا 

فزاًل عغ جػانب أساسية مغ ىػحه الحقػائق –يدتحيل أف يشحرخ في مشصػؽ العبارة 
تيي فإف الفمدفة تش–ىي بصبيعتيا أكبخ مغ السجاؿ الحؼ يعسل ؼيو "الفكخ" البذخؼ) ( 

 حتسًا إلى التعقيج كالتخميط كالجفاؼ، كمسا حاكلت أف تتشاكؿ مدائل العقيجة!
كمغ ثع لع يكغ لمفمدػفة دكر يػحكخ فػي الحيػاة البذػخية العامػة، كلػع تػجفع بالبذػخية إلػى 
األمػػاـ شػػيئًا مسػػا دفعتيػػا العقيػػجة، التػػي تقػػجمت البذػػخية عمػػى حػػجائيا فػػي تيػػو الػػدمغ، 

 كضالـ الصخيق.
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خض العقيػػػجة بأسػػػمػب العقيػػػجة، إذ أف محاكلػػػة عخضػػػيا بأسػػػمػب الفمدػػػفة البػػػج أف تعػػػ
يقتميػػا، كيصفػػئ إشػػعاعيا كإيجاءىػػا، كيقرػػخىا عمػػى جانػػب كاحػػج مػػغ جػانػػب الكيشػنػػة 

 اإلندانية الكثيخة.
كمػػغ ىشػػا يبػػجك التعقيػػج كالجفػػاؼ كالػػشقز كاالنحػػخاؼ فػػي كػػل السباحػػث التػػي تحػػاكؿ 

مػػى شبيعتيػػا، كفػػي ىػػحا القالػػب الػػحؼ يزػػيق عػػخض العقيػػجة بيػػحا األسػػمػب الغخيػػب ع
 عشيا.

كلدشا حخيريغ عمى أف تكػف ىشػاؾ "فمدػفة إسػالمية"! لدػشا حخيرػيغ عمػى أف يػجػج 
ىحا الفرل في الفكخ اإلسالمي، كال أف يػجج ىحا القالب في قػالب األداء اإلسالمية! 

بػل يػجؿ داللػة  فيحا ال يػشقز اإلسػالـ شػيئًا فػي نطخنػا، كال يػشقز "الفكػخ اإلسػالمي".
 قػية عمى أصالتو كنقائو كتسيده!

*         *        * 
 …ككمسة أخخػ في السشيج الحؼ نتػخاه في ىحا البحث أيزًا 

إنشػػػا ال ندتحزػػػػخ أمامشػػػػا انحخافػػػػًا معيشػػػػًا مػػػػغ انحخافػػػػات الفكػػػػخ اإلسػػػػالمي، أك الػاقػػػػع 
ترػػحيحو ىػػػ اإلسػػالمي، ثػػع نجعػػو يدػػتغخؽ اىتسامشػػا كمػػو. بحيػػث يرػػبح الػػخد عميػػو ك 

السحػػػخؾ الكمػػػي لشػػػا ؼيسػػػا نبحلػػػو مػػػغ جيػػػج فػػػي تقخيػػػخ "خرػػػائز الترػػػػر اإلسػػػالمي 
كسػػا جػػاء بيػػا  -فػػي ذاتيػػا–كمقػماتػػو".. إنسػػا نحػػغ نحػػاكؿ تقخيػػخ حقػػائق ىػػحا الترػػػر 

القخآف الكخيع، كاممة شاممة، متػازنة متشاسقة، تشاسق ىحا الكػف كتػازنػو، كتشاسػق ىػحه 
 الفصخة كتػازنيا.

ستحزػػار انحػػخاؼ معػػيغ، أك نقػػز معػيغ، كاالسػػتغخاؽ فػػي دفعػػو، كصػػياغة ذلػظ أف ا
حقػائق الترػػػر اإلسػػالمي لمػخد عميػػو .. مػػشيج شػجيج الخصػػخ، كلػػو معؿباتػو فػػي إنذػػاء 
انحخاؼ ججيج فػي الترػػر اإلسػالمي لػجفع انحػخاؼ قػجيع .. كاالنحػخاؼ انحػخاؼ عمػى 

 كل حاؿ !!!
تي تكتب بقرج "الجفاع" عغ اإلسػالـ كنحغ نجج نساذج مغ ىحا الخصخ في البحػث ال

في كجو السياجسيغ لو، الصاعشيغ ؼيو، مغ السدتذخقيغ كالسمحػجيغ قػجيسًا كحػجيثًا. كسػا 
نجج نساذج مشو في البحػث التي تكتب لمخد عمى انحخاؼ معػيغ، فػي بيئػة معيشػة، فػي 

 زماف معيغ!
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ديػػغ الدػػيف، كأنػػو يتعسػػج بعػػس الرػػميبييغ كالرػػييػنييغ مػػثاًل أف يػػتيع اإلسػػالـ بأنػػو 
انتذػػخ بحػػج الدػػيف.. ؼيقػػػـػ مشػػا مػػجافعػف عػػغ اإلسػػػالـ يػػجفعػف عشػػو ىػػحا "االتيػػػاـ"! 
كبيشسػػػػا ىػػػػع مذػػػػتصػف فػػػػي حساسػػػػة "الػػػػجفاع" يدػػػػقصػف ؾيسػػػػة "الجيػػػػاد" فػػػػي اإلسػػػػالـ، 
 –كيزيقػف نصاقو كيعتحركف عغ كل حخكة مغ حخكاتو، بأنيا كانت لسجخد "الجفاع"! 

بػصػػػفو السػػػشيج  –كيشدػػػػف أف لإلسػػػالـ  –لزػػػيق! بسعشػػػاه االصػػػصالحي الحاضػػػخ ا
حقػػو األصػػيل فػػي أف يؿػػيع "نطامػػو" الخػػاص فػػي األرض،  –اإلليػػي األخيػػخ لمبذػػخية 

في داخل ىػحا الشطػاـ  –لتدتسع البذخية كميا بخيخات ىحا "الشطاـ".. كيدتستع كل فخد 
قيػػجة .. أمػػا بحخيػػة العقيػػجة  التػػي يختارىػػا، حيػػث "ال إكػػخاه فػػي الػػجيغ" مػػغ ناحيػػة الع –

إقامػػة "الشطػػاـ اإلسػػالمي" ليطمػػل البذػػخية كميػػا مسػػغ يعتشقػػػف عقيػػجة اإلسػػالـ كمسػػغ ال 
يعتشقػنيػػػا، فتقتزػػػي الجيػػػاد إلنذػػػاء ىػػػحا الشطػػػاـ كصػػػيانتو، كتػػػخؾ الشػػػاس أحػػػخارًا فػػػي 
عقائجىع الخاصة في نصاقو. كال يػتع ذلػظ إال بإقامػة سػمصاف خيػخ كقػانػف خيػخ كنطػاـ 

مغ يفكخ في االعتجاء عمى حخيػة الػجعػة كحخيػة االعتقػاد فػي خيخ يحدب حدابو كل 
 األرض!

كليذ ىحا إال نسػذجًا كاحجًا مغ التذػػيو لمترػػر اإلسػالمي، فػي حساسػة الػجفاع ضػج 
 ىجـػ ماكخ، عمى جانب مغ جػانبو!

أمػا البحػػث التػي كتبػػت لمػخد عمػى انحػػخاؼ معػيغ، فأنذػأت ىػػي بػجكرىا انحخافػًا آخػػخ، 
بػو فػي ىػحا الخرػػص، تػجييػات األسػتاذ اإلمػاـ الذػيخ "دمحم عبػجه". فأقخب ما نتسثل 

 كمحاضخات "إؾباؿ" في مػضػع: "تحجيج الفكخ الجيشي في اإلسالـ") (.
لقػج كاجػػو األسػتاذ اإلمػػاـ الذػيخ دمحم عبػػجه، بيئػة فكخيػػة جامػجة، أغمقػػت بػاب "االجتيػػاد" 

حكػاـ مشيػا، كاكتفػت بالكتػب كأنكخت عمى "العقل" دكره في فيع شخيعة هللا كاستشباط األ
تعتسج عمػى  -في الػقت ذاتو –التي ألفيا الستأخخكف في عرػر الجسػد العقمي كىي 

الخخافات كالترػرات الجيشية العاميػة! كسػا كاجػو فتػخة كػاف "العقػل" فييػا يعبػج فػي أكربػا 
كيتخػػػحه أىميػػػا إليػػػًا، كخاصػػػة بعػػػج الفتػحػػػات العمسيػػػة التػػػي حرػػػل فييػػػا العمػػػع عمػػػػى 

ارات عطيسة، كبعج فتخة كحلظ مغ سيادة الفمدػفة العقميػة التػي تؤلػو العقػل! كذلػظ انتر
مػػػع ىجػػػـػ مػػػغ السدتذػػػخقيغ عمػػػى الترػػػػر اإلسػػػالمي، كعقيػػػجة القزػػػاء كالقػػػجر ؼيػػػو، 

… كتعصيل العقل البذخؼ كالجيج البذخؼ عغ اإليجابية في الحياة بدبب ىحه العقيػجة 
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خاصػػػة، بإثبػػػات ؾيسػػػة "العقػػػل" تجػػػاه "الػػػشز". الػػػخ. فمسػػػا أراد أف يػاجػػػو ىػػػحه البيئػػػة ال
كإحياء فكػخة "االجتيػاد" كمحاربػة الخخافػة كالجيػل كالعاميػة فػي "الفكػخ اإلسػالمي".. ثػع 

كسػػا يػػدعع  –إثبػػات أف اإلسػػالـ جعػػل لمعقػػل ؾيستػػو كعسمػػو فػػي الػػجيغ كالحيػػاة، كلػػيذ 
.. لسػا أراد أف  "اإلفخنج" أنو قزى عمى السدمسيغ" بالجبخ" السصمػق كفقػجاف "االختيػار"

يػاجو الجسػد العقمي في الذخؽ، كالفتشة بالعقل في الغػخب، جعػل "العقػل" البذػخؼ نػّجًا 
فػي الكػائغ  –مغ أجيدة –لمػحي في ىجاية اإلنداف، كلع يقف بو عشج أف يكػف جيازًا 

البذخؼ، يتمقى الػحي. كمشع أف يقع خالؼ ما بيغ مفيـػ العقل كما يجئ بػو الػػحي. 
ىػػ  –العقػل عشػج أف يػجرؾ مػا يجركػو، كيدػمع بسػا ىػػ فػػؽ إدراكػو، بسػا أنػو كلع يقف ب

غيػػخ كمػػي كال مصمػػق، كمحػػجكد بحػػجكد الدمػػاف كالسكػػاف،  -كالكيشػنػػة اإلندػػانية بجسمتيػػا
يػة، ككيؽيػة تعمػق  بيشسا الػحي يتشاكؿ حقػائق مصمقػة فػي بعػس األحيػاف كحؿيقػة األلـػ

العقػل إال التدػميع بيػحه الكميػات السصمقػة،  اإلرادة اإلليية بخمق الحػػادث.. كلػيذ عمػى
التي ال سبل لو إلى إدراكيا) (!.. كسػاؽ حجػة تبػجك مشصؿيػة، كلكشيػا مػغ فعػل الخغبػة 
في تقػيع ذلظ االنحػخاؼ البيئػي الخػاص الػحؼ يحتقػخ العقػل كييسػل دكره.. قػاؿ رحسػو 

 هللا في رسالة التػحيج.
كالعقػػل اإلندػػاني أثػػخ أيزػػًا مػػغ آثػػار هللا  "فػػالػحي بالخسػػالة اإللييػػة أثػػخ مػػغ آثػػار هللا.

فػػػػي الػجػػػػػد. كآثػػػػار هللا يجػػػػب أف يشدػػػػجع بعزػػػػيا مػػػػع بعػػػػس، كال يعػػػػارض بعزػػػػيا 
 بعزًا"..

كىحا صحيح في عسػمو.. كلكغ يبقى أف الػحي كالعقل ليدا نجيغ. فأحجىسا أكبخ مغ 
اف الحؼ اآلخخ كأشسل. كأحجىسا جاء ليكػف ىػ األصل الحؼ يخجع إليو اآلخخ. كالسيد 

يختبػخ اآلخػخ عشػجه مقخراتػػو كمفيػماتػو كترػػراتو. كيرػػحح بػو اختالالتػو كانحخافاتػػو. 
تػافػػق كاندػػجاـ. كلكػػغ عمػػى ىػػحا األسػػاس. ال عمػػى  أسػػاس أنيسػػا  -كال شػػظ–فبيشسػػا 

نػجاف متعػػادالف، ككفػػػ أحػػجىسا تسامػػًا ل خػػخ! فزػػاًل عػػغ أف العقػػل السبػػخأ مػػغ الػػشقز 
 الػاقع، كإنسا  ىػ "مثاؿ"!كاليػػ ال كجػد لو في دنيا 

كقػػج تػػأثخ تفدػػيخ األسػػتاذ اإلمػػاـ لجػػدء عػػع بيػػحه الشطػػخة تػػأثخًا كاضػػحًا. كتفدػػيخ تمسيػػحه 
السخحـػ الذيخ رشيج رضا كتفدػيخ تمسيػحه األسػتاذ الذػيخ السغخبػي لجػدء "تبػارؾ" حتػى 
صخح مخات بػجػب تأكيل الشز ليػافق مفيـػ العقل! كىػ مبجأ خصخ. فإشالؽ كمسة 
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فيشاؾ عقمي كعقمظ كعقػل فػالف  -كسا قمشا–عقل" يخد األمخ إلى شيء غيخ كاقعي! "ال
كعقػػل عػػالف .. كلػػيذ ىشالػػظ عقػػل مصمػػق ال يتشاكبػػو الػػشقز كاليػػػػ كالذػػيػة كالجيػػل 
يحػػاكع الػػشز القخآنػػي إلػػى "مقخراتػػو". كإذا أكجبشػػا التأكيػػل ليػافػػق الػػشز ىػػحه العقػػػؿ 

 الكثيخة، فإنشا نشتيي إلى فػضى!
فػػي  –نذػأ ىػػحا كمػو مػغ االسػػتغخاؽ فػي مػاجيػة انحػػخاؼ معػيغ.. كلػػ أخػػح األمػخ كقػج 
لعخؼ لمعقل مكانو كمجاؿ عسمو بجكف غمػ كال إفخاط، كبجكف تقريخ كال تفػخيط  -ذاتو

 كحلظ. كعخؼ لمػحي مجالو. كحفطت الشدبة بيشيسا في مكانيا الرحيح..
جػػاؿ التمقػػي عػػغ الػػػحي، كفيػػع مػػا إف "العقػػل" لػػيذ مشؽيػػًا كال مصػػخكدًا كال ميسػػاًل فػػي م

يتمقػػى كإدراؾ مػػا مػػغ شػػأنو أف يجركػػو، مػػع التدػػميع بسػػا ىػػػ خػػارج عػػغ مجالػػو. كلكشػػو 
كحلظ ليذ ىػ "الحكع" األخيخ. كما داـ الػشز ُمحكسػًا، فالسػجلػؿ الرػخيح لمػشز مػغ 
غيػػخ تأكيػػػل ىػػػػ الحكػػػع. كعمػػػى العقػػػل أف يتمقػػى مقخراتػػػو ىػػػػ مػػػغ مػػػجلػؿ ىػػػحا الػػػشز 

يع مشيجػػػو عمػػػى أساسػػػو )كفػػػي صػػػمب ىػػػحا البحػػػث تفرػػػيل كاؼ لمحػػػج الرػػػخيح. كيؿػػػ
 السأمػف كالسشيج اإلسالمي السدتؿيع(.

كلقػػػج كاجػػػو "إؾبػػػاؿ" فػػػي العػػػالع الذػػػخقي بيئػػػة فكخيػػػة "تائيػػػة!" فػػػي غيبػبػػػة "إشػػػػخاقات" 
الترػػػػؼ "العجسػػػي" كسػػػا يدػػػسيو! .. فخاغػػػو ىػػػحا "الفشػػػاء" الػػػحؼ ال كجػػػػد ؼيػػػو لمحاتيػػػة 

تػو "الدػػمبية" التػي ال عسػل معيػا لإلندػػاف كال أثػخ فػي ىػػحه األرض. اإلندػانية. كسػا راع
كسػػا كاجػو مػػغ ناحيػة أخػػخػ التفكيػخ الحدػػي  –كلػيذ ىػحا ىػػػ اإلسػالـ بصبيعػػة الحػاؿ 

فػػي السػػحىب الػضػػعي، كمػػحىب التجػػخيبييغ فػػي العػػالع الغخبػػي. كػػحلظ كاجػػو مػػا أعمشػػو 
لدػػبخماف( كمػػت اإللػو! نيتذو في "ىكػحا قػاؿ زرادشػت" عػغ مػلػج اإلندػاف األعمػى )ا

 كذلظ في تخبصات الرخع التي كتبيا نيتذو كسساىا بعزيع "فمدفة"!.
كأراد أف يػػػشفس  "الفكػػػخ اإلسػػػالمي" كعػػػغ "الحيػػػاة اإلسػػػالمية" ذلػػػظ الزػػػياع كالفشػػػاء 
كالدػػػمبية. كسػػػػا أراد أف يثبػػػػت لمفكػػػػخ اإلسػػػػالمي كاقعيػػػة "التجخبػػػػة" التػػػػي يعتسػػػػج عمييػػػػا 

 ىب الػضعي!السحىب التجخيبي ثع السح
كلكغ الشتيجة كانت جسػحًا في إبخاز الحاتية اإلندانية، اضػصخ معػو إلػى تأكيػل بعػس 
الشرػص القخآنية تػأكياًل تأبػاه شبيعتيػا، كسػا تأبػاه شبيعػة الترػػر اإلسػالمي. إلثبػات 
أف السػت ليذ نياية لمتجخبة. كال حتػى الؿيامػة. فالتجخبػة كالشسػػ فػي الػحات اإلندػانية 
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بعج الجشة كالشار. مع أف الترػر اإلسػالمي حاسػع فػي   -عشج إؾباؿ -زاً مدتسخاف أي
أف الػػػجنيا دار ابػػػتالء كعسػػػل، كأف اآلخػػػخة دار حدػػػاب كجػػػداء. كليدػػػت ىشالػػػظ فخصػػػة 
لمشفذ البذخية لمعسل إال في ىحه الجار. كسا أنو ال مجاؿ لعسل ججيج في الجار اآلخخة 

جاء مغ الخغبة الجازفة في إثبات "كجػد"  بعج الحداب كالجداء.. كلكغ ىحا الغمػ إنسا
 الحاتية، كاستسخارىا، أك ألػ "أنا" كسا استعار إؾباؿ مغ اصصالحات ـيجل الفمدؽية.

كمػػغ ناحيػػة أخػػخػ اضػػصخ إلػػى إعصػػاء اصػػصالح "التجخبػػة" مػػجلػاًل أكسػػع مسػػا ىػػػ فػػي 
ة" التػػي "الفكػػخ الغخبػػي" كفػػي تػػاريخ ىػػحا الفكػػخ. لكػػي يسػػج مجالػػو إلػػى "التجخبػػة الخكحيػػ

يداكليا السدمع كيتػحكؽ بيػا الحؿيقػة الكبػخػ. "فالتجخبػة" بسعشاىػا االصػصالحي الفمدػفي 
الغخبي، ال يسكغ أف تذسل الجانب الخكحي أصاًل! ألنيا نذأت ابتجاء لشبح كل كسػائل 

 السعخفة التي ال تعتسج عمى التجخبة الحدية.
ىػحه السحاكلػة. التػي يتزػح كمحاكلة استعارة االصصالح الغخبي، ىي التي قادت إلى 

 فييا الذج كالجحب كالجفاؼ أيزًا. حتى مع شاعخية إؾباؿ الحية الستحخكة الخفافة!
كلدػػػت أبتغػػػي أف أنقػػػز مػػػغ قػػػجر تمػػػظ الجيػػػػد العطيسػػػة السثسػػػخة فػػػي إحيػػػاء الفكػػػخ 
اإلسالمي كإنياضو التي بحليا األسػتاذ اإلمػاـ كتالميػحه، كالتػي بػحليا الذػاعخ إؾبػاؿ .. 

 رحسػػة كاسػػعة .. كإنسػػا أريػػج فقػػط  التشبيػػو إلػػى أف دفعػػة الحساسػػة لسقاكمػػة رحسيػػع هللا
انحخاؼ معيغ، قػج تشذػئ ىػي انحخافػًا آخػخ. كأف األْكلػى فػي مػشيج البحػث اإلسػالمي، 
ىػ عخض حقائق الترػر اإلسالمي في تكامميا الذامل، كفي تشاسقيا اليادغ. ككفق 

 شبيعتيا الخاصة كأسمػبيا الخاص..
      * *       * 

كأخيػػخًا فػػإف ىػػحا البحػػث لػػيذ كتبػػًا فػػي "الفمدػػفة" كال كتابػػًا فػػي "الالىػػػت" كال كتابػػًا فػػي 
 "السيتافيديقا".. إنو عسل يسميو الػاقع. كىػ يخاشب الػاقع أيزًا..

لقػػػج جػػػاء اإلسػػػالـ ليشقػػػح البذػػػخية كميػػػا مػػػغ الخكػػػاـ الػػػحؼ كػػػاف يشػػػػء بأفكارىػػػا كحياتيػػػا 
ؼ كانت أفكارىا كحياتيا شػاردة ؼيػو. كليشذػئ ليػا ترػػرًا خاصػًا كيثقميا. كمغ التيو الح

متسيػػػدًا متفػػػخدًا، كحيػػػاة أخػػػخػ تدػػػيخ كفػػػق مػػػشيج هللا القػػػػيع. فػػػإذا بالبذػػػخية كميػػػا اليػػػـػ 
 تختكذ إلى التيو كإلى الخكاـ الكخيو!
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كلقج جاء اإلسالـ ليشذئ أمة، يدمسيا ؾيادة البذػخية،لتشأػ بيػا عػغ التيػو كعشػا لخكػاـ.. 
إذا ىػػػحه األمػػػة اليػػػـػ تتػػػخؾ مكػػػاف الؿيػػادة، كتتػػػخؾ مػػػشيج الؿيػػػادة، كتميػػػث كراء األمػػػع فػػ

 الزاربة ؼيا لتيو، كفي الخكاـ الكخيو!
كلقػػػج جػػػاء اإلسػػػالـ ليشذػػػئ أمػػػة، يدػػػمسيا ؾيػػػادة البذػػػخية، لتشػػػأػ بيػػػا عػػػغ التيػػػو كعػػػغ 

تميػػث كراء الخكػػاـ.. فػػإذا ىػػحه األمػػة اليػػـػ تتػػخؾ مكػػاف الؿيػػادة، كتتػػخؾ مػػشيج الؿيػػادة، ك 
 األمع الزاربة في التيو، كفي الخكاـ الكخيو!

ىحا الكتاب محاكلة لتحجيػج خرػائز الترػػر اإلسػالمي كمقػماتػو، التػي يشبثػق مشيػا 
كدسػتػر الشذػاط الفكػػخؼ كالعمسػي كالفشػي، الػػحؼ  -كسػػا أراده هللا -مػشيج الحيػاة الػػاقعي

ػر األصيل. ككل بحػث فػي البج أف يدتسج مغ التفديخ الذامل الحؼ يقجمو ذلظ التر
جانػػب مػػغ جػانػػب الفكػػخة اإلسػػالمية أك الشطػػاـ اإلسػػالمي، البػػج لػػو مػػغ أف يػػختكغ أكاًل 

 إلى فكخة اإلسالـ.
كالحاجة إلى جالء تمظ الفكخة ىي حاجة العقل كالقمب. كحاجة الحياة كالػاقع. كحاجػة 

 األمة السدمسة كالبذخية كميا عمى الدػاء.
لبحػث يتشػاكؿ "خرػائز الترػػر اإلسػالمي" كسػيتشاكؿ القدػع كىحا القدػع األكؿ مػغ ا

 الثاني: "مقػمات الترػر اإلسالمي" ]وهللا السػفق كاليادؼ كالسعيغ[.
================== 

 تيو وركام
 أفسغ َيسذي ُمكّبًا عمى كجيػو أىػجػ? أـ مغ ِيْسذي َسِػيًا عمى صخاٍط ُمدتؿيع?"”

، مغ العقائج كالترػرات، كالفمدفات، كاألسػاشيخ، جاء اإلسالـ، كفي العالع ركاـ ىائل
كاألفكػػػػار كاألكىػػػػاـ، كالذػػػػعائخ كالتقاليػػػػج، كاألكضػػػػاع كاألحػػػػػاؿ.. يخػػػػتمط فييػػػػا الحػػػػق 
بالباشل، كالرحيح بالدائف، كالجيغ بالخخافة، كالفمدفة باألسػصػرة.. كالزػسيخ البذػخؼ 

مشيػا عمػى يقػيغ.  يتخػبط فػي ضمسػات كضشػػف، ال يدػتقخ –تحت ىحا الخكػاـ اليائػل  –
تتخػبط فػػي فدػاط كانحػػالؿ، كفػي ضمػػع  -بتػػأثيخ ىػحا الخكػػاـ اليائػل –كالحيػاة اإلندػانية 

 كذؿ، كفي شقاء كتعاسة، ال تميق باإلنداف، بل ال تميق بقصيع مغ الحيػاف!
ككػػاف التيػػو الػػحؼ ال دليػػل ؼيػػو، كال ىػػجػ كال نػػػر، كال قػػخار كال يقػػيغ .. ىػػػ ذلػػظ التيػػو 

ر البذػػػخية إللييػػػا كصػػػفاتيغ كعالقتػػػو بػػػالكػف كعالقػػػة الكػػػػف بػػػو، الػػػحؼ يحػػػيط بترػػػػ 
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كحؿيقة اإلنداف، كمخكده في ىحا الكػف، كغاية كجػػده اإلندػاني، كمػشيج تحؿيقػو ليػحه 
الغاية .. كنػع الرمة بػيغ هللا كاإلندػاف عمػى كجػو الخرػػص.. كمػغ ىػحا التيػو كمػغ 

 ة، كفي األنطسة التي تقـػ عمييا.ذلظ الخكاـ كاف يشبعث الذخ كمو في الحياة اإلنداني
كلػػع يكػػغ مدػػتصاعًا أف يدػػتقخ الزػػسيخ البذػػخؼ عمػػى قػػخار فػػي أمػػخ ىػػحا الكػػػف، كفػػي 
أمػػػخ نفدػػػو، كفػػػي غايػػػة كجػػػػده كفػػػي مػػػشيج حياتػػػو، كفػػػي االرتباشػػػات التػػػي تقػػػـػ بػػػيغ 
اإلندػاف كالكػػػف، كالتػػي تقػػـػ بػيغ أفػػخاده ىػػػ كتجسعاتػػو.. لػع يكػػغ مدػػتصاعًا أف يدػػتقخ 

البذخؼ عمى قخار في شيء مغ ىحا كمو، قبػل أف يدػتقخ عمػى قػخار فػي أمػخ  الزسيخ
عقيػػجتيغ كفػػي أمػػخ ترػػػره إلليػػو، كقبػػل أف يشتيػػي إلػػى يقػػيغ كاضػػح، فػػي كسػػط ىػػحا 

 العساء الصاخي، كىحا التيو السزل، كىحا الخكاـ الثقيل.
يقػػؿ  كسػا –كلع يكغ األمخ كحلظ ألف التفكيخ الجيشي كاف ىػ شػابع القػخكف الػسػصى 

كػال .. إنسػا كػاف األمػخ كػحلظ  –مفكخك الغػخب، فيتمقػف قػػلتيع ىػحه ببغػاكات الذػخؽ! 
ألف ىشػػاؾ حؿيقتػػيغ أساسػػيتيغ، مالزمتػػيغ لمحيػػاة البذػػخية، كلمػػشفذ البذػػخية، عمػػى كػػل 

 حاؿ، كفي كل زماف:
ال يسمػظ أف يدػتقخ فػي ىػحا الكػػف اليائػل  -بفصختو–الحؿيقة األكلى: أف ىحا اإلنداف 

ائية مفمتة ضائعة. فالبج مغ رباط معػيغ بيػحا الكػػف، يزػسغ لػو االسػتقخار ؼيػو، ذرة ت
كمعخفة مكانػو فػي ىػحا الكػػف الػحؼ يدػتقخ ؼيػو. فالبػج لػو إذف مػغ عقيػجة تفدػخ لػو مػا 
حػلػػػو، كتفدػػػخ لػػػو مكانػػػو ؼيسػػػا حػلػػػو. فيػػػي ضػػػخكرة فصخيػػػة شػػػعػرية، ال عالقػػػة ليػػػا 

بشػا ىػحا البحػث كػع كػاف شػقاء اإلندػاف  بسالبدات العرخ كالبيئة.. كسشخػ حيغ يتقجـ
 كحيختو كضاللو حيغ أخصأ ىحا االرتباط، كحؿيقة ىحا التفديخ.

كالحؿيقة األخخػ: ىي أف ىشاؾ تالزمًا كثيقًا بػيغ شبيعػة الترػػر االعتقػادؼ، كشبيعػة 
الشطاـ االجتساعي .. تالزمًا ال يشفرل، كال يتعمق بسالبدات العرػخ كالبيئػة.. بػل إف 

.. ىشػاؾ االنبثػاؽ الػحاتي.. فالشطػاـ االجتسػاعي ىػػ فػخع  ىشاؾ ما ىػػ أكثػخ مػغ الػتالـز
عػػػغ التفدػػػيخ الذػػػامل ليػػػحا الػجػػػػد، كلسخكػػػد اإلندػػػاف ؼيػػػو ككضيفتػػػو، كغايػػػة كجػػػػده 
اإلنداني. ككل نطاـ اجتساعي ال يقـػ عمى أساس ىػحا التفدػيخ، ىػػ نطػاـ مرػصشع. 

قػػػػع الترػػػػادـ بيشػػػػو كبػػػػيغ الفصػػػػخة ال يعػػػػير. كإذا عػػػػاش فتػػػػخة شػػػػقى بػػػػو "اإلندػػػػاف"، كك 
 اإلندانية حتسًا.. فيي ضخكرة تشطيسية، كسا أنيا ضخكرة شعػرية.
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مػػغ لػػجف نػػػح إلػػى عيدػػى .. قػػج بيشػػػا  -عمػػييع الرػػالة كالدػػالـ –كلقػػج كػػاف الخسػػل 
لمشاس ىػحه الحؿيقػة، كعخفػػىع بػإلييع تعخيفػًا صػحيحًا، كأكضػحػا ليػع مخكػد "اإلندػاف" 

ه .. كلكغ االنجخافػات الجائسػة عػغ ىػحه الحؿيقػة، تحػت ضػغط في الكػف، كغاية كجػد
الطػػػخكؼ الدياسػػػية كالذػػػيػات البذػػػيخة، كالزػػػعف اإلندػػػاني، كانػػػت قػػػج غذػػػت تمػػػظ 
الحؿيقة، كأضمت البذخية عشيا، كأىالػت عمييػا ركامػًا ثؿػياًل يرػعب رفعػو بغيػخ رسػالة 

ىػػػحا التيػػػو، كتقػػػخ  ججيػػجة كاممػػػة شػػػاممة، تخفػػػع ىػػػحا الخكػػػاـ، كتبػػجد ىػػػحا الطػػػالـ، كتشيػػػخ
الترػػػػر االعتقػػػادؼ عمػػػى أسػػػاس مػػػغ الحػػػق الخػػػالز، كتؿػػػيع الحيػػػاة اإلندػػػانية عمػػػى 
أسػػػاس مدػػػتقخ مػػػغ ذلػػػظ الترػػػػر الرػػػحيح. كمػػػا كػػػاف يسكػػػغ أف يشرػػػخؼ أصػػػحاب 
الترػرات السشحخفة في األرض كميا، كأف يشفكػا عّسػا ىػع ؼيػو، إال بيػحه الخسػالة، كإال 

 يع:بيحا الخسػؿ .. كصجؽ هللا العط
مغ أىل الكتاب كالسذػخكيغ مشفكػيغ حتػى تػأتييع البيشػة. رسػػؿ  –"لع يكغ الحيغ كفخكا 

 (ٕ، ٔمغ هللا يتمػ صحفًا مصيخة"..)البيشة: 
كال يػجرؾ اإلندػاف ضػػخكرة ىػحه الخسػػالة، كضػخكرة ىػػحا االنفكػاؾ عػػغ الزػالالت التػػي 

ح فػػػي أمػػػخ كانػػػت البذػػػخية تائيػػػة فػػػي ضمساتيػػػا، كضػػػخكرة االسػػػتقخار عمػػػى يقػػػيغ كاضػػػ
العقيجة .. حتػى يصمػع عمػى ضػخامة ذلػظ الخكػاـ، كحتػى يختػاد ذلػظ التيػو، مػغ العقائػج 
كالترػرات، كالفمدفات كاألسػاشيخ، كاألفكػار كاألكىػاـ، كالذػعائخ كالتقاليػج، كاألكضػاع 
كاألحػاؿ، التي جاء اإلسالـ فػججىا تخيغ عمى الزسيخ البذخؼ في كل مكاف، كحتى 

كالتخمػيط كالتعقيػج. التػي كانػت تتخػبط فييػا بقايػا العقائػج الدػساكية،  يجرؾ حؿيقة البمبمة
التػػػي دخميػػػا التحخيػػػف كالتأكيػػػل، كاإلضػػػافات البذػػػخية إلػػػى السرػػػادر اإللييػػػة، كالتػػػي 

 التبدت بالفمدفات كالػثشيات كاألساشيخ سػاء!
ىػػػػ عػػػخض الترػػػػرات، إنسػػػا ىػػػػ عػػػخض  -فػػػي ىػػػحا البحػػػث–كلسػػػا لػػػع يكػػػغ قرػػػجنا 

مي، كخرائرػػو كمقػماتػػو.. فإنشػػا نكتفػػي بعػػخض بعػػس الشسػػاذج مػػغ الترػػػر اإلسػػال
كبعػس  -كسػا كصػمت إلػى عػخب الجديػخة–الترػرات الجيشية فػي الييػديػة كالسدػيحية 

 الشساذج مغ الترػرات الجاىمية العخبية التي جاء اإلسالـ فػاجييا ىشاؾ.
مػثػػة القػميػػة عمػػى بالترػػػرات الػثشيػػة، كبال -الييػديػػة–لقػػج حفمػػت ديانػػة بشػػي إسػػخائيل 

يع عمػػييع الدػػالـ  -الدػػػاء. فبشػػػ إسػػخائيل جػػاءتيع –كىػػػ يعقػػػب بػػغ اسػػحاؽ بػػغ إبػػخـا
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يع.  -كفي أكليع أبػىع إسخائيل -رسميع بالتػحيج الخالز، الحؼ عمسيع إياه أبػىع إبخـا
بػػػجعػة التػحيػػػج أيزػػػًا مػػػع الذػػػخيعة  -عميػػػو الدػػػالـ–ثػػػع جػػػاءىع نبػػػييع األكبػػػخ مػسػػػى 

بصػػػػػا فػػػػي السػسػػػػػية السبش يػػػػة عمػػػػى أساسػػػػو. كلكػػػػشيع انحخفػػػػػا عمػػػػى مػػػػجػ الػػػػدمغ، ـك
ترػػػػراتيع إلػػػى الػثشيػػػات، كاثبتػػػػا فػػػي كتػػػبيع )السقجسػػػة!( كفػػػي صػػػمب )العيػػػج القػػػجيع( 

ال تختفع عغ أحػط الترػػرات الػثشيػة لإلغخيػق  -سبحانو–أساشيخ كترػرات عغ هللا 
 اف ليع مغ عشج هللا كتاب..كغيخىع مغ الػثشييغ، الحيغ لع يتمقػا رسالة سساكية، كال ك
يع  عقيػجة خالرػة  -عميػو الدػالـ –كلقج كانت عقيجة التػحيػج التػي أسدػيا جػجىع إبػخـا

ناصػػعة شػػاممة متكاممػػة كاجػػو بيػػا الػثشيػػة مػاجيػػة حاسػػسة كسػػا صػػػرىا القػػخآف الكػػخيع، 
يع بشيو كسا كصى بيا يعقػب بشيو قبل أف يسػت:  ككصى بيا إبخـا

ي ع. إذ قاؿ ألبيو كقػمو مػا تعبجكنػو? قػالػا نعبػج أصػشامًا فشطػل ليػا "كاتل عمييع نبأ إبخـا
عػػاكفيغ! قػػاؿ: ىػػل يدػػسعػنكع إذا تػػجعػف? أك يشفعػػػنكع أك يزػػخكف? قػػالػا: بػػل كجػػجنا 
آباءنا كحلظ يفعمػف! قاؿ: أفخأيتع، ما كشتع تعبجكف، أنتع كآباؤكع األقجمػف? فإنيع عػجك 

جيغ. كالػػػحؼ ىػػػػ يصعسشػػػي كيدػػػقيغ. كإذا لػػػي إال رب العػػػالسيغ. الػػػحؼ خمقشػػػي فيػػػػ ييػػػ
مخضت فيػ يذفيغ. كالحؼ يسيتشي ثع يحييغ. كالحؼ أشسػع أف يغفػخ لػي خصيئتػي يػـػ 
الػػػػجيغ .. رب ىػػػػب لػػػػي حكسػػػػًا كألحقشػػػػي بالرػػػػالحيغ. كاجعػػػػل لػػػػي لدػػػػاف صػػػػجؽ فػػػػي 
اآلخػػػخيغ. كاجعمشػػػي مػػػغ كرثػػػة جشػػػة الشعػػػيع. كاغفػػػخ ألبػػػي إنػػػو كػػػاف مػػػغ الزػػػاليغ. كال 

ػف. يػـػ ال يشفػع مػاؿ كال بشػػف. إال مػغ أتػى هللا بقمػب سميع".)الذػعخاء تخدني يػـػ يبعثػ
ٜٙ-ٜٛ) 

يع إال مػغ سػفو نفدػو? كلقػج اصػصفيشاه فػي الػجنيا، كإنػو فػي  "كمغ يخغػب عػغ ممػة إبػخـا
اآلخخة لسغ الرالحيغ. إذ قاؿ لو ربو: أسمع. قػاؿ: أسػمست لػخب العػالسيغ ككصػى بيػا 

يع بشيو كيعقػب يا بشي إف هللا  اصصفى لكع الػجيغ، فػال تسػػتغ إال كأنػتع مدػمسػف. إبخـا
أـ كشتع شػيجاء إذ حزػخ يعقػػب السػػت? إذ قػاؿ لبشيػو: مػا تعبػجكف مػغ بعػجؼ? قػالػا: 
يع كإسساعيل كإسحاؽ، إليًا كاحجًا كنحغ لو مدمسػف".)البقخة  نعبج إليظ كإلو آبائظ إبخـا

ٖٔٓ-ٖٖٔ) 
ة، كىػحا االعتقػاد فػي اآلخػخة انػػتكذ كمػغ ىػحا التػحيػج الخػالز، كىػحه العقيػجة الشاصػع

األحفاد. كضمػا في انتكاسيع حتى جاءىع مػسػى عميػو الدػالـ بعقيػجة التػحيػج كالتشديػو 
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عميػػػو –مػػغ ججيػػج.. كالقػػخآف الكػػخيع يػػحكخ أصػػػؿ ىػػحه العقيػػجة التػػي جػػاء بيػػا مػسػػى 
 لبشي إسخائيل، كيحكخ تخاجعيع عشيا: -الدالـ

تعبػػػجكف إال هللا كبالػالػػػجيغ إحدػػػانًا، كذؼ القخبػػػى  "كإذ أخػػػحنا ميثػػػاؽ بشػػػي إسػػػخائيل: ال
كاليتػػامى كالسدػػاكيغ. كقػلػػػا لمشػػاس حدػػشًا. كأؾيسػػػا الرػػالة كآتػػػا الدكػػاة. ثػػع تػػػليتع إال 
قمػػػػياًل مػػػػشكع كأنػػػػتع معخضػػػػػف. كإذا أخػػػػحنا ميثػػػػاقكع ال تدػػػػفكػف دمػػػػائكع، كال تخخجػػػػػف 

الء تقتمػػف أنفدػكع كتخخجػػػف أنفدػكع مػغ ديػاركع ثػػع أقػخرتع كأنػتع تذػػيجكف. ثػع أنػتع ىػػؤ 
 (٘ٛ-ٖٛالبقخة …".)فخيقًا مشكع مغ ديارىع، تطاىخكف عمييع باإلثع كالعجكاف

كمغ لػثة القػمية كاعتقادىع أف إلييػع إلػو قػػمي! ال يحاسػبيع بقػانػف األخػالؽ إال فػي 
فيػػ ال يحاسػبيع معيػع عمػى  -غيػخ الييػػد–سمػكيع مع بعزيع البعس. أما الغخباء 

 ! .. مغ ىحه المػثة كاف قػليع الحؼ حكاه القخآف الكخيع:سمػؾ معيب
"كمشيع مغ إف تأمشو بجيشار ال يؤده إليظ إال ما دمت عميو قائسًا. ذلظ بأنيع قالػا لػيذ 

 (٘ٚعميشا في األمييغ سبيل. كيقػلػف عمى هللا الكحب كىع يعمسػف".)آؿ عسخاف: 
مػػغ جػػخاء تمػػظ السالبدػػات  كىكػػحا نػػخػ مػػجػ االنحػػخاؼ الػػحؼ دخػػل عمػػى الشرػػخانية،

التاريخيػػػة، حتػػػى انتيػػػت إلػػػى تمػػػظ الترػػػػرات الػثشيػػػة األسػػػصػرية، التػػػي دارت عمػػػييع 
 الخالفات كالسحابح عجة قخكف!

أمػا الجديػػخة العخبيػػة التػي نػػدؿ فييػػا القػخآف، فقػػج كانػػت تعػج بخكػػاـ العقائػػج كالترػػػرات. 
ة كالسدػيحية فػي صػػرتيسا كمغ بيشيا ما نقمتػو مػغ الفػخس كمػا تدػخب إلييػا مػغ اليػديػ

يع التػي  السشحخفة.. مزافًا إلى كثشيتيا الخاصة الستخمفة مغ االنحخافػات فػي ممػة إبػخـا
كرثيػا العػػخب صػػحيحة ثػع حخفػىػػا ذلػػظ التحخيػف. كالقػػخآف يذػػيخ إلػى ذلػػظ الخكػػاـ كمػػو 

 بػضػح:
ك أ -ثػػػع عبػػػجكا السالئكػػػة -مػػػع كػػػخاىيتيع ىػػػع لمبشػػػات!–زعسػػػػا أف السالئكػػػة بشػػػات هللا 

معتقػػجيغ أف ليػػا عشػػج هللا شػػفاعة ال تػػخد، كأنيػػع يتقخبػػػف بيػػا إليػػو  -تساثيميػػا األصػػشاـ
 سبحانو:

"كجعمػػػػا لػػػو مػػػغ عبػػػاده جػػػدءًا. إف اإلندػػػاف لكفػػػػر مبػػػيغ. أـ اتخػػػح مسػػػا يخمػػػق بشػػػات 
كأصػػفاكع بػػالبشيغ كإذا بذػػخ أحػػجىع بسػػا ضػػخب لمػػخحسغ مػػثاًل ضػػل كجيػػو مدػػػدًا كىػػػ 

الػحيغ –ية كىػ في الخراـ غيػخ مبػيغ?! كجعمػػا السالئكػة كطيع. أك مغ يشذأ في الحم
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إناثػًا. أشػػيجكا خمقيػع? سػتكتب شػػيادتيع كيدػألػف. كقػػالػا: لػػ شػػاء  -ىػع عبػاد الػػخحسغ
-٘ٔالدخػخؼ: …)الخحسغ ما عبجناىع. ما ليػع بػحلظ مػغ عمػع، إف ىػع إال يخخصػػف"

ٕٓ) 
عبػجىع إال ليقخبػنػا إلػى هللا "أال هلل الجيغ الخػالز. كالػحيغ اتخػحكا مػغ دكنػو أكليػاء مػا ن

زلفى. إف هللا يحكع بيشيع ؼيسا ىع ؼيو يختمفػف، إف هللا ال ييجؼ مغ ىػػ كػاذب كفػار. 
لػػػػ أراد هللا أف يتخػػػح كلػػػجًا الصػػػصفى مسػػػا يخمػػػق مػػػا يذػػػاء. سػػػبحانو ىػػػػ هللا الػاحػػػج 

 (ٗ-ٖالقيار"..)الدمخ: 
كإمػػػا بػصػػػفيا تساثيػػػل  كشػػػاعت بيػػػشيع عبػػػادة األصػػػشاـ إمػػػا بػصػػػفيا تساثيػػػل لمسالئكػػػة،

لألججاد، كإما لحاتيا. ككانت الكعبة، التي بشيػت لعبػادة هللا الػاحػج، تعػج باألصػشاـ، إذ 
كانت تحتػػؼ عمػى ثالثسائػة كسػتيغ صػشسًا. غيػخ األصػشاـ الكبػخػ فػي جيػات متفخقػة. 
كمشيػػا مػػا ذكػػخ فػػي القػػخآف باالسػػع كػػالالت كالعػػدػ كمشػػاة. كمشيػػا ىبػػل الػػحؼ نػػادػ أبػػػ 

 باسسو يـػ "أحج" قائاًل: اعُل ىبل!سؽياف 
كعمػػى العسػػـػ فقػػج تغمغمػػت عقائػػج الذػػخؾ فػػي حيػػاتيع. فقامػػت عمػػى أساسػػيا الذػػعائخ 
الفاسػػجة، التػػي أشػػار إلييػػا القػػخآف الكػػخيع فػػي مػاضػػع كثيػػخة.. مػػغ ذلػػظ جعميػػع بعػػس 
–ثسػار الػػدركع، كبعػس نتػػاج األنعػاـ خاصػػًا بيػحه اآلليػػة السػجعاة، ال نرػػيب ؼيػػو هلل 

كأحيانػػػػًا يحخمػنيػػػػا عمػػػػى أنفدػػػػيع. أك يحخمػػػػػف بعزػػػػيا عمػػػػى إنػػػػاثيع دكف  -انوسػػػػبح
ذكػػػػرىع. أك يسشعػػػػف ضيػػػػر بعػػػس األنػػػاـ عمػػػى الخكػػػػب أك الػػػحبح. كأحيانػػػًا يقػػػجمػف 
أبشاءىع ذبائح ليحه اآلليػة فػي نػحر. كالػحؼ ركػ عػغ نػحر عبػج السصمػب أف يػحبح ابشػو 

شػػخ عبػػج هللا.. ثػػع افتػػجاه مػػغ اآلليػػة العاشػػخ، إف كُىػػب عذػػخة أبشػػاء يحسػنػػو. فكػػاف العا
 بسئة ناقة!.. ككاف أمخ الفتػػ في ىحه الذعائخ كميا لمكػاىغ كالكياف!

ككانت فكخة التػحيج الخالز ىي أشج األفكار غخابة عشجىع، ىي كفكخة البعػث سػػاء. 
كأنػػو الخػػالق لمدػػساكات كاألرض كمػػا  -سػػبحانو كتعػػالى–ذلػػظ مػػع اعتػػخافيع بػجػػػد هللا 

. كلكػػشيع مػػػا كػػانػا يخيػػػجكف أف يعتخفػػػا بسقتزػػػى الػحجانيػػة ىػػػحه كىػػػ أف يكػػػػف بيشيسػػا
الحكع هلل كحجه في حياتيع كشؤكنيع، كأف يتمقػا مشو كحػجه الحػالؿ كالحػخاـ، كأف يكػػف 
إليو كحجه مخد أمخىع كمو في الػجنيا كاآلخػخة. كأف يتحػاكسػا فػي كػل شػيء إلػى شػخيعتو 
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ػف بغيػخه ديػغ كال إيسػاف. يػجؿ عمػى ذلػظ مػا حكػاه كمشيجو كحػجه .. األمػخ الػحؼ ال يكػ
 القخآف الكخيع مغ معارضتيع الذجيجة لياتيغ الحؿيقتيغ:

"كعجبػا أف جاءىع مشحر مشيع. كقاؿ الكافخكف: ىحا ساحخ كحاب. اجعل اآللية إليًا 
كاحجًا? إف ىحا لذيء عجاب. كانصمق السأل مشيع: أف امذػا كاصبخكا عمى آليتكع إف 

 …يخاد. ما سسعشا بيحا في السمة اآلخخة، إف ىحا إال اختالؽ" ىحا لذيء
كمغ ثع كانت عشاية اإلسالـ الكبخػ مػجية إلػى تحخيػخ أمػخ العقيػجة، كتحجيػج الرػػرة 
ية، كعالقتيػا بػالخمق،  الرحيحة التي يدتقخ عمييا الزسيخ البذخؼ في حؿيقة األكلـػ

، كعالقػػػػػاتيع االجتساعيػػػػػة كعالقػػػػة الخمػػػػػق بيػػػػػا.. فتدػػػػػتقخ عمييػػػػػا نطسيػػػػػع كأكضػػػػػاعيع
كاالقترػػادية كالدياسػػية، كآدابيػػع كأخالقيػػع كػػحلظ. فسػػا يسكػػغ أف تدػػتقخ ىػػحه األمػػػر 
يػػػػػة، كتتبػػػػيغ خرائرػػػػػيا كاختراصػػػػػاتيا. كعشػػػػػي  كميػػػػا، إال أف تدػػػػػتقخ حؿيقػػػػػة األلـػ
اإلسالـ عشاية خاصػة بإيزػاح شبيعػة الخرػائز كالرػفات اإللييػة الستعمقػة بػالخمق 

كالتػػجبيخ .. ثػػع بحؿيقػػة الرػػمة بػػيغ هللا كاإلندػػاف.. فمقػػج كػػاف معطػػع كاإلرادة كالييسشػػة 
الخكاـ في ذلظ التيو الحؼ تخبط ؼيو العقائج كالفمدفات، مسا يتعمق بيحا األمخ الخصيخ 

 األثخ في الزسيخ البذخؼ كفي الحياة اإلندانية كميا.
ًا لجسيػع أنػػاع بسػا يعػج ترػحيح -كىػحا مػا يدػتحق االنتبػاه كالتأمػل–كلقج جاء اإلسالـ 

البمبمػة، التػي كقعػت فييػا الػجيانات السحخفػة، كالفمدػفات الخابصػة فػي الطػالـ. كمػا يعػػج 
ردًا عمػػى جسيػػع االنحخافػػات كاألخصػػاء التػػي كقعػػت فييػػا تمػػظ الػػجيانات كالفمدػػفات .. 
سػػاء مػػا كػاف مشيػػا قبػػل اإلسػالـ كمػػا جػػّج بعػجه كػػحلظ .. فكانػػت ىػحه الطػػاىخة العجيبػػة 

ل عمػػى مرػػجر ىػػحا الػػجيغ .. السرػػجر الػػحؼ يحػػيط بكػػل مػػا ىجػػذ فػػي إحػػجػ الػػجالئ
 خاشخ البذخية ككل ما ييجذ، ثع يتشاكلو بالترحيح كالتشؿيح!

كالحؼ يخاجع ذلظ الجيج الستصاكؿ الحؼ بحلو اإلسالـ لتقخيخ كمسة الفرل في ذات هللا 
الػػحؼ  كفػي صػفاتو. كفػي عالقتػو بػػالخمق كعالقػة الخمػق بػو .. ذلػظ الجيػج -سػبحانو–

في القخآف السكي برفة خاصة، كفػي القػخآف  -كثخة ممحػضة–تسثمو الشرػص الكثيخة 
..  كمو عمى كجو العسـػ

الػحؼ يخاجػػع ذلػػظ الجيػػج الستصػػاكؿ، دكف أف يخاجػػع ذلػظ الخكػػاـ الثقيػػل، فػػي ذلػػظ التيػػو 
الذػػامل، الػػػحؼ كانػػػت البذػػػخية كميػػػا تخػػػبط ؼيػػو، كالػػػحؼ ضمػػػت تخػػػبط ؼيػػػو أيزػػػًا كمسػػػا 
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مشيج هللا أك صجت عشػو، كاتبعػت الدػبل، فتفخقػت بيػا عػغ سػبيمو الػاحػج  انحخفت عغ
 السدتؿيع..

الحؼ يخاجع ذلظ الجيج، دكف أف يخاجع ذلظ الخكاـ، قج ال يجرؾ مجػ الحاجة إلى كل 
ىػػػحا البيػػػاف السؤكػػػج السكػػػخر فػػػي القػػػخآف، كإلػػػى ىػػػحا التػػػجقيق الػػػحؼ يتتبػػػع كػػػل مدػػػالظ 

 الزسيخ ككل مدالظ الحياة.
اجعػػة ذلػػظ الخكػػاـ تكذػػف عػػغ ضػػخكرة ذلػػظ الجيػػج، كسػػا تكذػػف عػػغ عطسػػة كلكػػغ مخ 

الػػػجكر الػػػحؼ جػػػاءت ىػػػحه العقيػػػجة لتؤديػػػو فػػػي تحخيػػػخ الزػػػسيخ البذػػػخؼ كإعتاقػػػو، كفػػػي 
تحخيخ الفكخ البذخؼ كإشالقو، كفي تحخيػخ الحيػاة. كالحيػاة تقػـػ عمػى أسػاس الترػػر 

 االعتقادؼ كيفسا كاف.
قامة الحياة عمى مػشيج سػميع قػػيع، يدػتؿيع بػو أمػخ عشجئح نجرؾ ؾيسة ىحا التحخر في إ

الحيػػاة البذػػخية، كتشجػػػ بػػو الفدػػاد كالتخػػبط كمػػغ الطمػػع أك االسػػتحالؿ .. كنػػجرؾ ؾيسػػة 
"يػػشقس اإلسػػالـ عػػخكة عػػخكة مػػغ نذػػأ فػػي اإلسػػالـ كلػػع  -رضػػي هللا عشػػو–قػػػؿ عسػػخ 

كيعػخؼ كيػف يعخؼ الجاىمية".. فالحؼ يعخؼ الجاىمية ىػ الحؼ يجرؾ ؾيسة اإلسػالـ، 
 يحخص عمى رحسة هللا الستسثمة ؼيو، كنعسة هللا الستحققة بو.

إف جسػػاؿ ىػػحه العقيػػجة ككساليػػا كتشاسػػقيا، كبدػػاشة الحؿيقػػة الكبيػػخة التػػي تسثميػػا .. إف 
الدػػابقة –ىػػحا كمػػو ال يتجمػػى لمقمػػب كالعقػػل، كسػػا يتجمػػى مػػغ مخاجعػػة ركػػاـ الجاىميػػة 

قيػػجة رحسػػة .. رحسػػة حؿيؿيػػة .. رحسػػة لمقمػػب عشجئػػح تبػػجك ىػػحه الع -لإلسػػالـ كالالحقػػة
كالعقػػػػل. كرحسػػػػة بالحيػػػػاة كاألحيػػػػاء. رحسػػػػة بسػػػػا فييػػػػا مػػػػغ جسػػػػاؿ كبدػػػػاشة، ككضػػػػػح 

 كتشاسق، كقخب كأنذ، كتجاكب مع الفصخة مباشخ عسيق..
"أفسػػغ يسذػػي مكبػػًا عمػػى كجيػػو أىػػجػ? أـ مػػغ يسذػػي سػػػيًا عمػػى  كصػػجؽ هللا العطػػيع:
 صخاط مدتؿيع?".

*************** 
 "صبغة هللا ومن أحدن من هللا صبغة؟"

لمترػػػر اإلسػػالمي خرائرػػو السسيػػدة، التػػي تفػػخده مػػغ سػػائخ الترػػػرات، كتجعػػل لػػو 
شخرػػيتو السدػػتقمة، كشبيعتػػو الخاصػػة، التػػي ال تتمػػبذ بترػػػر آخػػخ، كال تدػػتسج مػػغ 

 ترػر آخخ.
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تػي ىحه الخرائز تتعجد كتتػزع، كلكشيػا تتزػاـ كتتجسػع عشػج خاصػية كاحػجة، ىػي ال
 تشبثق مشيا كتخجع إلييا سائخ الخرائز .. خاصية الخبانية..

إنو ترػر رباني. جاء مغ عشػج هللا بكػل خرائرػو، كبكػل مقػماتػو، كتمّقػاه "اإلندػاف" 
كاماًل بخرائرو ىحه كمقػماتو، ال ليديج عميو مغ عشػجه شػيئًا، كال ليػشقز كػحلظ مشػو 

 حياتو..شيئًا. كلكغ ليتكيف ىػ بو كليصبق مقتزياتو في 
ترػر غيخ متصػػر فػي ذاتػو، إنسػا تتصػػر البذػخية فػي إشػاره، كتختقػي  -مغ ثع–كىػ 

فػػي إدراكػػو كفػػي االسػػتجابة لػػو. كتطػػل تتصػػػر كتتخقػػى، كتشسػػػ كتتقػػجـ، كىػػحا اإلشػػار 
يدعيا دائسًا، كىحا الترػر يقػدىػا دائسػًا. ألف السرػجر الػحؼ أنذػأ ىػحا الترػػر، ىػػ 

اف. ىػػػػ الخػػػالق السػػػجبخ، الػػػحؼ يعمػػػع شبيعػػػة ىػػػػحا نفدػػػو السرػػػجر الػػػحؼ خمػػػق اإلندػػػ
اإلندػػػاف، كحاجػػػات حياتػػػو الستصػػػػرة عمػػػى مػػػجػ الدمػػػاف. كىػػػػ الػػػحؼ جعػػػل فػػػي ىػػػحا 

 الترػر مغ الخرائز ما يمبي ىحه الحاجات الستصػرة في داخل ىحا اإلشار.
فػػي معػػدؿ  –كإذا كانػػت الترػػػرات كالسػػحاىب كاألنطسػػة التػػي يزػػعيا البذػػخ ألنفدػػيع 

تحتاج دائسًا إلى التصػر في أصػليا، كالتحػر في قػاعجىا، كاالنقالب – عغ ىجؼ هللا
أحيانػػػًا عمييػػػا كميػػػا حػػػيغ تزػػػيق عػػػغ البذػػػخية فػػػي حجسيػػػا الستصػػػػر! كفػػػي حاجاتيػػػا 
الستصػرة.. إذا كانػت تمػظ الترػػرات كالسػحاىب كاألنطسػة التػي ىػي مػغ صػشع البذػخ، 

بذػخ! الذػخ القرػار الشطػخ! الػحيغ تتعخض ليحا كتحتاج إليو، فحلظ ألنيا مػغ صػشع ال
ال يخكف إال ما ىػػ مكذػػؼ ليػع مػغ األحػػاؿ كاألكضػاع كالحاجػات فػي فتػخة محػجكدة 

قرػػر اإلندػػاف  -مػع ىػػحا–مػغ الدمػاف، كفػػي قصػاع خػػاص مػغ األرض.. رؤيػة فييػػا 
–كجيػػػل اإلندػػػاف، كشػػػيػات اإلندػػػاف، كتػػػأثخات اإلندػػػاف. فأمػػػا الترػػػػر اإلسػػػالمي 

ف في أصل تكػيشو كفي خرائرو، تمظ الترػرات البذخية، كمغ فيػ يخال -بخبانيتو
إلػػى التصػػػر كالتغيػػخ .. فالػػحؼ كضػػعو يػػخػ بػػال حػػجكد مػػغ  -فػػي ذاتػػو –ثػػع ال يحتػػاج 

الدماف كالسكاف. كيعمع بال عػائق مغ الجيل كالقرػر. كيختار بال تأثخ مغ الذػيػات 
ع أزمانيػػػا كأشػارىػػػا .. كاالنفعػػاالت. كمػػػغ ثػػػع يزػػػع لمكيشػنػػػة البذػػخية كميػػػا، فػػػي جسيػػػ

أصػػاًل ثابتػػًا، لتػػػجكر الحيػػاة البذػػػخية حػلػػو، كتتحػػخؾ فػػػي إشػػاره. كىػػػػ مرػػشػع بحيػػػث 
 يدعيا دائسًا كيذجىا دائسًا. كىي تشسػ كتختقي. كىي تتصػر كتتحخؾ إلى األماـ.
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كامل متكامل. ال يقبل تشسية كال تكسيال، كسا ال يقبػل "قصػع غيػار" مػغ  -مغ ثع–كىػ 
مػػغ صػػشعة هللا، فػػال يتشاسػػق معػػو مػػا ىػػػ مػػغ صػػشعة غيػػخه. كاإلندػػاف ال  خارجػػو. فيػػػ

يسمػظ أف يزػيف إليػػو شػيئًا، كال يسمػػظ أف يعػجؿ بػو دائسػػًا إلػى األمػػاـ .. جػاء ليزػػيف 
إلػػى قمبػػو كعقمػػو، كإلػػى حياتػػو ككاقعػػو. جػػاء ليػػػقع كػػل شاقػػات اإلندػػاف كاسػػتعجاداتو، 

كىجايػػة، كتػػؤتى أقرػػى ثسخاتيػػا  كيصمقيػػا تعسػػل فػػي إيجابيػػة كاممػػة، كفػػي ضػػبط كػػحلظ
الصيبػة، مرػػػنة مػغ التبػػجد فػػي غيػخ ميػػجانيا، كمػغ التعصػػل عػػغ إبػخاز مكشػنيػػا، كمػػغ 
االنحخاؼ عغ شبيعتيا ككجيتيا، كمغ الفداد بأؼ مغ عػامل الفدػاد.. كىػػ ال يحتػاج 

إلػػى اسػػتعارة مػػغ خارجػػو، كال إلػػى دـ غيػػخ دمػػو! كال إلػػى مػػشيج غيػػخ  -فػػي ىػػحا كمػػو–
ل إنػػو ليحػػتع أف يتفػػخد ىػػػ فػػي حيػػاة البذػػخ، بسفيػماتػػو كإيحاءاتػػو كمشيجػػو مشيجػػو. بػػ

 –الػحؼ تعػير فػي إشػاره  -ككسائمو كأدكاتو. كػي تتشاسػق حيػاة البذػخ مػع حيػاة الكػػف 
 كال ترصجـ حخكتو بحخكة الكػف ؼيريبيا العصب كالجمار!.

أكاًل.  شامل متػازف مشطػر ؼيو إلى كل جػانب الكيشػنة البذخية -مغ ثع–كىػ  
كمشطػػر ؼيػو إلػى تػػازف ىػحه الجػانػب كتشاسػقيا أخيػخًا. كمشطػػر ؼيػو كػحلظ إلػى جسيػػع 
أشػػػار الجػػشذ البذػػخؼ، كإلػػى تػػػازف ىػػحه األشػػػار جسيعػػًا. بسػػا أف صػػانعو ىػػػ صػػانع 
ىحا اإلنداف .. الحؼ خمق، كالحؼ يعمع مػغ خمػق، كىػػ المصيػف الخبيػخ. فمػيذ أمامػو 

الشطخ مػغ حيػاة ىػحا الجػشذ، كمػغ كػل السالبدػات  مجيػؿ بعيج عغ آفاؽ -سبحانو–
التػػي تحػػيط بيػػحه الحيػػاة .. كمػػغ ثػػع فقػػج كضػػع لػػو الترػػػر الرػػحيح. الذػػامل لكػػػل 
جػانب كيشػنتو، كلكل أشػار حياتو.. الستػازف مع كل جػانب كيشػنتو كمع كػل أشػػار 

 حياتو. الػاقعي الستشاسق مع كيشػنتو كمع كل ضخكؼ حياتو.
لسيداف الػحيج الحؼ يخجع إليو اإلنداف في كل مكاف كفي كػل زمػاف، ا -مغ ثع –كىػ 

بترػراتو كؾيسو، كمشاىجػو كنطسيػغ كأكضػاعو كأحػالػو، كأخالقػو كأعسالػو.. لػيعمع أيػغ 
ىػػ مػػغ الحػػق. كأيػػغ ىػػ مػػغ هللا. كلػػيذ ىشالػػظ ميػػداف آخػخ يخجػػع إليػػو، كلػػيذ ىشالػػظ 

الذػأف .. إنسػػا ىػػػ يتمقػػى ؾيسػػو  مقػخرات سػػابقة كال مقػػخرات الحقػػة يخجػع إلييػػا فػػي ىػػحا
كمػازيشو مغ ىحا الترػر، كيكّيف بيا عقمو كقمبو، كيصبع بيا شعػره كسمػكو، كيخجػع 
فػػػي كػػػل أمػػػخ يعػػػخض لػػػو إلػػػى ذلػػػظ السيػػػداف: "فػػػإف تشػػػازعتع فػػػي شػػػيء فػػػخدكه إلػػػى هللا 

 (ٜ٘كالخسػؿ إف كشتع تؤمشػف باّلل كاليـػ اآلخخ. ذلظ خيخ كأحدغ تأكياًل".)الشداء: 
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كفػػػػػي سػػػػػائخ  -التػػػػػي تحػػػػػجد شبيعتػػػػػو–فػػػػػي خاصػػػػػية الترػػػػػػر اإلسػػػػػالمي األساسػػػػػية ك 
الخرػػػائز التػػػي تشبثػػػق مشيػػػا .. يػػػخػ بػضػػػػح تفػػػخد ىػػػحا الترػػػػر، كتسيػػػد مالمحػػػو، 
ككضػػػح شخرػػيتو بحيػػث يرػػبح مػػغ الخصػػأ السشيجػػي األصػػيل محاكلػػة اسػػتعارة أؼ 

 -ع البذػػػخفػػػي عػػػال–ميػػػداف، أك أؼ مػػػشيج مػػػغ مشػػػاىج التفكيػػػخ الستجاكلػػػة فػػػي األرض 
لمتعامل بيا مػع ىػحا الترػػر الخػاص السدػتقل األصػيل. أك االقتبػاس مشيػا كاإلضػافة 

 إلى ذلظ الترػر الخباني الكامل الذامل.
كسشخػ ىحا بػضػح كمسا تقجمشا في ىحا البحث. فشكتفي اآلف بتقخيخ ىحه القاعجة التي 

صاعػػات الفكػػخ ال بػػج مػػغ مخاعاتيػػا جيػػجًا فػػي كػػل بحػػث إسػػالمي، فػػي أؼ قصػػاع مػػغ ق
 اإلسالمية أك السشيج اإلسالمي .. فيحا ىػ مفخؽ الصخيق..

كاآلف فمششطخ في ىحه الخاصية األساسػية، كفػي الخرػائز التػي تشبثػق مشيػا، بذػيء 
 مغ البياف كالتفريل..

===================== 
 الخبانيــة

يَع َحِشيًفػا َكَمػا }ُقْل ِإنَِّشي َىَجاِني َربِّي ِإَلى ِصَخاٍط مُّْدتَ قاؿ تعالى :  ـِ مَّػَة ِإْبػَخا ِؿيٍع ِديًشا ِؾَيًسا مِّ
 ( سػرة األنعاـَٔٙٔكاَف ِمَغ اْلُسْذِخِكيَغ{ )

الخبانيػػة أكلػػى خرػػائز الترػػػر اإلسػػالمي، كمرػػجر ىػػحه الخرػػائز كػػحلظ.. فيػػػ 
كمحرػػر فػي ىػػحا السرػجر ال يدػػتسج  -سػػبحانو–ترػػر اعتقػادؼ مػػػحى بػو مػغ هللا 

ييػػدًا مػػغ الترػػػرات الفمدػػؽية التػػي يشذػػئيا الفكػػخ البذػػخؼ حػػػؿ مػػغ غيػػخه .. كذلػػظ تس
الحؿيقػػة اإللييػػة، أك الحؿيقػػة الكػنيػػة، أك الحؿيقػػة اإلندػػانية، كاالرتباشػػات القائسػػة بػػيغ 
ىحه الحقائق، كتسييدًا لو كحلظ مػغ السعتقػجات الػثشيػة، التػي تشذػئيا السذػاعخ كاألخيمػة 

 كاألكىاـ كالترػرات البذخية.
: إف الترػػػػر اإلسػػػالمي ىػػػػ الترػػػػر -كىػػػػ مصسػػػئغ–اإلندػػػاف أف يقػػػػؿ كيدػػػتصيع 

االعتقػػادؼ الػحيػػج البػػاقي بأصػػمو "الخبػػاني" كحؿيقتػػو "الخبانيػػة". فالترػػػرات االعتقاديػػة 
فػػػي صػػػػرة مػػػغ  –الدػػػساكية، التػػػي جػػػاءت بيػػػا الػػػجيانات قبمػػػو، قػػػج دخميػػػا التحخيػػػف 

لػػػػة، شػػػػخكح كترػػػػػرات كسػػػػا رأيشػػػػا. كقػػػػج أضػػػػيفت إلػػػػى أصػػػػػؿ الكتػػػػب السشد  -الرػػػػػر
كتأكيالت كزيادات، كمعمػمات بذخية، أدمجت في صػمبيا، فبػجلت شبيعتيػا "الخبانيػة". 
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محفػظ األصػؿ، لع يذب نبعػو األصػيل كػجر، كلػع يمػبذ ؼيػو  -كحجه–كبقي اإلسالـ 
 الحق بالباشل. كصجؽ كعج هللا في شأنو:
 (ٜالحجخ: …)"إنا نحغ ندلشا الحكخ، كإنا لو لحافطػف" 

 ىي الحؿيقة السدمسة، التي تجعل ليحا الترػر ؾيستو الفخيجة. كىحه
أف الترػر  -برفة عامة–كمفخؽ الصخيق بيغ الترػر الفمدفي كالترػر االعتقادؼ 

لسحاكلػػة تفدػػيخ الػجػػػد  –مػػغ صػػشع ىػػحا الفكػػخ  –الفمدػػفي يشذػػأ فػػي الفكػػخ البذػػخؼ 
لبػػػاردة. فأمػػػا الترػػػػر كعالقػػػة اإلندػػػاف بػػػو. كلكشػػػو يبقػػػى فػػػي حػػػجكد السعخفػػػة الفكخيػػػة ا

فيػػػ ترػػػر يشبثػػق فػػي الزػػسيخ، كيتفاعػػل مػػع السذػػاعخ،  -فػػي عسػمػػو–االعتقػػادؼ 
كيتمػػػبذ بالحيػػػاة. فيػػػػ كشػػػيجة حيػػػة بػػػيغ اإلندػػػاف كالػجػػػػد. أك بػػػيغ اإلندػػػاف كخػػػالق 

 الػجػد.
–بأنػو  -فػي عسػمػو–ثع يتسيد الترػر اإلسػالمي بعػج ذلػظ عػغ الترػػر االعتقػادؼ 

اني، صػادر مػغ هللا لإلندػاف. كلػيذ مػغ صػشع اإلندػاف. تتمقػاه ترػر رب -كسا أسمفشا
الكيشػنة اإلندانية بجسمتيا مغ بارئيا. كليدت الكيشػنة اإلندانية ىػي التػي تشذػئو، كسػا 

كعسل اإلنداف  -عمى اختالؼ ما بيشيسا–تشذئ الترػر الػثشي، أك الترػر الفمدفي 
 اتو في الحياة البذخية.ؼيو ىػ تمؿيو كإدراكو كالتكيف بو، كتصبيق مقتزي
عمػى أنػو كمػو  -كىػ القػخآف الكػخيع–كيشز السرجر اإلليي الحؼ جاءنا بيحا الترػر 

مسػثاًل –مغ عشج هللا. ـبة لإلنداف مغ لجنو، كرحسػة لػو مػغ عشػجه. كأف الفكػخ البذػخؼ 
باعتبػار أنيػع  –أك فكخ الخسػل كميػع  –صمى هللا عميو كسمع –ابتجاًء في فكخ الخسػؿ 

لػػػع يذػػػارؾ فػػي إنذػػػائو. كإنسػػػا تمقػػػاه تمؿيػػػًا،  –أرسػػػمػا بيػػػحا الترػػػػر فػػي أصػػػمو  جسيعػػاً 
لييتػػجؼ بػػو كييػػجؼ. كأف ىػػحه اليجايػػة عصيػػة مػػغ هللا كػػحلظ، يذػػخح ليػػا الرػػجكر. كأف 

في شأف ىحا الترػر، ىػي مجػخد الشقػل الػجقيق، كالتبميػغ  -أؼ رسػؿ–كضيفة الخسػؿ 
أك كسػا  –غ عشػج هللا بػأؼ تفكيػخ بذػخؼ األميغ، كعجـ خمط الػػحي الػحؼ يػػحي إليػو مػ

يدسيو هللا سبحانو باليػػ! أما ىجاية القمػب بو، كشخح الرػجكر لػو، فػأمخ خػارج عػغ 
 اختراص الخسػؿ، كمخده إلى هللا كحجه في الشياية:

"ككػػػحلظ أكحيشػػػا إليػػػظ ركحػػػًا مػػػغ أمخنػػػا. مػػػا كشػػػت تػػػجرؼ مػػػا الكتػػػاب كال اإليسػػػاف كلكػػػغ 
نذػاء مػغ عبادنػا. كإنػظ لتيػجؼ إلػى صػخاط مدػتؿيع. صػخاط جعمشاه نػرًا نيجؼ بػو مػغ 
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الذػػرػ: …)هللا الحؼ لو ما في الدسػات كما فػي األرض. أال إلػى هللا ترػيخ األمػػر"
ٕ٘-ٖ٘) 

كىػػحا التػكيػػج عمػػى مرػػجر ىػػحا الترػػػر، ىػػػ الػػحؼ يعصيػػو ؾيستػػو األساسػػية، كؾيستػػو 
الػشقز، السبػخأ مػغ الجيػل، الكبخػ.. فيػ كحجه مشاط الثقة في أنو الترػر السبػخأ مػغ 

السبخأ مغ اليػػ .. ىحه الخرائز السراحبة لكل عسل بذخؼ، كالتػي نخاىػا مجدػسة 
في جسيع الترػرات التي صاغيا البذخ ابتجاء مػغ كثشيػات كفمدػفات. أك التػي تػجخل 
فييػا البذػخ مػغ العقائػج الدػساكية الدػابقة! كىػػػ كػحلظ مشػاط الزػساف فػي انػو الترػػػر 

خة اإلندػػانية، السمبػػي لكػػل جػانبيػػا، السحقػػق لكػػل حاجاتيػػا. كمػػغ ثػػع فيػػػ السػافػػق لمفصػػ
 الترػر الحؼ يسكغ أف يشبثق مشو، كيقـػ عميو، أقـػ مشيج لمحياة كأشسمو.

كلكػغ إذا كػػاف الفكػػخ البذػخؼ لػػع يشذػػئ ىػحا الترػػػر، فإنػػو لػيذ مشؽيػػًا مػػغ مجالػػو، كال 
اإلدراؾ كالتكيف كالتصبيق في كاقع محطػرًا عميو العسل ؼيو. بيج أف عسمو ىػ التمقي ك 

كسػػا أشػػخنا فػػي "كمسػػة عػػغ  –الحيػػاة .. غيػػخ أف القاعػػجة السشيجيػػة الرػػحيحة لمتمقػػي 
ىي ىحه .. إنو ليذ لمفكخ البذخؼ أف يتمقى ىحا الترػر بسقػخرات سػابقة،  –السشيج" 

يدتسجىا مغ أؼ مرجر آخخ، أك يدتسجىا مغ مقػالتو ىػ نفدػو، ثػع يحػاكع إلييػا ىػحا 
الترػػػر، كيدنػػو بسػازيشيػػا.. إنسػػا ىػػػ يتمقػػى مػازيشػػو كمقخراتػػو مػػغ ىػػحا الترػػػر ذاتػػو، 
كيتكيف بػو، كيدػتؿيع عمػى مشيجػو. كسػا يتمقػى الحقػائق السػضػػعية فػي ىػحا الترػػر 
مغ السرػجر اإلليػي الػحؼ جػاء بيػا، ال مػغ أؼ مرػجر آخػخ خارجػو. ثػع ىػػ السيػداف 

كأفكار، كؾيع كترػػرات، فػي مجػخػ حياتػو الحؼ يخجع بكافة ما يعيغ لو، مغ مذاعخ 
 الػاقعية كحلظ. ليدنيا عشجه، كيعخؼ حقيا مغ باشميا، كصحيحيا مغ زائفيا:

 (ٜ٘الشداء: …)"فإف تشازعتع في شيء فخدكه إلى هللا كالخسػؿ"
أداة ؾيسػة كعطيسػة،  -فػي ميػداف ىػحا الترػػر –كفي الػقت ذاتو يعتبخ الفكخ البذػخؼ 

 -مدػػتقاة مػغ مرػجرىا اإلليػػي –ائز ىػػحا الترػػر كمقّػماتػو يػكػل إلييػا إدراؾ خرػ
كتحكيسيا في كل ما حػلو مغ الؿيع كاألكضاع. دكف زيػادة عمييػا مػغ خارجيػا، كدكف 
نقػػز كػػحلظ مشيػػا .. كيبػػحؿ مػػشيج التخبيػػة اإلسػػالمي ليػػحه األداة العطيسػػة مػػغ الخعايػػة 

اف ىػي مييػأة لػو .. الذػػيء كالعشايػة، لتقػيسيػا كتدػجيجىا كابتعاثيػا لمعسػل، فػػي كػل ميػج
 الكثيخ) (.
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عمى أف "الفكخ" ليذ كحجه الحؼ يتمقى ىحا الترػر. إنسا ىػ يذارؾ في تمؿيػو. فسيػدة 
أنػو يمبػي الكيشػنػة اإلندػانية بجسمتيػا ..  -السشبثقة مغ خاصػية الخبانيػة –ىحا الترػر 

يقػة، أك إدراؾ كيجخل كحلظ في دائػخة إدراكيػا.. كالػحؼ ال تجركػو مشػو إدراؾ ماـيػة كحؿ
عميو أك كيؽية .. ال يتعحر عميو التدميع بو في شسأنيشة. لشو داخل في مفيػـػ مشصقيػا 
السعقػػؿ. مشصقيػػا الػػحؼ يدػػمع بالحؿيقػػة البدػيصة: حؿيقػػة أف السجػػاؿ الػػحؼ يتشاكلػػو ىػػحا 

بسػػا ؼيػػو مػػغ حؿيقػػة الػػحات اإللييػػة كصػػفاتيا، كمػػغ تعمػػق إرادة هللا بػػالخمق  –الترػػػر 
أكبػػخ كأكسػػع مػػغ الكيشػنػػة اإلندػػانية بجسمتيػػا. فيػػػ مجػػاؿ الدػػخمجية األزليػػة  –ككيفيتػػو 

متحيدة في  –ككل ما ىػ مخمػؽ حادث  –األبجية الكمية السصمقة. كالكيشػنة اإلندانية 
حجكد مغ الدماف كالسكاف، ال تسمظ مجاكزتيا عمى اإلشػالؽ، كال تسمػظ مػغ بػاب أكلػى 

 اإلحاشة بالكمي السصمق بأؼ حاؿ:
معذخ الجغ كاإلنذ إف استصعتع أف تشفحكا مػغ أقصػار الدػساكات كاألرض فانفػحكا.  "يا

 (ٖٖالخحسغ: …)ال تشفحكف إال بدمصاف"
 (ٖٓٔ)األنعاـ: … "ال تجركو األبرار، كىػ يجرؾ األبرار، كىػ المصيف الخبيخ"

 عمػى العسػل خػارج ىػحه -ال الفكػخ كحػجه –كمغ ثع فال قجرة لمكيشػنػة البذػخية بجسمتيػا 
الحػػجكد. إنسػػا كضيفتيػػػا أف تتمقػػى مػػػغ الػػحات اإللييػػة السصمقػػػة السحيصػػة بػػػالػجػد. كأف 

 تتمقى في حجكد شبيعة اإلنداف، كفي حجكد كضيفتو.
كنديػػػج ىػػػحه الجسمػػػة األخيػػػخة إيزػػػاحًا.. فاإلندػػػاف محكػػػـػ أكاًل، بصبيعتػػػو: شبيعػػػة أنػػػو 

كمػغ ثػع فػإف إدراكػو البػج أف مخمػؽ حادث. ليذ كميًا كال مصمقًا. ليذ أزليػًا كال أبػجيًا. 
يكػػػف محػػجكدًا بسػػا تحػػجه بػػو شبيعتػػو .. ثػػع ىػػػ محػػجكد بػضيفتػػو. كضيفػػة الخالفػػة فػػي 

كمغ ثع فقج كُىب مغ اإلدراؾ مػا  -كسا سيجئ–األرض لتحقيق معشى العبادة هلل فييا 
يشاسػػب ىػػحه الخالفػػة. بػػال نقػػز كال زيػػادة .. كىشػػاؾ أمػػػر كثيػػخة ال يحتػػاج إلييػػا فػػي 

 -إدراؾ ماـيػػة أك إدراؾ كيؽيػػة–ىػػحه. كمػػغ ثػػع لػػع يػىػػب القػػجرة عمػػى إدراكيػػا  كضيفتػػو
كإف كػػػاف مػىػبػػػًا أف يػػػجرؾ إمكانيػػػا. كأف يحيػػػػل ىػػػحا عمػػػى معخفتػػػو بصالقػػػة السذػػػػيئة 
اإلليية مغ ناحية، كمغ ناحية أخخػ عمى معخفتو بأنػو ىػػ مخمػػؽ حػادث، غيػخ كمػي 

ألزلػي األبػجؼ، الػحؼ ىػػ بكػػل أف يحػػيط بخرػائز ا -مػغ ثػع–كال مصمػق، فػال يسكػغ 
 شيء محيط.
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د ىػػحه الجػانػػب، التػػي لػػع  كالقػػخآف الكػػخيع يذػػيخ إلػػى بعػػس ىػػحه الجػانػػب، التػػي لػػع يػػدكَّ
د اإلنداف بالقجرة عمى اإلحاشة بيػا .. بساىيتيػا أك بكيفيتيػا .. إمػا ألنيػا ال تػجخل  يدكَّ

شيػػػػض بػضيفتػػػو فػػػي حػػػجكد شبيعػػػة البذػػػخية السحػػػجكدة. كإمػػػا ألنيػػػا ال تمػػػـد لػػػو فػػػي ال
السحػػػػجدة كػػػػحلظ .. كسػػػػا يذػػػػيخ إلػػػػى شخيقػػػػة الفصػػػػخة الدػػػػميسة السؤمشػػػػة فػػػػي تمقػػػػي ىػػػػحه 

 الجػانب، كشخيقة الفصخة السشحخفة الدائغة:
مغ ىحه الجػانػب مدػألة كشػو الػحات اإللييػة. فالكيشػنػة اإلندػانية ال تػجركيا كلػيذ مسػا 

 تعخفو شيء يساثميا ؼيسكغ أف تقابميا بو، كتؿيديا عميو:
 (ٖٓٔ"ال تجركو األبرار كىػ يجرؾ األبرار"..)األنعاـ: 

 (ٔٔ"ليذ كسثمو شيء" .. )الذػرػ: 
كيػف يشبغػي تمقػي ىػحه كأمثاليػا، مسػا ىػػ فػػؽ مػجركات الكيشػنػة  -سبحانو–كيبيغ هللا 
 البذخية:

"ىػ الحؼ أندؿ عميػظ الكتػاب، مشػو آيػات محكسػات ىػغ أـ الكتػاب. كأخػخ متذػابيات. 
كمػا  –مػػبيع زيػغ فيتبعػػف مػا تذػابو مشػو، ابتغػاء الفتشػة كابتغػاء تأكيمػو فأما الحيغ فػي ق

كمػػا  -كالخاسػػخػف فػػي العمػػع يقػلػػػف: آمشػػا بػػو، كػػل مػػغ عشػػج ربشػػا –يعمػػع تأكيمػػو إال هللا 
ربشػػا ال تػػدغ قمػبشػػا بعػػج إذ ىػػجيتشا، كىػػب لشػػا مػػغ لػػجنظ رحسػػة  -يػػّحكخ إال أكلػػػا األلبػػاب

 (ٛ-ٚإنظ أنت الػىاب"..)آؿ عسخاف: 
مجعػ  -أك اإلدراؾ البذخؼ بتعبيخ أشسل –كؼيسا عجا ىحه الجػانب فإف الفكخ البذخؼ 

لمتػػػجبخ كالتفكػػػخ، كالشطػػػخ كاالعتبػػػار، كالتكيػػػف كالتػػػأثخ، كالتصبيػػػق، فػػػي عػػػالع الزػػػسيخ 
كعالع الػاقع، لسقتزيات ىحا الترػر، كاإليجابية في العسل كالتشفيح كفق ىحا الترػر 

 الذامل الكبيخ.
ديغ احتفل باإلدراؾ البذخؼ، كإيقاضػو، كتقػػيع مشيجػو فػي الشطػخ، كاستجاشػتو  كما مغ

لمعسػػػػل، كإشالقػػػػو مػػػػغ قيػػػػػد الػػػػػىع كالخخافػػػػة، كتحخيػػػػخه مػػػػغ قيػػػػػد الكيانػػػػة كاألسػػػػخار 
السحطػػػرة.! كصػػيانتو فػػي الػقػػت ذاتػػو مػػغ التبجيػػج فػػي غيػػخ مجالػػو، كمػػغ الخػػبط فػػي 

 و اإلسالـ..التيو بال دليل .. ما مغ ديغ فعل ذلظ كسا فعم
كمغ مػغ ديػغ كجػو الشطػخ إلػى سػشغ هللا فػي األنفػذ كاآلفػاؽ، كإلػى شبيعػة ىػحا الكػػف 
كشبيعة ىحا اإلنداف، كإلى شاقاتو السحخػرة كخرائرو اإليجابيػة، كإلػى سػشغ هللا فػي 
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الحياة البذخية معخكضة في سجل التاريخ .. ما مػغ ديػغ كّسػع عمػى اإلدراؾ فػي ىػحا 
 .كمو ما كّسع اإلسالـ

 في تخبية كتقػيسو كتقػيع مشيج الشطخ كالحكع:
"كال تقػػػف مػػػا لػػػيذ لػػػظ بػػػو عمػػػع. إف الدػػػسع كالبرػػػخ كالفػػػؤاد. كػػػل أكلئػػػظ كػػػاف عشػػػو 

 (ٖٙ)اإلسخاء:  مدؤكاًل"..
إف الترػر الخباني الحؼ يتمقاه اإلنداف مغ "هللا" ـبة لجنية خالرة.. قػج أعفػى البذػخ 

ع ىػػّع إنذػػائيا، كتبجيػػج شػػاقتيع فػػي ىػػحا الزػػعاؼ الجيػػاؿ مػػغ الكػػج فييػػا، ككفػػخ عمػػيي
السجػػاؿ الػػحؼ لػػع ييػػبيع هللا دليمػػو كال أداتػػو.. كذلػػظ ليفخغػػػا لتمقػػي ىػػحه اليبػػة كإدراكيػػا، 
كالتكيف بيا، ، كاتخاذىػا أساسػًا لسػشيج حيػاتيع، كميدانػًا لؿػيسيع، كدلػياًل ىاديػًا يرػمػف 

كا بسػا يزػحظ كيبكػي مػغ بو كمعو.. فإذا فارقػه ضمػا كتاىػا، كخبصػػا كخمصػػا، كجػاء
الترػرات كاالنحخافات، كشػقػا كتعدػػا بالسشػاىج كاألنطسػة التػي يؿيسػنيػا عمػى أسػاس 

 مغ ذلظ الجيل العسيق! كمغ ذلظ الخبط كالتخميط! 
كفي ىحا يقػؿ األستاذ أبػ الحدغ الشجكؼ في كتابو الؿيع: "ماذا خدخ العػالع بانحصػاط 

 السدمسيغ":
أخبخكا الشػاس عػغ ذات هللا كصػفاتو كأفعالػو. كعػغ  -ع الدالـعميي–"كقج كاف األنبياء 

بجايػػة ىػػحا العػػالع كمرػػيخه. كمػػا ييجػػع عميػػو اإلندػػاف بعػػج مػتػػو. كأتػػاىع عمػػع ذلػػظ كمػػو 
بػاسصتيع عفػًا بجكف تعػب. ككفػػىع مؤكنػة البحػث كالفحػز، كفػي عمػـػ لػيذ عشػجىع 

إلى مجيػؿ. ألف ىحه العمػـػ  مبادئيا، كال مقجماتيا التي يبشػف عمييا بحثيع، ليتػصمػا
كراء الحذ كالصبيعة، كال تعسل فييا حػاسػيع، كال يػؤدؼ إلييػا نطػخىع، كليدػت عشػجىع 

 معمػماتيا األكلية.
لكػػغ الشػػاس لػػع يذػػكخكا ىػػحه الشعسػػة، كأعػػادكا األمػػخ جػػحعًا، كبػػجأكا البحػػث ُأنفػػًا، كبػػجاكا 

يتػػًا) ( . ككػػانػا فػػي ذلػػظ رحمػػتيع فػػي مشػػاشق مجيػلػػة، ال يجػػجكف فييػػا مخشػػجًا كال ِخخّ 
أكثػخ ضػالاًل، كأشػج تعبػًا كأعطػػع اشػتغااًل بالفزػػؿ .. مػغ رائػػج لػع يقتشػع بسػا أدػ إليػػو 
العمػػع اإلندػػاني فػػي الجغخاؼيػػة، كمػػا حػػجد كضػػبط فػػي الخػػخائط عمػػى تعاقػػب األجيػػاؿ، 
فحػػػػػاكؿ أف يؿػػػػػيذ ارتفػػػػػاع الجبػػػػػاؿ كعسػػػػػق البحػػػػػار مػػػػػغ ججيػػػػػج، كيختبػػػػػخ الرػػػػػحارػ 

د بشفدػػو .. عمػػى قرػػخ عسػػخه، كضػػعف قػتػػو، كفقػػجاف آلتػػو .. فمػػع كالسدػػافات كالحػػجك 
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يمبث أف انقصعت بو مصيتو، كخانتو عديستو، فخجع بسحكخات كإشارات مختمة.. ككحلظ 
الحيغ خاضػا في اإللييات، مػغ غيػخ برػيخة، كعمػى غيػخ ىػجوغ جػاءكا فػي ىػحا العمػع 

ة.. فزمػا كأضػمػا") بآراء فجة، كمعمػمات ناقرة، كخػاشخ سانحة كنطخيات مدتعجم
.) 

عمػػػى أف أمػػػخ الػػػحيغ حػػػاكلػا إنذػػػاء ترػػػػرات اعتقاديػػػة مػػػغ عشػػػج أنفدػػػيع، أك إنذػػػاء 
ترػػػرات فمدػػؽية لتفدػػيخ الػجػػػد كارتباشاتػػو كػػانػا أشػػج ضػػالاًل مػػغ ىػػحا الػػحؼ صػػػره 
األستاذ الشجكؼ، كأكثخ خصخًا عمى حياة البذخية. أمػا األخصػخ مػغ ىػحا كمػو، فكػاف ىػػ 

كؾياـ كشيدة فػي أكربػا تسمػظ الدػمصاف  -كبخاصة الشرخانية–الدساكية تحخيف العقائج 
باسع ىحه الشرخانية السحخفة، كتفخض ترػػراتيا الباشمػة بػالقػة كسػا تفػخض معمػماتيػا 
الخاشئػػػة كالشاقرػػػة عػػػغ الكػػػػف السػػػادؼ، كتعػػػارض بػحذػػػية خػػػط البحػػػث العمسػػػي فػػػي 

 شيا بخغ.. ميجانو األصيل، بسقػالت تعصييا شابع الجيغ. كالجيغ م
كقػػػج نذػػػأ ىػػػحا كمػػػو مػػػغ تػػػجخل الفكػػػخ البذػػػخؼ باإلضػػػافة كالتأكيػػػل كالتحخيػػػف لألصػػػل 
الخبػػػاني لمعقيػػػجة الشرػػػخانية كلمترػػػػر الشرػػػخاني. كإلحػػػاؽ ىػػػحا كمػػػو باألصػػػل الخبػػػاني 

 كالعقيجة الدساكية.
فإذا نحغ تكخنا أف جسيع الشدعات األكربية، التػي نذػأت معاديػة لمػجيغ كلمفكػخ الػجيشي، 

مشذػػػػؤىا ىػػػػػ ىػػػػحا االنحػػػػخاؼ، كىػػػػحه األكضػػػػاع التػػػػي قامػػػػت عمػػػػى أسػػػػاس ىػػػػحا  كػػػػاف
االنحخاؼ.. "مغ عقمية مثالية" إلى "كضعية حدػية" إلػى "ججليػة ماديػة" ..  إذا تػحكخنا 
، إنسػػا نذػػأ مػػغ عقابيػػل تػػجخل  ىػػحا أدركشػػا أف ىػػحا الػػبالء الػػحؼ يعػػع البذػػخية كميػػا اليػػـػ

ىػػ بػالء ال يعػج لػو بػالء آخػخ فػي تػاريخ الفكخ البذخؼ، في أصػل الترػػر الخبػاني. ك 
 البذخية الصػيل ..
أف نػػػحكخ  –لتكػػػػف ىػػػحه الشقصػػػة كاضػػػحة كضػػػػحًا يشاسػػػب خصػرتيػػػا  –كلعمػػػو يحدػػػغ 

خالصػػة مػػػجدة لمخػػط الػػحؼ سػػار ؼيػػو الفكػػخ األكربػػي، بػصػػفو نتيجػػة شبيعيػػة مباشػػخة 
الدياسػػية، النحػخاؼ الترػػر الػجيشي. بتػػجخل الفكػخ البذػخؼ ؼيػػو، كبإخزػاعو لمعػامػل 

 كالخالفات العشرخية كالسحىبية.
كلعل ىػحه الخالصػة أف تكذػف لشػا عػغ حكسػة هللا كرعايتػو فػي حفػع أصػػؿ الترػػر 
اإلسالمي بعيػجة عػغ تحخيػف البذػخ. كعػغ خصػػرة أيػة محاكلػة باسػع "التججيػج الػجيشي" 
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أك "التصػػػر فػػي الفكػػخ الػػجيشي" أك غيخىسػػا، إلدخػػاؿ أؼ عشرػػخ بذػػخؼ عمػػى الترػػػر 
بػػػػاني .. فيػػػػحا الترػػػػػر ىػػػػػ الػحيػػػػج البػػػػاقي مػػػػغ غيػػػػخ أف يعبػػػػث بػػػػو جيػػػػل البذػػػػخ الخ 

كقرػرىع كىػػ كحػجه مػالذ البذػخية، لتفػئ إليػو فػي يػـػ مػغ األيػاـ. فشجػج عشػجه اليػجػ 
 كالدكيشة كاالشسئشاف.

فػػي اتجػػاه مزػػاد لمكشيدػػة  –كسػػشكتفي فػػي ىػػحا التمخػػيز لخػػط سػػيخ الفكػػخ األكربػػي 
مغ الفرل الحؼ كتبو الجكتػر دمحم البيي بعشػاف: "الػجيغ  بسقتبدات –كتفكيخىا الجيشي 

 مخجر!" في كتابو "الفكخ اإلسالمي الحجيث كصمتو باالستعسار الغخبي":
"الرػػخاع بػػيغ الػػجيغ كالعقػػل كالحػػذ فػػي تػػاريخ الفكػػخ الغخبػػي: أربػػع مخاحػػل فػػي تػػاريخ 

ية األكربية صخاعًا التفكيخ األكربي، مشح القخف الخابع عذخ إلى اآلف. شيجت فييا العقم
فكخيًا، كاتجاىات عقمية مختمفة، تجكر حػؿ "تبخيخ" مرجر مغ مرادر السعخفة، التي 
عخفتيػا البذػػخية فػػي تاريخيػا حتػػى الػقػػت الحاضػػخ. كىػي: الػػجيغ. كالعقػػل. كالحػػذ أك 
الػاقػػع، كفػػي كػػل مخحمػػة مػػغ ىػػحه السخاحػػل يشذػػأ سػػؤاؿ عػػغ "ؾيسػػة" أؼ كاحػػج مػػغ ىػػحه 

عخفػػػة السؤكػػػجة، أك اليقيشيػػػة. ثػػػع يكػػػػف الجػػػػاب عمػػػى ىػػػحا الدػػػؤاؿ الثالثػػػة كسرػػػجر لمس
إيجابػػًا أك سػػمبًا. كمػػغ الدػػؤاؿ كمػػا يػػجكر حػلػػو مػػغ جػػجؿ، كأخػػح كرد، تتكػػػف السػػحاىب 

 الفمدؽية التي تعبخ عغ ؾيسة السرجر، الحؼ كضع لالختبار كالتقجيخ.
ئجًا فػي تػجيػو "سيادة الشز أك الجيغ" كاف الجيغ أك الػشز شػػاؿ القػخكف الػسػصى سػا

اإلندػػػػاف فػػػػي سػػػػمػكو كتشطػػػػيع جساعتػػػػو، كفػػػػي فيسػػػػو لمصبيعػػػػة. ككػػػػاف يقرػػػػج بالػػػػجيغ 
"السديحية"،  ككاف يػخاد مػغ السدػيحية "الكثمكػة"، ككانػت الكثمكػة تعبػخ عػغ "البابػيػة". 

فػػي يػػج البابػػا، كقرػػخ حػػق  -باسػػع هللا –كالبابػيػػة نطػػاـ كشدػػي ركػػد "الدػػمصة العميػػا" 
" عمػػػى البابػػػا كأعزػػاء مجمدػػػو مػػػغ الصبقػػػة الخكحيػػػة الكبػػػخػ، تفدػػيخ "الكتػػػاب السقػػػجس

كسػػ في االعتبار بيغ نز الكتاب السقجس كأفياـ الكشيدة الكاثػليكية، كجعل عقيجة 
"التثميػػػث" عقيػػػجة أصػػػيمة فػػػي السدػػػيحية، كسػػػا جعػػػل "االعتػػػخاؼ بالخصػػػأ" ك "صػػػكػؾ 

حىب ككشطػػػػاـ الغفػػػػخاف" مػػػػغ رسػػػػـػ العبػػػػادة كغيػػػػخ ذلػػػػظ مسػػػػا يترػػػػل بالكاثػليكيػػػػة كسػػػػ
 الىػتي.

"حتػػػى كػػػاف القػػػخف الخػػػامذ عذػػػخ، كحتػػػى ابتػػػجأت الحػػػخكب الرػػػميبية تثسػػػخ ثسختيػػػا 
ـ( ككػافح 1453-1546) (Lutherاإليجابيػة فػي العقميػة األكربيػة. فقػاـ مػارتغ لػػثخ )
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كىػػي تعػػاليع البابػيػػة كالكشيدػػة الكاثػليكيػػة، فحػػارب  -كسػػا سػػساىا-"تعػػاليع الذػػيصاف"  
خ إلييػػا كػسػػائل لمػػخؽ كالعبػديػػة. كحػػارب عقيػػجة "التثميػػت"، كسػػا صػػكػؾ الغفػػخاف، كنطػػ

حارب سمصة البابا. كجعل الدمصة الػحيجة في السديحية ىػي الكتػاب السقػجس، ككمسػة 
 . هللا: "الشز" كشالػب بالحخيػة فػي بحػث الكتػاب. كلكػغ ليدػت أيػة حخيػة عمػى العسػـػ

يترػػل باإليسػػاف. ثػػع  كمػػع ذلػػظ جعػػل الكتػػاب السقػػجس نفدػػو ىػػػ مرػػجر الحؿيقػػة ؼيسػػا
 جعل اإليساف في االعتبار، سابقًا عمى أؼ شيء آخخ عجاه، مغ العقل أك الصبيعة.

ـ( كاقػخ لػػثخ عمػى 1509-1564) (Calvinكػالفغ ) -فػي شخيقػو–" كجاء بعػج لػػثخ 
أف اإلنجيػػػػل كحػػػػجه ىػػػػػ السرػػػػجر "لمحؿيقػػػػة السدػػػػيحية" كأف عقيػػػػجة التثميػػػػث ال تقبميػػػػا 

 السديحية الرحيحة.
بحخكػػو لػػػثخ ككػػالفغ اإلصػػالحية تعخضػػت السدػػيحية لمجػػجؿ الفكػػخؼ، كأصػػػبحت  " ك

مػضػػػعًا لمشقػػاش العقمػػي، كالسػػحاىب الفمدػػؽية.. كالسدػػيحية التػػي تعخضػػت لػػحلظ ىػػي 
السدػػػػيحية التػػػػي تشاكليػػػػا لػػػػػثخ بإصػػػػالحو. أؼ الكاثػليكيػػػػة البابػيػػػػة. كمػػػػغ أنكػػػػخ مػػػػغ 

البابػية. كمغ كضع العالقة بيغ  الفالسفة عمى الجيغ أف تكػف لو "سمصة" أنكخ سمصة
كما فييا مػغ  –الجيغ كالعقل كذيئيغ متقابميغ أك متشاقزيغ، حجد العالقة بيغ الكثمكة 

كبػيغ العقػل اإلندػاني العػاـ. كمػغ دافػع عػغ  –عقيجة التثميث كمخاسع صػكػؾ الغفػخاف 
حتزػشيا السدػيحية مػغ الفالسػفة، كيجيػل، دافػع عػغ "التعػاليع الشؿيػة لمسدػيحية" التػي ا

 لػثخ، في مقابل تعاليع الكشيدة الكاثػليكية.
"كىكػػحا كػػاف "الػػجيغ" الػػحؼ جعػػل مػضػػػعًا لمرػػخاع العقمػػي األكربػػي، نػعػػًا خاصػػًا مػػغ 
الجيغ، كالحؼ قبل مشو باسع الفمدفة، كاف جسمة خاصة مغ تعاليسو، كالحؼ رفػس مشػو 

 باسع الفمدفة أيزًا، كاف كحلظ جسمة خاصة مغ تعاليسو.
العقل": استسخ اعتبػار الػػحي، كسخجػع أخيػخ لمسعخفػة، عمػى خػالؼ فػي تحجيػج  "سيادة

تعاليسو، حتى كاف الشرػف الثػاني مػغ القػخف الثػامغ عذػخ، كىػػ عرػخ "التشػػيخ" فػي 
تػػػػاريخ الفمدػػػػفة األكربيػػػػة. كعرػػػػخ التشػػػػػيخ لػػػػو شابعػػػػو السذػػػػتخؾ فػػػػي الفكػػػػخ األلسػػػػاني 

حػػجده، كلػػو فالسػػفة فػػي دكائػػخ الفكػػخ كاإلنجميػػدؼ كالفخندػػي، فػػي الفتػػخة الدمشيػػة التػػي ت
 الثالث كػنػا الصابع الفكخؼ الحؼ عخؼ بو..

 "كشابعو الفكخؼ:
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تدايػػج شػػعػر العقػػل كإحداسػػو بشفدػػو، كبقجرتػػو عمػػى أف يأخػػح مرػػيخ مدػػتقبل  أ( )
اإلندانية في يجه، بعج أف يديل كػل عبػديػو كرثيػا ىػػ، حتػى ال تحجبػو عػغ التخصػيط 

 الػاضح ليحا السريخ) (.
الذػػػجاعة كالجػػػخأة التػػػي ال تتػػػأرجح فػػػي إخزػػػاع كػػػل حػػػجث تػػػاريخي المتحػػػاف  ب( )

العقػػل. ككػػحلظ فػػي تكػػػيغ الجكلػػة كالجساعػػة، كاالقترػػاد، كالقػػانػف، كالػػجيغ، كالتخبيػػة، 
 تكػيشًا ججيجًا، عمى األسذ الدميسة السرفاة، التي لكل كاحج مشيا!

ػة فػي اإلندػانية، عمػى أسػاس اإليساف بتعاكف جسيع السرػالح كالسشػافع، كبػاألخ ج( )
 مغ ىحه الثقافة العقمية، السدتسخة في التصػر..

عمى غيػخه. كغيػخه الػحؼ يشازعػو  -كسرجر لمسعخفة –"كمعشى ذلظ كمو: سيادة "العقل" 
"الدػػػيادة" ىػػػػ الػػػجيغ. أؼ السدػػػيحية الكاثػليكيػػػة أكاًل. كقػػػج تكػػػػف معيػػػا البخكتدػػػتانتية، 

 كسحىب عخؼ لإلصالح الجيشي ىشاؾ.
"فممعقل الحق في اإلشخاؼ عمػى كػل اتجاىػات الحيػاة، كمػا فييػا مػغ سياسػة، كقػانػف، 

 كديغ، ك "اإلندانية" ىي ىجؼ الحياة لمجسيع.
"ككسا يدسى ىحا العرخ بػ "عرػخ التشػػيخ" يدػسى أيزػًا بػػ "العرػخ اإلندػاني"، ككػحا 

ق أؼ عرػػػخ اإليسػػػاف الفمدػػػفي بإلػػػو، لػػػيذ لػػػو كحػػػي، كغيػػػخ خػػػال Deismبعرػػػخ الػػػػ 
لمعػػالع. إذ كػػل مدػػسيات ىػػحه األسػػساء تعتبػػخ مػػغ خػاصػػو. فػػالتشػيخ ال يقرػػج بػػو إال 
إبعػاد الػػجيغ عػغ مجػػاؿ التػجيػو، كإحػػالؿ العقػل ؼيػػو محمػو. كاإلندػػانية التػي يبذػػخ بيػػا 
ىػػحا العرػػخ ليدػػت إال عػضػػًا عػػغ "القخبػػى مػػغ هللا" كيػػجؼ لإلندػػاف فػػي سػػمػكو فػػي 

 خمػػق، يتفػػق مػػع تحكػػيع العقػػل كحػػجه، كشمػػب الحيػػاة. كاإللػػو، الػػحؼ لػػيذ لػػو كحػػي كال
 سيادتو عمى أحجاث الحياة كاتجاىاتيا.

"كإذف في عرخ التشػيخ كانت الخرػمة الفكخية بيغ الجيغ كالعقل. كاتجو التفكيخ ؼيو 
إلػػى إخزػػاع الػػجيغ لمعقػػل. كلػػحلظ عػػج زمػػغ ىػػحا العرػػخ فتػػخة سػػيادة العقػػل. كسػػا عػػج 

 غ ..العرخ الدابق عميو فتخة سيادة الجي
"كمغ ىحا يتزػح أف صػخاع العقػل مػع الػجيغ، ىػػ صػخاع الفكػخ اإلندػاني مػع مدػيحية 
الكشيدػػػػة. كأف دكافػػػػع ىػػػػحا الرػػػػخاع ىػػػػي الطػػػػخكؼ التػػػػي أقامتيػػػػا الكشيدػػػػة فػػػػي الحيػػػػاة 
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األكركبية. سػاء في مجاؿ التػجيو كالبحػث، أك فػي مجػاؿ الدياسػة، أك نصػاؽ العقيػجة 
 …كاإليساف

التشػػيخ بانتيػاء القػخف الثػامغ عذػخ تقخيبػًا، كابتػجأ عرػخ  "سيادة الحذ": انتيى عرخ
آخخ مغ عرػر الفكخ األكربي، كبطيػر فجخ القخف التاسع عذخ. كمػضػع الرخاع 
كاحج لع يختمف عغ ذؼ قبل، ىػ: الجيغ، كالعقل، كالصبيعة. كلكغ تسيد القػخف التاسػع 

صبيعػػػة" عمػػػى الػػػجيغ عذػػػخ بفمدػػػفة معيشػػػة. ألف اتجػػػاه الفكػػػخ ؼيػػػو مػػػاؿ إلػػػى "سػػػيادة ال
كالعقل، كإلى استقالؿ "الػاقع" كسرجر لمسعخفة اليقيشية إزاء الجيغ كالعقل. تسيد القػخف 

(. كالػضعية نطخية فمدؽية نذأت Positivismالتاسع عذخ بأنو عرخ "الػضعية" )
في دائخة "السعخفة". كقامت في جػ معيغ، كعمى أساس خاص، أما جػىا السعيغ فيػػ 

ت سػػػيصخة الخغبػػػة عمػػػى بعػػػس العمسػػػاء كالفالسػػػفة فػػػي معارضػػػة الكشيدػػػة. أكاًل كبالػػػحا
كالكشيدػػة تسمػػظ نػعػػًا خاصػػًا مػػغ السعخفػػة، كتدػػتغمو فػػي خرػػػمة السعارضػػيغ لشفػذىػػا 
مػػغ العمسػػاء كالبػػاحثيغ. كقػػج تدػػػد بػػو عمػػى ىػػؤالء السعارضػػيغ فتػػخة مػػغ الػػدمغ. كىػػحا 

أك ىػػػ  -كسػػا سػػبق أف ذكػػخ–الشػػػع ىػػػ "السعخفػػة السدػػيحية الكاثػليكيػػة" بػجػػو خػػاص 
السعخفة الجيشية، أك السعخفة السيتافديؿية بػجو عاـ. يزاؼ إلى ىحه الخغبػة القػيػة فػي 
معارضة الكشيدة، كمعارضػة مػا تسمػظ مػغ معخفػة خاصػة، أف فمدػفة عرػخ "التشػػيخ" 

ؼيسػا  –فػي نطػخ فالسػفة "الػضػعية"  –كىي الفمدػفة "العقميػة" أك "السثالثػة" قػج أفمدػت 
ت أف ترػػل إليػػو: كىػػػ إبعػػاد التػجيػػو الكشدػػي كميػػة عػػغ تػجيػػو اإلندػػاف، كتشطػػيع أراد

الجساعة اإلندانية. فقج مالت ىحه الفمدفة عمى عيج "ـيجػل" إلػى تأييػج الػػحي كالػجيغ 
 مغ ججيج !!!

"فالغايػػة األكلػػى لمسػػحىب الػضػػعي، مػػغ مشصقػػة، ىػػي معارضػػة الكشيدػػة، أك معارضػػة 
اسع "العمع"! ىي معارضػة السيتافيديقػا )مػا كراء الصبيعػة( معخفتيا. كمغ باب التغصية ب

كالسثالية العقمية. كإال فالسحىب الػضعي في الػقت الحؼ يشكخ ؼيو ديغ الكشيدة يزػع 
كسػا  –ديشًا ججيػجًا بجلػو، ىػػ ديػغ "اإلندػانية الكبػخػ"، كيقػـػ عمػى "عبػادة" ك "شقػػس" 

 لمكثمكة! كلو قجاسة كاحتخاـ عمى نحػ ما  –تقـػ السديحية 
"كأمػػا األسػػاس الخػػاص الػػحؼ قامػػت عميػػو الػضػػعية فيػػػ تقػػجيخ "الصبيعػػة" كالصبيعػػة، 

ال  –كالحؿيقػػة، كالػاقػػع، كالحػػذ.. كميػػا سػػػاء فػػي نطػػخ الػضػػعييغ. كتقػػجيخ الصبيعػػة 
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بػػػل كسرػػػجر فخيػػػج لمسعخفػػػة اليقيشيػػػة أك السعخفػػػة  –كسرػػػجر مدػػػتقل فحدػػػب لمسعخفػػػة 
ىحا الشحػ: أف الصبيعة ىي التي تشقر الحؿيقة في الحقة. كمعشى تقجيخ الصبيعة عمى 

عقل اإلنداف، كىي التي تػحي بيا، كتخسع معالسيا الػاضػحة. كىػي التػي تكػّػف عقػل 
ال يسمػػي عميػػو مػػػغ خػػارج الصبيعػػة، مسػػا كراءىػػا، كسػػػا ال  -ليػػحا–اإلندػػاف. كاإلندػػاف 

ة، كلػيذ حؿيقػة! يسمي عميو مغ ذاتػو. إذ مػا يػأتي مػغ "مػا كراء الصبيعػة" خػجاع لمحؿيقػ
كمػػا يترػػػره العقػػل مػػغ نفدػػو كىػػع كتخيػػل لمحؿيقػػة، كلػػيذ حؿيقػػة أيزػػًا! كبشػػاء عمػػى 

خػػجاع. ىػػػ كحػػي ذلػػظ السػجػػػد، الػػحؼ ال  –ذلػػظ: الػػجيغ كىػػػ كحػػي "مػػا بعػػج الصبيعػػة" 
يحػػجده كال مثمػػو كػػائغ مػػغ كائشػػات الصبيعػػة. ىػػػ كحػػي هللا الخػػارج عػػغ ىػػحه الصبيعػػة 

لعقميػػة" كىػػع ال يترػػل بحؿيقػػة ىػػحا الػجػػػد الصبيعػػي. إذ ىػػي كميػػة.. ككػػحلظ "السثاليػػة ا
ترػرات اإلنداف عغ نفدػو، مػغ غيػخ أف يدػتميع فييػا الصبيعػة السشثػػرة، التػي يعػير 

 فييا، كتجكر حػلو.
"كإذف ما يتحجث بػو اإلندػاف، ككػائغ شخرػي، عػغ اإلندػاف، كسػضػػع لمػصػف. أك 

 –يػػػا، كسػضػػػػع لمحكػػػع عمييػػػا مػػػا يتحػػػجث بػػػو اإلندػػػاف عػػػغ الصبيعػػػة التػػػي يعػػػير في
ىػػػ حػػجيث بذػػيء  –مدػػتسجًا حجيثػػو عػػغ ىػػحه أك ذاؾ مػػغ معػػارؼ الػػجيغ، أك السثاليػػة 

غيػػػخ حؿيقػػػي، عػػػغ شػػػيء حؿيقػػػي. ىػػػػ حػػػجيث غيػػػخ صػػػادؽ، خزػػػع ؼيػػػو اإلندػػػػاف 
 الستحجث إلى خجاع الجيغ بحكع التقاليج، أك إلى "الػىع" بحكع غخكر اإلنداف بشفدو!

كليػػج الصبيعػػة، التػػي تتسثػػل فػػي: الػراثػػة،  -ؼيػػو مػػغ معخفػػةأؼ مػػا –"إف عقػػل اإلندػػاف 
كالبيئػة، كالحيػاة االقترػادية، كاالجتساعيػة.. إنػو مخمػػؽ. كلكػغ خالقػو الػجػػد الحدػي 
.. إنو يفكخ. كلكغ عغ تفاعل مع الػجػد السحيط بو. . إنو مقيج مجبخ. كصانع القيج 

نو ليدت ىشاؾ معخفة سابقة ليذ ىشاؾ عقل سابق، كسا أ… كالجبخ ىػ حياتو السادية
لإلندػػاف. عقػػل اإلندػػاف كمعخفتػػو بػجػػجاف تبعػػًا لػجػػػد اإلندػػاف. ىسػػا انصبػػاع لحياتػػو 

 الحدية السادية.
"الصبيعة تشصق عغ نفديا. كيجب عمى اإلنداف أف يعتسج مشصقيػا. إذا أراد أف يعػير 

ق أصػػحاب ال مشصػػق السػػؤىميغ، كال مشصػػق العقميػػيغ، كال مشصػػ –فييػػا. كمشصقيػػا كحػػجه 
ىػ الػحؼ يخػط الصخيػق السدػتؿيع فػي حيػاة  –الشطخية الديكػلػجية في معخفة اإلنداف 
 اإلنداف فييا. كىػ الحؼ يحجد أىجافو فييا!
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"كشخيق اإلنداف في حياتو الصبيعية يبتجغ مػغ الفػخد، كيشتيػي بالجساعػة، كإذف: الفػخد 
سػػا غايتػػو األخيػػخة التػػي نفدػػو لػػيذ غايػػة. كحياتػػو التػػي يعيذػػيا ليدػػت ىػػجفًا لدػػعيو. إن

كسػػا يػػحىب العابػػج الرػػػفي، صػػاحب عقيػػجة  –يجػػب أف يدػػعى إلييػػا، كيػػحىب فييػػا 
ىػي "الجساعػة" كشالسػا كانػت الجساعػة ىػي غايػة الفػخد  –"االتحاد" ؼيسا يؤىمػو كيعبػجه 

األخيػػػخة، فيػػػي معبػػػػده، كتػػػحىب حخيتػػػو، لتبقػػػى ليػػػا الحخيػػػة! كتفشػػػى حياتػػػو لتبقػػػى ليػػػا 
 الحياة!) (".

كلسػػػاركذ نطخيػػػة ماديػػػة، تػػػأثخ فييػػػا بكػمػػػت )مػػػغ  -الججليػػػة الساديػػػة-ساركدػػػية": "ال
فالسفة الػضعية(. كىػ ال يشكخ كجػد "العقل" كسا يشكخه السػحىب السػادؼ السيكػانيكي. 
كلكشػػػو ال يػػػجعي فحدػػػب أف السػػػادة تػجػػػج قبػػػل العقػػػل، بػػػل أيزػػػًا السػػػادة أكثػػػخ أىسيػػػة 

ي كجػػده، كال يسكػغ أف يػجػج مشفرػاًل عشيػا. كاعتبارًا مغ العقل متػقػف عمػى السػادة فػ
كسػا  –كنتيجة ذلظ: اف ماركذ ال يخفس فقط أف يبقى العقل )أك الػخكح( بعػج الجدػع 

بل يخفس الفكخة األساسية في الجيغ. كىػي اإليسػاف بػاّلل. كسػجػػد أزلػي  -يحكخ الجيغ
شدػبة لسػاركذ مدتقل تسامًا كمتجخد تسامًا عمى السادة.. ككحؿيقة كاضحة: كل ديػغ بال

 لعشة. كىػ يحجثشا أف "كل ديغ مخجر لمذعب"! -مغ حيث السبجأ –
"كتبعيػػة العقػػل لمسػػادة، يرػػػرىا مػػاركذ فػػي صػػػرة: أف العقػػل انعكػػاس لمسػػادة، كلػػيذ 
كسػػا يرػػخح "ـيجػػل" بػػأف السػػادة انعكػػاس لمعقػػل. كىػػحا يعشػػي أف العقػػل نػػػع مػػغ السػػخآة 

ركدػي لمحؿيقػة الساديػة، عمػى أنيػا األصػل، العاكدة لمعالع السػادؼ. كىػحا الترػػر السا
يذسل عسـػ مشصػق الساركدػية كػل األحػجاث الصبيعيػة كمػا يحػيط بيػا مػغ كجيػة نطػخ 
متعػػػجدة، ىػػػػي القػػػػػة الساديػػػػة الخئيدػػػػية أيزػػػػًا. أمػػػػا األحػػػػجاث الدياسػػػػية كاالجتساعيػػػػة، 
 كاألخالؾيػة، فيػي انعكػاس لألحػػجاث االقترػادية الخاىشػة. كمػػاركذ كإنجمػد، عػغ كجػػجا
مغدػ التاريخ في أحجاث الحياة االجتساعية برفة عامة، لكشيسا يشطػخاف إلػى الجانػب 
االقترادؼ بالحات، مغ بيغ أحجاث ىحه الحياة. كاألحػاؿ االقترادية تبعًا لحلكغ ىػي 
العػامل السحجدة في كل الحاالت االجتساعية، كىي التي تكّػف البػاعث األخيػخة، لكػل 

 ريخ الجساعة البذخية.األعساؿ اإلندانية في تا
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عمػى حيػاة الجكلػة، كعمػى  –كحػجه  –"كتغيخ األحػاؿ االقترػادية كتصػرىػا يػؤثخ لػحلظ 
سياسػػتيا، ككػػحلظ عمػػى العمػػع، كالػػجيغ. كىكػػحا كػػل اإلنتػػاج الثقػػافي كالػػحىشي فػػخع عػػغ 

 الحياة االقترادية. ككل التاريخ ليحا يجب أف يكػف تاريخ اقتراد") (.
ليػػخكب مػػغ الكشيدػػة، كترػػػراتيا الجيشيػػة ال السحخفػػة السذػػػبة كىكػػحا انتيػػت محاكلػػة ا

باألفكػػار البذػػخية، كسػػػء اسػػتغالليا لدػػمصانيا باسػػع الػػجيغ .. انتيػػت أكاًل إلػػى الفمدػػفة 
عمػػػى اخػػػتالؼ اتجاىاتيػػػا مػػػا بػػػيغ معارضػػػة الػػػجيغ كإعػػػالف سػػػيصخة  –العقميػػػة السثاليػػػة 

عقػل! فػي رأؼ  -سػبحانو–أف هللا العقل في رأؼ ؼيذػتو .. كبػيغ تأييػج الػجيغ  باعتبػار 
ثع انتيت ثانيًا إلى الفمدفة الحدية الػضعية عمى يج كػمت كاشتيغ تاؿ. ثػع  –ـيجل 

 إلى الججلية السادية عمى يج كارؿ ماركذ كزميمو إنجمد.
ككػػػاف ىػػػحا الخػػػط الصػيػػػل مػػػغ االنحػػػخاؼ فػػػي الفكػػػخ األكربػػػي نتيجػػػة مباشػػػخة لتذػػػػيو 

ت بذخية، مغ صشع الكشائذ كالسجامع الستػالية. ىحه الترػر الجيشي بسقػالت كترػرا
 السقػالت التي استغمتيا الكشيدة ذلظ االستغالؿ السشفخ البػيس.

كإال فػػػإف نطػػػخة إلػػػى ىػػػحا التخػػػبط فػػػي خصػاتػػػو الستعثػػػخة تكذػػػف لمباحػػػث الستثبػػػت أف 
لػػػع يرػػػمػا إلػػػى أيػػػة  حؿيقػػػة  –لكػػػي ييخبػػػػا مػػػغ ؾبزػػػة الكشيدػػػة  –اليػػػاربيغ مػػػغ "هللا" 

بػشة" يرح أف تكػف عحرًا أك حجة لسغ يخيج أف يقػؿ: إنو يمجأ إلى ىػحا ىخكبػًا "مز
 مغ معسيات ما كراء الصبيعة!

كإال فػػػأؼ شػػػيء "مزػػػبػط" كصػػػمت إليػػػو الفمدػػػفة العقميػػػة السثاليػػػة مػػػثاًل? مػػػا ىػػػػ ىػػػحا 
"العقػػل" الػػحؼ ككمػػت إليػػو أمػػخ السعخفػػة بعيػػجًا عػػغ هللا كعػػغ الصبيعػػة? مػػاذا تعػػخؼ عػػغ 

لعقل أك عغ خرائرو? كماذا تعخؼ عغ شخيقة عسمو كتأثخاتو كتأثيخاتػو? أيػغ ماـية ا
يقع ىحا العقل? أيغ يػجج? ما شبيعتو? ما قانػنو? .. كميا أسئمة ال جػاب عمييا حتػى 

 في القخف العذخيغ!
ثػػػع ىػػػحه السقػػػػالت التػػػي ابتػػػجعتيا ىػػػحه الفمدػػػفة، كجعمتيػػػا حتسيػػػة، كبشػػػت عمييػػػا كػػػل 

 قزاياىا?
 –كالحؼ اعتسج عميو كارؿ ماركذ ؼيسػا بعػج  –يس" الحؼ قاـ عميو السحىب "مبجأ الشؿ

ما ىػ ? ما ؾيستو الػاقعية? إنو لػيذ سػػػ مقػلػة عقميػة مجػخدة، ال تتعامػل مػع الػاقػع 
 في شيء:
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 استخجـ "ؼيذتو" مبجأ الشؿيس عمى الشحػ التالي.
التػػي تدػػتمـد  ىػػػ بجايػػة الصخيػػق. كأشػػبو بالسقػػجمات -كحػػجه–"ترػػػر اإلندػػاف لشفدػػو 

نتائجيػا، عمػػى الشحػػػ الػحؼ حػػجد بػػو غايػة فمدػػفتو. فػػإذا ترػػر اإلندػػاف نفدػػو، أؼ إذا 
"أنا" ترػرت "أنا" نذا عشو أف "أنػا" ىػػ "أنػا" ك "مػا لػيذ أنػا" ىػػ "غيػخ أنػا" فيشػا "أنػا" 
كىشا أيزًا "ليذ أنا". كلكغ كجػد "ليذ أنػا" مشصػػ فػي كجػػد "أنػا الحؿيقػي" كإذف "أنػا" 

ار أنػػو يصػػػػ فػػي ذاتػػو كجػػػد "لػػيذ أنػػا" ىػػػ "أنػػا كلػػيذ أنػػا" .. كترػػػر اإلندػػاف باعتبػػ
 أك ثالثية! –لشفدو أنتج إذف خصػات ثالثًا في الفكخ 

"كبسػػا أنػػو لػػيذ ىشػػاؾ فػػي األصػػل، عشػػجما ترػػػر اإلندػػاف نفدػػو، إال "أنػػا" فاألشػػػياء 
عغ شخيق أف نترػرىا فقط  –أؼ األشياء التي ىي "ليذ أنا"  –الخارجة عغ أنفدشا 

"أنػػا" يصػػػػ فػػي نفدػػو حؿيقػػة أخػػخػ، كىػػي: "لػػيذ أنػػا". كىػػحه األشػػياء الخارجػػة عػػػغ 
 أنفدشا ليدت مشصػية فقط في "أنا" بل ىي عسل لػ "أنا" كمغ إنتاجو") (!

أف يكػػػف "أنػػا" ىػػػ كحػػجه السػجػػػد. كأف يكػػػف  -مػػغ الػاقػػع–كاآلف .. مػػا الػػحؼ يحػػتع 
 ىػ مغ عسل "أنا" كمشصػ في "أنا"? كمغ إنتاجو? "ليذ أنا" ال كجػد لو ابتجاء، إنسا

ماذا يحتع ىحه السقػلة مغ الػاقع? ال شيء! كإنسػا ىػػ مجػخد تحكػع عقمػي مػغ "ؼيذػتو" 
لبشػاء مػحىب! كمػغ ىشػا يكػػف ىػحا األسػاس العقمػي "السثػالي" ال يتعامػل مػع الػاقػع فػػي 

أف تدػخخ  شيء. كليذ لو رصيج في حيػاة البذػخ! ككػاف مػغ حػق السجرسػة الػضػعية
مغ ىػحه "السثاليػة" التػي ال مػجلػؿ ليػا فػي دنيػا الػاقػع، كال فاعميػة مػا فػي حيػاة الشػاس! 
لػػػػال أنيػػػا لػػػع تدػػػخخ مشيػػػا لتػػػأتي بسػػػا ىػػػػ خيػػػخ. بػػػل بسػػػا ىػػػػ أشػػػج إحالػػػة كأبعػػػج عػػػغ 

 الرػاب!
إف ؼيذتو يتخح مغ السبجأ الدابق، الحؼ ال رصيج لو مغ الػاقع كسا رأيشا، قاعجة يثبػت 

 لعقل ىػ السػجػد الحؿيقي الحؼ ال يتػقف كجػده عمى غيخه.بيا أف ا
أف العقل مدتقل تسامًا  –عمى ىحا الشحػ الحؼ استخجمو ؼيذتو  –"كمشصق ىحا السبجأ 

عػغ غيػخه. كمػجػػػد مػغ أجػل نفدػػو. ككجػػده ىػػػ كجػػده ىػػ، ال كجػػػد غيػخه. كماـيػػة 
لػػػ تػقػػف العقػػل  العقػػل تتزػػح إذف مػػغ العقػػل نفدػػو. كليدػػت مسػػا ىػػػ خػػارج عشػػو. إذ

عمى غيخه الخارجي عشو، لكاف معشػى ذلػظ أف "لػيذ أنػا" ىػػ نقصػة البجايػة. كفػي ذلػظ 
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إلغػاء لمعقػػل نفدػػو، قبػػل أف يرػػل إلػػى غيػخه. ألنػػو ال معشػػى لػجػػػد "لػػيذ أنػػا" إال نفػػي 
 كجػد "أنا" أؼ نفي العقل") (!

جػػػد "أنػػا"? أف يكػػػف معشػػى كجػػػد "لػػيذ أنػػا" ىػػػ نفػػي ك  -مػػغ الػاقػػع–فسػػا الػػحؼ يحػػتع 
كلسػػاذا ىػػحا التحتػػيع? إنػػػو مجػػخد تحكػػع يشقزػػػو العقػػل ذاتػػو، حػػػيغ يػػتخمز مػػغ إسػػػار 

 السحىب!
أف يكػف "أنا" مػجػدًا ك "ليذ أنا" مػجػدًا كػحلظ، ك  -عقالً –فإنو ليذ ىشاؾ ما يسشع 

 يتػقف كجػد أحجىسا عمى كجػد اآلخخ !!
كشيدػة! إلػو لػيذ لػو كيشػة كال كلكغ السدألة كميا كانت ىي إقامة إلو آخخ، غيخ إلػو ال

كخادلة كال بابػا كال كشيدػة! كمػغ ثػع أؾػيع ىػحا "العقػل" إليػا، ال سػجنة لػو كال كيشػة! كىػحا 
 ىػ اليجؼ الشيائي السقرػد !!!

كحلظ استخجـ ـيجل مبجأ الشؿيس، مع استخجاـ مرصمحات ججيجة غيخ مرػصمحات 
 ؼيذتو:

دعػػع سػيادة العقػػل كسرػجر لمسعخفػػة، "كإذا كػاف ؼيذػػتو قػج اسػػتخجـ مبػجأ "الشؿػػيس" فػي 
فػػػ "ىيػػجؿ" اسػػتخجـ نفػػذ السبػػجأ لتأكيػػج  -عمػػى نحػػػ مػػا رأيشػػا–مقابػػل الػػجيغ أك الصبيعػػة 

ية مغ ججيج، كتأكيج "الػحي" كسرجر أخيخ "لمحؿيقة"  ؾيسة العقل. ثع لجعع فكخة األلـػ
ي عمػػػى اعتبػػػار أف هللا عقػػػل. كبػػػجؿ السرػػػصمحات الثالثػػػة التػػػي تعػػػخؼ لػػػػ "ؼيذػػػتو" فػػػ

يعبػخ  –استخجامو مبجأ الشؿيس، كالتي تعبخ عغ الخصػات الثالث لمفكخ عشػج تصبيقػو 
ـيجل عغ ذلػظ بعبػارات خاصػة بػو، ىػي: الػجعػػ. كمقابػل الػجعػػ. كجػامع الػجعػػ 

 كمقابميا.
أف ىشاؾ فكػخة مصمقػة أسػساىا "العقػل السصمػق"  –في مجاؿ "الفكخة"  –"فقج ترػر … 

تػػي أزلػػي قبػل خمػػق الصبيعػػة كقبػل خمػػق العقػػل السشتيػػي. كليػحا العقػػل السصمػػق كجػػد ذا
ىحا العقل السصمق ىػ هللا. كقج انبثقت مشو "الصبيعة" كىي تغيخه. إذ أنيا بعيجة متفخقػة 
بيشسا العقل السصمق كاحج كحجة مصمقة مغ كل قيج. كبػجػد الصبيعة ضيخت أك انتقمػت 

قيج محػجد. فالصبيعػة ىػي خػخكج "الفكخة" في العقل السصمق غيخ السحجد، ؼيسا كجػده م
"الفكػػخة" مػػغ دائختيػػا األكلػػى. كمػػغ أجػػل ذلػػظ ىػػي ضػػخكرة كصػػجفة. كلػػيذ فييػػا حخيػػة 
كاختيػػػار. كتعتبػػػخ بػػػحلظ مقػػػاباًل كنؿيزػػػًا لمفكػػػخة فػػػي العقػػػل السصمػػػق. كإذا كػػػاف العقػػػل 
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السصمق "دعػػ" فالصبيعة عشجئح "مقابل الجعػػ". ك "الفكخة" بػحلظ انتقمػت مػغ السصمػق 
السقيػػج، أك مػػغ الشؿػػيس إلػػى نؿيزػػو. فػػالفكخة مػػغ حيػػث ىػػي فكػػخة، انصػػػت عمػػى إلػػى 

نؿيزيا، حتى اآلف، كلكغ "الفكخة" في الصبيعة، تدعى مغ ججيج لتكدب الػحػجة، بعػج 
أف افتقػػػجتيا فػػػي تفػػػخؽ الكائشػػػات فييػػػا، كتدػػػعى لتحرػػػيميا كتحؿيقيػػػا. كتحرػػػيميا ىػػػػ 

يعػة كغايتيػا. كىػػ عشجئػح جػامع الػجعػػ "العقل السجخد". كالعقل السجخد ىػ نياية الصب
 كمقابل الجعػػ!" ) (.

كىحا نسػذج كحلظ مػغ "السثاليػة" التػي ضػاقت بيػا "الػضػعية" فػي أكربػا. كحػق ليػا أف 
تزيق! كىي ىكحا تتعامل مع ترػرات عقمية مجخدة، كمع مرصمحات ال رصيج ليا 

 اقعية!مغ الػاقع كال عالقة ليا باإلنداف الػاقعي كال بالحياة الػ 
كلكغ الدادة الػضعييغ حيغ كفخكا بغمو الكشيدة، ثع كفخكا بإلو "العقل"، لع إلى ما ىػ 
أىجػ. لقج أقامػا مغ الصبيعة إليا .. كلكغ ما ىي ىحه الصبيعة? ما ىػي ىػحه الصبيعػة 
التي "خمقت" العقل، كالتي كسا يقػلػف: "تشقر الحؿيقػة فػي العقػل"? أىػي كػائغ محػجد? 

أـ ىػػي ىػحه "األشػياء" الستفخقػػة مػغ أجػخاـ كأشػػكاؿ كحخكػات كىيئػػات?  أىػي ذات كميػة?
أىػػي شػػيء لػػو حؿيقػػة مدػػتقمة عػػغ ترػػػر العقػػل اإلندػػاني ليػػا? أـ ىػػي الرػػػرة التػػي 
تشصبع في العقل عغ السحدػسات التي يجركيا? أـ ىي شيء لو حؿيقة فػي ذاتػو، كمػا 

 يشصبع مشيا في العقل قج يصابق حؿيقتيا كقج ال يصابقيا?
كإذا كانت ىحه الصبيعة ىي التي "خمقت" العقػل البذػخؼ، فيػل ىػي "خػالق" لػو إيجابيػة 
"الخمػق" مػغ العػػجـ? كلسػاذا إذف خمقػت العقػػل فػي اإلندػاف كلػػع تخمقػو فػي الحيػػػاف? أك 
في الشبات? أىي ذات إرادة مسيدة مختارة? تختار كائشًا بعيشو مغ الكائشات لتسشحػو ىػحه 

 السشحة الفخيجة?
ا كانت حؿيقتيا ال تتجمى إال في الفكخ البذػخؼ. أفػال يكػػف ضيػػر ىػحه الحؿيقػة أما إذ

إذف متػقفًا عمى كجػد العقل البذخؼ? فكيف تكػف ىحه الصبيعة "خالقة" لو، بيشسػا ىػي 
 ال تطيخ إال ؼيو?!

ثع إف ىؤالء الدادة يحيمػنشػا عمػى معسػى ال ضػابط لػو كال حػجكد .. كىػع يذػيخكف إلػى 
 الصبيعة !!!
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سا الصبيعة? أىي مػادة ىػحا الكػػف? كمػا ىػي ماـيػة ىػحه السػادة? إف مػا كػانػا يدػسػنو ف
"السادة" كيحدبػنو شيئًا ثابتًا قج تبيغ ليع ىع أنفديع أنيع ال يدتصيعػف تحجيج ماىيتو. 
إف السادة تشحل فإذا ىي إشعاع. فيل اإلشعاع ىػ الصبيعة. كىػ السادة? أـ إف السػادة 

ي الرػرة التي يتجدع فييا ىحا اإلشعاع? إنو ال يثبت عمى حاؿ ى -كالصبيعة كحلظ–
ىحا اإللو! فبيشسا ىػ متجدع إذا ىػػ مشصمػق. كبيشسػا ىػػ مشصمػق إذا ىػػ متجدػع! ففػي 
أؼ حالة مغ حاالتو يا تخػ تكػف لو القػة الخالقة لمعقل البذخؼ? كىل ىػ الحؼ يخمق 

شػػعاع إلػػى ذرات. كمػػغ ذرات إلػػى كػػحلظ صػػػرة نفدػػو الستػاليػػة الستحخكػػة أبػػجًا? مػػغ إ
كدع عشظ الحياة كالخمية الحية  –كتل.. كمغ كتل إلى ذرات. كمغ ذرات إلى إشعاع! 

متى يكػف ليحا اإللو قػػة الخمػق? فػي أؼ حاالتػو? كمػغ الػحؼ خمػق  -كالحياة الستخؾية!
 اإلنداف الحؼ تخمق الصبيعة عقمو? أىي خمقتو ابتػجاء? أـ اكتفػت بػأف تخمػق عقمػو بعػج

 كجػده?!
كإذا كانػػػت الصبيعػػػة ىػػػي التػػػي "تػػػشقر الحؿيقػػػة فػػػي العقػػػل اإلندػػػاني" .. فمسػػػاذا العقػػػل 
اإلنداني بالحات? أليدت تشصق كتدسعيا كل الكائشات الحية? فيػل يػا تػخػ تػشقر ىػحه 
الحؿيقػػػة كػػػػحلظ فػػػػي عقػػػػػؿ البغػػػػاؿ كالحسيػػػػخ كالببغػػػػاكات كالقػػػػخكد أـ ال تشقذػػػػيا? كىػػػػل 

قػل الببغػاء أك عقػل القػخد ىػي ذاتيػا التػي نقذػتيا فػي عقػل الحؿيقػة التػي نقذػتيا فػي ع
 "أكجدت كػمت" أك عقل كارؿ ماركذ?!

كإذا كانػػػت الصبيعػػػة ىػػػي التػػػي تػػػشقر الحؿيقػػػة فػػػي العقػػػل اإلندػػػاني فسػػػا ىػػػي الحؿيقػػػة 
الرػػحيحة? ىػػل كانػػت ىػػحه الحؿيقػػة كالعقػػل يجػػـد بػػأف األرض مخكػػد الكػػػف? أـ كىػػػ 

مػغ تػابػع الذػسذ? ىػل كانػت كالعقػل يجػـد بػػأف  يجػـد بأنيػا ليدػت سػػػ تػابع صػغيخ
السادة ىي ىحه األشياء الرػمبة السحدػة? أـ كىػػ يجػـد بػأف السػادة ليدػت سػػػ شاقػة 
متجسعػة، فػي صػػر متحػلػة? ىػل كانػت كالعقػػل يجػـد بػأف الصبيعػة ليدػت شػيئًا سػػػػ 

 "عسل العقل"? أـ ىػ يجـد بأف العقل ليذ شيئًا سػػ انصباع السادة?
السقخرات العقمية كانت ىي الحؿيقػة التػي نقذػتيا الصبيعػة فػي العقػل البذػخؼ? أّؼ ىحه 

تخاىا تخصئ في الشقر? أـ أف العقل نفدو ىػا لحؼ يذػه الػشقر? كىػل لػو إذف فاعميػة 
ذاتية كشخرية مدتقمة? في حيغ يقػؿ الدػادة الػضػعيػف: إنػو لػيذ شػيئًا آخػخ سػػػ 

 ما تشقذو ىحه الصبيعة?!
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إلػى مػضػع مشاقذػة ىػحا الدػخ فػي الترػػر  -كسا قمشا–أتيا كأسخارىا كنجع الحياة كنذ
اإلسالمي كالترػرات األخخػ.. نجع الحياة كأسخارىا فػال نشاقذػيا ىشػا كندػأؿ: أؼ إلػو 
ىػػحا الػػحؼ يقجمػػو لشػػا الدػػادة السػػاديػف? إنشػػا ال نجػػج بػػيغ أيػػجيشا كال فػػي عقػلشػػا كال فػػي 

خػ نختػاره كنمػػػذ بػػو. كىػػػ ـبػػاء ال يثبػػت عمػػى كاقعشػا مشػػو شػػيئًا "مزػػبػشًا" فمسػػاذا يػػا تػػ
كالحسػج هلل  –المسذ، كال يثبت عمى الخؤية، كال يثبت عمى الشطخ العقمػي أيزػًا? نحػغ 

 لدشا ىاربيغ مغ الكشيدة?!! –
أما ىحا السدخ الحؼ يثيػخ االشػسئداز فػي ترػػر كػارؿ مػاركذ كانجمػد لمحيػاة البذػخية 

حرػػػخىا فػػػي حجػػػخ "االقترػػػاد" فػػػإف الذػػػعػر كدكافعيػػػا كمجاليػػػا الػػػحؼ تتحػػػخؾ ؼيػػػو، ك 
باالشسئداز مشو يدداد، عشجما يقف اإلنداف أمػاـ عطسػة الكػػف السػادؼ نفدػو. كمػا ؼيػو 
مػػغ مػافقػػات عطيسػػة عجيبػػة، يبػػجك فييػػا كميػػا كأنسػػا ىػػي تسييػػج لمحيػػاة البذػػخية بػجػػو 

لسثػل خاص: فال يتسالظ نفدو مػغ االحتقػار كاالشػسئداز لسثػل ىػحا التفكيػخ الرػغيخ، ك 
ىحا الذعػر الحؼ ال تخكعو عطسة ىحا الكػػف ذاتػو، كال تخكعػو السػافقػات الكامشػة ؼيػو 
السػتؿباؿ الحيػاة البذػخية.. فػإذا بػػو يػجيخ ضيػخه لكػل ىػػحه العطسػة، كلكػل ىػحه الخكعػػة، 

ال بػصػػػفيا غايػػػة لإلندػػػاف كمحخكػػػًا  -ليخػػػشذ فػػػي حجػػػخ االقترػػػاد، كاآللػػػة كاإلنتػػػاج
لعمػػػة األكلػػػى، كاإللػػػو الخػػػالق، كالػػػخب السترػػػخؼ، كلكػػػغ بػصػػػفيا كػػػحلظ ا –فحدػػػب 

 السرّخؼ ليحه الحياة!
إنسػا جػاء  -مغ مبجئػو إلػى نيايتػو –كلكشا نعػد بعج ذلظ كمو فشحكخ أف ىحا البالء كمو 

ثسخة شبيعية النحخاؼ الكشيدة كالسجامع بالترػر الخباني. كمحاكلة الفكخ األكربي أف 
تصيل بو! فشحسج هللا أف ضل الترػػر اإلسػالمي يأبق مغ كجو الكشيدة كإلييا الحؼ تد

"الخباني" محفػضًا! كإف لع تقع عميو كشيدة! كإف لع يقع بيشو كبيغ العقل البذخؼ كالعمػع 
 البذخؼ ذلظ الرجاـ، الحؼ قادـ الفكخ األكركبي إلى ىحا التيو كىحا الخكاـ!

 –نو كاسعًا كػاماًل كنحكخ أف الترػر اإلسالمي يجع العقل البذخؼ كلمعمع البذخؼ ميجا
كال يقػػػف دكف العقػػػل يرػػػجه عػػػغ البحػػػث فػػػي  –ؼيسػػػا كراء أصػػػل الترػػػػر كمقّػماتػػػو 

الكػػف. بػل ىػػ يػجعػه إلػى ىػحا البحػث كيجفعػو إليػو دفعػًا. كال يقػف دكف العمػع البذػخؼ 
لمعقػل  -في حجكد الترػر الخباني–في السجاؿ الكػني. بل ىػ يكل أمخ الخالفة كمو 
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ذخؼ.. كنجرؾ مقجار نعسة هللا كمقػجار رحستػو فػي تفزػمو عميشػا بيػحا البذخؼ كلمعمع الب
 الترػر الخباني، كفي إبقائو كحفطو عمى أصمو الخباني..
================== 

 الّثبات
ِ الَِّتػػي َفَصػػَخ الشَّػػاَس َعَمْيَيػػا اَل َتْبػػِجيَل ِلَخْمػػِق ّللاَِّ  يِغ َحِشيًفػػا ِفْصػػَخَة ّللاَّ  َذِلػػَظ }َفػػَأِقْع َكْجَيػػَظ ِلمػػجِّ

يُغ اْلَؿيُِّع َكَلِكغَّ َأْكَثَخ الشَّاِس اَل َيْعَمُسػَف{ )  ( سػرة الخـكٖٓالجِّ
تشبثػػػػػق سػػػػػائخ  -خاصػػػػػية الخبانيػػػػػة –مػػػػػغ الخاصػػػػػية األساسػػػػػية لمترػػػػػػر اإلسػػػػػالمي 

الخرػائز األخػػخػ. كبسػا أنػػو "ربػاني" صػػادر مػغ هللا، كضيفػػة الكيشػنػة اإلندػػانية ؼيػػو 
لتكيػػف كالتصبيػػق فػػي كاقػػع الحيػػاة. كبسػػا أنػػو لػػيذ نتػػاج فكػػخ ىػػي التمقػػي كاالسػػتجابة كا

بذػػػخؼ، كال بيئػػػة معيشػػػة، كال فتػػػخة مػػػغ الػػػدمغ خاصػػػة، كال عػامػػػل أرضػػػية عمػػػى كجػػػو 
العسػػػـػ .. إنسػػػا ىػػػػ ذلػػػظ اليػػػجػ السػىػػػػب لإلندػػػاف ـبػػػة لجنيػػػة خالرػػػة مػػػغ خػػػالق 

 اإلنداف، رحسة باإلنداف..
أخخػ.. خاصية: "الحخكة داخل إشػار  بسا أنو كحلظ. فسغ الخاصية ؼيو تشذأ خاصية

 ثابت حػؿ محػر ثابت".
ىشػػاؾ "ثبػػات" فػػي "مقػمػػات" ىػػحا الترػػػر األساسػػية، ك "ؾيسػػو" الحاتيػػة. فيػػي ال تتغيػػخ 
كال تتصػػػػر، حيشسػػػا تتغيػػػخ "ضػػػػاىخ" الحيػػػاة الػاقعيػػػة، ك "أشػػػكاؿ" األكضػػػاع العسميػػػة .. 

حكػمػػػًا بالسقػمػػػات كالؿػػػيع فيػػحا التغيػػػخ فػػػي ضػػػػاىخ الحيػػػاة كأشػػػكاؿ األكضػػػاع، يطػػػل م
 الثابتة ليحا الترػر..

بػل –كال يقتزي ىحا "تجسيج" حخكة الفكخ كالحياة. كلكشو يقتزي الدساح ليا بالحخكػة 
 كلكغ داخل ىحا اإلشار الثابت، كحػؿ ىحا السحػر الثابت.. -دفعيا إلى الحخكة

ع الرػشعة ىي شاب -سسة الحخكة داخل إشار ثابت كحػؿ محػر ثابت –كىحه الدسة 
 ال في الترػر اإلسالمي كحجه. -ؼيسا يبجك لشا –اإلليية في الكػف كمو 

سػاء كانت ىي الحرة أك اإلشعاع البديط السشصمق عشج تحصيسيا،  –"مادة" ىحا الكػف 
ثابتػػػة الساـيػػػة. كلكشيػػػا تتحػػػخكغ فتتخػػػح أشػػػكااًل دائسػػػة التغيػػػخ  –أك أيػػػة صػػػػرة أخػػػخػ 

 كالتحػر كالتصػر.
 ػاة ثابتة تجكر حػليا اإللكتخكنات في مجار ثابت.كالحرة ذات ن
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ككػػل كػكػػب ككػػل نجػػع لػػو مػػجاره، يتحػػخؾ ؼيػػو حػػػؿ محػػػره، حخكػػة مشتطسػػة، محكػمػػة 
 بشطاـ خاص.

ك "إندػػانية" ىػػحا اإلندػػاف، السدػػتسجة مػػغ كػنػػو مخمػقػػًا ؼيػػو نفخػػة مػػغ ركح هللا اكتدػػب 
إندػانية ىػحا اإلندػاف ثابتػة) بيا إندانيتو الستسيدة عغ سائخ شبػائع السخمػقػات حػلػو.. 

(. كلكػػغ ىػػحا "اإلندػػاف" يسػػخ بػػأشػار جشيشيػػة شػػتى مػػغ الشصفػػة إلػػى الذػػيخػخة! كيسػػخ 
بػػػػأشػار اجتساعيػػػػة شػػػػتى، يختقػػػػي فييػػػػا كيػػػػشحط حدػػػػب اقتخابػػػػو كابتعػػػػاده مػػػػغ مرػػػػجر 
إندػػانيتو. كلكػػغ ىػػحه األشػػػار كتمػػظ ال تخخجػػو مػػغ حؿيقػػة "إندػػانيتو" الثابتػػة. كنػازعيػػا 

 استعجاداتيا السشبثقة مغ حؿيقة إندانيتو.كشاقاتيا ك 
كندكع ىحا اإلنداف إلى الحخكة لتغييخ الػاقع األراضػي كتصػػيخه .. حؿيقػة ثابتػة كػحلظ 
.. مشبثقػػة أكاًل مػػغ الصبيعػػة الكػنيػػة العامػػة، السسثمػػة فػػي حخكػػة السػػادة الكػنيػػة األكلػػى 

اإلندػاف. كىػي مقتزػى كحخكة سائخ األجػخاـ فػي الكػػف. كمشبثقػة ثانيػًا مػغ فصػخة ىػحا 
كضيفتػػو فػػي خالفػػػة األرض. فيػػحه الخالفػػػة تقتزػػي الحخكػػة لتصػػػػيخ الػاقػػع األرضػػػي 

 كتخقيتو .. أما أشكاؿ ىحه الحخكة فتتشػع كتتغيخ كتتصػر) (.
كىكػػحا تبػػجك سػػسة: "الحخكػػة داخػػػل إشػػار ثابػػت حػػػؿ محػػػػر ثابػػت" سػػسة عسيقػػة فػػػي 

 في شبيعة الترػر اإلسالمي. الرشعة اإلليية كميا. كمغ ثع فيي بارزة عسيقة
كنحػػػغ ندػػػبق الدػػػياؽ ىشػػػا، فشدػػػتعخض نسػػػاذج مػػػغ السقػمػػػات كالؿػػػيع الثابتػػػة فػػػي ىػػػحا 
الترػر )سيجئ تفريل الكػالـ عشيػا فػي مػضػعو فػي القدػع الثػاني مػغ ىػحا البحػث( 
 كىي التي تسثل "السحػر الثابت" الحؼ يجكر عميو السشيج اإلسالمي في إشاره الثابت.

ثابػت الحؿيقػة،  -كىػي قاعػجة الترػػر اإلسػالمي –عمػق بالحؿيقػة اإللييػة إف كل ما يت
 كثابت السفيـػ أيزًا. كغيخ قابل لمتغييخ كال لمتصػيخ:

يسشتػػو، كتػػجبيخه  -بكػػل إشػػعاعاتيا–حؿيقػػة كجػػػد هللا، كسػػخمجيتو، ككحجانيتػػو  كقجرتػػو، ـك
ف كالحيػػػاة ألمػػػخ الخمػػػق، كشالقػػػة مذػػػيئتو .. إلػػػى آخػػػخ صػػػفات هللا الفاعمػػػة فػػػي الكػػػػ 

 كالشاس..
 -سػػبحانو–مػػغ خمػػق هللا كإبجاعػػو. أراده هللا  -أشػػياءه كأحيػػاءه–كحؿيقػػة أف الكػػػف كمػػو 

فكاف. كليذ لذيء كال لحي في ىحا الكػف، أثػارة مػغ أمػخ الخمػق فػي ىػحا الكػػف، كال 
ية بحاؿ..  التجبيخ كال الييسشة. كال مذاركة في شيء مغ خرائز األلـػ
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.. عبػديػػػػة األشػػػػياء كاألحيػػػػاء .. كعسػػػػـػ ىػػػػحه العبػديػػػػة لمشػػػػاس كحؿيقػػػػة العبػديػػػػة هلل 
عبػديػة مصمقػة، ال تتمػبذ بيػا أثػارة  -عمييع الرالة كالدػالـ–جسيعًا. بسا فييع الخسل 

ية. مع تداكييع في ىحه العبػدية..  مغ خرائز األلـػ
كمالئكتػػو ككتبػػو كرسػػمو  –برػػفتو التػػي كصػػف بيػػا نفدػػو  –كحؿيقػػة أف اإليسػػاف بػػاّلل 

اليـػ اآلخخ كالقجر خيخه كشخه.. شخط لرػحة األعسػاؿ كقبػليػا. كإال فيػي باشمػة مػغ ك 
 األساس، غيخ قابمة لمترحيح، كمخدكدة غيخ محتدبة كغيخ مقبػلة ..

 -سػػبحانو–كحؿيقػة أف هللا ال يقبػػل مػػغ الشػػاس ديشػػًا سػػاه. كأف اإلسػػالـ معشػػاه إفػػخاد هللا 
ية ككل خرائريا. كاالستدالـ لسذي ئتو، كالخضػى بالتحػاكع إلػى أمػخه كمشيجػو باأللـػ

 كشخيعتو. كأف ىحا ىػ ديشو الحؼ ارتزاه. ال أؼ ديغ سػاه.
مخمػػػػػؽ مكػػػػـخ عمػػػػى سػػػػائخ الخالئػػػػق فػػػػي األرض  -بجشدػػػػو –كحؿيقػػػػة أف "اإلندػػػػاف" 

مدتخمف مغ هللا فييا. مدخخ لو كػل مػا فييػا. كمػغ ثػع فميدػت ىشػاؾ ؾيسػة ماديػة فػي 
 نداف، أك تيجر نع أجميا ؾيستو..ىحه األرض تعمػ ؾيسة ىحا اإل

متدػػاككف. كأف  -مػػغ ىػػحه الشاحيػػة–كحؿيقػػة أف الشػػاس مػػغ أصػػل كاحػػج. كمػػغ ثػػع فيػػع 
ىػي التقػػػ كالعسػل الرػالح. ال أيػة  -ؼيسا بيػشيع –الؿيسة الػحيجة التي يتفاضمػف بيا 

ؾيسػػة اخػػخػ، مػػغ ندػػب، أك مػػاؿ، أك مخكػػد، أك شبقػػة، أك جػػشذ .. إلػػى آخػػخ الؿػػيع 
 ة.األرضي

كحؿيقة أف غاية الػجػد اإلنداني ىي العبادة هلل .. بسعشى العبػدية السصمقة هلل كحجه. 
فػي كػل أمػػر الحيػاة صػغيخىا  -كحػجه–بكل مقتزيات العبػدية، كأكليا االئتسار بأمخه 

بكػل نيػة ككػل حخكػة، ككػل خالجػة ككػل عسػل. كالخالفػة  -كحػجه–ككبيخا كالتػجو إليػو 
إذ ىسػا تعبيػخاف متخادفػاف عػغ  –بتعبيخ القخآف كفق ديشػو  أك -في األرض كفق مشيجو

 حؿيقة كاحجة..
كحؿيقػػػة أف رابصػػػػة التجسػػػػع اإلندػػػػاني ىػػػػي العقيػػػػجة، كىػػػػي ىػػػػحا السػػػػشيج اإلليػػػػي .. ال 
، كال األرض، كال المػػػػف، كال الصبقػػػة، كال السرػػػالح االقترػػػادية أك  الجػػػشذ، كال القػػػـػ

 ات األرضية ..الدياسية، كال أؼ اعتبار آخخ مغ االعتبار 
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كحؿيقػػػة أف الػػػجنيا دار ابػػػتالء كعسػػػػل. كأف اآلخػػػخة دار حدػػػاب كجػػػداء. كأف اإلندػػػػاف 
مبتمى كمستحغ في كل حخكػة، كفػي كػل عسمػغ كفػي كػل خيػخ يشالػو أك شػخ، كفػي كػل 

 نعسة كفي كل ضخ .. كأف مخد األمػر كميا إلى هللا..
التفرػػيل فػػي مػاضػػعيا التػػي سػػشعخض ليػػا ب –ىػػحه كأمثاليػػا مػػغ السقػمػػات كالؿػػيع … 

كميػػا ثابتػة، غيػػخ قابمػة لمتغيػػخ كال لمتصػػر .. ثابتػػة –فػي القدػع الثػػاني مػغ ىػػحا البحػث 
لتحػػخؾ ضػػػاىخ الحيػػاة كأشػػكاؿ األكضػػاع فػػي إشارىػػا، كتطػػل مذػػجكدة إلييػػا. كلتخاعػػي 
مقتزػياتيا فػػي كػػل تصػػػر ألكضػػاع الحيػػاة، كفػػي كػػل ارتبػػاط يقػػـػ فػػي السجتسػػع، كفػػي 

 الشاس أفخادًا كجساعات، في جسيع األحػاؿ كاألشػار. كل تشطيع ألحػاؿ
كقػػج تتدػػع السدػػػاحة التػػي تتجمػػى فييػػػا مػػجلػالت ىػػحه السقػمػػػات كالؿػػيع، كمسػػا اتدػػػعت 
جػانب الحياة الػاقعية، ككمسا اتدع مجاؿ العمع اإلنداني، ككمسا تعجدت السفاـيع التي 

. كتتحػػخؾ فػػي إشػػاره تمػػظ تتجمػػى فييػػا ىػػحه السقػمػػات كالؿػػيع. كلكػػغ أصػػميا يطػػل ثابتػػاً 
 السجلػالت كالسفاـيع.

تتجمػػػى فػػػي صػػػػر شػػػتى ..  -مػػػثالً –حؿيقػػػة أف اإلندػػػاف مدػػػتخمف فػػػي ىػػػحه األرض 
تتجمى في صػرتو كىػ يدرع األرض. ألف أكضاع حياتو كمجػ تجاربو تجعل الدراعة 
ىي التي تفػي فػي ذلػظ الصػػر باحتياجاتػو الزػخكرية، كبيػا تتحقػق الخالفػة.. كتتجمػى 

حلظ فػػػي صػػػػرتو كىػػػػ يفجػػػخ الػػػحرة، كيخسػػػل األقسػػػار الرػػػشاعية لتكذػػػف لػػػو شبيعػػػة كػػػ
كمػػا  –الغػػالؼ الجػػػؼ لػػألرض، أك شبيعػػة الكػاكػػب كالتػابػػع مػػغ حػلػػو .. ىػػحه كتمػػظ 

صػػػػػر مػػػػغ صػػػػػر الخالفػػػػة فػػػػي األرض، قابمػػػػة دائسػػػػًا لمديػػػػادة  -بيشيسػػػػا كمػػػػا بعػػػػجىسا
كػػل حػػاؿ. يقتزػػي مفيػميػػا  كاالتدػػاع. كلكػػغ  حؿيقػػة الخالفػػة فػػي األرض ثابتػػة عمػػى

. كأال  الثابت أال يحاؿ بيغ اإلنداف كمداكلة حقػو فػي الخالفػة كفػق مػشيج  هللا السخسػـػ
يعمػا شيء فػي ىػحه األرض عمػى "اإلندػاف". كأال تيػجر ؾيستػو "اإلندػانية" ليشذػئ قسػخًا 
صػشاعيًا، أك ليزػػاعف اإلنتػػاج السػادؼ ! فيػػػ سػػيج األقسػار الرػػشاعية، كسػػيج اإلنتػػاج 

 السادؼ!
تتسثػل فػي كػل نذػاط يتجػو بػو  -مػثالً –كحؿيقة أف غاية الػجػػد اإلندػاني ىػي العبػادة 

اإلنداف إلى هللا. كألػاف الشذاط غيػخ محػجكدة. فيػي تابعػة لسقتزػيات الخالفػة الشاميػة 
الستججدة .. كتتسثل في عبػديتو هلل كحجه، بالتحاكع إلى مشيجػو كحػجه، فػي كػل شػؤكف 
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ف غيػػػخ محػػػجكدة. فيػػػي كػػػحلظ تابعػػػة لسقتزػػػيات الخالفػػػة الشاميػػػة الحيػػػاة. كىػػػحه الذػػػؤك 
الستججدة .. كلكغ حؿيقة الغاية ثابتة ال تتغيخ. فػإذا لػع يتجػو إلػى هللا بكػل نذػاط. كإذا 
لع يتحاكع إلى مشيج هللا في كل شأف، فقج أخل بيحه الحؿيقة الثابتة، كخخج عمى غاية 

ابػل لمترػحيح السدػتأنف، كال بػالقبػؿ مػغ كجػده اإلنداني. كاعتبخ عسمو باشاًل غيػخ ق
 السؤمشيغ.
تتدع مداحة مجلػالت ىحه السقػمات، كتتشػع الرػػر التػي  -عمى ىحا الشحػ –كىكحا 

تتجمى فييا .. كلكشيا ىي ثابتة في الترػػر اإلسػالمي، ال يتشاكليػا التغيػخ كال التصػػر 
 عمى كل حاؿ.

ا الشحػػػػ، ىػػػي ضػػػبط الحخكػػػة كؾيسػػػة كجػػػػد ترػػػػر ثابػػػت لمسقػمػػػات كالؿػػػيع عمػػػى ىػػػح
كسا كقع في الحياة  –البذخية، كالتصػرات الحيػية. فال تسزي شاردة عمى غيخ ىجػ 

فانتيػػػت إلػػػى تمػػػظ الشيايػػػة البائدػػػة، ذات  –األكربيػػػة عشػػػجما أفمتػػػت مػػػغ عػػػخكة العقيػػػجة 
البخيػػػق الخػػػػادع كالػػػػألالء الكػػػاذب، الػػػػحؼ يخفػػػػي فػػػػي شياتػػػو الذػػػػقػة كالحيػػػػخة كالشكدػػػػة 

 كاالرتكاس.
كؾيستػػو ىػػي كجػػػد السيػػداف الثابػػت الػػحؼ يخجػػع إليػػو "اإلندػػاف" بكػػل مػػا يعػػخض لػػو مػػغ 
مذػػػػػاعخ كأفكػػػػػار كترػػػػػػرات، كبكػػػػػل مػػػػػا يجػػػػػّج فػػػػػي حياتػػػػػو مػػػػػغ مالبدػػػػػات كضػػػػػخكؼ 
كارتباشػػات. فيدنيػػا بيػػحا السيػػداف الثابػػت. ليػػخػ قخبيػػا أك بعػػجىا مػػغ الحػػق كالرػػػاب.. 

خد إلى التيو، الحؼ ال دليل ؼيو مػغ نجػع كمغ ثع يطل دائسًا في الجائخة السأمػنة، ال يذ
 ثابت، كال مغ معالع ىادية في الصخيق!

كؾيستػػو ىػػي كجػػػد "مقػػّػـ" لمفكػػخ اإلندػػاني مقػػّػـ مشزػػبط بحاتػػو. يسكػػغ أف يشزػػبط بػػو 
الفكخ اإلنداني. فال يتأرجح مع الذيػات كالسؤثخات. كإذا لع يكغ ىػحا السقػـػ الزػابط 

كدار  -كيفسػػا دار–قػًا! إذا دار مػع الفكػخ البذػخؼ ثابتػًا. فكيػف يشزػبط بػو شػيء إشال
فكيػػف ترػػبح عسميػػة الزػػبط مسكشػػة. كىػػي ال تخجػػع  -كيفسػػا دار–مػػع الػاقػػع البذػػخؼ 

 إلى ضابط ثابت. يسدظ بيحا الفكخ الجّكار? أك بيحا الػاقع الجّكار?! 
إنيا ضخكرة مغ ضػخكرات صػيانة الػشفذ البذػخية، كالحيػاة البذػخية، أف تتحػخؾ داخػل 
إشار ثابت، كاف تجكر عمى محػر ال يجكر! إنيا عمػى ىػحا الشحػػ تسزػي عمػى الدػشة 

 الكػنية الطاىخة في الكػف كمو، كالتي ال تختمف في جـخ مغ األجخاـ!
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. كقج تخكت البذخية ىحا األصل الثابػت، كأفمػت  إنيا ضخكرة ال تطيخ كسا تطيخ اليـػ
بجػػـخ فمكػػي خػػخج مػػغ مػػجاره، زماميػػا مػػغ كػػل مػػا يذػػجىا إلػػى محػػػر. كأصػػبحت أشػػبو 

كفػػػارؽ محػػػػره الػػػحؼ يػػػجكر عميػػػو فػػػي ىػػػحا السػػػجار. كيػشػػػظ أف يرػػػجكع فيػػػجمخ نفدػػػو 
 كيريب الكػف كمو بالجمار.

 (ٔٚ"كلػ اتبع الحق أىػاءىع لفدجت الدساكات كاألرض كمغ فييغ ..".)السؤمشػف: 
. حػيغ يشطػخ إلػى ىػحه  كالعاقل "الػاعي" الحؼ لع يأخحه الجكار الحؼ يأخح البذػخية اليػـػ

البذػػػػخية السشكػػػػػدة يخاىػػػػا تتخػػػػبط فػػػػي ترػػػػػراتيا، كأنطستيػػػػا، كأكضػػػػاعيا، كتقاليػػػػجىا، 
كعاداتيا، كحخكاتيا كميا تخبصًا مشكخًا ششيعًا .. يخاىا تخمػع ثيابيػا كتسدقيػا كػالسيػكس! 
كتتذػػشج فػػي حخكاتيػػا كتتخػػبط كتتمػػبط كالسسدػػػس  .. يخاىػػا تغيػػخ أزياءىػػا فػػي الفكػػخ 

سا تغيخ أزياءىػا فػي السالبػذ، كفػق أىػػاء بيػػت األزيػاء! .. يخاىػا ترػخخ كاالعتقاد، ك
مػػػغ األلػػػع، كتجػػػخؼ كالسصػػػارد، كتزػػػحظ كػػػالسجشػف، كتعخبػػػج كالدػػػكيخ، كتبحػػػث عػػػغ 
الشػػيء! كتجػػخؼ كراء أخيمػػو! كتقػػحؼ بػػأثسغ مػػا تسمػػظ، كتحتزػػغ أقػػحر مػػا تسدػػظ بػػو 

 يجاىا مغ أحجار كأكضار!
 ساشيخ!لعشة! لعشة كالتي تتحجث عشيا األ

 إنيا تقتل "اإلنداف" كتحػلو إلى آلة .. لتزاعف اإلنتاج!
إنيا تقزي عمى مقػماتو "اإلندانية" كعمى إحداسو بالجساؿ كالخمق كالسعاني الدامية 
لتحقيػػق الػػخبح لعػػجد قميػػل مػػغ السػػخابيغ كتجػػار الذػػيػات، كمشتجػػي األفػػالـ الدػػيشسائية 

 كبيػت األزياء.
اتيع، كحخكاتيع، كأزيائيع، كأفكارىع، كآرائيع، كدعػاتيع. كتشطخ إلى كجػه الشاس، كنطخ 

ؼيخيل إليظ أنيع ىاربػف! مصاردكف! ال يمػكف عمى شػيء، كال يتثبتػػف مػغ شػيء! كال 
يتخيثػػػػف ليػػػخكا شػػػيئًا مػػػا رؤيػػػة كاضػػػحة صػػػحيحة .. كىػػػع ىػػػاربػف فعػػػاًل! ىػػػاربػف مػػػغ 

الحػائخة، التػي ال تدػتقخ  نفػسيع التي بيغ جشػبيع! ىاربػف مػغ نفػسػيع الجائعػة القمقػة
عمػى شػيء "ثابػػت" كال تػجكر عمػػى محػػر ثابػت، كال تتحػػخؾ فػي إشػػار ثابػت.. كالػػشفذ 
البذػخية ال تدػػتصيع أف تعػػير كحػػجىا شػػاذة عػغ نطػػاـ الكػػػف كمػػو. كال تسمػػظ أف تدػػعج 

 كىي ىكحا شاردة تائية، ال تصسئغ إلى دليل ىاد، كال تدتقخ عمى قخار مخبح!
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لسشكػدة زمخة مػغ السدػتشفعيغ بيػحه الحيػخة الصاغيػة، كىػحا الذػخكد كحػؿ ىحه البذخية ا
القاتل.. زمخة مغ السخابيغ، كمشتجي الديشسا، كصانعي األزياء كالرحفييغ، كالكتػاب.. 
ييتفػف ليا بالسديج مغ الرخع كالتخبط كالجكار، كمسا تعبت ككمت خصاىا، كحشت إلػى 

 تعػد!السجار السشزبط كالسحػر الثابت، كحاكلت أف 
زمػػػػخة تيتػػػػف ليػػػػا .. التصػػػػػر .. االنصػػػػالؽ .. التججيػػػػج .. بػػػػال ضػػػػػابط كال حػػػػجكد .. 
كتػػجفعيا بكمتػػا يػػجييا إلػػى الستاىػػة كمسػػا قاربػػت مػػغ السثابػػة .. باسػػع التصػػػر .. كباسػػع 

 االنصالؽ .. كباسع التججيج..
 ػد(!إنيا الجخيسة. الجخيسة السشكخة في حق البذخية كميا. كفي حق ىحا الجيل السشك

كفكخة "التصػر" السصمق، لكل األكضاع، كلكل الؿيع، كألصل الترػر الحؼ تخجػع إليػو 
األصػػل الػاضػػح فػػي بشػػاء الكػػػف، كفػػي بشػػاء الفصػػخة.  -كسػػا قمشػػا–الؿػػيع. فكػػخة تشػػاقس 

كمػػغ ثػػع يشذػػأ عشيػػا الفدػػاد الػػحؼ ال عاصػػع مشػػو .. إنيػػا تسػػشح حػػق الػجػػػد، كمبػػخر 
لكػل كضػع، كلكػل نطػاـ. مػا داـ تاليػًا فػي الػجػػػد الػجػػد، لكػل ترػػر، كلكػل ؾيسػة، ك 

الدمشي! كىػ مبخر تافو، عخضي، ال يشبغي أف يكػف لػو كزف فػي الحكػع عمػى ترػػر 
أك كضػػػع أك ؾيسػػػة أك نطػػػاـ. إنسػػػا يشبغػػػي أف يكػػػػف الػػػػزف لسقػمػػػات ذاتيػػػة فػػػي ذات 

 الػضع أك ذات الشطاـ.
 عمػى أنػو امتػجاد لمشطػاـ فزػالً  –إف "الثبات" فػي مقػمػات الترػػر اإلسػالمي كؾيسػو  

ىػ الحؼ يزسغ لمحياة اإلسػالمية خاصػية "الحخكػة داخػل إشػار ثابػت حػػؿ  -الكػني
محػػػر ثابػػت" ؼيزػػسغ لمفكػػخ اإلسػػالمي كلمحيػػاة اإلسػػالمية مديػػة التشاسػػق مػػع الشطػػاـ 
الكػػػني العػػاـ، كيؿيػػو شػػخ الفدػػاد الػػحؼ يرػػيب الكػػػف كمػػو لػػػ اتبػػع أىػػػاء البذػػخ، بػػال 

 ة ثابتة ال تتأرجح مع األىػاء.ضابط مغ قاعج
كىػػ الػػحؼ يقػي الفكػػخ اإلسػالمي كيقػػي السجتسػع اإلسػػالمي مثػل تمػػظ المػثػة فػػي الفكػػخ 
الساركدػػػي كفػػػي الجساعػػػة الذػػػيػعية. كىػػػي المػثػػػة ذاتيػػػا التػػػي أصػػػابت الفكػػػخ الغخبػػػي 

حتػػػػى كىػػػػي تعػػػػارض الساركدػػػػية مػػػػغ الشاحيػػػػة  –كالسجتسعػػػػات الغخبيػػػػة برػػػػفة عامػػػػة 
كذلػػظ مشػػح أفمتػػت مػػغ نصػػاؽ العقيػػجة، فػػي ضػػل تمػػظ السالبدػػات  –اسػػية السحىبيػػة كالدي

 الشكجة..
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كىػ الحؼ يبث الصسأنيشة في الزسيخ السدمع، كفي السجتسع السدػمع .. الصسأنيشػة إلػى 
ثبات اإلشار الحؼ تتحخؾ ؼيو حياتو، كثبات السحػر الحؼ تجكر حياتػو حػلػو. ؼيذػعخ 

صػلة الخيط، مستجة مغ األمذ إلى اليـػ إلى أف حخكتو إلى األماـ، ثابتة الخصػ، مػ 
، بالتقجيخ اإلليي القػيع.  الغج. نامية مصخدة الشسػ. صاعجة في السختقى السخسـػ

الحؼ يزسغ لمسدمع في السجتسع اإلسالمي مبػادغ ثابتػة يتحػاكع  -في الشياية–ثع ىػ 
اتػو كحقػقػو، إلييا ىػ كحكامو عمى الدػاء. فال يصمػق ىػؤالء أيػجييع فػي مقػماتػو كحخي

فػػي مقابػػل أف يصمقػػػا ىػػع حخيػػة الذػػيػات كالشػػدكات الحيػانيػػة لمجسػػاىيخ السكبػتػػة فػػي 
 قساقع االستبجاد!

يقػػـػ عمػػى أسػػاس أف ىشػػاؾ حػػالتيغ اثشتػػيغ  -مػػغ ثػػع –كبعػػج فػػإف الترػػػر اإلسػػالمي 
لمحيػػاة البذػػػخية. كال عالقػػػة لمدمػػػاف أك لمسكػػػاف فػػػي تقػػػجيخ ؾيسػػػة ىػػػاتيغ الحػػػالتيغ. إنسػػػا 

 سة لحات كل حالة. كلػزنيا في ميداف هللا الثابت، الحؼ ال يتأثخ بالدماف كالسكاف..الؿي
حالتػػػاف اثشتػػػاف تتعػػػاكراف الحيػػػاة البذػػػخية عمػػػى مػػػجػ الدمػػػاف كاخػػػتالؼ السكػػػاف: حالػػػة 

 –حالػة الحػق كحالػة الباشػل  –ميسػا تشػعػت ألػػاف الزػالؿ  –اليجػ كحالة الزػالؿ 
 -ميسػا تشػعػت ألػػاف الطػالـ -الشػر كحالػة الطػالـحالة  –ميسا تشػعت ألػاف الباشل 

حالػة اإلسػالـ كحالػة اإلسػالـ  –حالة الذخيعة كحالة اليػػ ميسا تشػعػت ألػػاف اليػػػ 
ميسػػا  –حالػػة اإليسػػاف كحالػػة الكفػػخ  -ميسػػا تشػعػػت ألػػػاف الجاىميػػة –كحالػػة الجاىميػػة 

جػًا لمحيػاة كنطامػًا( كإال كإمػا يمتػـد الشػاس اإلسػالـ ديشػًا )أؼ مشي –تشػعت ألػػاف الكفػخ 
 فيػ الكفخ كالجاىمية كاليػػ كالطالـ كالباشل كالزالؿ.

 (ٜٔآؿ عسخاف: …)"إف الجيغ عشج هللا اإلسالـ" 
 (٘ٛآؿ عسخاف: …)"كمغ يبتغ غيخ اإلسالـ ديشًا فمغ يقبل مشو" 

 (ٕٖيػنذ: …)"فساذا بعج الحق إال الزالؿ? 
، كال تتبػػػػع أىػػػػػاء الػػػػحيغ ال يعمسػػػػػف" "ثػػػػع جعمشػػػػاؾ عمػػػػى شػػػػخيعة مػػػػغ األمػػػػخ فاتبعيػػػػا

 (ٛٔالجاثية: …)
أف تتحػػخؾ  –فكػخة كترػػػرًا ككاقعػًا كنطامػًا  –فػإذا ثبػت ىػحا اإلشػػار اسػتصاعت الحيػاة 

فػي داخمػو بحخيػة كمخكنػة، كاسػتجابة لكػػل تصػػر فصػخؼ صػحيح، مدػتسج مػغ الترػػػر 
 الكمي الثابت القػيع.
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صػػل الػػحؼ يقػػـػ عميػػو شػػعػر السدػػمع كالؿيسػػة الكبػػخػ ليػػحه الخاصػػية، ىػػي تثبيػػت األ
كترػػػره، فتقػػـػ عميػػو الحيػػاة اإلسػػالمية كالسجتسػػع اإلسػػالمي فػػي اسػػتقخار كثبػػات. مػػع 
إشػػالؽ الحخيػػة لمشسػػػ الصبيعػػي فػػي األفكػػار كالسذػػاعخ، كفػػي األنطسػػة كاألكضػػاع. فػػال 

كال  –كالػػحؼ أرادتػػو الكشيدػػة فػػي العرػػػر الػسػػصى  –تتجسػػج فػػي قالػػب حجيػػجؼ ميػػت 
حلظ مػػغ كػػل ضػػابط انفػػالت الػػشجع اليالػػظ مػػغ مػػجاره كفمكػػو! كانفػػالت القصيػػع تشفمػػت كػػ

الذػػارد فػػي السيمكػػة السقصػعػػة! كسػػا صػػشعت أكربػػا فػػي تاريخيػػا الحػػجيث، حتػػى انتيػػت 
 إلى ذلظ التفكيخ الذائو!

كلعػػل ىػػحه الخاصػػية ىػػي التػػي ضػػسشت لمسجتسػػع اإلسػػالمي تساسػػكو كقػتػػو مػػجػ ألػػف 
دات، كمػػغ جسيػػع الزػػخبات، كمػػغ جسيػػع اليجسػػات عػػاـ. عمػػى الػػخغع مػػغ جسيػػع اليػػ

الػحذية عميػو مػغ أعجائػو السحيصػيغ بػو فػي كػل مكػاف .. كلػع يبػجأ تفككػو كضػعفو إال 
مشػػػح أف تخمػػػى عػػػغ ىػػػحه الخاصػػػية فػػػي ترػػػػره، كإال مشػػػح أف أفمػػػح أعػػػجاؤه فػػػي تشحيػػػة 

 التػجيو اإلسالمي، كإحالؿ التػجييات الغخبية مكانو في العالع اإلسالمي) (.
كمسػا ال شػظ ؼيػو أف السجتسػع الػحؼ يجػػخؼ دائسػًا كراء ترػػرات متقمبػة أبػجًا، ال تدػػتشج 
إلػػى أصػػل ثابػػت إشالقػػًا، تشبػػع مػػغ الفكػػخ البذػػخؼ السحػػجكد السعخفػػة، الطشػػى السعخفػػة 

عمػػػى الطػػػغ كالحػػػجس كالخػػػخص، كالفػػػخكض  -ميسػػػا عمػػػع–كػػػحلظ، الػػػحؼ يبشػػػي عمسػػػو 
لطشي إليًا، اك يجعل مغ اليػػ الستقمػب إليػًا، الستقمبة أبجًا .. ثع يجعل مغ ىحا العمع ا
 يتمقى مشو الترػرات كالؿيع كالسػازيغ.

مسػا ال شػظ ؼيػو أف مجتسعػًا كيػحا معػخض دائسػًا لميػدات العشيفػة، كاألرجحػة السدػتسخة، 
التػػي تشذػػئ فػػي عقمػػو الحيػػخة، كفػػي ضػػسيخه البمبمػػة، كفػػي أعرػػابو التعػػب، كفػػي حياتػػو 

 الذخكد، كفي كيانو الفداد.
كىحا ىػ الحؼ حجث في السجتسعات األكركبية السفمتػة مػغ كػل أصػل ثابػت. كىػحا ىػػ 
. كىػي تخػبط فػي التيػو، كراء السجتسعػات األكركبيػة  الحؼ تذػقى بػو البذػخية كميػا اليػـػ

 الذاردة) (!
البج مغ ترػر ثابت السقػمات كالؿيع، يجئ مغ مرػجر ثابػت العمػع كاإلرادة! مرػجر 

كمو، فػال تخفػى عميػو مشحشيػات الػجرب، كال يقػجر اليػـػ تقػجيخًا  يخػ السجاؿ كمو، كالخط
يطيخ في غج خصؤه كنقرو، كال تتمبذ بػو شػيػة أك ىػػػ يػؤثخ فػي مػازيشػو كتقجيخاتػو 
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.. كال ضيخ بعج ىحا مغ الحخكة، كالتغيخ، كالتصػر، كالشسػ كالتخقي.. بل ترػبح كميػا 
فصػخة: القائسػة عمػى الحخكػة داخػل مصمػبة، كتربح كميا مأمػنو، كتربح كميا تمبيػة لم

إشار ثابت حػػؿ محػػر ثابػت. كلكشيػا حخكػة راشػجة كاعيػة، مجركػة لمغايػة الثابتػة التػي 
تتجو إلييا، في خصػ متدف، مدتؿيع راسػخ.. كىػحا ىػػ ضػساف الحيػاة الصػيمػة السػجػ، 

 الستشاسقة الترسيع.
بيحه الخاصية  كال نحتاج إلى الحيصة ضج التجسج في قالب حجيجؼ، كنحغ ندتسدظ

 –خاصية الحخكة داخل إشار ثابت حػؿ محػر ثابت  –في الترػر اإلسالمي 
فخاشخ التجسج ال يخد عمى مثل ىحا الترػر، كال عمى الحياة التي تتحخؾ في إشاره. 
فالحخكة كسا قمشا ىي القاعجة ؼيو، كسا أنيا ىي القاعجة في الترسيع الكػني. كالكػف 

يفدج كال يخكج. فيػ في حخكة دائسة، كفي تغيخ دائع، كفي ال يتجسج كال يأسغ كال 
تصػر دائع، كفي تذكل مدتسخ في كل لحطة. كلكشو يتحخؾ مع استبقاء حؿيقتو 

 األصيمة كسا قمشا في مصمع ىحه الفقخة.

كلكشيػػا سػػتخجع  -نحػػغ السدػػمسيغ كحػػجنا –كنحػػغ نقػػػؿ، إف الخدػػارة لػػغ تخجػػع عميشػػا 
مػػى البذػػخية كميػػا بتذػػػيو كتحخيػػف السرػػجر الػحيػػج عمػػى البذػػخية كميػػا .. سػػتخجع ع
السػرد الػحيج، الحؼ يسكغ أف تدتقي  –أك تدسيع  –الباقي ليا مغ ىجاية هللا. كتكجيخ 

مشػػو اليػػجػ الخبػػاني الخػػالز .. كسػػتخجع البذػػخية كميػػا بحخمانيػػا ىػػحه السثابػػة الثابتػػة 
يخ فييا الفداد فػي البػخ السدتقخة، في األرض السخجخجة التي تسػر باألىػاء. كالتي ض

كالبحػػػخ بسػػػا كدػػػبت أيػػػجؼ الشػػػاس. كلػػػع تعػػػج ليػػػا مشجػػػاة إال فػػػي ىػػػحه السثابػػػة اآلمشػػػػة 
 السدتقخة، السػصػلة باّلل..

كالػػحيغ يحػػاكلػف زعدعػػة ىػػحه السثابػػة .. سػػػاء باسػػع التججيػػج كاإلصػػالح كالتصػػػر، أك 
: أعػػجاؤنا باسػع الػتخمز مػغ مخمفػات القػخكف الػسػػصى! أك تحػت أؼ شػعار آخػخ، ىػع

الحؿيقيػف. ىع أعجاء الجشذ البذخؼ. كىع الػحيغ يشبغػي أف نصػاردىع، كأف نصمػب إلػى 
 الجشذ البذخؼ مصاردتيع كحلظ!

إنيػػع يتحػػجثػف باسػػع "التقجميػػة" ضػػج "الخجعيػػة" فػػي حػػيغ أنيػػع ال يدالػػػف يقتػػاتػف عمػػى 
كلػػػع  –نتػػػاج أكربػػػا ال نتػػػاجيع!  –نتػػػاج القػػػخف التاسػػػع عذػػػخ، أك القػػػخف الثػػػامغ عذػػػخ 

يرػػمػا بعػػج إلػػى نتػػاج القػػخف العذػػخيغ" إنيػػع متخمفػػػف فػػي تفكيػػخىع نرػػف قػػخف عمػػى 
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األقل. لع يعمسػا بعج أف التفكيخ السزاد لمساركدية، كلمحيػانيػة، قػج أخػح يبػجك كطػاىخة 
عامػػة فػػي الفكػػخ األكربػػي نفدػػو، بيشسػػا ىػػع يتعبػػجكف لساديػػة كججليػػة الفكػػخ الساركدػػػي 

داركف كمذػتقاتو! إنيػع "رجعيػػػف" يدعسػػف أنيػع "تقػػجميػف"! كمذػتقاتو! كلشذػػء كارتقػػاء 
بيشسا "التقجمية" الحؿيؿيػة اليػـػ تجػج نفدػيا مزػصخة أف تعػػد إلػى الػجيغ. تتصمػب عشػجه 

 الصسأنيشة كالخاحة كاليقيغ. بعج الحيخة كالقمق كالذخكد خالؿ ثالثة قخكف!
خدت الفكػػخ الغخبػػي فػػي كنحػػغ الػػحيغ كقانػػا هللا شػػخ تمػػظ السالبدػػات التاريخيػػة التػػي شػػ

مجاىل التيو.. نكػف أحسق الحسقى إذا نحغ شخدنا فػي التيػو مختػاريغ بػجكف عػحر كال 
 سبب كال مالبدة مغ مالبدات التاريخ!

كال نكػف مزيعيغ ألنفدػشا فػي التيػو فحدػب، بػل نكػػف مزػيعيغ لمبذػخية كميػا، حػيغ 
ـ. فشجػػػػج عشػػػػجىا األمػػػػغ ُنفقػػػػجىا السثابػػػػة الثابتػػػػة، التػػػػي يسكػػػػغ أف تفػػػػئ إلييػػػػا ذات يػػػػػ 

 كالصسأنيشة كاالستقخار، بعج شػؿ الذخكد كالقمق كالعثار.
 فمشقجر تبعتشا الخصيخة تجاه أنفدشا كتجاه البذخية كميا في ىحا األمخ الخصيخ.

=================== 
ُسهل  الذُّ

ُمػا َكآَثا "قاؿ تعالى : َرُىْع َكُكلَّ َشْيٍء أْحَرْيَشاُه ِفػي }ِإنَّا َنْحُغ ُنْحِيي اْلَسْػَتى َكَنْكُتُب َما َقجَّ
ـٍ ُمِبيٍغ{ )  " ( سػرة يػػذِٕٔإَما

كالخاصػػية الثالثػػة مػػغ خرػػائز الترػػػر اإلسػػالمي ىػػي .. الذػػسػؿ .. كىػػي كػػحلظ 
ناشػػئة مػػغ شبيعػػة الخاصػػية األكلػػى: خاصػػية أنػػو ربػػاني، مػػغ صػػشع هللا ال مػػغ صػػشع 

 اإلنداف.. كالذسػؿ شابع الرشعة اإلليية األصيل!
فاإلندػاف ألنػو أكاًل محػجكد الكيشػنػة مػغ ناحيػة الدمػاف كالسكػاف .. إذ ىػػ حػادث زمػغ، 
يبجأ بعج عجـ، كيشتيي بعػج حػجكث. كمتحيػد فػي مكػاف، سػػاء كػاف فػخدًا أك كػاف جػياًل 

كسػا أنػو ال يػجػج إال  –أك كاف جشدًا، ال يػجػج إال فػي مكػاف، كال يشصمػق كراء السكػاف 
كألنػػو محػػجكد الكيشػنػػة مػػغ ناحيػػة العمػػع كالتجخبػػة  –لدمػػاف فػػي زمػػاف كال يشصمػػق كراء ا

كاإلدراؾ .. يبجأ عمسو بعج حجكثو، كيرل مغ العمع إلى ما يتشاسب مع حػجكد كيشػنتػو 
كألنو فػؽ أنو محجكد الكيشػنة  -كسا أسمفشا–في الدماف كالسكاف، كحجكد كضيفتو كحلظ 
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فػػػػؽ مػػػا ىػػػػ  –و كرغبتػػػو محكػػػـػ بزػػػعفو كميمػػػو كشػػػيػت -بيػػػحه االعتبػػػارات كميػػػا –
 …محكـػ بقرػره كجيمو

اإلنداف كىحه ضخكفو، حيشسا يفكػخ فػي إنذػاء ترػػر اعتقػادؼ مػغ ذات نفدػو، أك فػي 
إنذػػاء مػػشيج لمحيػػاة الػاقعيػػة مػػغ ذات نفدػػو كػػحلظ، يجػػئ تفكيػػخه محكػمػػًا بيػػحه الدػػسة 

خػػػخ. التػػػي تحكػػػع كيشػنتػػػو كميػػػا .. يجػػػئ تفكيػػػخه جدئيػػػًا .. يرػػػمح لدمػػػاف كال يرػػػمح آل
كيرمح لسكاف كال يرمح آلخخ. كيرمح لحػاؿ كال يرػمح آلخػخ، كيرػمح لسدػتػػ كال 
يرػػمح آلخػػخ .. فػػػؽ أنػػو ال يتشػػاكؿ األمػػخ الػاحػػج مػػغ جسيػػع زكايػػاه كأشخافػػو، كجسيػػع 
مالبدػػػػاتو كأشػػػػػاره، كجسيػػػػع مقػماتػػػػو كأسػػػػبابو .. ألنػػػػو ىػػػػحه كميػػػػا مستػػػػجة فػػػػي الدمػػػػاف 

كراء كيشػنػػة اإلندػػاف ذاتػػو، كمجػػاؿ إدراكػػو ..  كالسكػػاف، كمستػػجة فػػي األسػػباب كالعمػػل،
كذلػػػظ كمػػػو فػػػػؽ مػػػا يعتػػػػر ىػػػحا التفكيػػػخ مػػػغ عػامػػػل الزػػػعف كاليػػػػػ كىسػػػا سػػػستاف 

 إندانيتاف أصيمتاف!
ككحلظ ال يسكغ أف تجئ فكخة بذخية، كال أف تجئ مشيج مغ صػشع البذػخية يتسثػل ؼيػو 

غ جدئيتػو يقػع الػشقز، كمػغ "الذسػؿ" أبجًا .. إنسا ىػ تفكيخ جدئي. كتفكيخ كقتي. كم
كقتيتػػو يقػػع االضػػصخاب الػػحؼ يخػػتع التغييػػخ، كيتسثػػل فػػي األفكػػار التػػي اسػػتقل البذػػخ 
برػػشعيا، كفػػي السشػػاىج التػػي اسػػتقل البذػػخ بػضػػعيا دكاـ "التشػػاقس" أك دكاـ "الجػػجؿ" 

 الستسثل في التاريخ األكربي!
تقػادؼ، ككػحلظ السػشيج ذلػظ كمػو .. فػإف الترػػر االع -سػبحانو–فأمػا حػيغ يتػػلى هللا 

الحيػػؼ السشبثػق ؼيػو، يجيئػػاف بػخيئيغ مػغ كػػل مػا يعتػػر الرػػشعة البذػخية مػغ القرػػػر 
كالػػشقز كالزػػعف كالتفػػاكت .. كىكػػحا كػػاف "الذػػسػؿ" خاصػػية مػػغ خػػػاص "الترػػػر 

 اإلسالمي".
 كتتسثل خاصية الذسػؿ التي يتدع بيا ىحا الترػر في صػر شتى:

ىحا الػجػد كمو .. بشذأتو ابتػجاء، كحخكتػو بعػج نذػأتو، إحجػ ىحه الرػر كأكبخىا: رد 
ككل انبثاقة ؼيو، ككػل تحػػر ككػل تغيػخ ككػل تصػػر. كالييسشػة عميػو كتػجبيخه كترػخيفو 
كتشدػيقو .. إلػػى إرادة الػحات اإللييػػة الدػػخمجية األزليػة األبجيػػة السصمقػة .. ىػػحه الػػحات. 

الكػػف، كلكػػل شػيء ؼيػػو كلكػل حػػي، السخيػجة، القػادرة، السصمقػػة السذػيئة، السبجعػػة ليػحا 
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كلكل حخكة، ككل انبثاقة، ككل تحػر، ككػل تغيػخ، ككػل تصػػر. بقػجر خػاص .. ككػل 
 انبثاؽ كليج ..

كىػػػحه ىػػػي حؿيقػػػة "التػحيػػػج" الكبيػػػخة، التػػػي ىػػػي السقػػػّػـ األكؿ لمترػػػػر اإلسػػػالمي .. 
عخضػيا كتقخيػخ ىػحه الحؿيقػة يذػغل مدػاحة كاسػعة مػغ القػخآف الكػخيع. ال نسمػظ أف ندت

ىشا. فديجئ بعزيا عشج ذكخ خاصية "اإليجابية" في ىحا القدع. كسػا سػيجئ بعزػيا 
اآلخخ عشج ذكخ خاصػية التػحيػج فػي نيايػة ىػحا القدػع مػغ البحػث. ثػع يجػئ التفرػيل 
الكامػل بػصػػفيا السقػػّػـ األكؿ مػغ مقّػمػػات الترػػػر اإلسػػالمي، فػي القدػػع الثػػاني مػػغ 

 في ىشا بتقجيخ ؾيسة ىحه الخاصية:ىحا البحث الخاص بالسقػمات. فشكت
يسمػظ أف يعصيشػا  –عػغ شخيػق خاصػية الذػسػؿ فػي صػػرتيا ىػحه  –إف ىحا الترػػر 

… تفديخًا مفيػمًا. لػجػد ىحا الكػف ابتجاء. ثػع لكػل حخكػة ؼيػو بعػج ذلػظ ككػل انبثاقػة 
 تفديخًا مفيػمًا النبثػاؽ ضػاىخة "الحيػاة" فػي السػادة الرػساء. -عمى األخز-كيعصيشا  

كىػػي بػػجكف شػػظ شػػيء آخػػخ غيػػخ السػػادة الرػػساء. شػػئ ىائػػل. كشػػئ عجيػػب. كشػػئ 
مقرػػػد. كبػػيغ خرائرػػو السػػادة الرػػساء مػػغ األبعػػاد، مػػا يمػػي مباشػػخة مػػا بػػيغ العػػجـ 

 كالػجػد مغ األبعاد.
إف ىػػحا الكػػػف يػاجػػو الكيشػنػػة اإلندػػانية ابتػػجاء بػجػػػده! كيتصمػػب مشيػػا إدراكػػًا كتفدػػيخًا 

التػي يدػتحيل أف تػأتي  –جييػا بتشاسػقو كتػازنػو كمػافقاتػو العجيبػة ليحا الػجػػد. ثػع يػا
فممسرػادفة كػحلظ قػانػف يدػتحيل معػو أف تتجسػع ىػحه السػافقػات كميػا  -بيا السرػادفة

مرػػػػػػادفة) (. كيتصمػػػػػػب مشيػػػػػػا إدراكػػػػػػًا كتفدػػػػػػيخًا ليػػػػػػحا التشاسػػػػػػق كالتػػػػػػػازف كالسػافقػػػػػػات 
 …العجيبة!
إف لػع تػدد –ة بعالمػات اسػتفياـ كثيػخة، ال تقػل كحلظ تػاجو الكيشػنة اإلنداني –كالحياة 
 عغ عالمات االستفياـ التي يثيخىا الكػف بػجػده كبتشاسقو: -عسقاً 

سػػػيختيا ىػػػحه  -كتدػػػيخ–ىػػػحه الحيػػػاة كيػػػف انبثقػػػت فػػػي السػػػادة السيتػػػة? ككيػػػف سػػػارت 
العجيبػػة السحػشػػة بػػآالؼ السػافقػػات كالسػازنػػات كالتقػػجيخات السخسػػػمة السحدػػػبة بيػػحا 

 ب الجقيق?الحدا
الحؼ يسمظ أف يقػجـ لشػا التفدػيخ السفيػـػ لكػل ىػحه  -كحجه–إف الترػر اإلسالمي ىػ 

السػافقات في "ترسيع الكػف". ىػ الحؼ يسمظ أف يقجـ لشا تفديخًا نػاجو بو كػل عالمػة 
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اسػػتفياـ عػػغ كجػػػد ىػػحا الكػػػف ابتػػجاء، كعػػغ كػػل انبثاقػػة تقػػع ؼيػػو. كسػػا أنػػو ىػػػ الػػحؼ 
خ انبثػػػاؽ الحيػػػاة فػػػي السػػػادة السيتػػػة، كسػػػخ سػػػيختيا ىػػػحه الدػػػيخة يسمػػػظ أف يفدػػػخ لشػػػا سػػػ

العجيبػة. دكف أف نزػػصخ إلػى اليػػخكب مػػغ سػؤاؿ كاحػػج، أك إلػى السساحكػػة كالسساحمػػة 
 كاإلحالة إلى الصبيعة! –كاإلحاللة إلى جيات غيخ محجدة السفيـػ 

ف كجػج ىػحا إف السدافة بػيغ الػجػػد كالعػجـ مدػافة ال يكػاد يعبخىػا العقػل البذػخؼ. فكيػ
العػػالع? كيػػف كجػػجت ىػػحه "الصبيعػػة" إف كػػانػا يعشػػػف بيػػا الػجػػػد السػػادؼ? كيػػف يعبػػخ 
العقػػػل البذػػػخؼ ىػػػحه السدػػػافة اليائمػػػة إال باإلحالػػػة عمػػػى اإلرادة السبجعػػػة، التػػػي تقػػػػؿ 
لمذيء: كػغ ؼيكػػف? إنػو إذا لػع يعتػخؼ بيػحه اإلرادة السبجعػة عجػد تسامػًا عػغ التعميػل 

 تخبط الفالسفة في شتى العرػر!كالتفديخ. أك تخبط 
كالسدافة بيغ السادة الجامجة كالخمية الحية تمي السدػافة التػي بػيغ الػجػػد كالعػجـ. إنيػا 
كػػحلظ مدػػافة ىائمػػة ال يعبخىػػا العقػػل البذػػخؼ إال باإلحالػػة عمػػى تمػػظ اإلرادة السبجعػػة، 

شػيء خمقػو ثػع التي تشذػئ مػا تخيػج إنذػاء، كتبجعػو إبػجاعًا. إرادة هللا "الػحؼ أعصػى كػل 
 ىجػ".

كالعقل البذػخؼ، كالكيشػنػة البذػخية كميػا تجػج فػي ىػحا الجػػاب مػا يػخيح. ألنػو مفػخ مػغ 
أف تجػئ الحيػاة إلػى السػادة السيتػة مػغ مرػجر آخػخ غيػخ السػادة السيتػة الفاقػجة لمحيػػاة. 
ففاقج الذيء ال يعصيو. كال يسكغ القػؿ بأف الحياة خاصية مغ خػػاص السػادة الكامشػة 

. كإال فكيػػػف ضمػػػت كامشػػػة فييػػػا مػػػا ال يحرػػػى مػػػغ الدػػػشيغ، لتطيػػػخ فػػػي كقػػػت فييػػػا .
!? ، دكف مجبخ كراءىا كدكف قرج مخسـػ  معمـػ

كحدػػبشا ىػػحه العجالػػة عػػغ الكػػػف كالحيػػاة فػػي ىػػحا السػضػػع، فدػػيجئ الكػػالـ السفرػػل 
عشيػا فػػي مػضػعو فػػي القدػع الثػػاني. كلشعػج إلػػى خاصػية الذػػسػؿ التػي نتحػػجث عشيػػا، 

يسشتػو كالتي تتجمى  في رد كل شيء في ىػحا الكػػف إلػى هللا. كشػسػؿ إرادتػو كتػجبيخه ـك
 كسمصانو لكل شيء.. فشػرد بعس الشرػص القخآنية التي تخسع ىحه الخاصية:

 (ٜٗ)القسخ:  "إنا كل شيء خمقشاه بقجر"
 (ٕ"خمق كل شيء فقجره تقجيخًا" )الفخقاف: 

ه الخاصػػية فػػي صػػػرتيا عػػغ شخيػػق ىػػح –كحدػػبشا أف نقػػػؿ: إف الترػػػر اإلسػػالمي 
يسشح القمػب كالعقػل راحػة كشسأنيشػة، كاترػااًل بحؿيقػة السػؤثخات الفاعمػة فػي ىػحا  -ىحه
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كيعفػى الفكػخ البذػخؼ مػغ الزػخب فػي  –كسا ىي في عالع الحؿيقػة كالػاقػع  –الػجػد 
 -كأحيانػػًا غيػػخ مػجػػػدة –التيػػو بػػال دليػػل، كمػػغ اإلحالػػة عمػػى أسػػباب غيػػخ مزػػبػشة 

"الصبيعة"! أك اإلحالة عمػى "العقػل"! أك اإلحالػة عمػى كائشػات أسػصػرية كاإلحالة عمى 
 كالتي ترػرتيا الػثشيات، كتمبدت بيا الفمدفات، عمى مجار التاريخ.

كذلظ كمو فزاًل عمى العشرخ األخالقي الػحؼ يشذػئو ىػحا الترػػر كيثبتػو، فػي القمػب 
كميػا إلػى يػج هللا، كرقابتػو، البذخؼ كفي الحياة البذخية. كىػ يػخد خيػػط الكػػف كالحيػاة 

يسشتو، كسمصانو )مسا سشفرل الحجيث عشو في خاصية اإليجابية(.  ـك
كصػرة أخخػ مغ صػر خاصية الذسػؿ في الترػػر اإلسػالمي .. فيػػ كسػا يتحػجث 
ية كخرائريا كآثارىا كصفاتيا، باعتبارىا الحؿيقة األكلى، كالحؿيقة  عغ حؿيقة األلـػ

ية فػػػي ىػػحا الترػػػػر.. كػػحلظ يتحػػػجث عػػغ حؿيقػػػة العبػديػػػة الكبػػخػ، كالحؿيقػػػة األساسػػ
كخرائريا كصفاتيا. يتحجث عغ ىحه الحؿيقة مسثمة في الكػف، كالحيػاة، كاإلندػاف. 

فػي  –فيتحجث عغ حؿيقة الكػف، كعػغ حؿيقػة الحيػاة، كعػغ حؿيقػة اإلندػاف، كيتشػاكؿ 
بيشيػا، ثػع عالقتيػػا شبيعتيػا كنذػأتيا كصػفاتيا كأحػاليػا، كعالقاتيػا ؼيسػا  -ىػحا الحػجيث

 بالحؿيقة اإلليية الكبخػ.
كيخبط بيغ مجسػع تمظ الحقائق، مغ جسيع جػانبيا، فػي ترػػر كاحػج مشصقػي فصػخؼ، 
يتعامػػل مػػع بجييػػة اإلندػػاف كفكػػخه ككججانػػو، كمػػع مجسػػػع الكيشػنػػة البذػػخية فػػي يدػػخ 

 كسيػلة.
ؿ كسػعة كدقػة كىكحا تتكػف مغ مجسػعة الحقائق التػي يتشاكليػا ىػحا الترػػر فػي شػسػ 

كتفرػػيل، كصػػػرة كاممػػة شػػاممة، كتفدػػيخ جػػامع مفرػػل، ال يحتػػاج إلػػى إضػػافة مػػغ 
مرجر آخخ. بل ال يقبل إضافة مغ مرػجر آخػخ. ألنػو أكسػع كأشػسل، كأدؽ كأعسػق، 

 كأكثخ تشاسقًا كتكاماًل مغ كل مرجر آخخ..
جساعػػة  كلقػج كقػػع الفدػاد فػػي الترػػر اإلسػػالمي، ككقػع التعقيػػج كالتخمػيط، حيشسػػا شػاء

مسغ عخفػا في التاريخ باسع "فالسفة اإلسالـ" أف يدتعيخكا بعس الترػػرات الفمدػؽية 
كبخاصة مغ أرسصػ كأفمػشيغ كبعس الالىػتييغ  –اإلغخيؿية، كبعس السرصمحات 

 كيجخمػىا في جدع "الترػر اإلسالمي"! –السديحييغ 
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صػػالة كالتشاسػػق إف ىػػحا الترػػػر مػػغ الذػػسػؿ كالدػػعة، كمػػغ الجقػػة كالعسػػق، كمػػغ األ
بحيث يخفس كل عشرخ غخيب عميو، كلػ كاف ىحا العشرخ "إصصالحًا" تعبيخيًا مػغ 
االصصالحات التي تقتزييا أزيػاء التفكيػخ األجشبيػة. فكػل اصػصالح لػو تػاريخ معػيغ، 
كلو إيحاءات معيشػة مدػتسجة مػغ ذلػظ التػاريخ، كال يسكػغ تجخيػجه مػغ ىػحه السالبدػات، 

، مشقصػػع عػػغ تاريخػػو.. كلمترػػػر اإلسػػالمي اصػػصالحاتو كالػػدج بػػو فػػي مجػػاؿ ججيػػج
الخاصة الستفقة فػي شبيعػة اشػتقاقيا المغػػؼ، كفػي مالبدػاتيا التاريخيػة كالسػضػػعية، 
مع شبيعتو كإيحاءاتو .. كىحه ضاىخة دؾيقة، تحتاج إلى حذ لصيف، يجرؾ مقتزيات 

 ىحا الترػر في الذعػر، كمقتزياتو كحلظ في التعبيخ.
رػػػػر يقػػػـػ ابتػػػجاء عمػػػى تعخيػػػف الشػػػاس بػػػخبيع تعخيفػػػًا دؾيقػػػًا كػػػاماًل شػػػاماًل إف ىػػػحا الت

يػة الستفػخدة، التػي  يعّخفيع بحاتػو سػبحانو، كيعػخفيع برػفاتو، كيعػخفيع بخرػائز األلـػ
يػة فػي الكػػف، كفػي  َتْفِخقيا تسامًا مغ خرائز العبػديػة. كسػا يعػخفيع بػأثخ ىػحه األلـػ

حية. كيتع ىحا التعخيف عمػى نصػاؽ كاسػع جػجًا فػي الشاس، كفي جسيع العػالع كاألمع ال
القػػخآف الكػػخيع، يرػػبح معػػو الػجػػػد اإلليػػي فػػي الػػشفذ البذػػخية، كجػػػدًا أكيػػجًا كاضػػحًا، 
مػحيًا، مػؤثخًا، يأخػح الػشفذ مػغ أقصارىػا جسيعػًا، كتعػير معػو الػشفذ مذػجكدة إليػو، ال 

الػضػػػح كالفاعميػػة، بحيػػث تسمػػظ التفمػػت مشػػو، كال ندػػيانو، كال إغفالػػو، ألنػػو مػػغ القػػػة ك 
 يػاجو الشفذ دائسًا، كيتخاءػ ليا دائسًا، كيؤثخ فييا دائسًا:

 (ٗ-ٕ"الحسج هلل رب العالسيغ. الخحسغ الخحيع. مالظ يـػ الجيغ".)الفاتحة: 
. لػػو مػػا فػػي الدػػسػات كمػػا فػػي  . ال تأخػػحه سػػشة كال نػػـػ "هللا ال إلػػو إال ىػػػ الحػػي القيػػـػ

جه إال بإذنػػػو? يعمػػػع مػػػا بػػػيغ أيػػػجييع كمػػػا خمفيػػػع، كال األرض. مػػػغ ذا الػػػحؼ يذػػػفع عشػػػ
يحيصػػػف بذػػيء مػػغ عمسػػو إال بسػػا شػػاء. كسػػع كخسػػيو الدػػساكات كاألرض. كال يػػؤكده 

 (ٕ٘٘حفطيسا. كىػ العمي العطيع".  )البقخة: 
كصػرة ثالثة مغ صػر الذسػؿ في الترػػر اإلسػالمي. فيػػ إذ يػخد أمػخ الكػػف كمػو. 

مػخ اإلندػاف كاألشػياء.. إلػى إرادة كاحػجة شػاممة.. كإذا يتشػاكؿ كأمخ الحياة كاألحيػاء، كأ
يػػة  كحؿيقػػة  -الحؿيقػة األكلػػى كالكبػػخػ كاألساسػػية –الحقػائق الكميػػة كميػػا: حؿيقػػة األلـػ

 الكػف، كحؿيقة الحياة، كحؿيقة اإلنداف، بسثل ذلظ الذسػؿ الحؼ أشخنا إليو 
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 -بكػػػل معػػػاني الذػػػسػؿ–ل ىػػػحا الترػػػػر إذا يتشػػػاكؿ األمػػػػر عمػػػى ىػػػحا الشحػػػػ الذػػػام
يخاشػػػػب الكيشػنػػػػة اإلندػػػػانية بكػػػػل جػانبيػػػػا، كبكػػػػل أشػػػػػاقيا، كبكػػػػل حاجاتيػػػػا، ككػػػػل 
اتجاىاتيا. كيخدىا إلى جية كاحجة تتعامل معيا. جية كاحجة تصمب عشجىا كػل شػيء، 
كتتػجو إلييا بكل شيء. جية كاحجة تخجػىا كتخذاىا، كتتقي غزبيا كتبغي رضػاىا. 

كل شيء، ألنيا خالقة كل شيء، كمالكة كل شػيء، كمػجبخة كػل  جية كاحجة تسمظ ليا
 شيء..

كػػػحلظ يػػػخد الكيشػنػػػة اإلندػػػانية إلػػػى مرػػػجر كاحػػػج، تتمقػػػى مشػػػو ترػػػػراتيا كمفاـيسيػػػا، 
كؾيسيا كمػازيشيا، كشػخائعيا كقػانيشيػا. كتجػج إجابػة عمػى كػل سػؤاؿ يجػير فييػا، كىػي 

 شيا مغ عالمات االستفياـ..تػاجو الكػف كالحياة كاإلنداف، بكل ما يثيخه كل م
عشجئػػح تتجسػػع ىػػحه الكيشػنػػة .. تتجسػػع شػػعػرًا كسػػمػكًا، كترػػػرًا كاسػػتجابة. فػػي شػػأف 
العقيػػػجة كالسػػػػشيج. كشػػػػأف االسػػػػتسجاد كالتمقػػػػي. كشػػػأف الحيػػػػاة كالسػػػػػت. كشػػػػأف الدػػػػعي 
كالحخكة. كشأف الرحة كالخزؽ. كشأف الػجنيا كاآلخػخة. فػال تتفػخؽ مدقػًا، كال تتجػو إلػى 

 الدبل كاآلفاؽ، كال تدمظ شتى الصخؽ عمى غيخ اتفاؽ!شتى 
كالكيشػنة اإلندانية حيغ تتجسع عمى ىحا الشحػ، تربح في خيخ حاالتيا، ألنيػا تكػػف 
حيشئػػح فػػي حالػػة "الػحػػجة" التػػي ىػػي شػػابع الحؿيقػػة فػػي كػػل مجاالتيػػا.. فالػحػػجة ىػػي 

ػع السطػػػاىخ عمػػػى تشػػػ–كالػحػػػجة ىػػػي حؿيقػػػة ىػػػحا الكػػػػف  -سػػػبحانو-حؿيقػػػة الخػػػالق   
عمى تشػع األجشاس كاألنػاع  -كالػحجة ىي حؿيقة الحياة كاألحياء -كاألشكاؿ كاألحػاؿ

كالػحػػجة ىػػي غايػػة  -كالػحػػجة ىػػي حؿيقػػة اإلندػػاف عمػػى تشػػػع األفػػخاد كاالسػػتعجادات–
كىكػحا حيثسػػا  -عمػػى تشػػع مجػػاالت العبػادة كىيئاتيػػا -كىػػي العبػادة–الػجػػد اإلندػاني 

 حؿيقة في ىحا الػجػد ..بحث اإلنداف عغ ال
كحػيغ تكػػػف الكيشػنػة اإلندػػانية فػي الػضػػع الػػحؼ يصػابق "الحؿيقػػة" فػي كػػل مجاالتيػػا، 

مػع "حؿيقػة" ىػحا الكػػف الػحؼ  -كػحلظ–تكػف في أكج قػتيػا الحاتيػة، كفػي أكج تشاسػقيا 
تعػػير ؼيػػو، كتتعامػػل معػػو، كمػػع "حؿيقػػة" كػػل شػػيء فػػي ىػػحا الػجػػػد، مسػػا تػػؤثخ ؼيػػو 

كىحا التشاسق ىػ الحؼ يتيح ليا أف تشذئ أعطع اآلثار، كأف تؤدؼ أعطػع  كتتأثخ بو ..
 األدكار.
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كحيشسا بمغت ىحه الحؿيقة أكجيا في السجسػعة السختػارة مػغ السدػمسيغ األكائػل، صػشع 
هللا بيػػػا فػػػي األرض أدكارًا، عسيقػػػة اآلثػػػار فػػػي كيػػػاف الػجػػػػد اإلندػػػاني، كفػػػي كتػػػاب 

 التاريخ اإلنداني..
سيرػػشع هللا بيػػا  -كىػػي البػػج كائشػػة بػػإذف هللا –ه الحؿيقػػة مػػخة أخػػخػ كحػػيغ تػجػػج ىػػح

الكثيخ. ميسا يكغ في شخيقيا مغ العخاقيل. ذلظ أف كجػد ىحه الحؿيقة في ذاتو يشذػئ 
: ألنيػػا مػػغ صػػسيع قػػػة ىػػحا الكػػػف، كفػػي اتجػػاه قػػػة السبػػجع ليػػحا الكػػػف  قػػػة ال تقػػاـك

 أيزًا..
إلندػػانية، أف يرػػبح الشذػػاط اإلندػػاني كمػػػو كمػػغ مطػػاىخ ذلػػظ التجسػػع فػػي الكيشػنػػة ا

حخكػػة كاحػػجة، متجيػػة إلػػى تحقيػػق غايػػة الػجػػػد اإلندػػاني .. العبػػادة .. العبػػادة التػػي 
 تتسثل فييا عبػدية اإلنداف هلل كحجه في كل ما يشيس بو مغ شؤكف الخالفة..
يخ كػل كىحا التجسع الشفدي كالحخكػي ىػػ ميػدة اإلسػالـ الكبػخػ. بسػا أنػو يتشػاكؿ بالتفدػ

الحقػػػائق التػػػي تػاجػػػو الػػػشفذ البذػػػخية فػػػي الكػػػػف كمػػػو، كيتشػػػاكؿ بالتػجيػػػو كػػػل جػانػػػب 
يسمػظ اإلندػاف أف يعػير لػجنياه كىػػ يعػير  -كحػجه –الشذاط اإلنداني. ففػي اإلسػالـ 

آلخختػػو، كأف يعسػػػل هلل كىػػػػ يعسػػػل لسعاشػػػو، كأف يحقػػق كسالػػػو اإلندػػػاني الػػػحؼ يصمبػػػو 
فػػػي خالفػػػة األرض، كفػػػي تػػػجبيخ أمػػػخ الػػػخزؽ. كال الػػػجيغ، فػػػي مداكلػػػة نذػػػاشو اليػػػػمي 

يتصمػػب مشػػو ىػػحا إال أمػػخًا كاحػػجًا: أف يخمػػز العبػديػػة هلل فػػي الذػػعائخ التعبجيػػة كفػػػي 
خالجػػة، ككػػل عسػػل ككػػل نيػػة، ككػػل نذػػاط ككػػل اتجػػاه. مػػع التأكػػج مػػغ أنػػو ال يتجػػاكز 

بكػل شاقاتػو  دائخة الحالؿ الػاسعة، التي تذسل كل شيبات الحياة.. فاّلل خمق اإلندػاف
لتشذػط كميػػا، كتعسػل كميػػا، كتػؤدؼ دكرىػػا.. كمػػغ خػالؿ عسػػل ىػحه الصاقػػات مجتسعػػة، 
يحقق اإلنداف غاية كجػده، في راحة كيدػخ، كفػي شسأنيشػة كسػالـ، كفػي حخيػة كاممػة 

 مشذئػىا العبػدية هلل كحجه.
كبيػػحه الخاصػػية صػػمح اإلسػػالـ أف يكػػػف مػػشيج حيػػاة شػػاماًل متكػػاماًل. مشيجػػًا يذػػسل 

بػل فػي تػخابط  -ال بػجكف تعػارض بيشيسػا –االعتقاد في الزػسيخ، كالتشطػيع فػي الحيػاة 
كتجاخل يعد فرػمو، ألنػو حدمػة كاحػجة فػي شبيعػة ىػحا الػجيغ، كألف فرػمو ىػػ تسديػق 

 كإفداد ليحا الجيغ.
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إف تقدػػيع الشذػػاط اإلندػػاني إلػػى "عبػػادات" ك "معػػامالت" مدػػألة جػػاءت متػػأخخة عشػػج 
مجػخد التقدػيع  -فػي أكؿ األمػخ–لفقػو". كمػع انػو كػاف السقرػػد بػو التأليف في مادة "ا

أنذػػأ ؼيسػػا بعػػج آثػػار  -مػػع األسػػف–"الفشػػي"، الػػحؼ ىػػػ شػػابع التػػأليف العمسػػي، إال أنػػو 
آثار سيئة في الحياة اإلسالمية كميػا. إذ جعػل  –بعج فتخة  –سيئة في الترػر، تبعتو 

ىػػػي خاصػػػة بػػػالشػع األكؿ مػػػغ يتخسػػػب فػػػي ترػػػػرات الشػػػاس أف صػػػفة "العبػػػادة" إنسػػػا 
الشذاط الحؼ يتشاكلو "فقو العبادات". بيشسا أخحت ىحه الرفة تبيت بالؿياس إلى الشػػع 
الثػاني مػغ الشذػاط، الػحؼ يتشاكلػو "فقػو السعػامالت"! كىػػ انحػخاؼ بالترػػر اإلسػػالمي 

 الشظ ؼيو. فال جـخ يتبعو انحخاؼ في الحياة كميا في السجتسع اإلسالمي.
ترػػػر اإلسػػالمي نذػػاط إندػػاني ال يشصبػػق عميػػو معشػػى العبػػادة. أك يصمػػب لػػيذ فػػي ال

ؼيػػو تحقيػػق ىػػحا الػصػػف. كالسػػشيج اإلسػػالمي كمػػو غايتػػو تحقيػػق معشػػى العبػػادة، أكاًل 
 كأخيخًا.

كلػػػػيذ ىشػػػػػاؾ مػػػػغ ىػػػػػجؼ فػػػػػي السػػػػشيج اإلسػػػػػالمي لشطػػػػػاـ الحكػػػػع، كنطػػػػػاـ االقترػػػػػاد 
ت األسػخة.. كسػائخ التذػخيعات التػي كالتذخيعات الجشائية، كالتذخيعات السجنية كتذخيعا

 …يتزسشيا ىحا السشيج
لػػػػيذ ىشػػػػاؾ مػػػػغ ىػػػػجؼ إال تحقيػػػػق معشػػػػى "العبػػػػادة" فػػػػي حيػػػػاة اإلندػػػػاف .. كالشذػػػػاط 

التػي يحػجد القػخآف أنيػا  –اإلنداني ال يكػف مترفًا بيػحا الػصػف، محققػًا ليػحه الغايػة 
يج الخباني، فيتع بػحلظ إال حيغ يتع ىحا الشذاط كفق السش –ىي غاية الػجػد اإلنداني 

يػػة، كاالعتػػخاؼ لػػو كحػػجه بالعبػديػػة.. كإال فيػػػ خػػخكج عػػغ  -سػػبحانو–إفػػخاد هللا  باأللـػ
العبػادة. ألنػػو خػخكج عػػغ العبػديػة. أؼ خػػخكج عػػغ غايػة الػجػػػد اإلندػاني كسػػا أرادىػػا 

 هللا. أؼ خخكج عغ ديغ هللا!
 –كخرػصػػًا بيػػحه الرػػفة  كأنػػػاع الشذػػاط التػػي أشمػػق عمييػػا "الفقيػػاء" اسػػع "العبػػادات"

حػيغ تخاجػع مػاضػعيا فػي القػخآف تتبػيغ حؿيقػة  –عمى غيخ مفيـػ الترػر اإلسالمي 
بارزة ال يسكغ إغفاليا. كىي أنيا لع تجئ مفخدة كال معدكلة عػغ أنػػاع الشذػاط األخػخػ 
التػػي أشمػػػق عمييػػػا الفقيػػػاء اسػػػع "السعػػػامالت" .. إنسػػػا جػػػاءت ىػػػحه كتمػػػظ مختبصػػػة فػػػي 

آنػػي كمختبصػػة فػػي السػػشيج التػػػجييي. باعتبػػار ىػػحه كتمػػظ شػػصخًا مػػغ مػػشيج الدػػياؽ القخ 
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 –"العبادة" التي ىي غاية الػجػد اإلنداني. كتحؿيقًا لسعشى العبػدية، كمعشى إفخاد هللا 
ية. -سبحانو  باأللـػ

جعػػػل بعػػػس الشػػػاس يفيسػػػػف أنيػػػع يسمكػػػػف أف  -مػػػع مػػػخكر الػػػدمغ–إف ذلػػػظ التقدػػػيع 
بيشسػا ىػع يدالػػف  -كفق أحكاـ اإلسػالـ–أدكا نذاط "العبادات" يكػنػا "مدمسيغ" إذا ىع 

كل نذػاط "السعػامالت" كفػق مػشيج آخػخ. ال يتمقػنػو مػغ هللا. كلكػغ مػغ إلػو آخػخ! ىػػ 
 الحؼ يذخع ليع في شؤكف الحياة، ما لع يأذف بو هللا!

عمػى ىػحا  –كىحا كىع كبيخ. فاإلسالـ كحجة ال تشفرع. ككل مغ يفرسو إلػى شػصخيغ 
 فإنسا يخخج مغ ىحه الػحجة. أك بتعبيخ آخخ يخخج مغ ىحا الجيغ.. -حػالش

كىػػحه ىػػي الحؿيقػػة الكبيػػخة، التػػي يجػػب أف يمقػػي بالػػو إلييػػا كػػل مدػػمع يخيػػج أف يحقػػق 
 إسالمو، كيخيج في الػقت ذاتو، أف يحقق غاية كجػده اإلنداني.

إف كػػل ىػػحا ك  –إف ىػػحه الحؿيقػػة ليدػػت أىسيتيػػا فقػػط فػػي ترػػحيح الترػػػر اإليسػػاني 
بػل إف أىسيتيػا تتجمػى  –الترحيح في ذاتو غاية ضخسة، يقـػ عمييا بشاء الحياة كمػو 

كحلظ في حدغ تحكؽ الحياة، كبمػغ ىحا التحكؽ أعمى درجات الكساؿ كالتشاسق. فؿيسػة 
الحياة اإلندانية ذاتيا تختفع حيغ تربح كميا عبػادة هلل، كحػيغ يرػبح كػل نذػاط فييػا 

مػػػغ ىػػػحه العبػػػادة، أك كػػػل العبػػػادة، متػػػى نطخنػػػا إلػػػى السعشػػػى  جػػػدءاً  -صػػػغخ أـ كبػػػخ–
ية، كاإلقخار لػو كحػجه بالعبػديػة..  -سبحانو –الكبيخ الكامل ؼيو، كىػ إفخاد هللا  باأللـػ

ىحا السقاـ الحؼ ال يختفع اإلندػاف إلػى مػا ىػػ أعمػى مشػو، كال يبمػغ كسالػو اإلندػاني إال 
مػػػػػغ هللا. كحالػػػػػة اإلسػػػػػخاء كالسعػػػػػخاج  فػػػػػي تحؿيقػػػػػو. كىػػػػػػ السقػػػػػاـ الػػػػػحؼ تمقػػػػػى الػػػػػػحي

 (ٔأيزًا:"تبارؾ الحؼ ندؿ الفخقاف عمى عبجه ليكػف لمعالسيغ نحيخًا".    )سػرة الفخقاف:
فػػػؽ أنػػو مػػخيح لمفصػػخة البذػػخية، ألنػػو يػاجييػػا  -بكػػل صػػػره–كبعػػج فػػإف ىػػحا الذػػسػؿ 

ػقت ذاتو يعرسيا بسثل شبيعتيا السػحجة، كال يكمفيا عشتًا، كال يفخقيا مدقًا.. ىػ في ال
مغ االتجاه لغيخ هللا في أؼ شأف كفي أيػة لحطػة، أك قبػػؿ أيػة سػيصخة تدػتعمي عمييػا 
بغيػػخ سػػمصاف هللا، كفػػي حػػجكد مػػشيج هللا كشػػخيعتو. فػػي أؼ جانػػب مػػغ جػانػػب الحيػػاة. 
فمػػيذ األمػػػخ كالييسشػػػة كالدػػمصاف هلل كحػػػجه فػػػي أمػػػخ "العبػػادات" الفخديػػػة، كال فػػػي أمػػػخ 

بػػل األمػػخ كالييسشػػة كالدػػمصاف هلل كحػػجه، فػػي الػػجنيا كاآلخػػخة. فػػي  –كحػػجىسا –اآلخػػخة 
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الدػػساكات كاألرض. فػػي عػػالع الغيػػب كعػػالع الذػػيادة. فػػي العسػػل كالرػػالة.. كفػػي كػػل 
 َنَفذ، ككل حخكة، ككل خالجة، ككل خصػة، ككل اتجاه:
================== 

 التهازن 
ػػا تَػػَخػ ِفػػي َخْمػػِق الػػخَّْحَسِغ ِمػػغ َتَفػػاُكٍت }الَّػػِحؼ َخَمػػَق َسػػْبَع َسػػَساَكاٍت شِ قػػاؿ تعػػالى : َباًقػػا مَّ

  ( سػرة السمظَٖفاْرِجِع اْلَبَرَخ َىْل َتَخػ ِمغ ُفُصػٍر{ )
كالخاصػػية الخابعػػة فػػي ىػػحا الترػػػر ىػػي .. التػػػازف .. التػػػازف فػػي مقػماتػػو، كالتػػػازف 

ترػػػر فػي إيحاءاتػو. كىػي تترػػل بخاصػية "الذػسػؿ" التػي سػػبق الحػجيث عشيػا. فيػػ 
 شامل. كىػ شسػؿ متػازف.

كقػػج صػػػانتو ىػػػحه الخاصػػػية الفخيػػجة مػػػغ االنػػػجفاعات ىشػػػا كىشػػاؾ، كالغمػػػػ ىشػػػا كىشػػػاؾ، 
كالترػػػػادـ ىشػػػػا كىشػػػػاؾ. ىػػػػحه اآلفػػػػات التػػػػي لػػػػع يدػػػػمع مشيػػػػا أؼ ترػػػػػر آخػػػػخ. سػػػػػءا 
الترػػػػرات الفمدػػػؽية، أك الترػػػػػرات الجيشيػػػة التػػػػي شػػػػىتيا الترػػػػػرات البذػػػخية، بسػػػػا 

ك نقرتو مشيا، أك أّكلتو تػأكياًل خاشئػًا، كأضػافت ىػحا التأكيػل الخػاشئ أضافتو إلييا، أ
  إلى صمب العقيجة

 كتتسثل ىحه الخاصية في عجة مػازنات، نحكخ مشيا أبخزىا:
ىشػػاؾ التػػػازف بػػيغ الجانػػب الػػحؼ تتمقػػاه الكيشػنػػة اإلندػػانية لتجركػػو كتدػػمع بػػو، كيشتيػػي 

ه لتجركو، كتبحث حججو كبخاىيشو، كتحاكؿ عسميا ؼيو عشج التدميع، كالجانب الحؼ تتمقا
 معخفة عممو كغاياتو كتفكخ في مقتزياتو العسمية، كتصبقيا في حياتيا الػاقعية.

كالفصخة البذػخية تدػتخيح ليػحا كليػحا، ألف كمييسػا يمبػي فييػا جانبػًا أصػياًل، مػدعػًا فييػا 
لكػل أسػخار ىػحا  كىػي تخػخج مػغ يػج بارئيػا. كقػج عمػع هللا أف اإلدراؾ البذػخؼ لػغ يتدػع

الػجػػػد، كلػػغ يقػػػػ عمػػى إدراكيػػا كميػػا، فػػأكدع فصختػػو االرتيػػاح لمسجيػػػؿ، كاالرتيػػػاح 
، كالتػػػػازف بػػػيغ ىػػػحا كذاؾ فػػػي كيانيػػػا، كػػػالتػازف بػػػيغ ىػػػحا كذاؾ فػػػي صػػػسيع  لمسعمػػػـػ

 الػجػد.
إف العقيػػػػجة التػػػػي ال غيػػػػب فييػػػػا كال مجيػػػػػؿ، كال حؿيقػػػػة أكبػػػػخ مػػػػغ اإلدراؾ البذػػػػخؼ 

عقيػػجة، كال تجػػج فييػػا الػػشفذ مػػا يمبػػي فصختيػػا، كأشػػػاقيا الخؽيػػة إلػػى السحػػجكد، ليدػػت 
السجيػػػؿ، السدػػتتخ كراء الحجػػب السدػػجلة .. كسػػا أف العقيػػجة التػػي ال شػػيء فييػػا إال 
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! فالكيشػنة البذػخية تحتػػؼ عمػى عشرػخ  السعّسيات التي ال تجركيا العقػؿ ليدت عقيجة
ًا مفيػمًا لو، لو ؼيو عسل، يسمظ أف يتجبخه الػعي. كالفكخ اإلنداني ال بج أف يتمقى شيئ

كيصبقو.. كالعقيجة الذاممة ىي التي تمبي ىحا الجانب كذاؾ، كتتػازف بيا الفصخة، كىي 
 تجج في العقيجة كفاء ما ىػ مػدع فييا مغ شاقات كأشػاؽ.

فػإذا كانػت ماـيػة الػحات اإللييػة. ككيؽيػػة تعمػق إرادة هللا بػالخمق كحؿيقػة الػخكح .. مػػغ 
) (فيشػػػاؾ خرػػػائز الػػػحات -كسػػػا أسػػػمفشا–لحقػػائق التػػػي ال سػػػبيل إلػػػى اإلحاشػػػة بيػػػا ا

ككميا مسا يعسل الفكخ … اإلليية: مغ كجػد، ككحجانية، كقجرة، كإرادة، كخمق، كتجبيخ 
البذخؼ في إدراكو، كمسا يدتصيع أف يجرؾ ضخكرتو كمقتزياتو في الػجػد. كاإلسػالـ 

ة.. كىشاؾ "الكػف" كحؿيقتػو، كمرػجر كجػػده، يعخض ىحه الخرائز ببخاىيشيا السقشع
كعالقتػو بخالقػو، كعبػديتػو لػو، كاسػتعجاده السػتؿباؿ الحيػاة، كعالقتػو باإلندػاف كعالقػة 
اإلندػاف بػو.. كىشػاؾ "الحيػاة" بذػتى أنػاعيػا كأجشاسػيا كأشػكاليا كدرجاتيػا، كمرػػجرىا، 

ندػػػاف" كحؿيقتػػػو، كعالقتيػػػا بصبيعػػػة الكػػػػف، كعالقتيػػػا بسبجعػػػو كمبػػػجعيا.. كىشػػػاؾ "اإل
كخرائرػػو كمرػػجره، كغايػػػة كجػػػده، كمػػػشيج حياتػػو.. ككميػػػا تػػخد فػػػي مشصػػق مفيػػػـػ 

 كاضح، مخيح لمعقل كالقمب. مجعع بالبخاىيغ التي تتمقاىا الفصخة بالقبػؿ كالتدميع:
"أـ ُخِمُقػػػػػا مػػػػغ غيػػػػخ شػػػػيء? أـ ىػػػػع الخػػػػالقػف? أـ َخمُقػػػػػا الدػػػػساكات كاألرض? بػػػػل ال 

 (ٖٙ-ٖ٘يػقشػف".  )الصػر: 
"أـ اتخػحكا آليػػة مػػغ األرض ىػػع يشذػػخكف? لػػػ كػػاف فييػػا آليػػة إال هللا لفدػػجتا، فدػػبحاف 
هللا رب العػػخش عسػػا يرػػفػف! ال يدػػأؿ عسػػا يفعػػل كىػػع يدػػألػف. أـ اتخػػحكا مػػغ دكنػػو 
آليػة? قػل: ىػاتػا بخىػانكع. ىػحا ذكػخ مػغ معػي كذكػخ مػغ قبمػي. بػل أكثػخىع ال يعمسػػف 

 (ٕٗ-ٕٔالحق فيع معخضػف".)األنبياء: 
"أكليذ الحؼ خمق الدساكات كاألرض بقػادر عمػى أف يخمػق مػثميع? بمػى كىػػ الخػالؽ 

 (ٕٛ، ٔٛالعميع. إنسا أمخه إذا أراد شيئًا أف يقػؿ لو: كغ ؼيكػف". )يذ: 
"كضػػخب لشػػا مػػثاًل كندػػي خمقػػو. قػػاؿ: مػػغ يحػػي العطػػاـ كىػػي رمػػيع? قػػل: يحييػػا الػػحؼ 

 (ٜٚ، ٛٚذ: )ي أنذأىا أكؿ مخة، كىػ بكل خمق عميع".
كىكػػحا تجػػج الفصػػخة البذػػخية فػػي الترػػػر اإلسػػالمي مػػا يمبػػي أشػػػاقيا كميػػا: مػػغ معمػػـػ 
كمجيػػػػؿ، كمػػػغ غيػػػب ال تحػػػيط بػػػو األفيػػػاـ كال تػػػخاه األبرػػػار، كمكذػػػػؼ تجػػػػؿ ؼيػػػو 
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العقػػػؿ كتتػػجبخه القمػػػب. كمػػغ مجػػاؿ أكسػػع مػػغ إدراكيػػا تدتذػػعخ إزاءه جػػالؿ الخػػالق 
يػػا كتدتذػػعخ إزاءه ؾيسػػة اإلندػػاف فػػي الكػػػف ككخامتػػو الكبيػػخ، كمجػػاؿ يعسػػل ؼيػػو إدراك

 عمى هللا.
كتتػػػػازف الكيشػنػػػة اإلندػػػانية بيػػػحا كذلػػػظ، كىػػػي تػػػؤمغ بػػػالسجيػؿ الكبيػػػخ، كىػػػي تتػػػجبخ 

 السعمـػ الكبيخ..
كالتػػازف بػيغ شالقػػة السذػيئة اإللييػة كثبػػات الدػشغ الكػنيػة.. فالسذػػيئة اإللييػة شميقػػة، 

صػػخ عمػػى الفكػػخ البذػػخؼ جسمػػة. كىػػي تبػػجع كػػل شػػيء ال يػػخد عمييػػا قيػػج مػػا، مسػػا يخ
بسجػػخد تػجييػػا إلػػى إبجاعػػو. كليدػػت ىشالػػظ قاعػػجة ممدمػػة، كال قالػػب مفػػخكض تمتدمػػو 

أف نقػػؿ  -إذا أردنػاه–السذيئة اإللييػة، حػيغ تخيػج أف تفعػل مػا تخيػج:"إنسا قػلشػا لذػيء 
 (ٓٗلو: كغ. ؼيكػف".)الشحل: 

فػي صػػرة  –عػادة  –السجبخة، أف تتبجػ لمشاس  كفي الػقت ذاتو شاءت اإلرادة اإلليية
نػاميذ مصػخدة، كسػشغ جاريػة، يسمكػػف أف يخقبػىػا، كيػجركػىا، كيكيفػػا حيػاتيع كفقيػا، 
كيتعاممػا مع الكػف عمػى أساسػيا.. عمػى أف يبقػى فػي ترػػرىع كمذػاعخىع أف مذػيئة 

يكػغ جاريػًا عمػى  شميقة، تبجع ما تذاء، كأف هللا يفعل ما يخيج، كلػ لػع -مع ىحا –هللا 
مػػا اعتػػادكا ىػػع أف يػػخكا السذػػيئة متجميػػة ؼيػػو، مػػغ الدػػشغ السقػػخرة كالشػػػاميذ السصػػخدة. 

أف ىػػحه السذػػػيئة مصمقػػة، ميسػػا تجمػػت فػػي نػػػػاميذ  -كراء الدػػشغ كميػػا–فدػػّشة كػػحلظ 
كمػػػغ ثػػػع يػجػػػو هللا األبرػػػار كالبرػػػائخ إلػػػى تػػػجبخ سػػػششو فػػػي  –مصػػػخدة كسػػػشغ جاريػػػة 

 -بقػػػػجر مػػػػا يسمػػػػظ اإلدراؾ البذػػػػخؼ  –كالشطػػػػخ فػػػػي مآالتيػػػػا  الكػػػػػف، كالتعامػػػػل معيػػػػا،
 كاالنتفاع بيحا الشطخ في الحياة الػاقعة:

يع: فػػإف هللا يػػأتي بالذػسذ مػػغ السذػػخؽ. فػػأت بيػا مػػغ السغػػخب فبيػػت الػػحؼ  "قػاؿ إبػػخـا
            (ٕٛ٘كفخ".)البقخة: 

 (ٓٗيذ: "ال الذسذ يشبغي ليا أف تجرؾ القسخ كال الميل سابق الشيار".    )
كبػػػػيغ ثبػػػػات الدػػػػشغ كشالقػػػػة السذػػػػيئة، يقػػػػف الزػػػػسيخ البذػػػػخؼ عمػػػػى ارض ثابتػػػػة    

مدتقخة، يعسل فييا، كىػ يعمع شبيعة األرض، كشبيعة الصخيق، كغاية الدػعي، كجػداء 
الحخكػػة. كيتعػػػخؼ إلػػػى نػػػػاميذ الكػػػػف، كسػػػشغ الحيػػػاة، كشاقػػػات األرض، كيشتفػػػع بيػػػا 

ت. كفي الػقت ذاتو يعػير مػصػػؿ الػخكح بػاّلل، كبتجاربو الثابتة فييا مشيج عمسي ثاب
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معمػػق القمػػب بسذػػيئتو ال يدػػتكثخ عمييػػا شػػيئًا، كال يدػػتبعج عمييػػا شػػيئًا، كال ييػػئذ أمػػاـ 
ضػػغط الػاقػػع أبػػجًا. يعػػير شميػػق الترػػػر، غيػػخ محرػػػر فػػي قػالػػب حجيجيػػة، يزػػع 

ج حدػػو، محرػػػرة فييػػا! كىكػػحا ال يتبمػػ -سػػبحانو–فييػػا نفدػػو، كيترػػػر أف مذػػيئة هللا 
 كال يزُسخ رجاؤه، كال يعير في إلف مكخكر!

كالسدػػمع يأخػػح باألسػػباب، ألنػػػو مػػأمػر باألخػػح بيػػا، كيعسػػػل كفػػق الدػػشة، ألنػػو مػػػأمػر 
بسخاعاتيػػا. ال ألنػػو يعتقػػج أف األسػػباب كالػسػػائل ىػػي السشذػػئة لمسدػػببات كالشتػػائج. فيػػػ 

ألسػػباب، بعػػج أداء يػػخد األمػػخ كمػػو إلػػى خػػالق األسػػباب، كيتعمػػق بػػو كحػػجه مػػغ كراء ا
 كاجبو في الحخكة كالدعي كالعسل كاتخاذ األسباب .. شاعة ألمخ هللا.

كىكحا يشتفع السدمع بثبات الدشغ في بشاء تجاربو العمسية كشخائقو العسمية، في التعامػل 
مػػػع الكػػػػف كأسػػػخاره كشاقاتػػػو كمجخخاتػػػو. فػػػال يفػتػػػو شػػػيء مػػػغ مدايػػػا العمػػػـػ التجخيبيػػػة 

كىػ في الػقت ذاتو مػصػؿ القمب باّلل، حي القمب بيحا االتراؿ. كالصخائق العسمية. 
مػصػػػػؿ الزػػػسيخ بالسذػػػاعخ األدبيػػػة األخالؾيػػػة، التػػػي تخفػػػع العسػػػخ كتباركػػػو كتدكيػػػو، 
كتدسػ بالحياة اإلندانية إلى أقرى الكساؿ السقجر ليػا فػي األرض، كفػي حػجكد شاقػة 

 اإلنداف.
قػػة، كمجػػاؿ السذػػيئة اإلندػػانية السحػػجكدة.. كالتػػػازف بػػيغ مجػػاؿ السذػػيئة اإللييػػة الصمي

كىػي القزػػية السذػػيػرة فػػي تػػاريخ الجػػجؿ فػػي العػػالع كمػػو، كفػػي السعتقػػجات كميػػا، كفػػي 
 الفمدفات كالػثشيات كحلظ باسع قزية "القزاء كالقجر" أك الجبخ كاالختيار.

ي ال كيثبػػػت ليػػا الفاعميػػة التػػػ -كسػػا أسػػمفشا–كاإلسػػالـ يثبػػت لمسذػػيئة اإللييػػػة الصالقػػة 
كسا بيّشا ذلظ في خاصية الذسػؿ ككسػا سػيجئ فػي خاصػية  –فاعمية سػاىا، كال معيا 

كسػا سشفرػل ذلػظ  –كفي الػقت ذاتػو يثبػت لمسذػيئة اإلندػانية، اإليجابيػة  –اإليجابية 
كيجعػػل لإلندػػاف الػػجكر األكؿ فػػي األرض كخالفتيػػا. كىػػػ  –فػػي خاصػػية "اإليجابيػػة" 

مستػػازًا فػي نطػاـ الكػػػف كمػو، كيسشحػػو مجػااًل ىػػائاًل  دكر ضػخع، يعصػي اإلندػػاف مخكػداً 
لمعسػػل كالفاعميػػة كالتػػأثيخ. كلكػػغ فػػي تػػػازف تػػاـ مػػع االعتقػػاد بصالقػػة السذػػيئة اإللييػػة، 
كتفخدىػػػا بالفاعميػػػة الحؿيؿيػػػة، مػػػغ كراء األسػػػباب الطػػػاىخة. كذلػػػظ باعتبػػػار أف الشذػػػاط 

ػد اإلندػاف ابتػجاء، كإرادتػو اإلنداني ىػػ أحػج ىػحه األسػباب الطػاىخة. كباعتبػار أف كجػ
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كعسمو، كحخكتو كنذاشو، داخل في نصاؽ السذيئة الصميقة، السحيصة بيحا الػجػد كمػا 
 ؼيو كمغ ؼيو )عمى نحػ ما سشفرل في خاصية "اإليجابية"(.

كيقخأ اإلنداف في القخآف الكخيع:"ما أصاب مغ مرػيبة فػي األرض كال فػي أنفدػكع إال 
 (ٕٕ)الحجيج:  إف ذلظ عمى هللا يديخ". في كتاب مغ قبل أف نبخأىا

إف قػػجر هللا فػػي الشػػاس ىػػػ الػػحؼ يشذػػئ كيخمػػق كػػل مػػا يشذػػأ كمػػا ُيخمػػق مػػغ األحػػجاث 
كاألشياء كاألحياء .. كىػ الحؼ يّرخؼ حياة الشاس كيكّيفيا. شأنيع في ىحا شػأف ىػحا 

هللا  الػجػد كمو.. كل شيء ؼيو مخمػؽ بقجر، ككػل حخكػة تػتع ؼيػو بقػجر .. كلكػغ قػجر
فػي الشػاس يتحقػق مػغ خػالؿ إرادة الشػاس كعسميػع فػي ذات أنفدػيع، كمػا يحػجثػف فييػا 

 مغ تغييخات.
          (ٔٔ)الخعج:  "إف هللا ال يغيخ ما بقـػ حتى يغيخكا ما بأنفديع".

ككػف مخد األمخ كمو إلى السذيئة اإلليية السصمقػة، ال يبصػل ىػحا كال يعصمػو. فػاألمخاف 
أحيانًا في الشز القخآني الػاحج، كسا رأيشػا فػي السجسػعػة الثالثػة مػغ يجيئاف مجتسعيغ 

 ىحه الشساذج.
كنحػػػغ إنسػػػا نفتػػػخض التعػػػارض كالتشػػػاقس، حػػػيغ نشطػػػخ إلػػػى القزػػػية بترػػػػر معػػػيغ 
نرػغو مغ عشج أنفدشا، عغ حؿيقة العالقة بيغ السذػيئة الكبػخػ، كحخكػة اإلندػاف فػي 

دػتسج ترػػراتشا فػي ىػحا األمػخ مػغ مقػخرات نصاقيا. إال أف السشيج الرحيح: ىػ أال ن
عقمية سابقة. بل أف ندتسج مغ الشرػص مقخراتشا العقمية في مثل ىحه السػضػػعات، 
كؼيسا تقرو عميشا الشرػص مغ شأف التقػجيخات اإللييػة، فػي مجػاؿ الػحؼ ال دليػل لشػا 

 ؼيو، غيخ ما يصمعشا هللا عميو مشو ..
اًل" .. كىػ قاؿ: "كما يذػاءكف إال أف يذػاء هللا" فيػ قاؿ: "فسغ شاء اتخح إلى ربو سبي

.. 
كىػ قاؿ: "بل اإلنداف عمى نفدو بريخة كلػ ألقى معاذيخه" .. كىػ قاؿ: "فسغ يخد هللا 
أف ييجيػو يذػخح صػجره لإلسػالـ، كمػغ يػخد أف يزػمو يجعػل صػجره ضػيقًا حخجػًا كأنسػا 

 (ٕ٘ٔيرّعج في الدساء".)األنعاـ: 
جنيا دار ابتالء كعسل. كإف اآلخخة دار حداب كجػداء. كالحيػاة إف اإلسالـ يقػؿ: إف ال

في ىحه األرض مخحمة محجكدة في الخحمة الصػيمة. كما يقع لإلنداف في ىحه األرض 



 85 

ليذ خاتسة الحداب كال نياية السصػاؼ. إنسػا ىػػ مقجمػة ليػا مػا بعػجىا. كاختبػار تقػجر 
 لو درجتو ىشاؾ في دار الحداب.

انػب الذػعػرؼ مػغ ىػحه السذػكمة فػي الزػسيخ البذػخؼ، كيكدػب بيحا يحل اإلسػالـ الج
ؼيػػو الصسأنيشػػة كاالسػػتقخار. فػػاأللع الػػحؼ يمقػػاه الخّيػػخ فػػي ىػػحه األرض مػػغ جػػخاء كجػػػد 
الذػػخ كالػػشقز فييػػا، لػػيذ ىػػػ كػػل نرػػيبو، فيشػػاؾ الشرػػيب الػػحؼ يعػػادؿ بػػيغ كفتػػي 

كاحػجة. كيحكػع  السيداف في شصخؼ الخحمة، كالذػصخاف مػصػػالف. تدػيصخ عمييسػا إرادة
 فييسا حكع كاحج ال يشج عغ عمسو شيء كال يختل في ميدانو شيء!

كىػي أف … ثع ىػ يخاشب الحؿيقة الذعػرية التي يججىا اإلنداف فػي أعسػاؿ ضػسيخه 
شػػعػر السػػػؤمغ الخّيػػػخ الػػػحؼ يحقػػػق مػػػشيج هللا فػػي حياتػػػو، كيجاىػػػج لتحؿيقػػػو فػػػي حيػػػاة 

شعػرًا مكافئًا مغ الخضى  –خ كاألشخار كىػ يعاني األلع مغ جانب الذ –البذخ، يجج 
كالدعادة في ىحه الجنيا، قبل أف يجػج جػداءه السػجخخ لػو فػي اآلخػخة. شػعػرًا ناشػئًا عػغ 

كىي شيادة … إحداسو بأنو يخضى هللا ؼيسا يفعل، كأف هللا يخضى عغ جياده الخّيخ 
تكػػيغ الفصػخؼ مغ ذات البشية الحية، كمغ شبيعة الفصخة البذخية، عمى أف هللا جعػل ال

لإلنداف، يجج جداءه الحاضخ في كفاح الذخ كالباشل، كنرػخة الخيػخ كالحػق، كأف لػو 
مغ التػحاذة الكفػاح فػي ىػحا الصخيػق، جػداء ذاتيػًا مػغ كيانػو الػجاخمي، فػي ذات المحطػة 
التػػػي يتحسػػػل فييػػػا األلػػػع، كىػػػػ يػاجػػػو الذػػػخ كالباشػػػل، كيكافحيسػػػا مػػػا اسػػػتصاع. كأف 

فصػػخة كفػي االشسئشػػاف إلػػى حدػػغ الجػداء فػػي الػػجنيا كاآلخػػخة. العػػض كػػامغ فػػي ذات ال
 كليحا االشسئشاف أثخه حتى قبل يـػ الحداب الختامي في دار الحداب.

 (ٕٛ"الحيغ آمشػا كتصسئغ قمػبيع بحكخ هللا. أال بحكخ هللا تصسئغ القمػب".)الخعج: 
مػػبيع مػغ ذكػخ "أفسغ شخح هللا صجره لإلسالـ فيػ عمى نػػر مػغ ربػو? فػيػل لمقاسػية ق

 (ٕٕهللا أكلئظ في ضالؿ مبيغ")الدمخ: 
أما كجػد الذخ في ذاتو، كما يشذأ عشػو مػغ األلػع فػي كػل صػػرة. كلسػاذا يػجػج، وهللا  

قادر عمى أال يػججه ابتجاء، كلػ شاء ليجػ الشاس جسيعًا، كلػ شاء لخمق الشاس كميع 
 ي الترػر اإلسالمي! ميتجيغ ابتجاء ??? أما ىحا الدؤاؿ فال مػضع لو البتة ف

عػػغ شخيػػق ىػػحا الػػجيغ أك عػػغ غيػػخ  –إف هللا قػػادر شبعػػًا عمػػى تبػػجيل فصػػخة اإلندػػاف 
أك خمقو بفصخة أخخػ. كلكشػو شػاء أف يخمػق اإلندػاف بيػحه الفصػخة كأف يخمػق  –شخيقو 
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الكػف عمى ىحا الشحػ الحؼ نخاه. كليذ ألحج مغ خمقو أف يدألو لسػاذا شػاء ىػحا? ألف 
–كال إمكػػاف العمػػع كاإلدراؾ  –و لػػيذ إليػػًا! كلػػيذ لجيػػو العمػػع كاإلدراؾ أحػػجًا مػػغ خمقػػ

لمشطػػاـ الكمػػي لمكػػػف. كلسقتزػػيات ىػػحا الشطػػاـ فػػي شبيعػػة كػػل كػػائغ فػػي ىػػحا الػجػػػد، 
 كلمحكسة الكامشة في خمقو كل كائغ بصبيعتو التي خمق عمييا.

مػػا ؼيػػو، كىػػػ وهللا كحػػجه ىػػػ الػػحؼ يعمػػع، لشػػو كحػػجه ىػػػ الػػحؼ خمػػق الكػػػف كمػػغ ؼيػػو ك 
كحجه الحؼ يخػ ما ىػ خيخ فيشذئو كيبؿيو، كىػ كحجه الحؼ يقجر أحدغ كضع لمخمق 

 فيشذئو ؼيو:
           (ٗٔ"فتبارؾ هللا أحدغ الخالقيغ".)السؤمشػف: 

        (ٓ٘"الحؼ أعصى كل شيء خمقو ثع ىجػ".)شو: 
تبقػا الخيػخات إلػى هللا "كلػ شاء هللا لجعمكػع أمػة كاحػجة، كلكػغ ليبمػػكع ؼيسػا آتػاكع، فاسػ

 (ٛٗمخجعكع جسيعًا، فيشبئكع بسا كشتع ؼيو تختمفػف". )السائجة: 
كبيػػحا يقصػػع التعصيػػل كاإلرجػػاء كالدػػمبية، كاإلحالػػة عمػػى مذػػيئة هللا فػػي السعرػػية، أك 
الذػػمل كالجسػػػد كالدػػمب.. كقػػج عمػػع أف هللا ال يخضػػى لعبػػاده الكفػػخ. كأنػػو ال يحػػب أف 

غ آمشػػػا. كال يخضػػى أف يتػػخؾ السشكػػخ بػػال جيػػاد، كال أف يتػػخؾ تذػػيع الفاحذػػة فػػي الػػحي
الحق بال نرخة، كال أف تتخؾ األرض بال خالفة. كقج عمػع أف اإلندػاف فػي ىػحه الػجنيا 
لالبتالء بالخيخ كالذخ، كلالمتحاف في كل حخكة ككل حالة. كأنو مجدؼ عمى الحدشة 

خمف في ىحه األرض، كأف لو كعمى الديئة في دار الحداب كالجداء.. كأنو كحلظ مدت
مكانو في ىحا الكػف، كلػو دكره فػي مػا يقػع فػي ىػحه األرض مػغ تغييػخ كتصػػيخ. كأنػو 

فسثػػاب. كإمػػا ناكػػل التبعػػة فسعاقػػب. كلػػػ  -كفػػق مػػشيج هللا –إمػػا نػػاىس بيػػحه الخالفػػة 
 كاف الشكػؿ خػفًا مغ التبعة، كفخارًا مغ االبتالء!

قة هلل، كمقاـ اإلندػاف الكػخيع فػي الكػػف.. كقػج سػمع كالتػازف بيغ عبػدية اإلنداف السصم
الترػر اإلسالمي في ىحا الرجد مغ كل اليدات كاألرجحػات التػي تعػاكرت السػحاىب 
كالسعتقػجات كالترػػرات .. مػػا بػيغ تأليػػو اإلندػاف فػػي صػػره الكثيػػخة. كتحقيػخ اإلندػػاف 

 إلى حج الدراية كالسيانة.
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ية، كحؿيقة العبػدية. كبيغ إف اإلسالـ يبجأ ؼيفرل فراًل تامًا  كاماًل بيغ حؿيقة األلـػ
ية كخرائز العبػدية. بحيث ال  ية كمقاـ العبػدية. كبيغ خرائز األلـػ مقاـ األلـػ

:  تقـػ شبية أك غبر حػؿ ىحا الفرل الحاسع الجاـز
 فال يذاركو أحج في ماـية أك حؿيقة.… هللا" ليذ كسثمو شيء"

 كالباشغ" فال يذاركو أحج في كجػد. وهللا "ىػ األكؿ كاآلخخ كالطاىخ
ك "كل مغ عمييػا فػاف، كيبقػى كجػو ربػظ ذك الجػالؿ كاإلكػخاـ" .. فػال يذػاركو أحػج فػي 

 بقاء.
 وهللا "ال يداؿ عسا يفعل كىع يدألػف" .. فال يذاركو أحج في سمصاف.

 ك "خالق كل شيء" .. فال يذاركو أحج في خمق.
 .. فال يذاركو أحج في رزؽ.ك "هللا يبدط الخزؽ لسغ يذاء كيقجر" 

 ك "وهللا يعمع كأنتع ال تعمسػف" .. فال يذاركو أحج في عمع.
 "كلع يكغ لو كفػًا أحج" .. فال يذاركو أحج في مقاـ.

"أـ ليػػع شػػخكاء شػػخعػا ليػػع مػػغ الػػجيغ مػػا لػػع يػػأذف بػػو هللا? " .. فػػال يذػػاركو أحػػج فػػي 
ية.كىكحا في كل خاصية مغ خرائز األل… التذخيع لمشاس   ـػ

 كاإلنداف عبج هلل ككل مخمػؽ في ىحا الػجػد.
كىػ مدتخمف في ىحه األرض، مدمط عمى كل ما فييا، مدػخخ لػو األرض كمػا فييػا 

 كمحدػب حدابو في ترسيع ىحا الكػف قبل أف يكػف:
"كإذ قػػاؿ ربػػظ لمسالئكػػة: إنػػي جاعػػل فػػي األرض خميفػػة. قػػالػا: أتجعػػل فييػػا مػػغ يفدػػج 

نحػغ ندػبح بحسػجؾ كنقػجس لػظ? قػاؿ: إنػي أعمػع مػا ال تعمسػػف. فييا كيدػفظ الػجماء، ك 
كعّمػع آدـ األسػساء كميػا، ثػع عخضػيع عمػى السالئكػة، فقػاؿ: أنبئػػني بأسػساء ىػػؤالء إف 
كشتع صادقيغ. قالػا: سبحانظ! ال عمع لشا إال ما عمستشا، إنظ أنت العميع الحكيع. قػاؿ: 

، قػػػاؿ: ألػػػع أقػػل لكػػػع: إنػػػي أعمػػػع غيػػػب يػػا آدـ أنبػػػئيع بأسػػػسائيع. فمسػػػا أنبػػأىع بأسػػػسائيع
 (ٖٖ-ٖٓالدساكات كاألرض، كأعمع ما تبجكف كما كشتع تكتسػف?". )البقخة: 

يكػػف فػي أرفػع مقاماتػو، كفػي خيػخ حاالتػو، حػيغ يحقػق مقػاـ  -كسػا أسػمفشا–كاإلنداف 
يكػػف فػي أقػـػ حػاالت فصختػو، كأحدػغ حػاالت  -في ىحه الحالة–العبػدية هلل. إذ أنو 

 كأصجؽ حاالت كجػده.كسالو، 
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فػػي مقػػاـ  -صػػمى هللا عميػػو كسػػمع–كمقػػاـ العبػديػػة هلل ىػػػ الػػحؼ كصػػف بػػو رسػػػؿ هللا 
كىػ الحؼ جعمو هللا غاية الػجػد  -كسا ذكخنا مغ قبل–الػحي كمقاـ اإلسخاء كالسعخاج 

 اإلنداني كىػ يقػؿ: "كما خمقت الجغ كاإلنذ إال ليعبجكف".
ـ، ىػػػػ الػػػحؼ يعرػػػسيع جسيعػػػًا مػػػغ عبػديػػػة العبيػػػج كسػػػا أف ؾيػػػاـ الشػػػاس فػػػي ىػػػحا السقػػػا

لمعبيػػج، كىػػػ الػػحؼ يحفػػع ليػػع كخامػػاتيع جسيعػػًا، عمػػى اخػػتالؼ مخاكػػدىع الجنيػيػػة، كىػػػ 
عػػػغ  -فػػػي الػقػػػت ذاتػػػو–الػػػحؼ يخفػػػع جبػػػاىيع فػػػال تشحشػػػي إال هلل، كىػػػػ الػػػحؼ يكفػػػييع 

ع التقػػػ االستكبار في األرض بغيخ الحق، كالعمػػ فييػا كالفدػاد، كيدػتجير فػي قمػػبي
لمسػػػػلى الػاحػػػج، الػػػحؼ يتدػػػاكػ أمامػػػو العبيػػػج. كيػػػخفس أف يػػػجعى أحػػػج العبيػػػج لشفدػػػو 
يػػة، ؼيذػػخع لمشػػاس فػػي شػػؤكف حيػػاتيع بغيػػخ سػػمصاف مػػغ هللا، كيجعػػل  خرػػائز األلـػ

 ذاتو مرجر الدمصاف، كإرادتو شخيعة لبشي اإلنداف!
كعطستػػػػو بػػػػيغ رفعػػػة اإلندػػػاف  -فػػػي الترػػػػر اإلسػػػالمي–كمػػػغ ثػػػع فإنػػػو ال تعػػػػارض 

يػػػة كبخرائرػػػيا  -سػػػبحانو–ككخامتػػػو كفاعميتػػػو، كبػػػيغ عبػديتػػػو هلل  كتفػػػخد هللا باأللـػ
 جسيعًا.

أف تخمػػع عشػػو عبػديتػػو هلل، أك  –عشػػجما يػػخاد رفػػع اإلندػػاف كتكخيسػػو  –كال حاجػػة إذف 
تزاؼ إلى ناسػتيتو الىػتية ليدت لو، كسا احتاج رؤساء الكشيدة كالسجامع السقجسػة 

 كيكبِّخكه! -عميو الدالـ–طسػا عيدى أف يفعمػا، ليع
"كلقػػج كفػػخ الػػحيغ قػػالػا: إف هللا ىػػػ السدػػيح ابػػغ مػػخيع. كقػػاؿ السدػػيح: يػػا بشػػي إسػػخائيل 
اعبجكا هللا ربي كربكع. إنو مغ يذخؾ باّلل فقج  حّخـ هللا عميو الجشة. كمػأكاه الشػار، كمػا 

ثػػة. كمػػا مػػغ إلػػو إال إلػػو لمطػػالسيغ مػػغ أنرػػار. لقػػج كفػػخ الػػحيغ قػػالػا: إف هللا ثالػػث ثال
كاحج. كإف لع يشتيػا عسا يقػلػف ليسّدّغ الحيغ كفخكا مشيع عحاب أليع. أفال يتػبػف إلى 
هللا كيدتغفخكنو? وهللا غفػر رحػيع. مػا السدػيح ابػغ مػخيع إال رسػػؿ قػج خمػت مػغ قبمػو 

أنػى الخسل، كأمو صجيقو، كانا يأكالف الصعاـ. انطخ كيف نبيغ ليع اآليات، ثع انطػخ 
 (٘ٚ-ٕٚيؤفكػف".)السائجة: 

كىكػػحا تتػػػازف ىػػحه السرػػادر .. كػػل بحدػػبو .. كتتشاسػػق فػػي إمػػجاد الكػػائغ اإلندػػاني 
بالسعخفػػة. كيتػػػازف الترػػػر اإلسػػالمي، فػػال يذػػط كال يزػػصخب كال يتػػأرجح بػػيغ ىػػحه 

 السرادر، كال يؤّلو ما ليذ مشيا بإلو!
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تػجيو اإلدراؾ البذػخؼ إلػى مػا فػي  كمسا يالحع بػضػح في مشيج التخبية القخآني كثخة
الكػف، كما في األنفذ، مغ أمارات كآيات، كتػجيو ىحا اإلدراؾ إلػى مرػاحبة صػشعة 

فػػؽ أنيػا تشبػو اإلدراؾ البذػخؼ إلػى –هللا في األنفذ كاآلفاؽ. ذلظ أف ىحه السرػاحبة 
معخفة الرانع مغ صػشعتو، كإجاللػو بػإدراؾ عطستػو مػغ عطسػة صػشعو، كحبػو بػإدراؾ 

فيي في الػقت ذاتو تصبع اإلدراؾ اإلنداني بخرائز تمظ الرشعة:  –سة أنعسو عط
مػػغ دقػػة كتشاسػػق كانتطػػاـ، ال خمػػل ؼيػػو كال ترػػادـ كال تفػػاكت. كسػػا تصبعػػو بسػحياتيػػا 
كػحلظ مػغ سػشغ كحقػائق كمقػخرات .. كلػيذ بالقميػل مػثاًل اف يشصبػع فػي حػذ اإلندػػاف 

ؿ ىػػحا الكػػػف، كفػػي أحػػػاؿ البذػػخ، كفػػي كشػعػره مػػغ متابعػػة التغيػػخ السدػػتسخ فػػي أحػػا
أحػاؿ الشفذ، أف الجكاـ هلل كحجه، الحؼ يغيخ كال يتغيخ. كأف كل شيء حائل أك زائل، 
إال الحي الحؼ ال يسػت. الرسج الثابت السقرػد.. كليذ بالقميػل مػثاًل أف يشصبػع فػي 
 حػػػذ اإلندػػػاف كشػػػعػره مػػػغ مالحطػػػة ثبػػػات الدػػػشغ التػػػي تحكػػػع ذلػػػظ التغيػػػخ، كثبػػػات
الشامػس الحؼ يتع بو التبجؿ كالتحػر، أف األمػر ال تسزي جدافًا، كأف الحياة لع تػجج 
سػجػ، كأف اإلندػاف غيػػخ متػخكؾ لقػػى. كإنسػا ىػػػ التػجبيخ كالتقػػجيخ، كاالبػتالء كالجػػداء، 

 كالعجؿ الراـر الجقيق في تقجيخ السريخ..
 كىكحا .. كىكحا .. مسا سشحكخ مشو الكثيخ.  

ػجيػو إلػى ىػحه السرػػادر، كالطػاىخة فػي الكػػف كالسكشػنػة فػي الػػشفذ، كمػغ ثػع يكثػخ الت
لتمقي السعخفة مغ كتاب هللا السفتػح، كتمقي السعخفة مغ كتاب هللا السقخكء. في تشاسػق 
كتػػػازف، يجسػػع يػػغ مرػػادر السعخفػػة كميػػا، فػػي غيػػخ ترػػادـ كال تعػػارض، كفػػي غيػػخ 

رػمات التي رأيشا أمثمة مشيػا تأليو كال تحقيخ، كفي غيخ خرػمات صغيخة، كتمظ الخ
 في تاريخ الفكخ الغخبي الرغيخ!
إلغػاء اإلدراؾ البذػخؼ،  –كسرػجر أساسػي لمسعخفػة  –كمغ ثع ال يقتزي ؾياـ الػػحي 

جػػل كعػػال كتشػػده عػػغ  –كسػػا ال يقتزػػي كجػػػد الكػػػف إلغػػاء ىػػحا العقػػل، أك إلغػػاء هللا 
 كعبيج الغخبييغ! الترػرات السصسػسة البائدة، التي يتعبج ليا الغخبيػف!

كالتػػازف بػيغ فاعميػة "اإلندػػاف" كفاعميػة الكػػف. كبػيغ مقػػاـ اإلندػاف كمقػاـ الكػػف. كقػػج 
سػمع الترػػر اإلسػالمي فػي ىػحه الشقصػة مػغ جسيػع األرجحػات، كجسيػع التقمبػات التػػي 

 صاحبت الفكخ البذخؼ، كمسا انحخؼ عغ مشيج هللا.
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اإلنداف، حيغ يخاجػع ركػاـ الفمدػفات كتتزح استقامة الترػر اإلسالمي تجاه الكػف ك 
 كالترػرات كالسعتقجات السختمفة.

يكفل ليحا اإلندػاف مقامػو  -مع عجـ احتقار الػجػد الكػني –كتكخيع الػجػد اإلنداني 
ككخامتػو، كيجعػل حياتػو كمقّػماتػو أكػـخ مػغ أف تسػّذ فػي سػبيل تػػفيخ أيػة ؾيسػة ماديػة 

 ية كباإلبجاع في عالع السادة.أخخػ. كذلظ مع عجـ اإلخالؿ بالؿيع الساد
كىشػاؾ ألػػاف شػتى مػغ ىػحا التػػػازف فػي الترػػر اإلسػالمي، ال نسمػظ تتبعيػا كعخضػػيا 

إنسػا نحػغ نثبػت ىػحه الشسػاذج، لتكػػف ىػي  –كال حتػى مجػخد اإلشػارة  –ىشػا بالتفرػيل 
 (…اإلشارة التي يتبعيا الشاضخ في ىحا السشيج، إلى نياية الصخيق) 

=================== 
 اإليجابيـــة

كَف ِإَلػػى َعػػاِلِع قػػاؿ تعػػالى : }َكُقػػِل اْعَسُمػػػْا َفَدػػَيَخػ ّللّاُ َعَسَمُكػػْع َكَرُسػػػُلُو َكاْلُسْؤِمُشػػػَف َكَسػػُتَخدُّ
َياَدِة َفُيَشبُِّئُكع ِبَسا ُكشُتْع َتْعَسُمػَف{ )  ( سػرة التػبة٘ٓٔاْلَغْيِب َكالذَّ

المي ىػػػي .. اإليجابيػػػة .. اإليجابيػػػة كالخاصػػػية الخامدػػػة البػػػارزة فػػػي الترػػػػر اإلسػػػ
بػػالكػف كالحيػػاة كاإلندػػاف. كاإليجابيػػة الفاعمػػة كػػحلظ  -سػػبحانو–الفاعمػة فػػي عالقػػة هللا 

مغ ناحية اإلنداف ذاتػو. فػي حػجكد السجػاؿ اإلندػاني .. كسػا أشػخنا إلػى ذلػظ مػغ قبػل 
 إشارات مجسمة..

. كالكساؿ اإلليي لػيذ إف الرفات اإلليية في الترػر اإلسالمي ليدت صفات سمبية
فػػي الرػػػرة الدػػمبية التػػي جالػػت فػػي ترػػػر أرسػػصػ. كليدػػت مقرػػػرة عمػػى بعػػس 
جػانػػػب الخمػػػق كالتػػػجبيخ كسػػػا ترػػػػر الفػػػخس فػػػي صػػػفات "ىخمػػػد" إلػػػو الشػػػػر كالخيػػػخ 
كاختراصػػاتو كصػػفات "أىخمػػاف" إلػػو الطػػالـ كالذػػخ كاختراصػػاتو. كليدػػت محػػجكدة 

كليدت محػجكدة بحػجكد شػعب كترػػرات  بجرجة مغ درجات الخمق كترػر أفمػشيغ.
بشي إسخائيل. كليدت مختمصة أك متمبدة بإرادة كيشػنة أخخػ، كبعس ترػرات الفػخؽ 
السدػػيحية. كليدػػت معجكمػػة عمػػى اإلشػػالؽ، كسػػا تقػػػؿ السػػحاىب الساديػػة، التػػي تشفػػي 

 إلى آخخ ىحا الخكاـ..… كجػد اإللو الحي السخيج 
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سػػالمي الػاضػػح الرػػخيح السػػخيح، أف نثبػػت كلعمػػو يحدػػغ قبػػل أف نعػػخض الترػػػر اإل
مجساًل سخيعًا ليحه الترػرات التي أشخنا إلييا. أك ليحا الخكاـ، الحؼ أشخنا إلػى شػيء 

 مشو في أكائل ىحا الكتاب كفي ثشاياه:
"محىب أرسصػ في اإللو أنو كائغ أزلي أبجؼ، مصمق الكساؿ، ال أكؿ لػو كال آخػخ، كال 

العسػل شمبػػًا لذػيء. وهللا غشػػي عػغ كػل شمػػب. كقػج كانػػت عسػل لػو كال إرادة! مػػح كػاف 
اإلرادة اختيارًا بيغ أمػخيغ، وهللا قػج اجتسػع عشػجه األصػمح األفزػل مػغ كػل كسػاؿ، فػال 
حاجػػة إلػػى االختيػػار بػػيغ صػػالح كغيػػخ صػػالح، كال بػػيغ فاضػػل كمفزػػػؿ. كلػػيذ مسػػا 

خمجؼ، ال أف يبتػػجغ العسػل فػػي زمػػاف، ألنػػو أيػػجؼ سػػ -فػػي رأؼ أرسػػصػ–يشاسػب اإللػػو 
يصخأ عميو شارغ يجعػه إلى العسل، كال يدتجج عميو مغ ججيج فػي كجػػده السصمػق بػال 
أكؿ كال آخخ، كال ججيج كال قجيع. ككل ما يشاسب كسالو فيػ الدعادة بشعسة بقائو، التي 

 ال بػية كراءىا، كال نعسة فػقيا كال دكنيا، كال تخخج مغ نصاقيا عشاية تعشيو!
–سصمػػق الكسػػاؿ، ال يعشيػػو أف يخمػػق العػػالع، أك يخمػػق مادتػػو األكلػػى "فاإللػػو الكامػػل ال
كلكغ ىحه "الييػلي" قابمة لمػجػد، يخخجيػا مػغ القػػة إلػى الفعػل شػػقيا  -كىي الييػلي

إلػى الػجػػد، الػػحؼ يؽػيس عمييػا مػػغ قبػل اإللػو، فيػػجفعيا ىػحا الذػػؽ إلػػى الػجػػد، ثػػع 
ىا، فتتحػخؾ كتعسػل، بسػا فييػا مػغ يجفعيا مغ الشقز إلى الكسػاؿ السدػتصاع فػي حػجكد

الذػػػؽ كالقابميػػػة، كال يقػػػاؿ عشيػػا: إنيػػػا مػػػغ خمقػػػة هللا، إال أف تكػػػف الخمقػػػة عمػػػى ىػػػحا 
 االعتبار") (.

كالفخس كانػا يعتقػجكف بالثشػيػة، كيجعمػػف لمخيػخ إليػًا ىػػ "ىخمػد". قجرتػو كاختراصػو 
مػػػػػاف" قجرتػػػػػو مقرػػػػػػراف عمػػػػػى عػػػػػالع الشػػػػػػر كالخيػػػػػخ. كيجعمػػػػػػف لمذػػػػػخ إليػػػػػًا ىػػػػػػ "أىخ 

كاختراصو مقرػراف عمى عالع الطالـ كالذخ. كىسا أخػاف مػلػداف إللو قجيع اسسو 
 "زركاف"!

"كزعسػا أف مسمكة الشػر كمسمكة الطالـ كانتا قبل الخميقة مشفرمتيغ، كأف ىخمد شفق 
في مسمكتو يخمق عشاصخ الخيخ كالخحسة. كأىخماف غافل عشو في قخاره الدػحيق. فمسػا 

ـػ ليدتصمع خبخ أخيو، راعو المسعاف مغ جانب مسمكة أخيو، فأشػفق عمػى نطخ ذات ي
نفدػػو مػػغ العاؾبػػة. كعمػػع أف الشػػػر كشػػيظ أف يشتذػػخ كيدػػتؽيس، فػػال يتػػخؾ لػػو مػػالذًا 

كىػػي شػػياشيغ  –يعترػػع بيػػغ كيزػػسغ ؼيػػو البقػػاء. فثػػار، كثػػارت معػػو خالئػػق الطػػالـ 
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ئػػػث كاألرزاء) (.. الػػػخ" فأحبصػػػت سػػػعي ىخمػػػد! كمػػػألت الكػػػػف بالخبا -الذػػػخ كالفدػػػاد
 كاحتجمت السعخكة كما تداؿ(.ٓ

أما "أفمػشيغ" الحؼ عاش فػي الدػشػات األكلػى مػغ القػخف الثالػث لمسػيالد .. فإنػو يغمػػ 
ؼيسا يخاه تشدييا إلليو األحج، حتى يتجػاكز كػل معقػػؿ. فػإذا كػاف أرسػصػ يػخػ أف مػغ 

ال يفكػػػػخ إال فػػػػي أشػػػػخؼ كسػػػػاؿ إليػػػػو أال يذػػػػعخ بغيػػػػخ ذاتػػػػو، كأال يفكػػػػخ إال فػػػػي ذاتػػػػو 
السػجػدات. كذاتو ىي أشخؼ السػجػدات. كأنو ال يعمع السػجػػدات ألنيػا أقػل مػغ أف 
يعمسيا.. إذا كاف تشديو أرسصػ إلليو كقف بو عشػج ىػحا الحػج، فػإف أفمػػشيغ راح يػدعع 

 أف مغ كساؿ إليو األحج أنو ال يذعخ بحاتو كحلظ! ألنو يتشده عغ ذلظ الذعػر!
سحىب يقتزي كسائط متعجدة لخبط الرمة بيغ ىػحا اإللػو "األحػج" السصمػق "كبجيو أف ال

الرفاء، كبغ السخمػقات العمػيػة، كىػحه السخمػقػات الدػفمية. كال سػيسا خالئػق الحيػػاف 
 السخكب في األجداد.

"كىكػػحا لػػـد أفمػػػػشيغ أف يقػػػؿ: إف الػاحػػػج خمػػق العقػػل. كإف العقػػػل خمػػق الػػػخكح. كإف 
السػجػدات. عمى التختيب الحؼ يشحجر شػرًا دكف شػر، إلى  الخكح خمقت مادكنيا مغ

 عالع الييػلي، أك عمع السادة كالفداد!" ) (.
في خمق العقل.. ثع تشتيي ميستػو  -عشج أفمػشيغ –كمغ ثع يشحرخ اختراص اإللو 

 عشج ذاؾ!
فيػػػػ إلػػػو إسػػػخائيل  –كسػػػا تخسػػسو ترػػػػراتيع السشحخفػػػة  –أمػػا إلػػػو بشػػػي إسػػػخائيل "ييػػػػا" 

ص! الحؼ يغار مغ عبادة شعب إسخائيل ل لية الغخيبػة، فيثػػر كيغزػب كيحصػع الخا
كيشػػتقع. حتػػى إذا عػػاد الذػػعب إليػػو رضػػى كاسػػتخاح. ككػػف عػػغ الشقسػػة كالتػػجميخ. كنػػجـ 

 عمى ما فعل بذعبو السختار!
كالترػرات الكشدية عغ شبيعػة السدػيح كإرادتػو، كتمبدػيسا بالالىػتيػة، سػبق أف أشػخنا 

"تيو كركاـ"، كىي تجعل إرادة هللا متمبدة أك متجدسة في إرادة السديح  إلييا في فرل
 .. إلى أخخ ىحا الخكاـ) (!

ككحلظ أشخنا إلى ترػرات الػضعييغ السادييغ السختمفػة بسػا ؼيػو الكفايػة. فيخجػع إلييػا 
 ىشاؾ) (.

 يح: كاآلف نشتقل مغ ىحا الخكاـ الستشاثخ إلى الترػر اإلسالمي السدتؿيع الػاضح السخ 
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يتعامػل مػع إلػو مػجػػػد. خػالق. مخيػج. مػػجبخ.  -فػي الترػػر اإلسػػالمي –إف اإلندػاف 
مييسغ. قادر. فعاؿ لسا يخيج.. كامل اإليجابية كالفاعمية.. إليو يخجع األمخ كمػو. كإلػى 
إرادتو يخجع خمق ىحا الكػف ابتجاء، ككل انبثاقة ؼيو بعج ذلظ، ككل حخكة. ككل تغيػخ 

–ي ىػػحا الكػػػف شػػيء إال بإرادتػػو كعمسػػو كتقػػجيخه كتػػجبيخه. كىػػػ ككػػل تصػػػر. كال يػػتع فػػ
مباشخ بإرادتو كعمسو كتجبيخه لكػل عبػج مػغ عبػاده، فػي كػل حػاؿ مػغ أحػالػو  -سبحانو

 كلكل حي كلكل شيء كفي ىحا الػجػد كحلظ.
كيحفل القخآف الكخيع بتقخيخ ىحه الحؿيقة األساسية الكبيخة في الترػر اإلسالمي، بكل 

شكاليا، كييتع بعخض مطاىخىا في كل جانػب مػغ جػانػب الكػػف، كفػي كػل صػرىا كأ
 صػرة مغ صػرىا الستججدة التي ال تحرى:

"إف ربكػػع هللا الػػحؼ خمػػق الدػػساكات كاألرض فػػي سػػتة أيػػاـ، ثػػع اسػػتػػ عمػػى العػػخش، 
ُيغذػػػى الميػػػل الشيػػػار يصمبػػػو حثيثػػػًا، كالذػػػسذ كالقسػػػخ كالشجػػػـػ مدػػػخخات بػػػأمخه، أال لػػػو 

 (ٗ٘مخ، تبارؾ هللا رب العالسيغ".)األعخاؼ: الخمق كاأل
بخالئقػػو كميػػا، ىػػي مفػػخؽ الصخيػػق بػػيغ  -سػػبحانو–إف ىػػحه اإليجابيػػة فػػي عالقػػة هللا 

العقيجة الججية السؤثخة، كالعقيجة الرػرية الدمبية. كشسػؿ ىحه اإليجابية كتػحجىا، ىػ 
اإلندػػاني، كالتسػػدؽ مفػػخؽ الصخيػػق كػػحلظ، بػػيغ التجسػػع فػػي الكيشػنػػة اإلندػػانية كالشذػػاط 

 في ىحه الكيشػنة كنذاشيا الحيػؼ.
كترػػػر اإلندػػاف إلليػػو، كتعمػػق صػػفاتو بالحيػػاة اإلندػػانية، ىػػػ الػػحؼ يحػػجد ؾيسػػة ىػػحا 

 اإللو في نفدو، كسا يحجد نػع استجابتو ليحا اإللو!
أك ال  –كفخؽ كبيخ بيغ اإلنداف الحؼ يترػر أف إليو ال يحفل بو، كال يحذ بػجػده 

كاإلندػاف الػحؼ يحػذ كيعمػػع أف هللا  –جػػده أصػاًل كسػا يقػػؿ بعػػس الفالسػفة! يعمػع بػ 
 ىػ خالقو كرازقو، كمالظ أمخه كمو في الجنيا كاآلخخة..
أك مػع آليػػة  -كسػا يقػػؿ الفػخس –كفػخؽ كػحلظ بػيغ الػحؼ يتعامػل مػع إليػػيغ متشػازعيغ 

رادة كاحػػػجة، متفخقػػػة كسػػػا تقػػػػؿ الػثشيػػػات األخػػػخػ، كالػػػحؼ يتعامػػػل مػػػع إلػػػو كاحػػػج. لػػػو إ
كمػػشيج كاحػػج. يعمػػع عبػػاده عمػػى كجػػو الزػػبط كالتحجيػػج مػػا يخيػػجه مػػشيع فيخضػػى، كمػػا 

 يكخىو مشيع ؼيدخط!
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كفػػػخؽ كػػػحلظ بػػػيغ الػػػحؼ يتعامػػػل مػػػع إلػػػو شػػػيػاني. متعجػػػخؼ. ضػػػالع. متيػػػػر. متقمػػػب 
: "زيػس" أك "جػبيتيخ" الحؼ كانػا يرػركنو "حقػدًا. -بدعسيع–األىػاء كإلو اإلغخيق 

مذػػغػاًل بذػػيػات الصعػػاـ كالغػػخاـ. ال يبػػالي مػػغ شػػؤكف األربػػاب كالسخمػقػػات مػػا لػػجكدًا. 
يعيشػػو عمػػى حفػػع سػػمصانو، كالتسػػادؼ فػػي شػيانػػو. ككػػاف يغزػػب عمػػى "اسػػقػالب" إلػػو 

ألنػػو يػػجاكؼ السخضػػى، ؼيحخمػػو جبايػػة الزػػخيبة عمػػى أركاح السػػػتى  -بػػدعسيع–الصػػب 
ككػاف يغزػب عمػى "بخكمثيػػػس" الػحيغ يشتقمػػف مػغ ضيػخ األرض إلػى بػػاشغ الياكيػة! 

ألنو يعّمع "اإلنداف" اف يدتخجما لشار في الرػشاعة،  -بدعسيع–إلو السعخفة كالرشاعة 
كأف يتخح مغ السعخفة قػة تزارع قػة األرباب. كقج حكع عميو بالعقاب الجائع، فمع يقشع 

فقيػػجه بسػتػػو، كال بإقرػػائو عػػغ حطيػػخة اآلليػػة، بػػل تفػػشغ فػػي اختػػخاع ألػػػاف العػػحاب لػػو. 
إلى جبل سحيق، كأرسل عميػو جػػارح الصيػخ تػشير كبػجه شػػاؿ الشيػار، حتػى إذا جػغ 
الميػػل عػػادت سػػميسة فػػي بجنػػو، لتعػػػد الجػػػارح إلػػى نيذػػيا بعػػج مصمػػع الذػػسذ كال يػػداؿ 

كأنػػو كػػاف … " ىكػػحا دكاليػػظ فػػي العػػحاب الػػجائع مػػخدكد الذػػفاعة مخفػػػض الػػجعاء") ( 
لسػجارة الذػسذ فػي مصمعيػا، حػحرًا  -بػدعسيع–سػاـ يخادع زكجتو "ىيخة" كيخسػل إلػو الغ

مغ ىبػب زكجتو الغيخػ عميػو مػع مصمػع الشيػار، كمفاجأتػو بػيغ عذػيقاتو عمػى عػخش 
 "األكليسب") (..

فػػخؽ بػػيغ الػػحؼ يتعامػػل مػػع إلػػو كيػػحا كيدػػتسج مشػػو أخالقيػػغ كالػػحؼ يتعامػػل مػػع "هللا" 
كمػػػا بصػػػغ، كيشيػػػى عػػػغ  العػػادؿ، الكػػػخيع، الػػػخحيع الػػػحؼ يكػػػخه الفػػػػاحر مػػا ضيػػػخ مشيػػػا

 الدػء. كيحب التػابيغ كيحب الستصيخيغ..
كأخيػخًا .. فيشػاؾ فػارؽ ىائػل بػيغ اإلندػاف الػحؼ يطػغ أف إليػو ىػػ "الصبيعػة" الخخسػاء 
الرساء، التي ال تصالبو بعقيجة كال شعيخة، كال مشيج كال نطاـ حياة، كال خمق كال أدب، 

كلػيذ ليػا ىػي إدراؾ ابتػجاء. كمػغ ثػع  كال ضسيخ كال سمػؾ. كال تحػذ بػجػػده أصػاًل.
عمػى خيػخ أك  -مػغ ثػع–فيي ال تحذ كال تعػي، كال تػجرؼ بخيػخ أك شػخ. كال تحاسػب 

شخ .. كاإلنداف الحؼ يعخؼ أف إليو "هللا" الحي الحؼ ال يسػت. الرسج السقرػد في 
الحاجػػػات. الخقيػػػب الػػػحؼ ال يغفػػػل. الحدػػػيب الػػػحؼ ال يشدػػػى. العػػػادؿ الػػػحؼ ال يطمػػػع. 

يع الحؼ يجيب السزصخ إذا دعاه كيكذف الدػء.. إلى آخػخ صػفات هللا كأسػسائو الخح
 الحدشى..
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إف األمػػخ مختمػػف جػػجًا .. كمػػغ ثػػع ىػػػحه الؿيسػػة الكبػػخػ ليػػحه الخاصػػية فػػي الترػػػػر 
اإلسالمي .. كلقج عشى اإلسالـ عشاية بالغة بتقخيخ ىحه الحؿيقة فػي ترػػر السدػمسيغ 

بحانو فػػي حيػػاتيع كتػسػػيعو كتعسيقػػو .. ككانػػت حيػػاة كتػكيػػجىا. كتقخيػػخ "كجػػػد" هللا سػػ
الجساعػػة السدػػمسة األكلػػى فػػي ضػػالؿ الػػػحي الستالحػػق، الستعمػػق بػاقػػع حيػػاتيع، كبسػػا 
ييجذ كحلظ في ضسائخىع، مثاًل حيًا، كتخجسة عسمية، ليحه الحؿيقة.. فقج رأيشا يػج هللا 

يػميػػػة، كأعسػػػاليع تتػػػجخل جيػػػخة، كعيشػػػو تمحػػػع، كسػػػسعو يخعػػػى، أحػػػػاليع ال -سػػػبحانو–
 الذخرية، كحياتيع الفخدية كالجساعية.

لقػػج شػػيجنا العشايػػة اإللييػػة تتػػجخل عالنيػػة فػػي شػػأف أسػػخة صػػغيخة فقيػػخة مغسػػػرة لتقػػخر 
 -صػمى هللا عميػو كسػمع–حكع هللا في قزية بيغ امخأة كزكجيػا. حػيغ لػع يجػج الخسػػؿ 

 فييا رأيًا:
كي إلػى هللا. وهللا يدػسع تحاكركسػا. إف "قج سسع هللا قػؿ التي تجادلظ في زكجيا كتذت

 (ٔالخ". )السجادلة: … هللا سسيع بريخ
 -بعػػج التػحيػػج–كالقػػخآف كمػػو معػػخض ىػػحه "اإليجابيػػة" كىػػي أسػػاس الترػػػر اإلسػػالمي 

كىػي التػي تتجمػى فييػػا حؿيقػة التػحيػج. فالتػحيػج اإلسػػالمي يستػاز بأنػو تػحيػج الفاعميػػة 
 ي الحؼ يرفو أرسصػ، أك يرفو أفمػشيغ!كالتأثيخ كليذ مجخد التػحيج الدمب

كاسػػػتقخار ىػػػحه الحؿيقػػػة فػػػي ضػػػسيخ الجساعػػػة السدػػػمسة األكلػػػى ىػػػػ الػػػحؼ أنذػػػأ ىػػػحه 
السجسػعة الفخيجة السستازة في تػاريخ البذػخية كمػو عمػى اإلشػالؽ، كبػجكف اسػتثشاء. فقػج 
عاشػػػا ىػػحه الحؿيقػػة. عاشػػػىا حيػػة فػػي نفػسػػيع. عاشػػػىا ليػػل نيػػار، كصػػباح مدػػاء. 

شػػػػىا كسػػػا يعيذػػػػف حيػػػاتيع اليػميػػػة الػاقعػػػة. عاشػػػػا مػػػع هللا. يحدػػػػف كجػػػػده فػػػي عا
نفػسػػيع كفػػي حيػػاتيع أعسػػق مػػغ حػػذ المسػػذ كالخؤيػػة. عاشػػػا فػػي كشفػػو كفػػي رعايتػػو. 

تتػػجخل تػػجخاًل مباشػػخًا فػػي  -سػػبحانو–كعاشػػػا تحػػت عيشػػو كفػػي رقابتػػو. كالتسدػػػا يػػجه 
خقبيػػا، كتخشػػجىع، كتعّقػػب عمػػييع فػػي الرػػغيخ كالكبيػػخ مػػغ أمػػػرىع، كتشّقػػل خصػػاىع، كت

الرغيخة كفي الكبيخة.. كمغ ثع كػانػا ىػحا الػحؼ كػانػا: مػغ الحداسػية كالصسأنيشػة معػًا. 
كمغ اليقطة كالخاحة معًا. كمغ التػكل كالفاعمية معًا. كمػغ الخػػؼ كالصسػع معػًا. كمػغ 

 –الء معػػػًا كمػػػغ الخزػػػػع كاالسػػػتع -التػاضػػػع هلل كالعػػػدة بػػػاّلل–التػاضػػػع كالعػػػدة معػػػًا 
كمػغ ثػع صػشع هللا بيػع فػي ىػحه األرض مػا  –الخزػع هلل كاالستعالء عمػى أعػجاء هللا 
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صشع مغ الرالح كالعسار، كمغ الخفعة كالصيارة، مسػا لػع يدػبق كلػع يمحػق فػي تػاريخ 
 …بشي اإلنداف 

كالرػػػفحة األخػػػخػ لإليجابيػػػة فػػػي الترػػػػر اإلسػػػالمي .. ىػػػي إيجابيػػػة اإلندػػػاف فػػػي 
 ية السؤمغ بيحه العقيجة في كاقع الحياة عمى كجو خاص.الكػف. كإيجاب

إف ىحا الترػػر مػا يكػاد يدػتقخ فػي الزػسيخ، حتػى يتحػخؾ ليحقػق مجلػلػو فػي صػػرة 
عسمية، كليتخجع ذاتو، في حالة كاقعية. كالسؤمغ بيحا الجيغ ما يكاد اإليساف يدتقخ في 

 كفي الكػف مغ حػلو.ضسيخه حتى يحذ أنو قػة فاعمة مؤثخة. فاعمة في ذات نفدو، 
إف الترػر اإلسالمي ليذ ترػرًا سمبيًا يعير في عالع الزسيخ. قانعًا بػجػده ىشاؾ 
فػػػي صػػػػرة مثاليػػػة نطخيػػػة! أك ترػػػػؼية ركحانيػػػة! إنسػػػا ىػػػػ "ترػػػسيع" لػاقػػػع مصمػػػػب 
إنذػاؤه، كفػػق ىػػحا الترػػسيع. كشالسػا ىػػحا الػاقػػع لػػع يػجػػج فػال ؾيسػػة لػػحلظ الترػػسيع فػػي 

 اره حافدًا ال ييجأ لتحقق ذاتو.ذاتو، إال باعتب
كمغ ثع يجج دائسًا ىاتفًا ممحًا في … ىحا ما يثيخه الترػر اإلسالمي في شعػر السدمع

أعساقو، ييب بو إلى تحقيق ىحا الترػر فػي دنيػا الػاقػع، كيؤرقػو، حتػى ييػب لمعسػل، 
تتسثػل ؼيػو  كيفخغ شاقتو اإليسانية كميا في ىحا العسل اإليجابي البشاء. كفي إنذاء كاقػع

 ىحه العقيجة في حياة الشاس.
كحيثسػػا ذكػػخ اإليسػػاف فػػي القػػخآف أك ذكػػخ السؤمشػػػف، ذكػػخ العسػػل، الػػحؼ ىػػػ التخجسػػة 
الػاقعية لإليساف، فميذ األمخ مجخد مذاعخ. إنسا ىػ مذاعخ ُتفخَّغ في حخكة، إلنذاء 

 .. كاقع، كفق "الترسيع" اإلسالمي لمحياة، أك كفق الترػر اإلسالمي لمحياة
كجاىجكا بأمػاليع كأنفديع في  -ثع لع يختابػا –"إنسا السؤمشػف الحيغ آمشػا باّلل كرسػلو 

 (٘ٔسبيل الو. أكلئظ ىع الرادقػف".)الحجخات: 
كىػػػػػ يػػػػؤدؼ ىػػػػحه الذػػػػيادة .. أكاًل .. فػػػػي ذات نفدػػػػو: بػػػػأف يصػػػػابق بػػػػيغ كاقػػػػع حياتػػػػو 

ترػػر الػحؼ يقػػـػ الذخرػية، فػي كػل جدئيػػة مػغ جدئيػات نذػاشو، كبػػيغ مقتزػيات ال
عميػػو اعتقػػاده. فميدػػت ىشالػػظ حخكػػة كاحػػجة مػػغ حخكػػات حياتػػو، إال كىػػػ مصالػػب بػػأف 
يذػيج فييػػا ليػػحا الػػجيغ. شػيادة عسميػػة. ال شػػيادة المدػػاف كحػجه، كال شػػيادة القمػػب معػػو 
كحلظ. كلكغ شيادة العسل السرجؽ لإليساف، السجّدع لمعياف، السشذئ آلثػاره فػي عػالع 

 الشاس.الػاقع كفي دنيا 
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فػي دعػػة اآلخػخيغ إلػى ىػحا السػشيج، كبيانػو ليػع. مدػػقًا فػي ىػحه  -ثانية–كىػ يؤدييا 
الجعػة كىحا البياف بجكافع كثيخة أكليا: دافػع أداء الذػيادة ليشجػػ مػغ هللا، كليػؤدؼ حػق 
نعستػػو عميػػو بيجايتػػػو إلػػى اإلسػػالـ.. كثانييػػػا: حػػب الخيػػخ لمشػػػاس، كىػػجايتيع إلػػى ىػػػحا 

َؼ ىػػػ إليػػػو، كالػػحؼ ال يحتجشػػو لشفدػػو، كال ألسػػختو، كال لعذػػػيختو، كال الخيػػخ الػػحؼ ُىػػجِ 
لقػمػو، كال لجشدػػو. ألنػػو يػػتعمع مػغ ىػػحا الترػػػر ذاتػػو أف البذػخ كميػػع إخػػػة.. كثالثيػػا: 

إنسا تقع عمى عاتقو ىػ، ما لػع يبػيغ ليػع  -إذا ضمػا –شعػره بأف تبعة ضالؿ الشاس 
بزػػسيخه، كتشػػػء بكاىمػػو، كقػػج عمػػع أنيػػا  كىػػي تبعػػة ثقيمػػة تشػػػء -بعػػج مػػا عػػخؼ كتبػػيغ–

كأنػػػو ىػػػػ مدػػػتخمف فييػػػا عػػػغ الخسػػػل،  -صػػػمػات هللا كسػػػالمو عمػػػييع –تبعػػػة الخسػػػل 
 كمدؤكؿ عشيا بعجىع.

"رسػػاًل مبذػػخيغ كمشػػحريغ، لػػئال يكػػػف لمشػػاس عمػػى هللا حجػػة بعػػج الخسػػل" .. )الشدػػاء: 
ٔٙ٘) 

ة الحخكػػة اإليجابيػػة، كفػػي شبيعػػة الترػػػر اإلسػػالمي ذاتػػو مػػا يحفػػد اإلندػػاف لسحاكلػػ
أف  -مػغ ترػػػره اإلسػػالمي –لتحقيػق ىػػحا السػشيج فػػي صػػرة كاقعيػػة. فالسدػمع يعػػخؼ 

"اإلنداف" قػة إيجابية فاعمة في ىحه األرض، كأنػو لػيذ عػاماًل سػمبيًا فػي نطاميػا فيػػ 
مخمػػػػؽ ابتػػػجاء ليدػػػتخمف فييػػػا. كىػػػػ مدػػػتخمف فييػػػا ليحقػػػق مػػػشيج هللا فػػػي صػػػػرتو 

عسػػػخ، كليغّيػػػخ كيصػػػّػر، كليرػػػمح، كيشّسػػػي. كىػػػػ معػػػاٌف عمػػػى ىػػػحه الػاقعيػػػة: ليشذػػػئ كي
الخالفػػة: معػػاٌف مػػغ هللا سػػبحانو بجعػػل الشػػػاميذ الكػنيػػة كشبيعػػة الكػػػف الػػحؼ يعػػير 

 ؼيو معاكنة لو.
بيػػػحا كمػػػو يدتذػػػعخ السدػػػمع أف كجػػػػده عمػػػى األرض لػػػيذ فمتػػػة عػػػابخة، إنسػػػا ىػػػػ قػػػجر 

كأف كجػػده عمػى األرض يقتزػيو … مقجكر، مخسـػ لو شخيقو ككجيتػو كغايػة كجػػده 
حخكة كعساًل إيجابيًا، في ذات نفدو. كفي اآلخخيغ مغ حػلو. كفػي ىػحه األرض التػي 

كأنػو ال يبمػػغ … ىػػ مدػتخمف فييػػا، كفػي ىػػحا الكػػف السحدػػب حدػػابو فػي ترػػسيسو 
شػػػكخ نعسػػػة هللا عميػػػو بػػػالػجػد، كنعسػػػة هللا عميػػػو باإليسػػػاف، كال يصسػػػع فػػػي الشجػػػاة مػػػغ 

 كعحابػػو، إال بػػأف يػػؤدؼ دكره اإليجػػابي فػػي خالفػػة األرض، كفػػق شػػخط هللا حدػػاب هللا
كمشيجو، كتصبيق ىحا السشيج في حياتو كفي حياة غيخه، كالجياد لجفع الفداد عغ ىحه 
األرض التي ىػ ؾػيع عمييػا كالفدػاد فػي األرض إنسػا يشذػأ عػغ عػجـ تصبيػق مػشيج هللا 
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 -حػػيغ يقػػع–كأف كزر ىػػحا الفدػػاد  –اعػػات فػػي عػػالع الػاقػػع، كدنيػػا الشػػاس، حيػػاة الجس
كاقع عمى عاتقو ىػ، ما لع يػؤد الذػيادة هلل فػي نفدػيغ كفػي غيػخه، كفػي األرض كميػا 

 مغ حػلو.
كترّػر السدمع لألمػخ عمػى ىػحا الشحػػ، ال جػـخ يخفػع مػغ ؾيستػو فػي نطػخ نفدػو، كسػا 

و، كبثقػل العػبء يخفع مغ اىتساماتو. بقجر ما يذعخه بزخامة التبعة السمقاة عمػى عاتقػ
الحؼ يحسمو، كيكجح ؼيو حتى يالقي هللا ربػو، كقػج أدػ األمانػة، كأدػ الذػيادة، ككفػى 

كشسػع فػي الشجػاة مػغ عػحاب هللا، كزحػدح عػغ  -ؼيسا يسمظ مػغ الصاقػة –بحق الشعسة 
 …الشار

=================== 
 الهاقعيــــة

( َأْك َتُكػػَف ْٜٓفُجػَخ َلَشػا ِمػَغ اأْلَْرِض َيْشُبػًعػا )"  َكَقػاُلػا َلػْغ ُنػْؤِمَغ َلػَظ َحتَّػى تَ قاؿ تعالى :
ػػَخ اأْلَْنَيػػاَر ِخاَلَلَيػػا َتْفِجيػػًخا ) ػػَساَء َكَسػػا َٜٔلػػَظ َجشَّػػٌة ِمػػْغ َنِخيػػٍل َكِعَشػػٍب َفُتَفجِّ ( َأْك ُتْدػػِقَط الدَّ

ِ َكاْلَساَلِئَكػِة َقِبػياًل ) ( َأْك َيُكػػػَف َلػَظ َبْيػػٌت ِمػْغ ُزْخػػُخٍؼ َٕٜزَعْسػَت َعَمْيَشػا ِكَدػػًفا َأْك تَػْأِتَي ِبػػاّللَّ
َؿ َعَمْيَشا ِكَتاًبا َنْقَخُؤُه ُقْل ُسْبَحاَف َربِّي  َساِء َكَلْغ ُنْؤِمَغ ِلُخِؾيَِّظ َحتَّى ُتَشدِّ َىػْل َأْك َتْخَقى ِفي الدَّ

 [ "ٖٜ-ٜٓ( ]اإلسخاء/ُٖٜكْشُت ِإالَّ َبَذًخا َرُسػاًل )
اإلسالمي ىػي .. الػاقعيػة) ( .. فيػػ ترػػر  كالخاصية الدادسة مغ خػاص الترػر

يتعامػػػل مػػػع الحقػػػائق السػضػػػػعية، ذات الػجػػػػد الحؿيقػػػي السدػػػتيقغ، كاألثػػػخ الػػػػاقعي 
اإليجػػابي. ال مػػع ترػػػرات عقميػػػة مجػػخدة، كال مػػع "مثاليػػات" ال مقابػػػل ليػػا فػػي عػػػالع 

 الػاقع، أك ال كجػد ليا في عالع الػاقع.
اة البذػػخية يحسػػل شػػابع الػاقعيػػة كػػحلظ، ألنػػو قابػػل ثػػع إف "الترػػسيع" الػػحؼ يزػػعو لمحيػػ
 …لمتحقيق الػاقعي في الحياة اإلندانية

كلكشيا في الػقت ذاتو كاقعية مثالية، أك مثالية كاقعيػة، ألنيػا تيػجؼ إلػى أرفػع مدػتػػ 
 كأكسل نسػذج، تسمظ البذخية أف ترعج إليو..

 في الترػر اإلسالمي:كسشحاكؿ ىشا شخح ىحيغ السجلػليغ مغ مجلػالت الػاقعية، 
إنو يتعامل مع الحقػائق السػضػػعية. ذات الػجػػد الحؿيقػي السدػتيقغ، كاألثػخ الػػاقعي 

 اإليجابي..
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… يتعامػػػػل مػػػػع الحؿيقػػػػة اإللييػػػػة، متسثمػػػػة فػػػػي آثارىػػػػا اإليجابيػػػػة، كفاعميتيػػػػا الػاقعيػػػػة 
 أثخة كيتعامل مع الحؿيقة الكػنية، متسثمة في مذاىجىا السحدػسة، السؤثخة. أك الست

كيتعامػػل مػػع الحؿيقػػة اإلندػػانية، متسثمػػة فػػي األناّسػػي كسػػا ىػػع فػػي عػػالع الػاقػػع.. اإللػػو 
يػة.  يػة، كبكػل خرػائز األلـػ الحؼ يتعامل معو ىحا الترػر ىػ "هللا" الستفػخد باأللـػ
كلكػغ ىػػحه الخرػػائز كميػا مػػغ عػػالع الػاقػع، ذات أثػػخ فػػي عػالع الػاقػػع، يسكػػغ إدراؾ 

يزخب العقل البذخؼ في التيو ليتسثميا عمى ىػػاه، فػي سمدػمة مػغ آثارىا الػاقعية، كال 
كلكشيػػا تتسثػػل –عمػػى شخيقػػة "السيتػػا فيديقػػا" برػػفة عامػػة  –القزػػايا السشصؿيػػة السجػػخدة 

يػػة كخرائرػػيا كاقعيػػة األثػػخ فػػي ىػػحا  -سػػبحانو–فػػي آثػػاره  فػػي ىػػحا الكػػػف.. فاأللـػ
يػػػػة، ليػػػػخػ فييػػػػا خرػػػػائز الكػػػػػف. كاإلدراؾ البذػػػػخؼ يحػػػػاؿ إلػػػػى ىػػػػحه اآلثػػػػار الػاقع

ية، مسثمة في الرشعة اإلليية:  األلـػ
"فدبحاف هللا حيغ تسدػف كحيغ ترػبحػف. كلػو الحسػج فػي الدػساكات كاألرض كعذػيا 
كحيغ ُتطيخكف. يخخج الحي مغ السيت، كيخخج السيت مغ الحي، كيحػي األرض بعػج 

بذػخ تشتذػػخكف.  مػتيػا، ككػحلظ تخخجػػف. كمػغ آياتػو أف خمقكػػع مػغ تػخاب، ثػع إذا أنػتع
كمغ آياتو أف خمق لكع مغ أنفدكع أزكاجًا لتدكشػا إلييا كجعل بيشكع مػدة كرحسػة، إف 
في ذلػظ آليػات لقػـػ يتفكػخكف. كمػغ آياتػو خمػُق الدػساكات كاألرض كاخػتالؼ ألدػشتكع 
كألػانكع، إف في ذلظ آليات لمعػالسيغ. كمػغ آياتػو مشػامكع بالميػل كالشيػار كابتغػاؤكع مػغ 

في ذلظ آليات لقـػ يدسعػف. كمغ آياتو يخيكع البػخؽ خػفػًا كشسعػًا، كيشػدؿ  فزمو، إف
مغ الدساء ماء، ؼيحيي بو األرض بعج مػتيا، إف في ذلػظ آليػات لقػـػ يعقمػػف. كمػغ 
 –آياتػػو أف تقػػـػ الدػػساكات كاألرض كػػل لػػو قػػانتػف. كىػػػ الػػحؼ يبػػجأ الخمػػق ثػػع يعيػػجه 

  ساكات كاألرض، كىػ العديد الحكيع".كلو السثل األعمى في الد -كىػ أىػف عميو
كىكػػحا يتعامػػل الترػػػر اإلسػػالمي مػػع إلػػو "مػجػػػد"، يػػجؿ خمقػػو عمػػى كجػػػده، "مخيػػج". 

 "فعاؿ لسا يخيج" تجؿ حخكة ىحا الكػف كما يجخؼ ؼيو عمى إرادتو كقجرتو.
كمػػغ ثػػع يفتػػخؽ ترػػػر اإللػػو فػػي اإلسػػالـ افتخاقػػًا رئيدػػيًا عشػػو فػػي ترػػػرات أفالشػػػف 

كأفمػشيغ. حيث تتعامل ترػراتيع مع إلو "مثالي" يفخضػف ىع عميو "مثاليػة" كأرسصػ 
مػػغ صػػشع عقػػػليع، كمػػغ ترػػػرات أحالميػػع. كىػػػ إلػػو ال إرادة لػػو كال عسػػل. ألف ىػػحا 
مغ مقتزى كسالو أك مثاليتو! ثػع يزػصخىع ىػحا االفتػخاض إلػى افتػخاض كسػائط شػتى 
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ية كػػالتي كانػػت سػػائجة فػػي الػثشيػػة بػػيغ اإللػػو كالخالئػػق، كإلػػى ترػػػرات كثشيػػة كأسػػصػر 
 اإلغخيؿية:

بسثػػل ىػػػحه الػاقعيػػػة يػاجػػػو الترػػػػر اإلسػػػالمي الكػػػػف.. فيػػػػ يتعامػػػل مػػػع ىػػػحا الكػػػػف 
الػاقعي السسثل في أجخاـ كأبعاد. كأشكاؿ كأكضاع، كحخكات كآثار كقػػػ كشاقػات. ال 

إرادة" مػػع الكػػػف الػػحؼ ىػػػ "فكػػخة" مجػػخدة عػػغ الذػػكل كالقالػػب. أك الكػػػف الػػحؼ ىػػػ "
مسثمة في شكل كقالب. كال مع الكػف الػحؼ ىػػ "ىيػػلي" كمػادة أكليػة غيػخ مذػكمة، أك 
الكػػف الػحؼ ىػػ "صػػرة" أك "مثػاؿ" فػػي العقػل السصمػق! أك الكػػف الػحؼ ىػػ "الصبيعػػة" 
الخالقة! التي تصبع الحقائق في العقل البذخؼ! كال مع الكػػف الػحؼ ىػػ عػجـ أك شػبيو 

 ألسساء، التي ليذ ليا مجلػؿ "كاقعي" يتعامل معو "اإلنداف".بالعجـ.. إلى آخخ ىحه ا
الكػػػف ىػػػ ىػػحا الخمػػق ذك الػجػػػد الخػػارجي الػػحؼ يجركػػو اإلندػػاف، كيػجػػو إليػػو قمبػػػو 
كعقمو في القخآف. ىػ ىحه الدػساكات كاألرض. ىػحه الشجػـػ كالكػاكػب.. ىػحه الكائشػات 

السػت. كىحا الميػل كىػحا الشيػار.  السيتة كالحية. كالطػاىخ الكػنية ىي ىحه الحياة كىحا
كىحا الشػر كىحا الطالـ. كىحا السصخ كالبخؽ كالخعج.. كىحا الطػل كىػحا الحػخكر. كىػحه 

 األحػاؿ كاألشػار ذات الػجػد الحؿيقي، كذات اآلثار الحؿيؿية.
كحػػيغ يػجػػو اإلسػػالـ اإلدراؾ اإلندػػاني إلػػى ىػػحا الكػػػف .. كػػجليل عمػػى كجػػػد خالقػػو 

يسشتػػو كتػػجبيخه، كعمسػػو كتقػػجيخهككحجانيتػػو، كق فإنػػو يػجيػػو إلػػى ىػػحا … جرتػػو كإرادتػػو، ـك
الكػػػػػف ذؼ الكيشػنػػػػة الػاقعيػػػػة، كاآلثػػػػار الػاقعيػػػػة .. كال يػجيػػػػو إلػػػػى كػػػػػف ىػػػػػ "فكػػػػخة" 
مزسخة، أك "إرادة" مشّفحة، كال يػجيو إلى كػػف ىػػ صػػرة فػي عقػل اإللػو، أك "ىيػػلي" 

ذ بيا! كال يػجيو إلى كػف ىػ مغ صشع تعارض تمظ الرػرة، أك تذػىيا عشجما تتمب
العقل، أك إلى كػف ىػ صانع العقػل.. إلػى آخػخ ىػحه الترػػرات البحتػة التػي تتعامػل 

 مع نفديا، كال تتعامل مع الػاقع الكػني إشالقًا!
الكػػػف فػػي الترػػػر اإلسػػالمي ىػػػ ىػػحه الخالئػػق التػػي أبػػجعيا هللا، كقػػاؿ ليػػا: كػػػني 

ث ال تتعارض كال تترادـ، كالتي ىي خاضعة هلل، عابػجة فكانت، كالتي ندقيا هللا بحي
 لو، مدخخة ألمخه، مؤدية لسا أراده مشيا، كلسا سخخىا لو، عمى أحدغ كجو مغ األداء:
"الحسػػج هلل الػػحؼ خمػػق الدػػساكات كاألرض، كجعػػػل الطمسػػات كالشػػػر. ثػػع الػػحيغ كفػػػخكا 

 (ٔبخبيع يعجلػف".)األنعاـ: 
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مع كػف لو كجػد كاقعي. يختمف بصبيعة الحاؿ عػغ  كىكحا يتعامل الترػر اإلسالمي
"كجػػػد هللا" سػػبحانو. كلكشػػو كجػػػد لػػو خرػػائز مجركػػو مػػغ كاقػػع ىػػحا العػػالع، كليدػػت 

 مشتدعة مغ ترػرات ذىشية مجخدة، كال مغ دعاكػ يسمييا اليػػ مغ غيخ دليل!
عمػػػى سػػػبيل –كتتزػػػح كاقعيػػػة ىػػػحا الكػػػػف فػػػي الترػػػػر اإلسػػػالمي، حػػػيغ ندػػػتعخض 

اإللػػو  –ترػػػر "البخاىسيػػة". كاعتبارىػػا أف الػجػػػد الػاحػػج ىػػػ كجػػػد "بخاىسػػا"  -السثػػاؿ
أمػػا ىػحا الكػػػف السػادؼ فيػػػ "عػػجـ محػس يقابػػل ذلػظ "الػجػػػد" .. غيػػخ أف  –األعطػع 

"الػجػد" حّل في "العجـ" كمغ ثع كجج الذخ في العالع. ألف الػجػد خيػخ محػس ككسػا 
. كخصػة اإلندػاف لمػتخمز مػغ محس. أمػا العػجـ، فيػػ شػخ محػس أك نقػز محػس

تشحرخ مػغ ىػحا الجدػع، لكػي يعػػد "الػجػػد" الػحؼ ؼيػو  -كىػ كل ما لو جدع–الذخ 
 إلى كصفو السصمق. كيشصمق مغ إسار ىحا "العجـ" الشاقز الذخيخ الحؼ حل ؼيو!.

كحلظ تتزح كاقعية الكػف في الترػػر اإلسػالمي، حػيغ نخاجػع ترػػر أفالشػػف ليػحا 
نػػػو مجػػػخد ضػػػل لعػػػالع السثػػػل. فالذػػػجخة التػػػي تخاىػػػا ىػػػي ضػػػل لسثػػػاؿ الػجػػػػد السػػػادؼ. كأ

الذػجخة السكشػػػف فػػي العقػػل السصمػػق! كىػػػ نػػاقز ال يسثػػل كسػػاؿ السثػػاؿ الػػحؼ ىػػػ فػػي 
ىػػي الرػػمة بػػيغ األشػػياء  -التػػي ىػػي مػػغ عػػالع السثػػل –عقػػل اإللػػو ك "الػػشفذ الكميػػة" 

غيػػػػخ –السثػػػػل  "السثاليػػػػة" كسػػػػا ىػػػػي فػػػػي العقػػػػل السصمػػػػق، كاألشػػػػياء الرػػػػػرية ضػػػػالؿ
 التي ىي في عالع السادة، الحؼ نمسدو كنخاه! -الحؿيؿية
يخػ أف ىشاؾ "األحج" كىػ اإللو. كقج صجر عشو "العقل" كعػغ  -كسا تقجـ –كأفمػشيغ 

العقػػػل صػػػجرت الػػػخكح أك "الػػػشفذ الكميػػػة" كىػػػحه أكجػػػجت العػػػالع السحدػػػػس نيابػػػة عػػػغ 
أحط السػجػػدات. كىػي "ضػالـ" ! كىحا العالع السحدػس أصمو السادة. كىي  –العقل! 

 كىي شخ كفداد!
 الخ.… الخ … 

كحػػيغ تػػػازف ىػػحه الترػػػرات السشتدعػػة مػػغ ال شػػيء! إال مػػغ خيػػاالت العقػػل البذػػخؼ 
كتأكيالتػػو، دكف تمػػبذ بػاقعيػػات ىػػحا الكػػػف كحقائقػػو السػضػػػعية .. حػػيغ تػػػازف ىػػحه 

–التػػي سػػخدناىا  الترػػػرات بالترػػػر اإلسػػالمي، كسػػا تسثمػػو تمػػظ الشرػػػص القخآنيػػة
 يتبيغ معشى "الػاقعية" الحؼ نعشيو في الترػر اإلسالمي. -كراءىا في القخآف كثيخ
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كحلظ يتعامل الترػر اإلسالمي مع اإلنداف .. مع ىحا اإلنداف الػػاقعي، السسثػل فػي 
ىػػؤالء البذػػخ كسػػا ىػػع، بحؿيقػػتيع السػجػػػدة!. مػػع ىػػحا اإلندػػاف ذؼ التخكيػػب الخػػاص، 

. اإلنداف مغ لحػع كدـ كأعرػاب. كعقػل كنفػذ كركح، اإلندػاف ذؼ كالكيشػنة الخاصة
الشػػػػازع كاألشػػػػاؽ، كالخغائػػػب كالزػػػخكرات. اإلندػػػاف الػػػحؼ يأكػػػل الصعػػػاـ كيسذػػػي فػػػي 
األسػاؽ. كيحيا كيسػت. كيبجأ كيشتيي. كيػؤثخ كيتػأثخ. كيحػب كيكػخه. كيخجػػ كيخػاؼ. 

يعسػػػخ األرض أك كيصسػػػع كييػػػاس. كيعمػػػػ كيػػػشحط. كيػػػؤمغ كيكفػػػخ. كييتػػػجؼ كيزػػػل. ك 
 يفدج فييا كيقتل الحخث كالشدل. إلى أخخ سسات اإلنداف الػاقعي، كصفاتو السسيدة:

"يا أييا الشاس اتقػا ربكع الحؼ خمقكع مغ نفذ كاحجة، كخمق مشيا زكجيا، كبث مشيسػا 
رجػػػػػااًل كثيػػػػػخًا كندػػػػػاء. كاتقػػػػػػا هللا الػػػػػحؼ تدػػػػػاءلػف بػػػػػو كاألرحػػػػػاـ. إف هللا كػػػػػاف عمػػػػػيكع 

 (ٔشداء: رقيبًا".)ال
كىكحا يتعامل الترػر اإلسالمي مع "اإلنداف" الحؼ ىػػ كػائغ كاقعػيغ لػو خرائرػو، 
كلو مذخراتو كلػو فاعميتػو كلػو انفعالػو، كلػو تػأثخه كلػو تأثيخاتػو.. ال مػع معشػى مجػخد، 

 أك فخض مغ الفخكض ال رصيج لو مغ الػاقع.
يتػجػػو إليػػو بالعبػػادة) (  إنػػو ال يتعامػػل مػػع "اإلندػػانية" كسعشػػى مجػػخد، كال يتخػػحىا إليػػاً 

بيشسا ىحا السعشى السجخد ال كجػد لو، أك ال ضػابط ليػغ فػي عػالع الػاقػع.. كال يتعامػل 
مع "العقل السصمق") (. ككائغ مذخز، ألف العقل السصمق ليدػت لػو كيشػنػة كاقعيػة. 
إنسا ىشاؾ العقل السفخد، في كل فخد عمى حجة. كمغ ثػع فمػيذ ىػػ الػحؼ يخمػق الكػػف 

 خمق الخكح) (.أك ي
إنػػو يختمػػف عػػغ "السثاليػػة العقميػػة" التػػي تتعامػػل مػػع مقػػػالت عقميػػة بحتػػة، ال صػػمة ليػػا 

 بالسػجػدات السؤثخة كالستأثخة في الكػف كالحياة.
كفػػي الػقػػت نفدػػو يفتػػخؽ عػػغ "الػضػػعية الحدػػية" التػػي تتخػػح مػػغ الصبيعػػة إليػػًا يخمػػق 

ىػػ خػالق "الصبيعػة"  -ػر اإلسػالميفػي الترػ–العقل! كيخمق السجركات العقمية! فػاّلل 
كخػػالق "اإلندػػاف"! كالعقػػل اإلندػػاني يػػجرؾ نػػػاميذ الصبيعػػة، كيػػتعمع قػانيشيػػا، كيتعػػخؼ 
إلى شاقاتيا كمجخخاتيا، كيؤثخ فييا تأثيخًا إيجابيًا، كيتأثخ بيا تػأثخًا حدػيًا كعقميػًا .. فػي 

 تػازف كاعتجاؿ.
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ء القػػخكف إلػػى ىػػحه المػثػػات التػػي يشطػػخ مػػغ كرا -بػػل ىػػػ كػػاف–ككأنسػػا كػػاف اإلسػػالـ 
ستريب البذخية، عمى أيجؼ "الفالسفة" ك "السفكخيغ" السحجثيغ .. مػغ "مثاليػة عقميػة" 

فرػاغ ترػػره فػي ىػحا التػػازف العجيػب. … إلى "كضعية حدية" إلػى "ماديػة ججليػة" 
الذامل الستكامل. ليدتقخ مشػو الزػسيخ البذػخؼ عمػى قػخار ثابػت. كليعػػد إليػو اإلدراؾ 

 الفرل. كيجج عشجه اليجػ كالشػر في متاىات العقػؿ كاألىػاء?
فأمػػا السػػػجلػؿ الثػػاني لمػاقعيػػػة فػػي الترػػػػر اإلسػػالمي، فيتعمػػػق بصبيعػػة السػػػشيج الػػػحؼ 
يقجمػػو لمحيػػاة البذػػخية. ككاقعيػػة ىػػحا السػػشيج، مػػع شبيعػػة اإلندػػاف، كشبيعػػة الطػػخكؼ 

 حؿيؿية:التي تحيط بحياتو في الكػف، كمجػ شاقاتو الػاقعية ال
ىػػ ىػحا "اإلندػاف" الػحؼ نعيػجه. ىػحا اإلندػاف  -في الترػر اإلسػالمي–إف "اإلنداف" 

إنػو … بقػتو كضعفو. بشػازعو كأشػاقو. بمحسو كدمو كأعرابو، بجدسو كعقمو كركحػو 
ليذ اإلنداف كسػا يخيػجه خيػاؿ جػامح، أك كسػا يتسشػاه حمػع سػابح مػع قزػايا ذىشيػة مػغ 

أنػػو لػػيذ اإلندػػاف الػػحؼ يزػػعو السشصػػق الػضػػعي فػػي قزػػايا السشصػػق الذػػكمي! كسػػا 
أسفل سػافميغ، كيجعمػو مخمػقػًا مػغ مخمػقػات ىػحه "السػادة" الرػساء! أك مػغ مخمػقػات 

 "االقتراد"!
إنػػو اإلندػػاف الػػحؼ خمقػػو هللا ليدػػتخمفو فػػي ىػػحه األرض، ؼيقػػـػ فييػػا بالخالفػػة الحخكيػػة 

بػو قػجر هللا فػي األرض كاألحيػاء اإليجابية، التي تشذئ كتبػجع فػي عػالع السػادة مػا يػتع 
 كالشاس.

إنو اإلنداف "الػاقعي" كسا أسمفشا. كمغ ثػع فػإف السػشيج الػحؼ يخسػسو لػو اإلسػالـ مػشيج 
كاقعػػػي كػػػحلظ. مػػػشيج حخكػػػي. تشصبػػػق حػػػجكده عمػػػى حػػػجكد شاقػػػات اإلندػػػاف، كتكػيشػػػو 

 ككاقعية لحسو كدمو كأعرابو، كجدسو كعقمو كركحو. السستدجة في ذلظ الكياف.
ىػػ فػي الػقػت  -عمى كل رفعتو كنطافتػو كربانيتػو كمثاليتػو–لسشيج اإلسالمي لمحياة كا

كنطاـ لحياة ىحا الكػائغ البذػخؼ  -في حجكد شاقاتو الػاقعية -ذاتو مشيج ليحا اإلنداف
الحؼ يعير عمى ىحه األرض. كيأكل الصعاـ، كيسذي فػي األسػػاؽ، كيتػدكج كيتشاسػل 

 ؿ كل خرائز اإلنداف الػاقعي كسا خمقو هللا.كيحب كيكخه، كيخجػ كيخاؼ، كيداك 
كىػ يأخح في اعتباره فصخة ىحا اإلنداف، كشاقاتو كاستعجاداتو، كفزائمو كرذائمو كقػتو 
كضػػعفو .. فػػال يدػػػء ضشػػو بيػػحا الكػػائغ، كال يحتقػػخ دكره فػػي األرض، كال ييػػجر ؾيستػػو 
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يػة، كال في صػرة ما مػغ صػػر حياتػو. كسػا أنػو ال يخفػع ىػحا اإلندػاف إلػى م قػاـ األلـػ
يخمػػػع عميػػػو شػػػيئًا مػػػغ خرائرػػػيا. كػػػحلظ ال يترػػػػره ممكػػػًا نػرانيػػػًا شػػػؽيفًا ال يتمػػػبذ 
بسقتزيات التكػيغ السادؼ، كمغ ثع ال يدتقحر دكافػع فصختػو كمقتزػيات ىػحا التكػػيغ 

 الفصخؼ.
كمػػع اعتبػػار السػػشيج اإلسػػالمي إلندػػانية اإلندػػاف مػػغ جسيػػع الػجػػػه فيػػػ كحػػجه الػػحؼ 

يرل بو إلػى أرفػع مدػتػػ، كأكسػل كضػع، يبمػغ إليػو اإلندػاف، فػي أؼ زمػاف يسمظ أف 
 كفي أؼ مكاف.

كلػػيذ ىشػػا مكػػاف تفرػػيل ىػػحه الحؿيقػػة. فدػػيجئ مػضػػعيا فػػي القدػػع الثػػاني مػػغ ىػػحا 
البحػػث عشػػج الكػػالـ عػػغ حؿيقػػة اإلندػػاف.. فشكتفػػي ىشػػا بيػػحا القػػجر. لػػشخمز مشػػو إلػػى 

إلسالمي، كانصباقيا عمى كاقعية الكائغ بعس الشرػص، التي ترػر كاقعية السشيج ا
اإلندػاني، مػػع اليتػػاؼ لػػو دائسػػًا بالخفعػػة كالصيػػارة، كبمػػػغ أقرػػى كسالػػو السقػػجر لػػو فػػي 

 حجكد فصختو.
"كقالػا: ما ليحا الخسػؿ يأكل الصعاـ كيسذي في األسػاؽ? لػال أندؿ إليو ممػظ، ؼيكػػف 

مشيػػػا? كقػػػاؿ الطػػػالسػف: إف  معػػػو نػػػحيخًا! أك يمقػػػى إليػػػو كشػػػد! أك تكػػػػف لػػػو جشػػػة يأكػػػل
تتبعػػػف إال رجػػػاًل مدػػحػرًا. انطػػػخ كيػػف ضػػػخبػا لػػظ األمثػػػاؿ فزػػمػا، فػػػال يدػػػتصيعػف 
سبيال. تبارؾ الحؼ إف شاء جعل لظ خيخًا مغ ذلظ: جشات تجػخؼ مػغ تحتيػا األنيػار، 

 (ٓٔ-ٚ)الفخقاف:  كيجعل لظ قرػرًا".
ك تكػػف لػظ جشػة مػغ نخيػل "كقالػا: لغ نؤمغ لظ حتى تفجػخ لشػا مػغ األرض يشبػعػا. أ

كعشػػب. فتفجػػخ األنيػػار خالليػػا تفجيػػخًا. أك تدػػقط الدػػساء كسػػا زعسػػت عميشػػا كدػػفًا. أك 
تػأتي بػػاّلل كالسالئكػة قبػػيال. أك يكػػػف لػظ بيػػت مػغ زخػػخؼ. أك تخقػػى فػي الدػػساء. كلػػغ 
نػػػؤمغ لخؾيػػػظ حتػػػى تشػػػدؿ عميشػػػا كتابػػػًا نقػػػخؤه! قػػػل: سػػػبحاف ربػػػي! ىػػػل كشػػػت إال بذػػػخًا 

 (ٖٜ-ٜٓاإلسخاء: رسػاًل?". )
إف اإلسػػالـ ديػػغ لمػاقػػع. ديػػغ لمحيػػاة. ديػػغ لمحخكػػة. ديػػغ لمعسػػل كالشتػػاج كالشسػػاء ديػػغ 
تصػػابق تكاليفػػو لإلندػػاف فصػػػخة ىػػحا اإلندػػاف. بحيػػث تعسػػػل جسيػػع الصاقػػات اإلندػػػانية 
عسميػا الػحؼ خمقػػت مػغ أجمػو. كفػػي الػقػت ذاتػػو يبمػغ اإلندػاف أقرػػى كسالػو اإلندػػاني 
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ق العسػػل كالحخكػػة، كتمبيػػة الصاقػػات كاألشػػػاؽ، ال كبتيػػا أك كفيػػا السقػػجر لػػو، عػػغ شخيػػ
 عغ العسل، كال إىجار ؾيستيا كاستقحار دكافعيا..

كمػػغ ثػػع تتحقػػق صػػفة "الػاقعيػػة" لمسػػشيج اإلسػػالمي السػضػػػع لمحيػػاة البذػػخية، تحققيػػا 
لمترػػػػػػر اإلسػػػػػالمي ذاتػػػػػو عػػػػػغ هللا كالكػػػػػػف كالحيػػػػػاة كاإلندػػػػػاف. كيتصػػػػػابق الترػػػػػػر 

 دؼ كالشيج العسمي في ىحا الجيغ تصابقًا ال تفاكت ؼيو.االعتقا
كمػػػغ ثػػػع يشصمػػػق اإلندػػػاف بكػػػل شاقاتػػػو، يعّسػػػخ فػػػي ىػػػحه األرض كيغيػػػخف كيشسػػػي فػػػي 
مػجػداتيا كيصّػر، كيبجع فػي عػالع السػادة مػا شػاء هللا لػو أف يبػجع. ال يقػف فػي كجػو 

قعػػػي" مصػػػابق حػػػاجد مػػػغ الترػػػػر االعتقػػػاديغ كال مػػػغ السػػػشيج العسمػػػي. فكالىسػػػا "كا
لػاقعية الكيشػنة اإلندانية كلمطخكؼ الحؿيؿية السحيصة بيا في ىحا الكػػف مػغ حػليػا. 
ككالىسػػػػػا صػػػػػادر مػػػػػغ الجيػػػػػة التػػػػػي صػػػػػجر عشيػػػػػا اإلندػػػػػاف، كالتػػػػػي زكدتػػػػػو بصاقاتػػػػػو 

 كاستعجاداتو.
كمػػغ ثػػع يتدػػشى لإلندػػاف، السػػؤمغ بيػػحه العقيػػجة، السػػجرؾ لحؿيقػػة الترػػػر اإلسػػالمي، 

مي السشبثػػق مشػػو، أف يشذػػئ مػػغ اآلثػػار الػاقعيػػة فػػي ىػػحه األرض، كأف كلمسػشيج اإلسػػال
يحقػػق مػػغ اإلبػػجاع السػػادؼ فييػػا، كفػػاؽ مػػا يشذػػئو مػػغ الرػػالح األخالقػػي، ككفػػاء مػػا 

 يحققو مغ الخفعة كالتصيخ. في تشاسق كتػازف كشسػؿ كإيجابية ككاقعية:
لػػجيغ الؿػػيع كلكػػغ أكثػػخ "فصػػخة هللا التػػي فصػػخ الشػػاس عمييػػا. ال تبػػجيل لخمػػق هللا. ذلػػظ ا

:  الشاس ال يعمسػف".  (ٖٓ)الخـك
====================== 

 التهحيـــج
ُسػػػػٍؿ ِإالَّ ُنػػػػػِحي ِإَلْيػػػِو َأنَّػػػُو اَل ِإَلػػػَو ِإالَّ َأَنػػػػا قػػػاؿ تعػػػالى :  }َكَمػػػا َأْرَسػػػْمَشا ِمػػػػغ َقْبِمػػػَظ ِمػػػغ رَّ

  ( سػرة األنبياءَٕ٘فاْعُبُجكِف{ )
لمترػر اإلسالمي، بسا أنو ىػ الحؿيقة األساسية في العقيجة التػحيج ىػ السقّػـ األكؿ 

اإلسالمية، كلكشو كحلظ ىػ إحجػ خرائز ىحا الترػر، بسا أف الترػر اإلسالمي 
يتفػػػخد بيػػػػحه الرػػػػػر الخالرػػػػة مػػػػغ التػحيػػػج، مػػػػغ بػػػػيغ سػػػػائخ الترػػػػػرات االعتقاديػػػػة 

عػػػغ "التػحيػػػج"  كالفمدػػػؽية الدػػػائجة فػػػي األرض جسيعػػػًا.. كبيػػػحا االعتبػػػار نتحػػػجث ىشػػػا
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ضػػسغ "خرػػائز الترػػػر اإلسػػالمي" كسػػا سػػشتحجث عشػػو فػػي القدػػع الثػػاني مػػغ ىػػحا 
 البحث، ضسغ "مقػمات الترػر اإلسالمي"..

نتحػػػػجث عشػػػػو ىشػػػػا ضػػػػسغ الخرػػػػائز، لشبػػػػيغ نػػػػػع تفػػػػخد الترػػػػػر اإلسػػػػالمي بيػػػػحه 
 الخاصية، مغ بيغ سائخ الترػرات االعتقادية كالفمدؽية الدائجة في جشبات األرض.

كنبادر فشقػخر أف "التػحيػج" كػاف ىػػ "الخاصػية" البػارزة فػي كػل ديػغ جػاء بػو مػغ عشػج 
عمػػػى  –هللا رسػػػػؿ. كسػػػا أنػػػو كػػػاف "السقػػػّػـ األكؿ" فػػػي ديػػػغ هللا كمػػػو .. كأف "اإلسػػػالـ" 

كاف ىػػ الػجيغ الػحؼ جػاء بػو كػل رسػػؿ. بسػا أف الػجيغ ىػػ إسػالـ الػجػو هلل  -إشالقو
فػي  -كحػجه–فػي كػل شػؤكف الحيػاة، كالتمقػي مػغ هللا  -كحػجه-كحجه، كاتباع مػشيج هللا 

ىػػحا الذػػؤكف كميػػا، كالعبػديػػة هلل كحػػجه بصاعػػة مشيجػػو كشػػخيعتو كنطامػػو، كالعبػػادة هلل 
كحػػػجه سػػػػاء فػػػي الذػػػعائخ التعبجيػػػة أك فػػػي نطػػػاـ الحيػػػاة الػاقعيػػػة .. كلكػػػغ التحخيفػػػات 

ف الجاىميػػات كاالنحخافػػات التػػي كقعػػت فػػي ترػػػرات أتبػػاع الخسػػل، إلػػى جانػػب شػيػػا
عمى الجيانات، لع تبق فػي األرض كميػا مػغ ترػػر ديشػي صػحيح، إال الترػػر الػحؼ 

كحفػع هللا أصػػلو، فمػع تستػج إلييػا يػج التحخيػػف،  -صػمى هللا عميػو كسػمع–جػاء بػو دمحم 
كلػػػع تصسدػػػيا كػػػحلظ الجاىميػػػات التػػػي شغػػػػت عمػػػى حيػػػاة الشػػػاس .. كمػػػغ ثػػػع أصػػػػبح 

 يغ."التػحيج" خاصية مغ خرائز ىحا الج
ىشالظ اعتبار آخخ يجعل مغ حقشا أف نقخر ىحه الحؿيقة .. حؿيقة أف التػحيج خاصية 
ليػػػحا الترػػػػر. كىػػػػ السدػػػاحة التػػػي تذػػػسميا حؿيقػػػة التػحيػػػج فػػػي العقيػػػجة اإلسػػػالمية، 
كالجػانب التي تستج إلييا في ىحا الترػر، كؼيسا يقـػ عمػى ىػحا الترػػر مػغ مذػاعخ 

لحياة الػاقعية .. فقج امتجت ىحه الحؿيقة إلى ترػػر كأخالؽ كسمػؾ كتشطيع لجػانب ا
السدػػمع لمكػػػف كمػػو، كترػػػره لحؿيقػػة القػػػة الفاعمػػة ؼيػػو، كترػػػره لحؿيقػػة القػػػة الفاعمػػة 
عمػػػى حياتػػػو ىػػػػ بحػػػحافيخىا. كسػػػا أمتػػػجت إلػػػى تشطػػػيع جػانػػػب الحيػػػاة اإلندػػػانية كميػػػا: 

كشػػػخائعيا. اعتقادييػػػا  خافييػػػا كضاىخىػػػا. صػػػغيخىا ككبيخىػػػا. حقيخىػػػا كجميميػػػا. شػػػعائخىا
كعسمييػا. فخدييػػا كجساعييػػا. دنيػييػػا كأخخكييػػا .. بحيػث ال تفمػػت ذرة كاحػػجة مشيػػا مػػغ 
عقيػػػجة التػحيػػػج الذػػػاممة.. كسػػػا سػػػبق أف بيشػػػا فػػػي خاصػػػية "الذػػػسػؿ" .. ككسػػػا سػػػشبيغ 

ية".  بالتفريل في القدع الثاني مغ ىحا البحث عشج الكالـ عغ "حؿيقة األلـػ
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يػة يتفػخد بيػا هللا يقـػ الترػر اإلس يػة كعبػديػة .. ألـػ المي عمى أساس أف ىشاؾ ألـػ
 –سػػػػبحانو. كعبػديػػػػة يذػػػػتخؾ فييػػػػا كػػػػل مػػػػغ عػػػػجاه ككػػػػل مػػػػا عػػػػجاه.. ككسػػػػا يتفػػػػخد هللا 

يػػػة، كػػػحلظ "يتفػػػخد"  -سػػػبحانو يػػػة .. ككسػػػا  -تبعػػػًا ليػػػحا–باأللـػ بكػػػل خرػػػائز األلـػ
خد كػػل حػػي ككػػل فػػي العبػديػػة، كػػحلظ يتجػػ –بعػػج ذلػػظ  -يذػػتخؾ كػػل حػػي ككػػل شػػيء

ية.. فيشاؾ إذف كجػداف متسيداف. كجػد هللا ككجػد ما عجاه  شيء مغ خرائز األلـػ
 مغ عبيج هللا. كالعالقة بيغ الػجػديغ ىي عالقة الخالق بالسخمػؽ، كاإللو بالعبيج..

ىػػحه ىػػي القاعػػجة األكلػػى فػػي الترػػػر اإلسػػالمي .. كمشيػػا تشبثػػق كعمييػػا تقػػـػ سػػائخ 
كؾيػػاـ الترػػػر اإلسػػالمي عمػػى ىػػحه القاعػػجة األساسػػية ىػػػ الػػحؼ  القػاعػػج األخػػخػ ..

 يجعميا إحجػ خرائرو كسا أسمفشا.
كلقج سبق القػؿ بػأف "التػحيػج" كػاف ىػػ قاعػج كػل ديانػة جػاء بيػا مػغ عشػج هللا رسػػؿ. 
كالقخآف الكخيع يقخر ىحه الحؿيقة، كيؤكجىا، كيكخرىا في قرة كل رسػػؿ، كسػا يقخرىػا 

 القصع كاليقيغ:إجسااًل عمى كجو 
"لقج أرسػمشا نػحػًا إلػى قػمػو فقػاؿ: يػا قػـػ اعبػجكا هللا مػا لكػع مػغ إلػو غيػخه، إنػي أخػاؼ 

 (ٜ٘)األعخاؼ:  عميكع عحاب يـػ عطيع".
كنكتفي بيحا القجر مغ مجاالت التػحيج في الترػر اإلسالمي، حيث يتبيغ مشيا إفخاد 

ية، كتقخيخ عبػدية كل مغ عجا -سبحانو-هللا هللا ككل ما عػجاه أللػىيتػو. كؾيػاـ  باأللـػ
العالقػات بػػيغ الخمػػق كالخػالق عمػػى أسػػاس العبػديػػة كحػجىا. ال عمػػى أسػػاس ندػػب كال 

كىػػػحا … صػػيخ. كال مذػػػاركة كال مذػػابية، فػػػي ذات كال فػػي صػػػفة كال فػػي اخترػػػاص
القػػجر يكفػػي فػػي بيػػاف أف التػحيػػج خاصػػية مػػغ خرػػائز الترػػػر اإلسػػالمي. كىػػي 

تقخيخىػا فػي ىػحا القدػع األكؿ مػغ البحػث. أمػا تفرػيل ىػحه الحؿيقػة الحؿيقة التي نخيػج 
ية كحؿيقة العبػدية".  فسػضعو في القدع الثاني عشج الكالـ عغ "حؿيقة األلـػ
بسثػػػػػل ىػػػػػحا –غيػػػػػخ أف الحػػػػػجيث عػػػػػغ خاصػػػػػية التػحيػػػػػج ال يػػػػػتع حتػػػػػى نذػػػػػيخ كػػػػػحلظ 

جقيق، فػي إلػى مقتزػيات ىػحا التػحيػج السصمػق الكامػل الذػامل الحاسػع الػ -االخترار
كىػػػحه السقتزػػػيات تسثػػػل كػػػحلظ كيػػػف أف التػحيػػػج خاصػػػية مػػػغ … الحيػػػاة اإلندػػػانية 

 خرائز الترػر اإلسالمي:
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يػػػة   -سػػػبحانو–إفػػػخاد هللا  -فػػػي الترػػػػر اإلسػػػالمي–إف مػػػغ مقتزػػػيات تػحيػػػج األلـػ
ية في ترخيف حياة البذخ، كإفخاده  يػة  -سبحانو–بخرائز األلـػ بخرػائز األلـػ

 رىع، كفي ضسائخىع كشعائخىع عمى الدػاء.في اعتقادىع كترػ 
ككسػػا أف السدػػمع يعتقػػج أف ال إلػػو إال هللا، كأف ال معبػػػد إال هللا، كأف ال خػػالق إال هللا، 

كفػػي –كأف ال رازؽ إال هللا، كأف ال نػػافع أك ضػػار إال هللا، كأف ال مترػػخؼ فػػي شػػأنو 
جيػػػة، كيتػجػػػو هلل كحػػػجه فيتػجػػػو هلل كحػػػجه بالذػػػعائخ التعب… إال هللا -شػػػأف الكػػػػف كمػػػو

 بالصمب كالخجاء، كيتػجو هلل كحجه بالخذية كالتقػػ ..
كػػػحلظ يعتقػػػػج السدػػػػمع أف ال حػػػاكع إال هللا، كأف ال مذػػػػخع إال هللا، كأف ال مػػػػشطع لحيػػػػاة 
البذػػخ كعالقػػاتيع كارتباشػػاتيع بػػالكػف كباألحيػػاء كببشػػي اإلندػػاف مػػغ جشدػػو إال هللا .. 

و كالتذػػػػخيع، كمػػػػشيج الحيػػػػاة، كنطػػػػاـ السعيذػػػػة، كقػاعػػػػج فيتمقػػػػى مػػػػغ هللا كحػػػػجه التػجيػػػػ
 االرتباشات، كميداف الؿيع كاالعتبارات .. سػاء..

فالتػجػو إلػػى هللا كحػػجه بالذػعائخ التعبجيػػة، كالصمػػب كالخجػاء كالخذػػية كالتقػػػػ، كػػالتمقي 
مغ هللا كحجه في التذخيع كالتػجيو، كمشيج الحياة كنطاـ السعيذة، كقػاعػج االرتباشػات 

كسػػا ىػػػ فػػي الترػػػر  –كميػػداف الؿػػيع كاالعتبػػارات .. كالىسػػا مػػغ مقتزػػيات التػحيػػج 
ككالىسا يرػػر السدػاحة التػي تذػسميا حؿيقػة التػحيػج فػي ضػسيخ السدػمع  -اإلسالمي

 كفي حياتو عمى الدػاء..
كالقخآف الكخيع يخبط بيغ عقيجة التػحيج كبيغ مقتزياتيا في الزسيخ كفػي الحيػاة ربصػًا 

يػػة كالخبػبيػػة ككحجانيػػة الفاعميػػة كالدػػمصاف فػػي ىػػحا كثيقػػًا،  كيختػػب عمػػى كحجانيػػة األلـػ
الػجػد، كل ما يكمفو السدمع، سػاء ما يكمفو مغ شعػر في الزسيخ، أك مػا يكمفػو مػغ 
شعائخ في العبادة، أك ما يكمفو مغ التداـ في الذخيعة.. كفػي الدػياؽ الػاحػج يػخد ذكػخ 

اف، في الكػػف كفػي الحيػاة الػجنيا كاآلخػخة، كيكػخر معيػا التػحيج، كآثار الفاعمية كالدمص
ية كالدمصاف:  األمخ باتباع شخيعة هللا، باعتباره مقتزى تػحيج األلـػ

إف ىحا الترػر يشذئ في العقل كالقمب آثارًا متفخدة، ال يشذئيا ترػػر آخػخ، كسػا أنػو 
 يشذئ في الحياة اإلندانية مثل ىحه اآلثار كحلظ.

ب كالعقػل حالػػة مػغ "االنزػباط" ال تتػأرجح معيػا الرػػر، كال تيتػػد إنػو يشذػئ فػي القمػ
 معيا الؿيع، كال يتسيع فييا الترػر كال الدمػؾ.
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ية عمى ىحا الشحػ، كيجرؾ حجكد العبػدية كػحلظ، يتحػجد اتجاىػو،  فالحؼ يترػر األلـػ
كسا يتحجد سمػكو، كيعخؼ عمى كجو الزبط كالجقة: مػغ ىػػ? كمػا غايػة كجػػده? كمػا 

د سمصاتو? كسا يجرؾ حؿيقة كل شيء فػي ىػحا الكػػف، كحؿيقػة القػػة الفاعمػة ؼيػو. حجك 
كمغ ثع يترػر األشياء  كيتعامل معيا في حجكد مزبػشة، ال تسيع فييا كال تػأرجح. 
كانزػػباط الترػػػر يشذػػئ انزػػباشًا فػػي شبيعػػة العقػػل كمػازيشػػو، كانزػػباشًا فػػي شبيعػػة 

ج ذلظ كالتمقي عشيا يديج ىحا االنزباط كيحكسو القمب كؾيسو. كالتعامل مع سشغ هللا بع
 كيقػيو.

نجرؾ ىػحا حػيغ نػػازف بػيغ السدػمع الػحؼ يتعامػل مػع ربػو الػاحػج الخػالق الػخازؽ القػادر 
القاىخ السجبخ السترخؼ، كبيغ غيخه مغ أصحاب الترػرات التػي أشػخنا إلييػا. سػػاء 

يتعامػل مػػع إلػػو مػجػػػد مػغ يتعامػػل مػػع إليػيغ متزػػاديغ: إلػػو لمخيػػخ كإلػو لمذػػخ! كمػػغ 
كلكشو حاؿّّ في العػجـ! كمػغ يتعامػل مػع إلػو ال يعشيػو مػغ أمػخه كال مػغ أمػخ ىػحا الكػػف 
شػػيء! كمػػغ يتعامػػل مػػع إلػػو )السػػادة( الػػحؼ ال يدػػسع كال يبرػػخ كال يثبػػت عمػػى حػػاؿ! 

 إلى آخخ الخكاـ الحؼ ال يدتقخ العقل أك القمب مشو عمى قخار.
فاإلندػػاف الػػحؼ يػػجرؾ مػػغ … ب كالعقػػل "االسػػتقامة" كإف ىػػحا الترػػػر ليشذػػئ فػػي القمػػ

حؿيقػػة ربػػو كمػػغ صػػفاتو كمػػغ عالقتػػو بػػو ذلػػظ القػػجر "السزػػبػط" ال شػػظ يدػػتؿيع فػػي 
 التعامل معو بقمبو كعقميغ كال يزصخب كال يصير!

كالسدمع يعخؼ مغ ترػره لخبو، كعالقتو بو، ما يحب ربو كما يكػخه مشػو، كيدػتيقشو أف 
إال اإليسػػػاف بػػػو، كمعخفتػػػو برػػػفاتو، كاالسػػػتقامة عمػػػى مشيجػػػو  ال سػػبيل لػػػو إلػػػى رضػػػاه

ببشػػػػة كال قخابػػػة، كال يتقػػػخب إليػػػو بتعػيػػػحة كال  -سػػػبحانو–كشخيقػػػو. فيػػػػ ال يسػػػت إليػػػو 
 شفاعة، كال يعبجه إال بامتثاؿ أمخه كنييو. كاتباع شخعو كحكسو.

سػػػتقامة كمػػػغ شػػػأف ىػػػحه السعخفػػػة أف تشذػػػئ االسػػػتقامة فػػػي قمبػػػو كعقمػػػو. االسػػػتقامة با
 الترػر. كاالستقامة باستقامة الدمػؾ.

ذلػػظ إلػػى الػضػػػح كالبدػػاشة كاليدػػخ فػػي الترػػػر فػػي الدػػمػؾ.. يػػجرؾ ىػػحا كمػػو مػػغ 
كبيغ الترػػر  -بسعشاه ىحا كمجالو–يػازف بيغ الترػر اإلسالمي القائع عمى التػحيج 

ال باالتحػػاد بيػػا. الكشدػػي لألقػػانيع الثالثػػة لإللػػو الػاحػػج. كالبشػػػة التػػي ال سػػبيل لمشجػػاة إ
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كالخصيئة السػركثة التػي ال يغفخىػا إال االتحػاد بػاالبغ الػحؼ ىػػ السدػيح عميػو الدػالـ! 
 إلى آخخ ىحه السعسيات في ىحه الجركب!… 

مثػػل ىػػحا يقػػاؿ عسػػغ يتعامػػل مػػع "الصبيعػػة!" التػػي ال تدػػسع كال تبرػػخ، كال تشيػػى كال 
ىع عػػػغ رذيمػػػة كال خمػػػق! فػػػأنى تػػػأمخف كال تصالػػػب عبادىػػػا بفزػػػيمة كال عسمػػػغ كال تشيػػػا

يدػػتؿيع ىػػؤالء العبػػاد عمػػى مػػشيج أك شخيػػق? كأنػػى يدػػتؿيع ليػػع عقػػل أك قمػػب، كىػػع ال 
يعمسػػف مػغ حؿيقػة إلييػػع ذاؾ شػيئًا مدػتقيشًا عمػػى اإلشػالؽ، كىػع كػػل يػـػ عمػى مػعػػج 
لكذػػف شػػيء عشػػو ججيػػج، كلسعخفػػة صػػفة أك شبػػع لػػع يكػنػػػا يعخفػنػػو. كال يعخفػنػػو إال 

 أك بالتجخيب!بالسرادفة 
كعمى ىحا الشحػ ندػتصيع أف نسزػي فػي اسػتعخاض الحػاؿ مػع سػائخ الترػػرات التػي 
سبق لشا عخضيا في فرل، "تيػو كركػاـ" فػي أكؿ ىػحا البحػث، كفػي الفرػػؿ الستفخقػة 
بعج ذلػظ. ككميػا ال يسكػغ أف تػػحي ألصػحابيا بزػبط كال اسػتقامة فػي ترػػر أك فػي 

 سػض كالتعقيج كالتخميط.سمػؾ. كسا أنيا جسيعًا تتدع بالغ
كمػػغ ثػػع كػػاف أكؿ مػػا يدتذػػعخه القمػػب كالعقػػل أمػػاـ العقيػػجة اإلسػػالمية، ىػػػ االسػػتقامة 
كالبدػػاشة كالػضػػػح.. كىػػحه ىػػي الدػػسة التػػي تجتػػحب األفػػخاد الػػحيغ يػػجخمػف فػػي ىػػحا 
الجيغ مغ األكركبييغ كاألمخيكييغ السعاصخيغ، فيتحجثػف عشيا، بػصفيا أكؿ مػا شػخؽ 

حا الػجيغ. كىػي ذاتيػا الدػسة التػي تجتػحب البػجائييغ فػي أفخيؿيػا كآسػيا فػي حديع مغ ىػ
القػػػجيع كالحػػػجيث.. ألنيػػػا سػػػسة الفصػػػخة التػػػي يذػػػتخؾ فييػػػا الشػػػاس أجسعػػػيغ متحزػػػخيغ 

 كبجائييغ.
كإف ىػػحا الترػػػر ليكفػػل تجسػػع الذخرػػية كالصاقػػة فػػي كيػػاف السدػػمع الفػػخد كالجساعػػة، 

 ي تدببيا العقائج كالترػرات األخخػ..كيشفي التسدؽ كاالنفراـ كالتبجد، الت
ية كاحػجة تتعامػل معيػا  -التي ىي كحجة أصل خمقتيا –فالكيشػنة اإلندانية  تػاجو ألـػ

يػػة اعتقػػادًا كشػػعػرًا. كتتعامػػل معيػػا عبػػادة  فػػي كػػل نذػػاط ليػػا. تتعامػػل مػػع ىػػحه األلـػ
 آلخخة أيزًا..كاتجاىًا. كتتعامل معيا تذخيعًا كنطامًا.. كتتعامل معيا في الجنيا كا

يػة الػاحػجة! أك  إنيا ال تتػزع في االعتقاد بآلية مختمفة. أك بعشاصخ مختمفػة فػي األلـػ
بقػػ مختمفة بعزيا داخل في حػزة اإللو كبعزيا خارج عميػو مزػاد لػو! أك بعػامػل 
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مختمفػة فييػا مػػا يقيػخ اإللػو ذاتػػو، كلػيذ ليػا ىػػي قػانػف يعػخؼ فيتفػػاىع معػو! أك بقػػػػ 
!"الصبيعة" ال  تي ليذ ليا كياف محجد كال نامػس مفيـػ

كىػػي ال تتػػػزع فػػي التػجػػو باالعتقػػاد كالذػػعػر كالعبػػادة إلػػى جيػػة. كالتمقػػي فػػي نطػػاـ 
الحياة الػاقعية مغ جية أخخػ. إنسا ىي تتمقى مغ مرجر كاحج في ىحا كذلظ، كتتبػع 

س ال نامػسػػًا كاحػػػجًا يحكػػع الزػػػسيخ كالذػػعػر، كسػػػا يحكػػع الحخكػػػة كالعسػػل..كىػ نػػػامػ 
يحكػػع الكيشػنػػة اإلندػػانية كحػػجىا، إنسػػا يحكػػع الكػػػف كمػػو كػػحلظ.. فالكيشػنػػة اإلندػػانية 
حيشسا تعامػل مػع ىػحا الكػػف تتعامػل معػو فػي ضػل ىػحا الشػامػس الػاحػج، بػال تػػزع كال 

 تسدؽ كحلظ في ىحا السجاؿ.
كىحا التجسع يشذئ شاقة ىائمة، ال يقف في كجييا شيء. كىحا بعس أسخار الخػػارؽ 
التي أنذأتيا العقيجة اإلسالمية في الحيػاة كالتػاريخ البذػخؼ. فسػغ ىػحا الترػػر انبثقػت 
تمػػػظ الصاقػػػة السػحػػػجة. التػػػي صػػػشعت ىػػػحه الخػػػػارؽ .. الصاقػػػة الستجسعػػػة فػػػي ذاتيػػػا، 
الستجسعػػػة كػػػحلظ مػػػع الصاقػػػات الكػنيػػػة السترػػػالحة معيػػػا، ألنيػػػا تتجسػػػع كإياىػػػا فػػػػي 

ي ة الػاحجة. كسا بيشػا قبػل فػي الحػجيث عػغ خاصػية الشامػس الػاحج، الستجو إلى األلـػ
 الذسػؿ.

ثػػع نجػػئ إلػػى األثػػخ الستفػػخد الػػحؼ يشذػػئو الترػػػر اإلسػػالمي فػػي ضػػسيخ السدػػمع كفػػي 
حياتو، كفي كيانو السجتسع السدمع كفي نذاشو بخاصية التػحيػج التػي يتزػسشيا كيقػـػ 

 عمييا ..
 اإلنداف .. إنو .. تحخيخ اإلنداف .. أك ىػ بتعبيخ آخخ .. ميالد

يػػة، كاشػػتخاؾ مػػا عػػجا هللا كمػػغ عػػجاه فػػي  يػػة كتفخدىػػا بخرػػائز األلـػ إنػػو تػحػػج األلـػ
ية .. إف ىحا معشاه كمقتزاه: أال يتمقى الشػاس  العبػدية كتجخدىع مغ خرائز األلـػ
الذػػخائع فػػي أمػػػر حيػػاتيع إال مػػغ هللا. كسػػا أنيػػع ال يتػجيػػػف بالذػػعائخ إال هلل. تػحيػػجًا 

يػػػة. كالػػػحؼ ال يشػػػازع هللا ؼيػػػو مػػػؤمغ، كال لمدػػػمصاف الػػػح ؼ ىػػػػ أخػػػز خرػػػائز األلـػ
 يجتخغ عميو إال كافخ..

كالشرػص القخآنية تؤكج ىحا السعشى كتحجده كتجػخده. بسػا ال يػجع مجػااًل لذػظ ؼيػو أك 
 ججاؿ:

 (ٓٗ"إف الحكع إال هلل. أمخ أال تعبجكا إال إّياه. ذلظ الجيغ الؿيع".)يػسف: 
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ىػػ الػحؼ يخػخج الشػاس مػغ  -أمػخ التذػخيع كالحاكسيػة هلل كحػجه يػخد -كحػجه–كاإلسالـ 
 عبادة العباد إلى عبادة هللا كحجه.

في صػرة مػغ -إف الشاس في جسيع األنطسة التي يتػلى التذخيع كالحاكسية فييا البذخ
يتحػػػخركف مػػػغ ىػػػحه  -كحػػػجه–يقعػػػػف فػػػي عبػديػػػة العبػػػاد .. كفػػػي اإلسػػػالـ  -الرػػػػر

 ع هلل كحجه.العبػدية لمعباد بعبػديتي
ىػ "ميالد اإلندػاف"..  -مغ ثع–كىحا ىػ "تحخيخ اإلنداف" في حؿيقتو الكبيخة .. كىحا 

 فقبل ذلظ ال يكػف لإلنداف كجػده "اإلنداني" الكامل، بسعشاه الكبيخ، الػحيج ..
كىػػحه … .. كىػػحه ىػػي اليجيػػة الخبانيػػة التػػي ييػػجييا لمشػػاس فػػي األرض بعقيػػجة التػحيػػج 

ييػػة التػػي يسػػغ هللا بيػػا عمػػى عبػػاده كىػػػ يقػػػؿ ليػػع: "اليػػـػ أكسمػػت لكػػع ىػػي الشعسػػة اإلل
 ديشكع كأتسست عميكع نعستي، كرضيت لكع اإلسالـ ديشًا"..

لمبذػػخية  -بػػجكرىع–كىػػحه ىػػي اليجيػػة التػػي يسمػػظ أصػػحاب عقيػػجة التػحيػػج أنػػو ييػػجكىا 
ؽيزػػػىا كميػا. كىػحه ىػي الشعسػة التػي يسمكػػػف أف يؽيزػػا مشيػا عمػى الشػاس، بعػج أف ي

 عمى أنفديع، كيخضػا مشيا ما رضيو هللا ليع.
، كسػا  كىحا ىػ الججيج الحؼ يسمظ أصحاب عقيجة التػحيػج أف يتقػجمػا بػو لمبذػخية اليػـػ
تقجـ بو أسالفيع باألمذ فتمقتو البذخية يػميا كسا تتمقى الججيج. كلع تدػتصع أف تقػاـك 

كػػل مػػا لػػجييا مػػغ ترػػػرات جاذبيتػػو ألنػػو يسشحيػػا مػػا ال تسمػػظ، فيػػػ شػػيء آخػػخ غيػػخ 
 كعقائج، كأفكار كفمدفات، كأنطسة كأكضاع .. بكل تأكيج ..

لقج قاؿ ربعي بغ عامخ رسػؿ جير السدػمسيغ إلػى رسػتع قائػج الفػخس، كىػػ يدػألو مػا 
الحؼ جاء بكع? كمسػات قالئػل ترػػر شبيعػة ىػحه العقيػجة، كشبيعػة الحخكػة اإلسػالمية 

 ترػر أىميا ليا، كإدراكيع لحؿيقة دكرىع بيا ..التي انبثقت مشيا، كسا ترػر شبيعة 
قػػاؿ لػػو: "هللا ابتعثشػػا، لشخػػخج مػػغ شػػاء، مػػغ عبػػادة العبػػاد إلػػى عبػػادة هللا كحػػجه. كمػػغ 

 ضيق الجنيا إلى سعة الجنيا كاآلخخة. كمغ جػر األدياف إلى عجؿ اإلسالـ".
حخكة اإلسػالمية كفي ىحه الكمسات القالئل تتخكد قاعجة ىحه العقيجة، كتتجمى شبيعة ال

 التي انبثقت مشيا، كانصمقت بيا ..
كرد أمػخىع إلػى هللا … إنيا إخخاج مغ شاء هللا مػغ عبػادة العبػاد إلػى عبػادة هللا كحػجه 

يػػػػة  -كحػػػػجه– فػػػػي السحيػػػػا كالسسػػػػات، فػػػػي الػػػػجنيا كاآلخػػػػخة. كإفػػػػخاد هللا سػػػػبحانو باأللـػ
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ية  ىحه الخرائز التػي  كالدمصاف كالحاكسية كالتذخيع، ىي أكلى–كبخرائز األلـػ
كال تػجػػػج حخيػػػػة –ال نػػػازع هللا فييػػػػا مػػػؤمغ، كال يجػػػػخؤ عمػػػى مشازعتػػػػو إياىػػػا إال كػػػػافخ 

 لإلنداف، بل ال يػجج "اإلنداف" ذاتو، إال بخمػصيا هلل.
 -حػػيغ يفيئػػػف اليػػـػ إلييػػا، كحػػيغ يخفعػػػف رايتيػػا كحػػجىا –كأصػػحاب عقيػػجة التػحيػػج 

 -مػغ ىػحه الشاحيػػة–ربعػي بػغ عػػامخ. فالبذػخة  يسمكػػف أف يقػلػػا لمبذػخية كميػا مػػا قالػو
اليـػ كسا كانت يػـػ قػاؿ ربعػي بػغ عػامخ كمستػو.. إنيػا كميػا غارقػة فػي عبػادة العبػاد. 

ىػػ الػحؼ يخػخج مػغ شػاء هللا مػغ عبػادة العبػاد إلػى عبػادة  -بسعشاه الذػامل–كالتػحيج 
 هللا كحجه. كبحلظ كحجه "يتحخر اإلنداف" بل "يػلج اإلنداف".

 -حيغ يفيئػف إلى مشيج هللا الحؼ مغ بو عمييع كيشادكف بػو–عقيجة التػحيج  كأصحاب
يسمكػػػف أف يتقػػجمػا لمبذػػخية بالذػػػيء الػػحؼ تفقػػجه جسيػػػع السشػػاىج كالسػػحاىب كاألنطسػػػة 
كاألكضػػاع فػػي األرض كميػػا ال اسػػتثشاء. كمػػغ ثػػع يكػػػف ليػػع اليػػـػ كغػػجًا دكر ججيػػج، 

ل في التيػارات العالسيػة اإلندػانية. كدكر كدكر عالسي إنداني كبيخ. كدكر ؾيادؼ أصي
كالػجكر الػحؼ مػشح العػخب األميػيغ فػي –يسشحيع سببًا كجييًا لمػجػد العػالسي اإلندػاني 

 الجديخة العخبية، سببًا كجييًا لمػجػد العالسي اإلنداني، كلمؿيادة العالسية اإلندانية.
ال فتػحات حزارية، يبمغ مغ إنيع ال يسمكػف أف يقجمػا لمبذخية اليـػ أمجادًا عمسية، ك 

ضخامتيا أف تتفػؽ تفػقًا ساحًا عمى كل مػا لػجػ البذػخية مشيػا .. كلكػشيع يسمكػػف أف 
يقجمػا ليا شيئًا آخخ. شيئًا أعطع مغ كل األمجاد العمسية، كالفتػحات الحزارية. إنيع 

 …يقجمػف "تحخيخ اإلنداف" بل "ميالد اإلنداف"
يجيػة يقػػجمػف معيػا مشيجػًا كػػاماًل لمحيػاة مشيجػًا يقػػـػ كىػع حػيغ يقػجمػف لمبذػػخية ىػحه ال

عمى تكخيع اإلنداف، كعمى إشالؽ يجه كعقمو كضسيخه كركحو مغ كػل عبػديػة إشالقػو 
بكػػل شاقاتػػو ليػػشيس بالخالفػػة كىػػػ حػػخ كػػخيع، يسمػػظ إذف أف يقػػّجـ كأف يقػػـػ األمجػػاد 

تيغ فػػال يكػػػػف العمسيػػة، كالفتػحػػات الحزػػارية، كىػػػ فػػػي أكج حػػخيتيغ كفػػي أكج كػػخام
 عبجًا ل لة، كال عبجًا لمبذخ .. عمى الدػاء.

) مخترػػػػػػخ مػػػػػػغ خرػػػػػػائز الترػػػػػػػر  أليسشػػػػػػا هللا الدػػػػػػجاد.كالحسج هلل رب العػػػػػػالسيغ.
 اإلسالمي لمديج قصب رحسو هللا (
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 الباب األول
 وأسديا الحزارة اإلسالمية

 
 أنهاع الحزارة اإلسالمية

 مفيهم الحزارة:
ـ لخجمػة اإلندػاف فػي كػل نػػاحي حياتػو، أك ىػي التقػجـ ال حزارة ىػي الجيػج الػحؼ ُيقػجَّ

في السجنية كالثقافة مًعا، فالثقافة ىي التقجـ في األفكار الشطخية مثل القػانػف كالدياسػة 
كاالجتسػػاع كاألخػػالؽ كغيخىػػا، كبالتػػالى يدػػتصيع اإلندػػاف أف يفكػػخ تفكيػػًخا سػػميًسا، أمػػا 

كالخقػى فػي العمػـػ التػي تقػـػ عمػى التجخبػة كالسالحطػة مثػل الصػب  السجنية فيي التقػجـ
كاليشجسػػػة كالدراعػػػة، كغيخىػػػا.. كقػػػج سػػػسيت بالسجنيَّػػػة; ألنيػػػا تػػػختبط بالسجيشػػػة، كتحقػػػق 
اسػػتقخار الشػػاس فييػػا عػػغ شخيػػق امػػتالؾ كسػػائل ىػػحا االسػػتقخار، فالسجنيػػة تيػػجؼ إلػػى 

 بيئة لإلنداف.سيصخة اإلنداف عمى الكػف مغ حػلو، كإخزاع ضخكؼ ال
كالبج لإلنداف مغ الثقافة كالسجنية مًعا; لكي يدتؿيع فكػخ األفػخاد كسػمػكياتيع، كتتحدػغ 
حياتيع، لحلظ فإف الجكلة التي تيتع بالتقجـ السادؼ عمى حداب التقجـ فػي مجػاؿ الؿػيع 
كاألخػػػالؽ، دكلػػػة مجنيَّػػػة، كليدػػػت متحزػػػخة; كمػػػغ ىشػػػا فػػػإف تقػػػجـ الػػػجكؿ الغخبيػػػة فػػػي 

جيث يعػػػج مجنيػػػة كلػػػيذ حزػػػارة; ألف الغػػػخب اىػػػتع بالتقػػػجـ السػػػادؼ عمػػػى العرػػػخ الحػػػ
ـ اإلنداف كأعمى مغ شأنو، فقػج  حداب الؿيع كالسبادغ كاألخالؽ، أما اإلسالـ الحؼ كخَّ

 جاء بحزارة سامية، تديع في تيديخ حياة اإلنداف.
 مفيـػ الحزارة اإلسالمية:

البذػػخػ مػغ ؾػػيع كمبػادغ، كقػاعػػج الحزػارة اإلسػالمية ىػػي مػا قجمػػو اإلسػالـ لمسجتسػع 
خ الحياة لإلنداف.  تخفع مغ شأنو، كتسكشو مغ التقجـ في الجانب السادؼ كتيدِّ

 أىسية الحزارة اإلسالمية:
الفخد ىػ المبشة األكلى في بشاء السجتسع، كإذا صمح صمح السجتسع كمو، كأصبح قػادًرا 

ذلػػػظ جػػػاء اإلسػػػالـ  عمػػػى أف يحسػػػل مذػػػعل الحزػػػارة، كيبمغيػػػا لمعػػػالسيغ، كمػػػغ أجػػػل
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بتعاليع كمبادغ ُتْرِمح ىحا الفخد، كتجعل حياتو ىادئة مدتقخة، كأعصاه مغ السبادغ مػا 
 يرمح كيانو كركحو كعقمو كجدجه.

كبعػػج إصػػالح الفػػخد يتػجػػو اإلسػػالـ بالخصػػاب إلػػى السجتسػػع الػػحؼ يتكػػػف مػػغ األفػػخاد، 
; لتعسيػػخ ىػػحه األرض، كيحػػثيع عمػػى التػػخابط كالتعػػاكف كالبػػخ كالتقػػػػ، كعمػػى كػػل خيػػخ

كاسػػتخخاج مػػا بيػػا مػػغ خيػػخات، كتدػػخيخىا لخجمػػة اإلندػػاف كسػػعادتو، كقػػج كػػاف آباؤنػػا 
 عمى قجر السدئػلية، فحسمػا ىحه الحزارة، كانصمقػا بيا يعمِّسػف العالع كمو كيػجيػنو.

 أنػاع الحزارة اإلسالمية:
 كلمحزارة اإلسالمية، ثالثة أنػاع:

 الجكؿ(: حزارة التاريخ )حزارة -ٔ
كىػػي الحزػػارة التػػي قػػجمتيا دكلػػة مػػغ الػػجكؿ اإلسػػالمية لخفػػع شػػأف اإلندػػاف كخجمتػػو، 
كعشج الحجيث عغ حزارة الجكؿ يشبغى أف نتحجث عػغ تػاريخ الجكلػة التػي قػجمت ىػحه 
الحزػػارة، كعػػغ ميػػاديغ حزػػارتيا، مثػػل: الدراعػػة، كالرػػشاعة، كالتعمػػيع، كعالقػػة ىػػحه 

 لجكؿ، كما قجمتو مغ إنجازات في ىحا السيجاف.الجكلة اإلسالمية بغيخىا مغ ا
 الحزارة اإلسالمية األصيمة:-ٕ

كىي الحزارة التي جاء بيا اإلسالـ لخجمة البذخية كميا، كتذسل ما جاء بػو اإلسػالـ 
مػغ تعػػاليع فػػي مجػػاؿ: العقيػػجة، كالدياسػػة، كاالقترػػاد، كالقزػػاء، كالتخبيػػة، كغيػػخ ذلػػظ 

 اف كتيدخ أمػره.مغ أمػر الحياة التي تدعج اإلند
 الحزارة السقتبدة: -ٖ

كتدػػسى حزػػارة البعػػث كاإلحيػػاء، كىػػحه الحزػػارة كانػػت خجمػػة مػػغ السدػػمسيغ لمبذػػخية 
كميا، فقج كانت ىشاؾ حزارات كعمـػ ماتت، فأحياىا السدمسػف كشػركىا، كصػبغػىا 
بالجانػػب األخالقػػػي الػػػحؼ اسػػػتسجكه مػػػغ اإلسػػػالـ، كقػػج جعػػػل ىػػػحا األمػػػخ ُكتػػػاب العػػػالع 

غخبى يقػلػف: إف الحزارة اإلسالمية مقتبدة مغ الحزارات القجيسة، كىسا حزارتا ال
لت الرػػرة الطػاىخة لكػل ىػحه الحزػارات  اليػناف كالخكماف، كأف العقميػة العخبيػة قػْج بػجَّ

 كركبتيا في أسمػب ججيج، مسا جعميا تطيخ برػرة مدتقمة.
سػالمية فػي ذاتيػا كجػىخىػا كىحه فكخة خاشئة ال أساس ليا مغ الرػحة، فالحزػارة اإل

إسالمية خالرة، كىي تختمف عغ غيخىا مغ الحزػارات اختالًفػا كبيػًخا، إنيػا حزػارة 



 116 

قائسة بحاتيا، ألنيا تشبعث مغ العقيجة اإلسػالمية، كتدػتيجؼ تحقيػق الغايػة اإلسػالمية، 
أال كىػػي إعسػػار الكػػػف بذػػخيعة هللا لشيػػل رضػػاه، ال مجػػخد تحقيػػق التقػػجـ السػػادؼ، كلػػػ 

اف ذلػػػظ عمػػػى حدػػػاب اإلندػػػاف كالػػػجيغ كسػػػا ىػػػػ الحػػػاؿ فػػػي حزػػػارات أخػػػخػ، مػػػع كػػػ
 الحخص عمى التقجـ السادؼ; لسا ؼيو مغ مرمحة األفخاد كالسجتسع اإلنداني كمو.

أما ما استفادتو مػغ الحزػارات األخػخػ فقػج كػاف ميػدة تحدػب ليػا ال عمييػا، إذ تعشػى 
ػػػل مػػػا لػػػجػ اآل خػػػخيغ، كلكػػػغ كضػػػعو ؼيسػػػا يتشاسػػػب تفػػػتح العقػػػل السدػػػمع كاسػػػتعجاده لتقبُّ

كالشطػػػػاـ اإلسػػػػالمي الخػػػػاص بذػػػػكل متكامػػػػػل، كال يػػػػشقز مػػػػغ الحزػػػػارة اإلسػػػػػالمية 
استفادتيا مغ الحزارات الدابقة، فالتقجـ كالتصػر يبجأ بآخخ ما كصل إليػو اآلخػخكف، 

 ثع تزيف الحزارة الججيجة لتكسل ما بجأتو الحزارات األخخػ.
==================== 

 الحزارة اإلسالمية ومعاىخىاخرائص 
خرػػائز الحزػػارة اإلسػػالمية لمحزػػارة اإلسػػالمية أسػػذ قامػػت عمييػػا، كخرػػائز 

 تسيدت بيا عغ الحزارات األخخػ، أىسيا:
 العقيجة: -ٔ

جػػاء اإلسػػالـ بعقيػػجة التػحيػػج التػػي ُتفػػِخد هللا سػػبحانو بالعبػػادة كالصاعػػة، كحػػخص عمػػى 
كػل تحخيػف سػابق لتمػظ الحؿيقػة األزليػة، قػاؿ  تثبيت تمظ العقيجة كتأكيجىا، كبيػحا نفػى

هللا تعػػالى: }قػػل ىػػػ هللا أحػػج. هللا الرػػسج. لػػع يمػػج كلػػع يػلػػج. كلػػع يكػػغ لػػو كفػػًػا أحػػج{ 
 [.ٗ-ٔ]اإلخالص: 

فػػأنيي اإلسػػالـ بػػحلظ الجػػجؿ الػػجائخ حػػػؿ كحجانيػػة هللا تعػػالى، كنػػاقر افتػػخاءات الييػػػد 
}كقالػػػت الييػػػػد عديػػػخ ابػػػغ هللا كقالػػػت  كالشرػػػارػ، كردَّ عمييػػػا; فػػػي مثػػػل قػلػػػو تعػػػالى:

الشرػػارػ السدػػيح ابػػغ هللا ذلػػظ قػػػليع بػػأفػاىيع يزػػاىئػف قػػػؿ الػػحيغ كفػػخكا مػػغ قبػػل 
بانيع أرباًبا مغ دكف هللا كالسديح ابػغ مػخيع  قاتميع هللا أنى يؤفكػف. اتخحكا أحبارىع كـر

 خكػف{كما أمخكا إال ليعبجكا إلًيا كاحًجا ال إلو إال ىػ سبحانو عسا يذ
 [.ٖٔ-ٖٓ]التػبة: 
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كقصع القخآف الصخيق بالحجة كالسشصػق عمػى كػل مػغ جعػل مػع هللا إلًيػا آخػخ، قػاؿ هللا 
تعػػالى: }أـ اتخػػحكا آليػػة مػػغ األرض ىػػع يشذػػخكف. لػػػ كػػاف فييسػػا آليػػة إال هللا لفدػػجتا 

 [.ٕٕ-ٕٔفدبحاف هللا رب العخش عسا يرفػف{ ]األنبياء: 
 شسػلية اإلسالـ كعالسيتو: -ٕ
إلسػػػالـ ديػػػغ شػػػامل، كقػػػج ضيػػػخت ىػػػحه الذػػػسػلية كاضػػػحة جميَّػػػة فػػػي عصػػػاء اإلسػػػالـ ا

الحزارؼ، فيػ يذسل كل جػانب الحياة االقترادية كالدياسية كاالجتساعية كالفكخية، 
كسػػا أف اإلسػػالـ يذػػسل كػػػل متصمبػػات اإلندػػاف الخكحيػػػة كالعقميػػة كالبجنيػػة، فالحزػػػارة 

ػج اإلسالمية تذسل األرض كمغ عمييا إلى ي ـػ الؿيامة; ألنيا حزارة القػخآف الػحؼ تعيَّ
 هللا بحفطو إلى يـػ الؿيامة، كليدت جامجة متحجخة، كتخعى كل فكخة

أك كسػػيمة تدػػػاعج عمػػػى الشيػػػػض بالبذػػخ، كتيدػػػخ ليػػػع أمػػػػر حيػػاتيع، مػػػا دامػػػت تمػػػظ 
الػسػػيمة ال تخػػالف قػاعػػج اإلسػػالـ كأسدػػو التػػي قػػاـ عمييػػا، فيػػي حزػػارة ذات أسػػذ 

خكنػػة تػافػػق شبيعػػة كػػل عرػػخ، مػػغ حيػػث تشفيػػح ىػػحه األسػػذ بسػػا يحقػػق ثابتػػة، مػػع م
 الشفع لمشاس.

 الحث عمى العمع: -ٖ
ع القػخآف الكػخيع كالدػشة الشبػيػة عمػى شمػب  حثت الحزارة اإلسالمية عمى العمع، كشػجَّ
العمػػع، ففػػخؽ اإلسػػالـ بػػيغ أمػػة تقػػجمت عمسيِّػػا، كأمػػة لػػع تأخػػح نرػػيبيا مػػغ العمػػع، فقػػاؿ 

[. كبػػيغ القػػخآف ٜل يدػػتػؼ الػػحيغ يعمسػػػف كالػػحيغ ال يعمسػػػف{ ]الدمػػخ: تعػػالى: }قػػل ىػػ
فزػػل العمسػػاء، فقػػاؿ تعػػالى: }يخفػػع هللا الػػحيغ آمشػػػا مػػشكع كالػػحيغ أكتػػػا العمػػع درجػػات{ 

 [.ٔٔ]السجادلة: 
كقاؿ رسػؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػمع مبيًِّشػا فزػل الدػعي فػي شمػب العمػع: )مػغ سػمظ 

سيل هللا لو بو شخيًقا إلى الجشة( ]البخارؼ كأبػ داكد كالتخمحؼ  شخيًقا يبتغي ؼيو عمًسا;
كابػػػغ ماجػػػو[. كقػػػاؿ صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع : )شمػػػب العمػػػع فخيزػػػة عمػػػى كػػػل مدػػػمع( 

 ]البخارؼ كأبػداكد كالتخمحؼ كابغ ماجو[.
كىشػاؾ أشػياء مػغ العمػع يكػػػف تعمسيػا فخًضػا عمػى كػػل مدػمع كمدػمسة، ال يجػػز لػػو أف 

مػر األساسية في التذػخيع اإلسػالمي; كػتعمع أمػػر الػضػػء كالصيػارة يجيميا، كىي األ
كالرػػالة، التػػػي تجعػػل السدػػػمع يعبػػػج هللا عبػػادة صػػػحيحة، كىشػػػاؾ أشػػياء أخػػػخػ يكػػػػف 
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تعمسيػػػا فخًضػػػػا عمػػػى جساعػػػػة مػػػغ األمػػػػة دكف غيػػػخىع، مثػػػػل بعػػػس العمػػػػـػ التجخيبيػػػػة 
تخرػػز فييػػا بعػػس كالكيسيػػاء كالفيديػػاء كغيخىسػػا، كمثػػل بعػػس عمػػـػ الػػجيغ التػػي ي

 الشاس بالجراسة كالبحث كأصػؿ الفقو، كمرصمح الحجيث كغيخىسا.
 مطاىخ الحزارة اإلسالمية:

لع تغفل الحزػارة اإلسػالمية الجػانبيغ الخكحػي كالسػادؼ فػي حيػاة اإلندػاف، لػحلظ نجػج 
أف الحزػػارة اإلسػػالمية بػػخزت فػػي مجػػاالت متعػػجدة، بحيػػث تخقػػى باإلندػػاف فػػي كػػل 

 كمطاىخ ىحه الحزارة ىي: مدتػيات حياتو،
 الجانب الدياسي. -ٔ
 الجانب االقترادؼ. -ٕ
 الجانب االجتساعي. -ٖ
 الجانب العمسي. -ٗ
 العالقات الجكلية. -٘
 الشطاـ التذخيعي. -ٙ
 الشطاـ القزائي. -ٚ
 الجانب العدكخؼ. -ٛ
 الجانب السعسارؼ. -ٜ

--------------- 
 الجانب الدياسي في الحزارة اإلسالمية

ء اإلسالـ رحسة لمعالسيغ، كجاءت تعاليع اإلسالـ لتزسغ سػالمة السجتسػع البذػخؼ جا
مغ التفكظ كالزعف كاالنحالؿ، كلتزسغ سعادتو في الػجنيا كاآلخػخة، كلقػج تسدػظ بيػا 

فخزػػػعت ليػػػع الػػػجنيا، كأسدػػػػا لإلسػػػالـ دكلػػػة كاسػػػعة  -رضػػػي هللا عػػػشيع-الرػػػحابة 
، كالتا ريخ خيخ شاىج عمى ذلظ. لقج كضع اإلسالـ الحزارة، قػية البشاء، محبة لمعمـػ

نطاًمػػا لػػع يكػػغ معخكًفػػا فػػي أؼ مجتسػػع مػػغ السجتسعػػات، كلػػع يكػػغ ىػػحا الشطػػاـ تصػػػًرا 
 شبيعيِّا أك غيخ شبيعى ألؼ نطاـ سابق عميو.

إف نطػػاـ الحكػػع اإلسػػالمي لػػو أسدػػو كقػانيشػػو الػاضػػحة السدػػتسجة مػػغ القػػخآف الكػػخيع، 
يجيو كال مغ خمفو، كألىسيػة الحكػع فػي اإلسػالـ فقػج اىػتع  الحؼ ال يأتيو الباشل مغ بيغ
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، فحػػحر الحػػاكع مػػغ اتبػػاع اليػػػػ كشػػيػات  اإلسػػالـ ببيػػاف مػػا عمػػى الحػػاكع كالسحكػػـػ
الشفذ، قاؿ تعالى: }فػاحكع بػيغ الشػاس بػالحق كال تتبػع اليػػػ ؼيزػمظ عػغ سػبيل هللا{ 

تتبػع أىػػاءىع كاحػحرىع أف [. كقاؿ تعالى: }كأف احكع بيشيع بسا أنػدؿ هللا كال ٕٙ]ص: 
 [.ٜٗيفتشػؾ عغ بعس ما أندؿ هللا إليظ{ ]السائجة: 

 السحكـػ مغ العرياف دكف سبب مقبػؿ شخًعا، قاؿ تعالى: -سبحانو-كححر هللا 
}يػػا أييػػا الػػحيغ آمشػػػا أشيعػػػا هللا كأشيعػػػا الخسػػػؿ كأكلػػي األمػػخ مػػشكع فػػإف تشػػازعتع فػػي 

 [.ٜ٘ء: شيء فخدكه إلى هللا كالخسػؿ{ ]الشدا
كحػػخص اإلسػػالـ عمػػى أف يدػػػد العػػجؿ بػػيغ جسيػػع الشػػاس، كحػػحر مػػغ الطمػػع كعػاؾبػػو، 
حتى مع غيخ السدمسيغ، قاؿ تعالى: }إف هللا يأمخكع أف تؤدكا األمانات إلى أىميػا كإذا 
حكسػػػػتع بػػػػيغ الشػػػػاس أف تحكسػػػػػا بالعػػػػجؿ إف هللا نعسػػػػا يعطكػػػػع بػػػػو إف هللا كػػػػاف سػػػػسيًعا 

قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع : )اتقػا الطمع، فإف الطمع [. ك ٛ٘بريًخا{ ]الشداء: 
 ضمسات يـػ الؿيامة( ]مدمع[.

 خرائز الشطاـ الدياسي في اإلسالـ:
 نطاـ عالسي: -ٔ

الشطػػاـ الدياسػػي اإلسػػالمي نطػػاـ عػػالسي، اسػػتسج عالسيتػػو مػػغ عالسيػػة اإلسػػالـ ذاتػػو، 
اء القػادريغ عمػى االسػتشتاج كمغ صالحيتو لمتصبيق في كل زماف كمكاف، فجعل لمعمسػ

كاسػتخخاج األحكػاـ الحػقَّ فػي االجتيػاد فػػي تفرػيل األحكػاـ كتػضػيحيا بالذػكل الػػحؼ 
يحقػػق أىػػجاؼ اإلسػػالـ، كيػػجكر فػػي إشػػار أحكػػاـ اإلسػػالـ العامػػة، كقػػج جػػاءت أحكػػاـ 

 اإلسالـ في أسمػبيغ:
لػػة، ال األكؿ: أحكػاـ تفرػيمية محػجدة، تبػػيغ حكسيػا نرػػص مػػغ القػخآف كاضػحة الجال
 خالؼ في معشاىا، كأحاديث صحيحة مغ الدشة كشخؽ أدائيا، كىحه التعاليع ال

مجػػاؿ لالجتيػػاد فييػػا بالديػػادة أك الشقرػػاف مثػػل بعػػس أحكػػاـ الرػػالة كالدكػػاة كالحػػج 
 كالسػاريث كغيخىا.

كالثانى: أحكاـ جاءت مغ خالؿ اآليات التي ُيختمف في تفديخىا، كاألحاديث التػي لػع 
أك ثبتػػت صػػحتيا كلػػع يتفػػق العمسػػاء فييػػا عمػػى معشػػى كاحػػج، أك عبػػارة  تثبػػت صػػحتيا،

عغ قػاعج عامة في مجاؿ السعامالت، كىحه مػغ حػق العمسػاء القػادريغ عمػى االجتيػاد 
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أف يبجكا الػخأؼ فييػا، بسػا يحقػق مرػالح السجتسػع اإلسػالمي فػي زمػغ معػيغ أك كضػع 
التػػي جػػاءت لسرػػمحة  معػػيغ، مػػع السحافطػػة عمػػى ركح الذػػخيعة، كتحقيػػق مقاصػػجىا

 الشاس.
 السذاركة بيغ الفخد كالسجتسع: -ٕ

العالقة بيغ الفخد كالسجتسع في الشطاـ اإلسػالمي عالقػة مذػاركة، فاإلسػالـ ال يعتػخؼ 
بالفمدػػفات كالسػػحاىب التػػي تجعػػل الفػػخد كالسجتسػػع فػػي صػػخاع، كبعػػس ىػػحه السػػحاىب 

اآلخػػػخ يفزػػػل جانػػػب يفزػػػل جانػػػب الفػػػخد عمػػػى السجتسػػػع مثػػػل الخأسػػػسالية، كبعزػػػيا 
السجتسػع عمػى جانػب الفػخد كسػػا صػشعت الذػيػعية، أمػا اإلسػػالـ فيػػ يػػازف بػيغ الفػػخد 
كالسجتسػػػع، فيػػػػ يعتػػػخؼ بالسدػػػئػلية الفخديػػػة، أؼ مدػػػئػلية كػػػل فػػػخد عػػػغ أفعالػػػو، قػػػاؿ 

-ٖٛتعػػػالى: }أال تػػػدر كازرة كزر أخػػػخؼ. كأف لػػػيذ لإلندػػػاف إال مػػػا سػػػعى{ ]الػػػشجع: 
اعل مع السجتسع، كيؤدؼ ما عميو تجاىو، مغ خيخ يحسمػو [، كيذجعو عمى أف يتفٜٖ

 إليو، كشخ يجفعو عشو، فالفخد عميو تبعات تجاه نفدو، كتجاه مجتسعو، ممـد بأدائيا.
كيشطع اإلسالـ ذلػظ مػغ خػالؿ مبػجأ السدػئػلية االجتساعيػة، كفػخض األمػخ بػالسعخكؼ 

ػضيح ىػحه السدػئػلية كالشيي عغ السشكخ، كقج تعخض الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع لت
الجساعية مغ خالؿ السثل الحؼ ضخبو في حجيثو: )مثل القائع عمػى حػجكد هللا كالػاقػع 
فييا كسثل قـػ اسػتيسػا عمػى سػفيشة، فأصػاب بعزػيع أعالىػا كبعزػيع أسػفميا، فكػاف 
الحيغ فػي أسػفميا إذا اسػتقػا مػغ السػاء مػخكا عمػى َمػغ فػػقيع، فقػالػا: لػػ أنػا خخقشػا فػي 

خًقا كلع نؤِذ مغ فػقشا، فإف يتخكػىع كما أرادكا، ىمكػا جسيًعا، كإف أخحكا عمى نريبشا خ
 أيجييع نجػا، كنجػا جسيًعا( ]البخارؼ[.

كعالقػػة الفػػخد بالحكػمػػة، عالقػػة تعػػاكف، فقػػج أعصػػى اإلسػػالـ الفػػخد حقػقػػو األساسػػية، 
شػئػنو دكف  كألـد الحكػمة باتباع القانػف الخباني، كحسى الفخد مغ تجخل الحكػمة في

مبخر، قاؿ تعالى: }يا داكد إنا جعمشاؾ خميفة في األرض فاحكع بيغ الشاس بػالحق كال 
 [.ٕٙتتبع اليػػ ؼيزمظ عغ سبيل هللا{ ]ص: 

كربػط اإلسػالـ الفػخد السدػػمع بزػػابط أخالؾيػة، كفػخض عميػػو شاعػة الحكػمػة السدػػمسة 
شفذ كالسػػاؿ فػػي سػػبيل التػػي تصبػػق شػػخع هللا، كشمػػب مشػػو التعػػاكف معيػػا كالتزػػحية بػػال
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حسايتيا، قػاؿ صػمى هللا عميػو كسػمع : )اسػسعػا كأشيعػػا كإف تػأمَّخ عمػيكع عبػج حبذػي( 
 ]البخارؼ[.

 الحكػمة اإلسالمية نابعة مغ السجتسع اإلسالمي: -ٖ
فاإلسػػػالـ ال يعتػػػخؼ بييئػػػة مػػػغ خػػػارج السجتسػػػع اإلسػػػالمي تحكػػػع األمػػػة عػػػغ شخيػػػق 

الذػػعػب بالتدػػمط كالقيػػخ، قػػاؿ تعػػالى: }يػػا أييػػا االسػػتيالء عمػػى الدػػمصة بػػالقػة كحكػػع 
 [.ٜ٘الحيغ أمشػا أشيعػا هللا كأشيعػا الخسػؿ كأكلي األمخ مشكع{ ]الشداء: 

فقػلػو تعػالى: )مػشكع( يحػجد نػعيػة الحػاكع كالحكػمػة، كىػي أنيػا حكػمػة إسػالمية مشػا، 
مشيغ كليدػػػت مػػػغ غيػػػخ السدػػػمسيغ، قػػػاؿ تعػػػالى: }كلػػػغ يجعػػػل هللا لمكػػػافخيغ عمػػػى السػػػؤ 

 [.ٔٗٔسبياًل{ ]الشداء: 
 التأثيخ الستبادؿ بيغ التعاليع كالسبادغ: - ٗ

نطػػع الحزػػارة اإلسػػالمية، الخمقػػي مشيػػا كاالقترػػادؼ كالدياسػػي، كػػل مشيػػا يػػؤثخ فػػي 
اآلخػػخ كيتػػأثخ بػػو، فسػػثاًل بػػجكف التعػػاليع كالسبػػادغ الخمؿيػػة ال يػػؤدػ الشطػػاـ االقترػػادؼ 

ا يجعػ إليو مغ تعاكف كتكافل بيغ الشاس، كسا دكره السشذػد، كيرعب الػصػؿ إلى م
 يديل تدخب الفداد إلى األجيدة الدياسية كغيخىا.

 تسيد نطاـ الحكع اإلسالمي عغ الشطع الغخبية: - ٘
صػالحة كانػت أـ -فالشطع الغخبية، تقـػ عمى أساس الخزػػع لحكػع األغمبيػة السصمقػة 

حكػع، أمػا فػي الشطػاـ اإلسػالمي، فيي التي تذخع كتزع القػانيغ، كىي التػي ت -فاسجة
 [.ٓٗفالحاكع الحؿيقي ىػ هللا سبحانو، قاؿ تعالى: }إف الحكع إال هلل{ ]يػسف: 

كسمصة الذعب السدمع كالحكػمة اإلسالمية محجكدة بالعسل تبًعا ألكامخ هللا، عغ رضا 
 كاشسئشاف كثقة كحب كرغبة.
 خرائز الجكلة اإلسالمية
 ة خرائز مشيا:كالجكلة اإلسالمية تتسيد بعج

 الديخ كفق قانػف كاضح السعالع: -ٔ
القػػخآف الكػػخيع كالدػػشة الرػػحيحة الثابتػػة عػػغ رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع :، ىسػػا 
أساس الجستػر اإلسالمي، كقج يجخل في ىحا الجستػر مغ القػاعػج العامػة أشػياء غيػخ 
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ت قاعػجة كميػة مشرػص عمييا فػي الكتػاب كال فػي الدػشة كمػع ذلػظ يسكػغ إدخاليػا تحػ
 مغ الكتاب كالدشة.

إف كل ُمَذخِّع يزع القػانيغ التي تحسى مرالحو كتحقق أىجافو، أما في اإلسػالـ فػإف 
سمصة التذخيع حق هلل كحجه، كىػ ال يحابي أحًجا كال يطمع أحًجا، كمغ ثع فإف التذخيع 

 اإلسالمي يترف بالعجؿ، كيكخه اليػػ، كيتدع بالذسػؿ.
شفح أكامخ هللا سبحانو، كيحكِّع كتاب هللا كسشة رسػلو ؼيسػا يقػع بػيغ كعمى اإلنداف أف ي

الشاس مغ خػالؼ، قػاؿ تعػالى: }فػال كربػظ ال يؤمشػػف حتػى يحكسػػؾ ؼيسػا شػجخ بػشيع 
 [.٘ٙثع ال يججكا في أنفديع حخًجا مسا قزيت كيدمسػا تدميًسا{ ]الشداء: 

ع شخعو بيغ الشاس، كيتزػح ذلػظ كغاية إقامة الجكلة اإلسالمية تشفيح أكامخ هللا، كتحكي
مغ تعخيػف العمسػاء لسشرػب الخالفػة أك الحكػع، حيػث يقػلػػف: إف الخالفػة نيابػة عػغ 
الشبػػػػة فػػػي حخاسػػػة الػػػجيغ كسياسػػػة الػػػجنيا بػػػو، أؼ أف الحػػػاكع السدػػػمع أك الخميفػػػة يقػػػـػ 
بسيستػػو نائًبػػا عػػغ رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع فػػي تبميػػغ أكامػػخ هللا، كالعسػػل بيػػا، 

 كإلداـ الشاس بالعسل بيا، ؼيسا يتعمق بأمػر الجيغ كالجنيا.
 التقػػ ىي أساس التفاضل بيغ السدمسيغ: -ٕ

التقػػػػ كالعسػػل الرػػالح كالخمػػق الحدػػغ أسػػاس التفاضػػل بػػيغ أبشػػاء السجتسػػع السدػػمع، 
كلػػػيذ الدػػػمصاف أك الجػػػاه أك السخكػػػد االجتسػػػاعي، قػػػاؿ تعػػػالى: }يػػػا أييػػػا الشػػػاس إنػػػػا 

خ كأنثػػى كجعمشػػاكع شػػعػًبا كؾبائػػل لتعػػارفػا إف أكػػخمكع عشػػج هللا أتقػػاكع{ خمقشػػاكع مػػغ ذكػػ
[. كقػػاؿ صػػػمى هللا عميػػو كسػػػمع : )ال فزػػل لعخبػػػي عمػػى عجسػػػي، كال ٖٔ]الحجػػخات: 

 ألحسخ عمى أسػد، كال ألسػد عمى أحسخ إال بالتقػػ كالعسل الرالح( ]أحسج[.
 الػفاء بالعيػد الجاخمية كالخارجية: -ٖ

ائز الالزمػػة كالزػػػخكرية لمجكلػػة اإلسػػالمية، إلقػػػخار األمػػغ كتحقيػػػق كىػػحا مػػغ الخرػػػ
الدػػالـ كاالسػػتقخار، قػػاؿ تعػػالى: )كأكفػػػا بعيػػج هللا إذا عاىػػجتع كال تشقزػػػا األيسػػاف بعػػج 

 [.ٜٔتػكيجىا كقج جعمتع هللا عميكع كؽيال إفَّ هللا يعمع ما تفعمػف( ]الشحل: 
تعػالى: )كأكفػػا بالعيػج إف العيػج كػاف  كىحا فخض كمػشيج حيػاة ال تجػػز مخالفتػو، قػاؿ

[. كذلػػظ لشذػػخ الدػػالـ فػػي كػػل أنحػػاء الػػجيار اإلسػػالمية، لقػلػػو ٖٗمدػػئػال( ]اإلسػػخاء: 
صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )أفذػػػا الدػػالـ بيػػشكع( ]مدػػمع[، كال فػػخؽ فػػي ذلػػظ بػػيغ مدػػمع 
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جعػل الدػالـ  كِذمِّي مغ رعايا الجكلة اإلسالمية، لقػلو صػمى هللا عميػو كسػمع : )إف هللا
 تحية ألمتشا، كأماًنا ألىل ذمتشا( ]البييقي[.

كفي العالقات الخارجية فالجكلة اإلسالمية تجعػ إلى الدالـ، ما لع ُتْشتيػظ حخمػات هللا 
أك ُيعتجػ عمى أرض السدمسيغ، قػاؿ تعػالى:}ال يشيػاكع هللا عػغ الػحيغ لػع يقػاتمػكع فػي 

قدصػا إلييع إف هللا يحب السقدصيغ. إنسا الجيغ كلع يخخجػكع مغ دياركع أف تبخكىع كت
يشياكع هللا عغ الحيغ قاتمػكع في الجيغ كأخخجػكع مغ دياركع كتطاىخكا عمػى إخػخاجكع 

 [.ٜ-ٛأف تػلػىع كمغ يتػليع فأكلئظ ىع الطالسػف{ ]السستحشة: 
 أسذ كقػاعج الحكع في الحزارة اإلسالمية

 حق األمة في اختيار الحاكع كتقػيسو: -ٔ
ة صػػػاحبة الحػػػق فػػػي اختيػػػار الحػػػاكع كمبايعتػػػو، كفػػػي اإلشػػػخاؼ عمػػػى سياسػػػتو فاألمػػػ

كترخفاتو، كليا حق تقػيسو إذا ابتعج عغ شخيق الرػاب، ككل مدػمع بػالغ عاقػل مػغ 
حقو أف يذتخؾ في بيعة الحاكع، كما يمـد في اختيار الحػاكع ىػػ اختيػار أغمبيػة األمػة 

 مسثمة في أىل الحل كالعقج كىع مجمذ الذػرػ.
كلػػيذ مػػغ الزػػخكرػ أف يكػػػف ىشػػاؾ إجسػػاع عمػػى شػػخز رئػػيذ الجكلػػة اإلسػػالمية، 
فسػػغ السعػػػخكؼ تاريخيِّػػا أف السدػػػمسيغ جسيًعػػػا لػػع يجسعػػػػا عمػػػى اختيػػار حػػػاكع، فالػػػحيغ 

 بايعػا الخمفاء الخاشجيغ ىع أىل السجيشة، كبعس السدمسيغ مغ أىل مكة.
حؿ لػػو السخمرػػػف مػػغ أبشػػاء كُيعػػدؿ الحػػاكع إذا ثبػػت عجػػده كفدػػاده، كلكػػغ بعػػج أف يبػػ

األمة كعمسائيا الشرح بكل الصخؽ كالػسائل التي تخده إلى الحق، فإف استجاب كرجع 
إلى الحق فال يشبغي عدلو، إال إذا لع يدتسع لشرح الشاصػحيغ كإخػالص السخمرػيغ، 
كتعحر تعحًرا شجيًجا إصالح حالو، كضيخ استخفافو بسرالح السدػمسيغ، كعػجـ اىتسامػو 

ع عمػػى السدػػمسيغ حقػػػقيع كعػػدتيع ككػػخامتيع. كذلػػظ بذػػخط القػػجرة عمػػى عدلػػو بسػػا يحفػػ
دكف حجكث فتشة تؤدؼ إلى ضخر يفػؽ الزخر مغ بقائو، فإف تأكج العجد عغ عدلػو 

 دكف فتغ ميمكة، فالربخ عمى ضمسو أكلى.
 الذػرػ: -ٕ
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{ فالذػرػ ركغ أساسي مغ أركاف الحكع اإلسالمي، قاؿ سبحانو: }كشاكرىع في األمخ
[،ككػػاف صػػمى ٖٛ[، كقػػاؿ أيًزػػا: }كأمػػخىع شػػػرػ بيػػشيع{ ]الذػػػرػ: ٜ٘ٔ]آؿ عسػػخاف: 

 هللا عميو كسمع يدتذيخ أصحابو كثيًخا. ككحلظ كاف الخمفاء
مغ بعػجه يدتذػيخكف أىػل العمػع كالخبػخة فػي كػل األمػػر،  -رضي هللا عشيع-الخاشجكف 

ػا يخجعػػف إلػى الفقيػاء فػي كاختيار القػاد، كتدػييخ الجيػػش، كتػزيػع الغشػائع، كسػا كػان
 السدائل التي ال يججكف ليا حكًسا ضاىًخا في الكتاب كالدشة.

مجمػذ شػػرػ يعػخض عميػو أؼ مدػألة لػيذ فييػا  -رضػي هللا عشػو-كقج كػف أبػبكخ 
يسشػع كبػار الرػحابة مػغ  -رضػي هللا عشػو-نز قخآني أك نبػؼ صػخيح، ككػاف عسػخ 

 اجة.الخخكج مغ السجيشة حتى يدتذيخىع عشج الح
كىػػػحه الذػػػػرػ ال تكػػػػػف فػػػي أمػػػػخ ؼيػػػو نػػػز صػػػػخيح الجاللػػػة مػػػػغ كتػػػاب هللا أك سػػػػشة 
صحيحة، فيحه األمػر ال دخل لمذػرػ فييا، فخسػؿ هللا كاف يمتـد الذػرػ، كلكغ في 
األمػر التي ليذ فييا نز مػغ كتػاب هللا، كلػع يشػدؿ الػػحي يبػيغ لمخسػػؿ ) مػا يفعمػو 

 رػ في مطيخيغ:ؼيسا كقع مغ السدائل، كتتحقق الذػ 
األكؿ: اختيػػار الحػػػاكع السدػػػمع القػػػادر عمػػػى الؿيػػاـ بالسدػػػئػلية، كمبايعتػػػو عمػػػى العسػػػل 
بكتػػاب هللا كسػػشة رسػػػػلو  صػػمى هللا عميػػػو كسػػمع  ، فػػإف تسػػػت البيعػػة كػػػاف لػػو الدػػػسع 

 كالصاعة دكف ضغط أك إكخاه.
ل حخيػة، الثانى: عػجـ اسػتبجاد الحػاكع بالدػمصة، فسػغ حػق كػل مدػمع أف يبػجؼ رأيػو بكػ

كبكػػػػل قػػػػػة فػػػػي كػػػػل أمػػػػخ مػػػػغ أمػػػػػر الجكلػػػػة، كمػػػػغ كاجػػػػب الحػػػػاكع أف يدػػػػتسع إليػػػػو، 
كيدتزىء بخأيو إف كاف ؼيو الرػاب، ىحا كإف كاف لكػل فػخد أف يعبػخ عػغ رأيػو فإنػو 
ال يجػػب استذػػارة العػػػاـ فػػي ميػػاـ األمػػػر، ألنيػػع ال يدػػتصيعػف تقػػجيخ األمػػػر تقػػجيًخا 

العقػػػج كالحكسػػػة ؼػػػيسغ تػػػػفخت فػػػييع شػػػخكط مػػػغ صػػػحيًحا، كإنسػػػا يدتذػػػار أىػػػل الحػػػل ك 
 يدتذار، مثل العمع، كالتقػػ، كالػرع، كحدغ التجبيخ، كالتفكيخ.

كالعمسػػاء كرؤسػػاء الجشػػج كسػػائخ -كأىػل الحػػل كالعقػػج: ىػػع جساعػػة مػػغ األمػخاء كالحكػػاـ 
الخؤساء كالدعساء في كل السرالح، الحيغ يخجع إلييع الشاس فػي الحاجػات كالسرػالح 

 العامة.
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كقػػج ركػػد اإلسػػالـ عمػػى الذػػػرػ فػػي نطػػاـ الحكػػع; لسػػا ليػػا مػػغ آثػػار شيبػػة عمػػى حيػػاة 
 الفخد كالسجتسع، كمغ ىحه اآلثار:

أنيػػا تتفػػق مػػع مػػا قػػخره اإلسػػالـ مػػغ احتػػخاـ لمفػػخد كاالعتػػخاؼ بذخرػػيتو فػػي إشػػار  -
 مرمحة الجساعة.

أنيػػػا شخيػػػق مزػػػسػنة لمػصػػػػؿ إلػػػى أصػػػح كأصػػػػب اآلراء فػػػي مػضػػػػع مػػػا مػػػغ  -
سػضػػػػػعات التػػػػي تػػػػجخل فػػػػي نصػػػػاؽ الذػػػػػرػ، كبالذػػػػػرػ يحتػػػػـخ الحػػػػاكع مذػػػػاعخ ال

 السحكػميغ كحقػقيع; فيع شخكاء في الحكع.
تحفػػع حقػػػؽ الذػػعب، كترػػحح مدػػار الحكػػاـ، كتزػػسغ اسػػتقامتيع كحدػػغ تػػجبيخىع -

 ألمػر الجكلة.
 كبعج، فيحه ىي الذػرػ اإلسالمية، كىي الذػرػ الحؿيؿية التي تقـػ عمى الحخيػة فػي

 إبجاء الخأؼ، دكف خػؼ أك إكخاه.
 العجؿ: -ٖ

أمػػخ اإلسػػالـ بالعػػجؿ، كجعمػػو غايػػة الحكػػع اإلسػػالمي كىجفػػو، كالعػػجؿ ىػػػ: إعصػػاء كػػل 
ذؼ حق حقو كاماًل غيخ مشقػص. كىحا العجؿ مدئػلية الحاكع، ككاجب مغ الػاجبػات 

سل العجؿ السفخكضة عميو، كاألمة ليا الحق في أف تحاسب الحاكع إذا ضمع أحًجا. كيذ
 كل الحقػؽ الستعمقة باألركاح كاألعخاض كالحخيات كاألمػاؿ، لمسدمع كغيخ السدمع.

كتحجثت كثيخ مغ اآليات في القخآف عػغ العػجؿ، كحػحرت مػغ الطمػع كعػاؾبػو، قػاؿ هللا 
تعالى: }إف هللا يأمخ بالعجؿ كاإلحداف كإيتاء ذؼ القخبى كيشيي عػغ الفحذػاء كالسشكػخ 

[، كقاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع ٜٓلعمكع تحكخكف{ ]الشحل:  كالبغي يعطكع هللا
 : )اتقػا الطمع، فإف الطمع ضمسات يـػ الؿيامة( ]مدمع[.

كمغ العجؿ أف يكػف الشاس أماـ القانػف سػاء، فال فخؽ بيغ شخيف ككضيع، كال غشي 
كؿ كفقيػػخ، فالعػػػجؿ يخزػػػع لػػػو الجسيػػػع، كبػػػحلظ يكػػػػف العػػػجؿ ىػػػػ أسػػػاس اسػػػتسخار الػػػج

كالحفاظ عمييا، يقػؿ ابغ تيسيػة: إف هللا يؿػيع الجكلػة العادلػة كإف كانػت كػافخة، كال يؿػيع 
 الجكلة الطالسة كإف كانت مدمسة.

كمػػػغ أجػػػل أف يتحقػػػق العػػػجؿ فالبػػػج لػػػو مػػػغ قػػػػة تحسيػػػو، كال بػػػج أف يكػػػػف حاكًسػػػا ال 
 يحػخص عمػى جعػل -رضي هللا عشػو-خاضًعا، كلحلظ نجج الخميفة عسخ بغ الخصاب 
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القزاء الحؼ يؿيع العجؿ مدتقاًل عغ كل سمصة، حتى عغ سمصة الحاكع، كصار ذلظ 
مبػجأ مػػغ مبػػادغ الحكػع اإلسػػالمي، فعشػػجما تػػلى عسػػخ الخالفػػة، كاتدػعت رقعػػة الجكلػػة 

 اإلسالمية، عيغ لكل إقميع قاضًيا مدتقاًل، كنطع الدمصة القزائية كميدىا
 عغ غيخىا.

مػى مالػػو كعخضػػو كسػائخ حقػقػػو، ففػي ضػػل العػػجؿ إف العػجؿ يذػػعخ السػػاشغ بػػاألمغ ع
تختفػػي الجخيسػػة، كيشرػػخؼ كػػل إندػػاف إلػػى عسمػػو، كيدػػيع فػػي بشػػاء مجتسعػػو كأمتػػو، 
كبالعػػجؿ يجشػػى اإلندػػاف ثسػػخة عسمػػو كتعبػػو، كيشصمػػق فػػي ميػػاديغ التشػػافذ الذػػخيف فػػي 

 مياديغ
اإلسػػالـ الخيػػخ، كبالعػػجؿ تػػتع السدػػاكاة، كيتفاضػػل الشػػاس بحدػػب قػػجراتيع كجيػػجىع. إف 

سػػبق كػػل الػػحيغ َدَعػػْػا إلػػى العػػجؿ، كأرسػػى دعائسػػو، كقػػج شبػػق العػػجؿ أركع تصبيػػق فػػي 
 حياة السدمسيغ.

 شاعة الحاكع: -ٗ
شاعة الحاكع ىي إحجػ قػاعج الحكع اإلسالمي، كذلظ ما داـ الحاكع مشفًحا لحجكد هللا 

ػا هللا كأشيعػػا عد كجل، كما لع يأمخ بسعرية، قاؿ تعػالى: }يػا أييػا الػحيغ آمشػػا أشيعػ
 [.ٜ٘الخسػؿ كأكلي األمخ مشكع{ ]الشداء: 

كعمػػى السدػػمع أف يدػػسع كيصيػػع لمحػػاكع، ؼيسػػا أحػػب ككػػخه، إال أف يػػأمخ بسعرػػية، فػػإف 
أمػخ الحػاكع بسعرػية فػال شاعػة لػو، قػاؿ صػمى هللا عميػو كسػمع : )عمػى السػخء السدػمع 

إف أمخ بسعرية فػال سػسع الدسع كالصاعة ؼيسا أحبَّ أك كخه، إال أف يؤمخ بسعرية، ف
 كال شاعة( ]ابغ ماجو[.

 الحخية: -٘
لقػػج احتػػـخ اإلسػػالـ الحخيػػة الفخديػػة، فمػػع يكػػخه أحػػًجا عمػػى أف يعتشػػق فمدػػفة معيشػػة، كلػػع 
ُيخغسو عمى أف يعير حياتو كفق نطخية محجدة، بل إف لكل فخد في الجكلة اإلسػالمية 

، كأف يعبػػخ عػػغ رأيػػو بذػػخط أالَّ حخيتػػو الكاممػػة فػػي أف يفكػػخ كأف يختػػار أسػػمػب حياتػػو
 َيُحجَّ مغ حخية اآلخخيغ.

كفػػي مجػػاؿ العقيػػجة الجيشيػػة، فقػػج أعصػػى اإلسػػالـ ألفػػخاد الجكلػػة اإلسػػالمية الحخيػػة فػػي 
اعتشػػاؽ أيػػة عقيػػجة، فسػػغ حػػق أىػػل الكتػػاب الخاضػػعيغ لمجكلػػة اإلسػػالمية أف يسارسػػػا 
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خاه فػػػي الػػػجيغ{ ]البقػػػخة: شػػػعائخىع دكف أف يسػػػشعيع مػػػغ ذلػػػظ أحػػػج، قػػػاؿ تعػػػالى: }ال إكػػػ
[. كىػػحه ٜٜ[، كقػػاؿ سػػبحانو: }أفأنػػت تكػػخه الشػػاس حتػػى يكػنػػػا مػػؤمشيغ{ ]يػػػنذ: ٕٙ٘

ىػػي كمسػػة عسػػخ الخالػػػجة التػػي قاليػػا لعسػػػخك بػػغ العػػاص عشػػجما تدػػػابق ابشػػو مػػع أحػػػج 
 السرخييغ الؿبط فدبقو السرخؼ، فزخبو ابغ عسخك بغ العاص.

فاستجعى عسػًخا كابشػو، كأمػخ ىػحا الغػالـ أف  فاشتكى ىحا الذاب ألميخ السؤمشيغ عسخ،
يزػػػخب ابػػػغ عسػػػخك بػػػغ العػػػاص أمػػػاـ أبيػػػو، كقػػػاؿ لػػػو: اضػػػخب ابػػػغ األكػػػخميغ. كقػػػاؿ 
لعسػخك: متػػى اسػػتعبجتع الشػػاس، كقػػج كلػػجتيع أميػػاتيع أحػػخاًرا، كقػػج قػػخر اإلسػػالـ حخيػػات 
أخػػػخػ كثيػػػخة، مثػػػل الحخيػػػة السجنيػػػة; كىػػػي حخيػػػة الذػػػخز فػػػي عقػػػج العقػػػػد، كتحسػػػل 

لتدامػػػات، كقػػػج أقخىػػػا اإلسػػػالـ لكػػػل إندػػػاف مػػػا عػػػجا الرػػػبى كالسجشػػػػف، كمػػػغ ىػػػحه اال
الحخيػػػات; الحخيػػػة الدياسػػػية، كحخيػػػة التفكيػػػخ، كالحخيػػػة فػػػي اإلسػػػالـ مذػػػخكشة بعػػػجـ 

 التعجؼ عمى مبادغ اإلسالـ كعجـ التعجؼ عمى حخية اآلخخيغ.
 صفات الحاكع السدمع

أعطسيػػع رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو لقػػج شػػيجت الحزػػارة اإلسػػالمية حكاًمػػا عطاًمػػا، 
كسػػمع :، كىػػػ القػػجكة فػػي كػػل شػػيء، قػػاؿ تعػػالى: }لقػػج كػػاف لكػػع فػػي رسػػػؿ هللا أسػػػة 

 [.ٕٔحدشة لسغ كاف يخجػ هللا كاليـػ اآلخخ كذكخ هللا كثيًخا{ ]األحداب: 
كقج رأت الجنيا أجيااًل متتاليػة مػغ الحكػاـ السدػمسيغ مسػغ اتبعػػا آثػار رسػػؿ هللا صػمى 

عميػػو كسػػػمع :، كتخبػػػا عمػػػى سػػشتو كمػػػا كػػػاف ليػػع فػػػي األرض نطيػػخ، كِلػػػَع ال، كقػػػج  هللا
تعمسػػػا مػػا قػػاؿ الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )كمكػػع راع ككمكػػع مدػػئػؿ عػػغ رعيتػػو; 
فاإلمػػاـ األعطػػع الػػحؼ عمػػى الشػػاس راٍع كىػػػػ مدػػئػؿ عػػغ رعيتػػو( ]متفػػق عميػػو[. كقػػػج 

ألنيا تتعمػق بذػئػف الػجيغ كالػجنيا، فالبػج  اتزح ليع أف مدئػلية الحاكع عطيسة القجر;
أف يكػػػف أىػػال ليػػا بسػػا يتػػػفخ ؼيػػو مػػغ صػػفات تجعمػػو يػػشيس بأعبػػاء السدػػئػلية عمػػى 

 خيخ كجو.
 كمغ أىع ىحه الرفات:

اعتقػػػاده أف الدػػػػمصة تكميػػػف كليدػػػػت تذػػػػخيًفا، فقػػػج اختػػػػاره الذػػػعب كبايعػػػػو بالخئاسػػػػة -
كػػياًل عػػشيع فػػي حسايػػة أمػػػر الػػجيغ لكفاءتػػو، كبايعػػو عمػػى الدػػسع كالصاعػػة، كجعمػػػه ك 

كتجبيخ شئػف الحياة، كمغ حػق الذػعب أف يخاؾبػو كيحاسػبو، أك يعدلػو إذا انحػخؼ مػغ 
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خػػالؿ أىػػل العقػػج كالحػػل. كعمػػى الحػػاكع السدػػمع أف يعمػػع أنيػػا أمانػػة، كىػػي يػػـػ الؿيامػػة 
، أال : يػا رسػػؿ هللا-رضػي هللا عشػو-خدؼ كنجامة، إذا لع يؤدِّ حقيا، فقج قػاؿ أبػػ ذر 

تدػػتعسمشي )تػػػلشي إمػػػارة(? فقػػاؿ رسػػػؿ هللا صػػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )يػػػا أبػػا ذر، إنػػػظ 
ػ الػحؼ  ضعيف إنيا أمانة، كإنيا يـػ الؿيامة خدؼ كنجامػة، إال مػغ أخػحىا بحقيػا، كأدَّ

 عميو فييا( ]مدمع[.
 أف يكػػػػف ذكيِّػػػا فصًشػػػا عالًسػػػا بأحكػػػاـ الػػػجيغ كقػاعػػػجه العامػػػة، كبػػػحلظ يدػػػتصيع تسييػػػد-

الحػػالؿ مػػغ الحػػخاـ، فيػػػ األمػػيغ عمػػى مرػػالح األمػػة كالخاعػػي ليػػا، كسػػا يشبغػػى لػػو أف 
يكػػف عمػػى أعطػػع معخفػػة بػأمػر الػػجنيا، مثػػل الحػػخب كالبيػع كالذػػخاء، كعقػػج السعاىػػجات 

 كغيخ ذلظ.
، كأف يبتعػج عػغ كبػائخ الػحنػب - أف يترف بالرفات الحدشة، كاألمانة كالعفػة كالكػـخ

 كصغائخىا.
بػػجأ الذػػػرػ فػي تػػجبيخ أمػػػر األمػػة فػي األشػػياء التػػي لػيذ فييػػا نػػز مػػغ أف يمتػـد م-

القػػخآف أك الدػػشة، ؼيدتذػػيخ أىػػل الػػخأؼ كالخبػػخة ليدػػتفيج مػػغ عقػػػليع، كليدػػتشيخ بحدػػغ 
 تجبيخىع.

كيشبغي أف يكػف سميع الحػاس كاألعزاء مغ نقز يسشػع الؿيػاـ بأعبػاء الحكػع، فػال -
، كَفْقػػػج بعػػػس األعزػػػاء، مثػػػل اليػػػجيغ يكػػػػف لػػػو أمػػػخاض كػػػالجشػف كالرػػػسع كالخػػػخس

كالقػػػجميغ، ككػػػل ىػػػحا مسػػػا يػػػؤثخ عمػػػى عسمػػػو كؾيامػػػو بػػػو خيػػػخ ؾيػػػاـ، كىكػػػحا نػػػجرؾ أف 
اإلسػػالـ أعصػػى مكانػػة عطيسػػة لمدياسػػة كالحكػػع لسػػا ليسػػا مػػغ أىسيػػة كنفػػع فػػي تدػػييخ 

 أمػر الحياة.
===================== 

 الجانب االقترادي في الحزارة اإلسالمية
أىع مقػمات الحياة، جعمو هللا أداة لتيديخ حياة اإلنداف كمعيذتو كاسػتقخاره،  الساؿ مغ

كجعمػػػو هللا زيشػػػة مػػػغ زيشػػػة الحيػػػاة الػػػجنيا، فاإلندػػػاف مفتػػػػف بػػػو، مذػػػغػؿ بجسعػػػو، قػػػاؿ 
تعالى: }زيغ لمشػاس حػب الذػيػات مػغ الشدػاء كالبشػيغ كالقشػاشيخ السقشصػخة مػغ الػحىب 

الحػػخث ذلػػظ متػػاع الحيػػاة الػػجنيا وهللا عشػػجه حدػػغ كالفزػػة كالخيػػل السدػػػمة كاألنعػػاـ ك 
 [.ٗٔالسآب{ ]آؿ عسخاف: 
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كىحا الذغف بجسػع السػاؿ قػج يػجفع اإلندػاف إلػى عػجـ تحػخؼ الحػالؿ فػي جسػع السػاؿ، 
كبالتػػػالي يرػػػبح ىػػػحا اإلندػػػاف عبػػػًجا لمسػػػاؿ، ذلػػػياًل لػػػو، كسػػػا أف ضػػػعفو أك عجػػػده عػػػغ 

اؿ برػػػرة قػػج تزػػخُّ بػػو كبسجتسعػػو، مقاكمػػة شػػيػاتو كغخائػػده قػػج يجفعػػو إلػػى إنفػػاؽ السػػ
فػضع اإلسالـ ضػابط لمكدب كاإلنفاؽ، كبيغ أف الشاس مدئػلػف عغ أمػاليع كشخؽ 
إنفاقيػػا، كحػػحرىع مػػغ انذػػغاليع بيػػا عػػغ آخػػختيع أك افتتػػانيع بيػػا، فجػػاء ىػػحا بػػارًزا فػػي 

غ ُعْسػػِخِه قػلػو صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )ال تػدكُؿ قػػجما َعبػػٍج يػػػـَ الؿيامػِة حتػػى ُيدػػأَؿ: عػػ
ؼيَع أفشػاه، كعػغ عمِسػو ؼػيَع فعػل، كعػغ مالػو مػغ أيػغ اكتدػبو، كؼػيع أنفقػو، كعػغ جدػسو 

 ؼيَع أباله( ]التخمحؼ[.
كقاؿ تعالى: }يا أييا الحيغ آمشػا ال تميكع أمػػالكع كال أكالدكػع عػغ ذكػخ هللا كمػغ يفعػل 

لكع كأكالدكػع فتشػة [، كقػاؿ تعػالى: }إنسػا أمػػاٜذلظ فأكلئػظ ىػع الخاسػخكف{ ]السشػافقػف: 
 [.٘ٔوهللا عشجه أجخ عطيع{ ]التغابغ: 

 كىشاؾ أمػر يشبغي عمى السدمع أف يعخفيا عغ الساؿ، كىي:
 أف ىحا الساؿ شأنو كذأف غيخه مسا في ىحا الكػف ممظ هلل. -ٔ
 ىحا الكػف بسا ؼيو مغ ماٍؿ كغيخه مدخخ لإلنداف تكخيًسا لو. -ٕ
مف ؼيػػػو، فػػػإف أحدػػػغ الترػػػخؼ ؼيػػػو; فمػػػو خيػػػخ السػػػاؿ مػػػاؿ هللا، كاإلندػػػاف مدػػػتخ -ٖ

 الجداء، كإف أساء الترخؼ ؼيو; فحدابو عمى هللا.
السػاؿ ىػػػ كسػػيمة لحيػاة كخيسػػة عديػػدة، ال غايػػة يدػعى اإلندػػاف لتحؿيقيػػا، كيزػػيع  -ٗ

عسػػخه مػػغ أجميػػا، فالسدػػمع الحػػق ال يػػجع حػػب السػػاؿ يدػػتبج بػػو، بػػل يجسػػع السػػاؿ مػػغ 
 حالؿ، كيشفقو ؼيسا يحب هللا.

السػػاؿ الػػحؼ اكتدػػبو صػػاحبو مػػغ شخيػػق حػػالؿ ممػػظ لػػو ممكيػػة خالرػػة، يجػػب أف  -٘
 يحافع عميو، كال يجػز ألحج التعجؼ عميو.

كبشاء عمى ىحه السبادغ كاألسذ الدابقة يكػػف لإلندػاف الحػق فػي الترػخؼ فػي مالػو 
كدػػػًبا كإنفاًقػػػا كإدارة، كىػػػي حقػػػػؽ متختبػػػة عمػػػى ممكيػػػة اإلندػػػاف لمسػػػاؿ الػػػحؼ جػػػاء مػػػغ 

 يق شخعي.شخ 
 الصخؽ السذخكعة في كدب الساؿ

 عمى السدمع أف يتحخػ الحق كالرػاب في شمب الساؿ، كمغ ىحه الصخؽ السذخكعة:
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العسػػػػل الذػػػػخيف: مثػػػػل الدراعػػػػة كالرػػػػشاعة كالتجػػػػارة كالػضيفػػػػة كالحخفػػػػة، كغيخىػػػػا،  -
فسسارسػة العسػػل الذػػخيف حسايػػة لإلندػاف مػػغ التعصػػل كتػجيػػو لصاقتػو مػػغ أجػػل البشػػاء 

 تعسيخ كالتشسية، كاستخخاج خيخات األرض، استجابة ألكامخ هللا.كال
يعسػل بيػجه  -رضػي هللا عشػو-كقج عسل ) كالرحابة مػغ بعػجه، فيػحا أبػػبكخ الرػجيق 

ليشفػق عمػػى نفدػػو، حتػى شمػػب مشػػو السدػمسػف التفػػخغ لمخالفػػة كأمػػر السدػػمسيغ. ككػػاف 
; فأقػؿ: ألو حخفة? فػإف يقػؿ: إني ألرػ الخجل ليعجبشي قػلو -رضي هللا عشو-عسخ 

 قالػا: ال، سقط مغ عيشي.
السيػػخاث: كذلػػظ بػػأف تشتقػػل ممكيػػة السػػاؿ إلػػى كرثػػة الستػػػفى، شبًقػػا لمقػاعػػج الذػػخعية  -

 السقخرة ليحا السيخاث.
اليبة: كىي أف يتشازؿ اإلنداف عغ بعس مالو إلى غيخه دكف مقابػل، فتشتقػل ممكيػة  -

 ىحا الساؿ إلى ىحا الغيخ.
كيكػػػػػف بحػػػػبذ السػػػػاؿ الحػػػػالؿ عمػػػػى بعػػػػس أكجػػػػو اإلنفػػػػاؽ الذػػػػخعية، كال  الػقػػػػف: -

يترخؼ في أصػمو، كالػقػف قػج يكػػف عمػى األىػل كاألقػارب كمػغ بعػجىع الفقػخاء، كقػج 
يكػف الػقف عمى أبػاب الخيخ، مثل: بشاء مدجج أك مجرسة أك مدتذػفى أك مػا سػػػ 

 ذلظ مغ السذاريع الخيخية.
إنداًنا آخخ جدًءا مغ مالو ال يتجاكز الثمث، يأخػحه  الػصية: كىي أف ييب اإلنداف -

 بعج مػت السػصي.
غشائع الحخب: كىي الساؿ الحؼ يؤخح مغ أعجاء اإلسالـ نتيجػة الحػخكب، كقػج أحػل  -

 هللا الغشائع لمسدمسيغ.
الفىء: كىػ الساؿ الحؼ يؤخح مغ أعجاء هللا نتيجػة استدػالميع، كال يبػحؿ السدػمسػف  -

  يتكمفػف ؼيو قتااًل.في ذلظ مذقة، كال
 الصخؽ السحخمة في اكتداب الساؿ

 حـخ اإلسالـ بعس الصخؽ التي يكتدب بيا الساؿ، كىي:
 الخبا: حـخ هللا الخبا بكل صػره، قاؿ تعالى: }كأحل هللا البيع كحـخ الخبا{

[، كقػػاؿ صػػمى هللا عميػػػو كسػػمع : )لعػػغ هللا آكػػػل الخبػػا كمؤكمػػو كشػػػاىجْيو ٕ٘ٚ]البقػػخة: 
 ( ]مدمع كأصحاب الدشغ[.ككاتبو
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االحتكػػار: كىػػػ حػػخاـ لقػلػػو صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )مػػغ احتكػػخ فيػػػ خػػاشئ )آثػػع(( 
 ]مدمع كأبػ داكد كابغ ماجو[.

العجكاف: فال يجػز لمسدمع أف يعتػجؼ عمػى مػاؿ اآلخػخيغ ليأخػحه، قػاؿ هللا تعػالى: }كال 
 [.ٜٓٔتعتجكا إف هللا ال يحب السعتجيغ{ ]البقخة: 

فالسدػػمع الػػحؼ يحرػػل عمػػى مالػػو مػػغ شخيػػق الخشػػػة آثػػع عشػػج هللا تعػػالى، قػػاؿ  الخشػػػة:
 الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع : )لعغ هللا الخاشي كالسختذي( ]أبػ داكد كالتخمحؼ[.

الغر: فاكتداب السػاؿ مػغ شخيػق الغػر حػخاـ ال يجػػز، قػاؿ صػمى هللا عميػو كسػمع : 
 )مغ َغرَّ فميذ مشا( ]مدمع كأبػداكد[.

السدػػمع أف يبتعػػج عػػغ الذػػبيات، لقػػػؿ رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )فسػػغ  كعمػػى
 اتقى الذبيات فقج استبخأ لجيشو كعخضو( ]متفق عميو[.

 استثسار الساؿ
الساؿ لػو أىسيػة عطيسػة فػي إنعػاش اقترػاد الجكلػة، كفػي رفػع مدػتػػ معيذػة األفػخاد، 

اف أصحاب الشبى ) يعسمػف فػي كالتخؽيف مغ السعاناة التي يحذ بيا اإلنداف، كقج ك
 التجارة كغيخىا كيخبحػف ربًحا حالال.

آخػى  -تاركيغ أمػاليع مغ خمفيع -كعشجما ىاجخ الشبى ) إلى السجيشة كىاجخ أصحابو
 ) بيغ السياجخيغ كاألنرار، فآخى بيغ

عبػػج الػػخحسغ بػػغ عػػػؼ مػػغ السيػػاجخيغ كسػػعج بػػغ الخبيػػع مػػغ األنرػػار، فعػػخض سػػعج 
ف يأخػػح نرػف مالػو، فقػػاؿ عبػج الػخحسغ ألخيػػو: بػارؾ هللا لػظ فػػي عمػى عبػج الػخحسغ أ

مالػػظ كأىمػػظ، كلكػػػغ ُدلَّشػػي عمػػػى الدػػػؽ. فجلػػػو عمػػى سػػػػؽ بشػػي قيشقػػػاع، فػػحىب إليػػػو، 
كتػػاجخ حتػػى كثػػخ مالػػو كصػػار مػػغ أغشيػػاء السدػػمسيغ، فكػػاف يشفػػق مالػػو فػػي سػػبيل هللا، 

لح( ]أحسػػج[. كُيدػػتثسخ قػػاؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )ِنْعػػع السػػاؿ الرػػالح لمخجػػل الرػػا
السػػػاؿ فػػػي الدراعػػػة كالرػػػشاعة كالبشػػػاء، كغيػػػخ ذلػػػظ مسػػػا ؼيػػػو عسػػػارة األرض كصػػػالح 
اإلنداف، أما أف ُيدتثسخ السػاؿ فػي تجػارة محخمػة أك أمػخ ؼيػو ضػخر عمػى األمػة فيػحا 

 ما ال يبيحو اإلسالـ.
 الحقػؽ في الساؿ
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ستاع بالصيبػػات فػػي اعتػػجاؿ جعػػل هللا السػػاؿ لتيدػػيخ الحيػػاة عمػػى الشػػاس، كأمػػخىع باالسػػت
ـ ذلظ، فقػاؿ سػبحانو: }ككمػػا كاشػخبػا كال تدػخفػا إنػو  بال إسخاؼ كال تبحيخ، ألف هللا حخَّ

[، كحػـخ هللا كشػد السػاؿ لغيػخ مرػمحة، كذـ البخػل ٖٔال يحب السدػخفيغ{ ]األعػخاؼ: 
بػػو دكف سػػبب; ألف فػػي ذلػػظ تعصػػياًل لسرػػالح السدػػمسيغ، كتعدػػيًخا عمػػى الشػػاس، قػػاؿ 

الى: }الحيغ يبخمػف كيأمخكف الشاس بالبخل كيكتسػف ما آتاىع هللا مغ فزمو كأعتجنا تع
 [.ٖٚلمكافخيغ عحاًبا مييًشا{ ]الشداء: 

كالدكاة حػق معمػـػ فػي السػاؿ، كىػي ُتؤخػح مػغ األغشيػاء كُتْعَصػى لمفقػخاء بقػاعػج حػجدىا 
تعػػالى: }إنسػػا  الذػػخع، كقػػج حػػجد اإلسػػالـ مرػػارؼ ىػػحه الدكػػاة، كالسدػػتحقيغ ليػػا، فقػػاؿ

الرػػجقات لمفقػػخاء كالسدػػاكيغ كالعػػامميغ عمييػػا كالسؤلفػػة قمػػػبيع كفػػي الخقػػاب كالغػػارميغ 
 [.ٓٙكفي سبيل هللا كابغ الدبيل فخيزة مغ هللا وهللا عميع حكيع{ ]التػبة : 

كقػػج حػػجد الذػػخع األمػػػاؿ التػػػي تجػػب فييػػا الدكػػاة كمقػػجار مػػػا يجػػب إخخاجػػو مػػغ كػػػل 
الػػحىب كالفزػػة(، كالحيػػػاف )اإلبػػل كالبقػػخ كالجػػامػس كالغػػشع صػػشف، كمشيػػا: الشقػػجاف )

كالخػخاؼ كالسػاعد(، كالػدركع، كعػخكض التجػارة، كزكػاة الخِّكػاز )كىػي مػا ُيدػتخخج مػغ 
 باشغ األرض مثل البتخكؿ كالسعادف(.

كالدكػػػاة شػػػػعار كرمػػػػد لػحػػػػجة السدػػػػمسيغ، كىػػػحه الػحػػػػجة مصمػػػػب أساسػػػػي مػػػػغ مصالػػػػب 
ى هللا عميو كسمع : )مثل السػؤمشيغ فػي تػخاحسيع كتػػادىع اإلسالـ، يقػؿ رسػؿ هللا صم

كتعػػػاشفيع، كسثػػػل الجدػػػج الػاحػػػج إذا اشػػػتكى ؼيػػػو عزػػػػ تػػػجاعى لػػػو سػػػائخ األعزػػػاء 
 بالديخ كالحسى( ]متفق عميو[.

كالدكػػاة كاحػػجة مػػغ تذػػخيعات كثيػػخة تعسػػق السحبػػة بػػيغ السدػػمسيغ; ألنيػػا تصييػػخ لسػػاؿ 
ػاجػػػب نحػػػػ فقػػػخاء السدػػػمسيغ، كىػػػي كػػػحلظ الغشػػػي كحفػػػع لػػػو مػػػغ التمػػػف، كإحدػػػاس بال

تقزي احتياجات الفقخاء، كتجفع عشيع أعباء الحيػاة كمذػاقيا، كسػا أنيػا شػكخ هلل عمػى 
 نعستو.

كإيتػػػاء الدكػػػاة يقزػػػي عمػػػى األمػػػخاض االجتساعيػػػة الخصيػػػخة، مثػػػل: الحقػػػج، كالحدػػػج، 
 كالبغزاء، كىي تزخ بالسجتسع كبالفخد مًعا.

جػػة الفقػػخاء ككدػػػتيع، فإنػػو يؤخػػح مػػغ أمػػػاؿ األغشيػػاء مػػا كإذا لػػع تكػػِف الدكػػاة لدػػج حا
شيع مػػغ الخػػػؼ، كىػػحا الحػػق مقػػجاره أف ُتْكفػػى  يكفػػي حاجػػة الفقػػخاء كيدػػج رمقيػػع، كيػػؤمِّ
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ػػا سػػػػ الدكػػاة(، ثػػع تػػال  حاجػػة الفقػػخاء، قػػاؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )إف فػػي السػػاؿ حقِّ
سغخب كلكغ البػخ مػغ آمػغ بػاّلل ىحه اآلية }ليذ البخ أف تػلػا كجػىكع قبل السذخؽ كال

كاليػػـػ اآلخػػخ كالسالئكػػة كالكتػػاب كالشبيػػيغ كآتػػى السػػاؿ عمػػى حبػػو ذكؼ القخبػػى كاليتػػامى 
كالسدػػاكيغ كابػػغ الدػػبيل كالدػػائميغ كفػػي الخقػػاب كأقػػاـ الرػػالة كآتػػى الدكػػاة كالسػفػػػف 
قػا بعيجىع إذا عاىجكا كالرابخيغ في البأسػاء كالزػخاء كحػيغ البػأس أكلئػظ الػحيغ صػج

 كأكلئظ ىع الستقػف{ ]الحجيث ركاه التخمحؼ[.
كسا اتفق الفقياء عمى أنو عشج حجكث الكػارث مثل ىجـػ عجك عمى ديػار السدػمسيغ، 
كلػػع تدػػتصع الجكلػػة رد ىػػحا العػػجكاف لعػػجـ كجػػػد السػػاؿ، فإنػػو يجػػب عمػػى األغشيػػاء أف 

يع كلّّ حدب درجة ُيخخجػا مغ أمػاليع ما يكفي إلعجاد الجيػش، كلػ دفعػا زكاة أمػال
 غشاه. قاؿ اإلماـ مالظ: يجب عمى الشاس فجاء أسخاىع، كإف استغخؽ ذلظ كل أمػاليع.

 مذكمة الفقخ ككيف عالجيا اإلسالـ
 لقج عالج اإلسالـ الفقخ مغ عجة جػانب، مشيا:

الحػػث عمػػى التكدػػب كشمػػب الغشػػى، كبػػيَّغ أف الفقػػخ فػػي أحيػػاف كثيػػخة خصػػخ عمػػى  -ٔ
قخاره، كيجعػػل لمخذيمػػة كالفدػػاد مكاًنػػا ؼيػػو، كأكجػػب إخػػخاج الدكػػاة، السجتسػػع، يسشػػع اسػػت

كجعميا حقِّا لمفقيخ ال يحق لو أف يتخؾ السصالبة بو، كال يجػز لمغشي مشعو، بل ُيعاقػب 
 إف فعل ذلظ، كأصخَّ عميو كسا فعل أبػ بكخ في قتاؿ مانعي الدكاة.

اء ليدػػػا مالًكػػا لمسػػاؿ حؿيقػػة، جػاء اإلسػػالـ بقاعػػجة أف السػػاؿ مػػاؿ هللا، كأف األغشيػ -ٕ
كإنسػػػا ىػػػع مدػػػتخمفػف ؼيػػػو، كىػػػػ أمانػػػة مػػػغ هللا عشػػػجىع، قػػػاؿ هللا تعػػػالى: }كأنفقػػػػا مسػػػا 

 [.ٚجعمكع مدتخمفيغ ؼيو{ ]الحجيج: 
تػػػػفيخ فػػػخص العسػػػل لمقػػػادريغ، فالجكلػػػة السدػػػمسة عمييػػػا مدػػػئػلية ككاجبػػػات تجػػػاه  -ٖ

لعسػػػل ليػػػع، جػػػاء رجػػػل مػػػغ القػػػادريغ عمػػػى العسػػػل، فيػػػي مدػػػئػلة عػػػغ تػػػػفيخ فػػػخص ا
األنرػػار إلػػى الشبػػى ) يدػػألو مػػااًل، فقػػاؿ لػػو الشبػػى ) : )أمػػا فػػي بيتػػظ شػػيء?(. قػػاؿ: 
بمى، ِحْمٌذ نمبذ بعزو، كنبدط بعزو، كَقْعٌب نذخب ؼيو الساء. قاؿ: )ائتشى بيسػا(. 
فأتػاه بيسػا; فأخػحىسا رسػػؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػمع :، كقػاؿ: )مػغ يذػتِخؼ ىػحيغ?(. 

رجٌل: أنا آخحىا بجرىع. قاؿ: )مغ يديج عمى درىػع، مػختيغ أك ثالثًػا(، قػاؿ رجػٌل:  فقاؿ
أنػػا آخػػحىسا بػػجرىسيغ. فأعصاىسػػا إيػػاه، كأخػػح الػػجرىسيغ، كأعصاىسػػا األنرػػارؼ، كقػػاؿ: 
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)اشػػتِخ بأحػػػجىسا شعاًمػػػا كانبػػػحه إلػػى أىمػػػظ، كاشػػػتخ بػػػاآلخخ قػػجكًما; فػػػائتشي بػػػو(، ففعػػػل 
هللا عميو كسمع كَأحزػخ قػجكًما، فذػجَّ رسػػؿ هللا صػمى الخجل ما أمخه بو الخسػؿ صمى 

هللا عميػػو كسػػمع عػػػًدا بيػػجه، ثػػع قػػاؿ: )اذىػػب كاحتصػػب كبػػْع، كال أريشَّػػظ خسدػػة عذػػخ 
يػًما(، فحىب الخجل يحتصب كيبيع، فجاء كقػج أصػاب عذػخة دراىػع، فاشػتخػ ببعزػيا 

)ىػحا خيػخ لػظ مػغ أف ثػًبا، كببعزيا شعاًما. فقاؿ رسػػؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػمع : 
تجيء السدألة نكتة في كجيظ يـػ الؿيامة. إف السدألة ال ترمح إال لثالثة: لػحؼ فقػخ 

 مجقع )شجيج(، أك لحؼ غـخ ُمفِطع، أك لحؼ دـ مػجع(
 ]أبػ داكد كالتخمحؼ كابغ ماجو[.

فاإلسالـ ال يعخؼ عػاشاًل، قػاؿ الخسػػؿ صػمى هللا عميػو كسػمع : )مػا أكػل أحػج شعاًمػا 
ًخا مػػػغ أف يأكػػػل مػػػغ عسػػػل يػػجه، كإف نبػػػي هللا داكد كػػػاف يأكػػػل مػػػغ عسػػػل يػػػجه( قػػط خيػػػ

]البخػػػارؼ[. كقػػػج جعػػػل القػػػخآف الكػػػخيع العامػػػل الػػػحؼ يكدػػػب رزقػػػو مػػػغ عسػػػل شػػػخيف، 
مداكًيا لمسجاىج في سبيل هللا في الفزل، قاؿ تعالى: }كآخخكف يزػخبػف فػي األرض 

[. كعمػػى الجكلػػة ٕٓ]السدمػػل: يبتغػػػف مػػغ فزػػل هللا كآخػػخكف يقػػاتمػف فػػي سػػبيل هللا{ 
السدػمسة أف تعػػيغ العػػاجديغ عػغ العسػػل إف احتػػاجػا إلػى إعانػػة، كأف تسػػجىع بالسػػاؿ إف 

 احتاجػا إليو، كإف عجدت الجكلة عغ تػفيخ فخص عسل شخيف ليع.
كفالػػػػة العػػػػامميغ بالجكلػػػػة: فعمػػػػى الجكلػػػػة السدػػػػمسة أف تػػػػػفخ الخعايػػػػة االجتساعيػػػػة  -ٗ

بشائيا، فقػج كرد أف رسػػؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػمع ذكػخ أف لمقادريغ عمى العسل مغ أ
مػػغ كػػاف مػػغ ُعسَّالػػو كلػػيذ لػػو زكجػػة فميتخػػح زكجػػة، كمػػغ لػػيذ لػػو خػػادـ فميتخػػح لػػو 
خادًمػػا، كلػػع يكتػػِف الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع بيػػحا، بػػل بػػيغ أنػػو عمػػى العسػػاؿ أف 

ا صػػغاًرا ضػػعاًفا، فػػإف يصسئشػػػا عمػػى أىمػػييع، فسػػغ تػػخؾ مػػاال فمػرثتػػو، كمػػغ تػػخؾ أكالدً 
 عمى كلي األمخ أف يخعاىع كيتكفميع.

 مبادغ االقتراد اإلسالمي
لالقترػػػاد اإلسػػػالمي مبػػػادغ تحفػػػع لػػػو صػػػالحية تصبيقػػػو فػػػي السجتسعػػػات عمػػػى مػػػخ 

 العرػر، مشيا:
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أكال: لػػع يجعػػل اإلسػػالـ الغشػػػى حاكًسػػا أك متدػػمًصا، كسػػا كػػػاف الحػػاؿ مػػغ قبػػل، كلػػػيذ 
خِّـ عمى الغشى أف يكػف حاكًسا أك أميًخا أك كالًيا، كلكغ الغشى معشى ىحا أف اإلسالـ يح

 ليذ السؿياس األكحج لمحكع.
ثانًيا: اىتع القخآف بتػجيو السدمسيغ إلى مرادر الثخكة السختمفة، سػاء مشيػا مػا اترػل 
بالرشاعة أك الدراعة أك الريج أك استخخاج السعادف أك البتخكؿ، كما سػػ ذلػظ، قػاؿ 

[. كقاؿ: }أفػخأيتع مػا ٕ٘ندلشا الحجيج ؼيو بأس شجيج كمشافع لمشاس{ ]الحجيج: تعالى: }كأ
[. كقػػاؿ: }كىػػػ الػػحؼ ٗٙ - ٖٙتحخثػػػف. أأنػػتع تدرعػنػػو أـ نحػػغ الدارعػػػف{ ]الػاقعػػة: 

سخخ البحخ لتأكمػا مشو لحًسا شخًيا كتدتخخجػا حميػة تمبدػػنيا كتػخػ الفمػظ مػػاخخ ؼيػو 
 [.ٗٔ{ ]الشحل: كلتبتغػا مغ فزمو كلعمكع تذكخكف 

ثالًثا: عػخؼ اإلسػالـ نطػاـ السمكيػة العامػة كالسمكيػة الخاصػة، كبػيغ أف ىشػاؾ أشػياء ال 
يجػز أف يسمكيا األفخاد، كىػي التػي ال يدػتغشي عشيػا فػخد مػغ أفػخاد الجكلػة اإلسػالمية، 
كىػػحه األشػػياء تختمػػف حدػػب البيئػػات كالطػػخكؼ، كقػػج أشػػار الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو 

ة مشيػػا كىػػي: السػػاء كالكػػأل كالشػػار، ألنيػػا ىػػي التػػي كانػػت مشتذػػخة فػػي كسػػمع إلػػى ثالثػػ
 البيئة الرحخاكية التي كانت في ميج اإلسالـ.

 كىحه األشياء الثالثة يسكغ أف يقاس عمييا غيخىا مسا يذبييا، فقج جعل
ػػػا لمجكلػػػة،  -رضػػػي هللا عشػػػو-عسػػخ بػػػغ الخصػػػاب  األرض السفتػحػػة بػػػالعخاؽ ممًكػػػا عامِّ

ـ عمػػي كالخميفػػة عسػػخ بػػغ عبػػج العديػػد مػػا مشحػػو الخمفػػاء قبميسػػا كيبػػات كاسػػتخد اإلمػػا
لػػبعس الشػػاس كتػػع إعادتيػػا لمسمكيػػة العامػػة، حتػػى يكػػػف الشفػػع بيػػا أعػػع لمشػػاس جسيًعػػا، 

 كليذ مقرػًرا عمى آحاد الشاس.
كقج أقخ اإلسالـ السمكية الفخدية، كشجع عمييا، كحخسيا لمسالظ، كاتفق بحلظ مع فصػخة 

خيدتو التي ُجِبمت عمى حب التسمظ، كلع يقيجىا إال بػأف تكػػف مػغ مرػادر اإلنداف كغ
مذخكعة، كأف تؤدؼ ما فييا مغ حقػؽ كالدكاة كغيخىا، كييجؼ اإلسالـ مغ كراء ذلظ 
إلػػى جعميػػا ممكيػػة مقيػػجة كليدػػت مصمقػػة، كجعميػػا كضيفػػة اجتساعيػػة يعػػػد نفعيػػا عمػػى 

 لترخؼ فييا، كأسشجىاالسجتسع، كإال تعَّ أخحىا مغ ذلظ الحؼ أساء ا
إلػػى مػػغ يػػجيخىا إدارة تشاسػػب مرػػمحة السجتسػػع حتػػى يعػػػد ذلػػظ السدػػىء إلػػى الحػػق 

 كالرػاب.



 136 

رابًعػػا: يػػخفس اإلسػػالـ أف تكػػػف السمكيػػات الكبيػػخة فػػي أيػػجؼ فئػػة قميمػػة، إذا لػػع يخخجػػػا 
مشيػػا حػػق هللا; كذلػػظ حتػػى ال تتدػػع اليػػػة بػػيغ األغشيػػاء كالفقػػخاء، قػػاؿ تعػػالى: }كػػي ال 

 [.ٚكػف دكلة بيغ األغشياء مشكع{ ]الحذخ: ي
خامًدا: أجاز اإلسالـ التفاكت بػيغ الشػاس فػي السمكيػة عمػى أسػاس التفػاكت بيػشيع فػي 
الجيػػج كالعسػػل كالسػاىػػب. قػػاؿ تعػػالى: }وهللا فزػػل بعزػػكع عمػػى بعػػس فػػي الػػخزؽ{ 

 [.ٔٚ]الشحل: 
}كفػػي أمػػػاليع حػػق  سادًسػػا: جعػػل اإلسػػالـ فػػي مػػاؿ الغشػػي حقػًقػػا لمفقيػػخ، قػػاؿ تعػػالى:

{ ]الحاريات:   [.ٜٔلمدائل كالسحخـك
سابًعا: أكجب اإلسالـ عمى الحكػمة السدػمسة أف تػجافع عػغ الفقػخاء إذا حػجث ليػع أؼ 

مػانعي الدكػاة  -رضػي هللا عشػو-ضمع مػغ جانػب األغشيػاء، كقػج قاتػل أبػػبكخ الرػجيق 
 يع.لسا في ذلظ مغ مخالفة لحكع اإلسالـ كضمع لمفقخاء كىجـ لحقػق

================= 
 الجانب االجتساعي في الحزارة اإلسالمية

كانػػت البذػػخية قبػػل مجػػيء الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع تعػػير فػػي ضمسػػات كثيػػخة، 
كتتخػبط فػػي الجيػل، ككثُػػخْت الػثشيػة، ككصػػل عػجد اآلليػػة التػي ُتعبػػج مػغ دكف هللا إلػػى 

كر كالسدػػػاكغ األخالؾيػػػة، عػػػجد لػػػع تعيػػػجه البذػػػخية مػػػغ قبػػػل، كانتذػػػخت السفاسػػػج كالذػػػخ 
كشػسل الفدػاد كػل بقػاع األرض، ثػع شػػاء هللا أف يخسػل نػػًرا يديػل بػو مػا عمػػى األرض 

 مغ ُضمسة، فأشخقت شسذ اإلسالـ، كتغيخت السػازيغ، كدبت الحياة في العالع.
كأقاـ اإلسالـ مجتسًعا متكاماًل، فبشى الفخد السدمع الرالح، فكاف أساًسا لبشاء السجتسػع 

ع الرػػالح الستػػخابط الػػحؼ يدػػيخ عمػػى مػػشيج هللا سػػبحانو، ككػػاف البػػج مػػغ تكػػػيغ السدػػم
مجتسػع مدػمع; ليحسػل عػبء ىػحه الػجعػة مػع الخسػػؿ صػمى هللا عميػو كسػمع ، كالػػجفاع 

 عشيا بعج مػتو، كنذخىا في كل أرجاء الجنيا.
كقػػػج انذػػػغل الخسػػػػؿ صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع فػػػي بجايػػػة الػػػجعػة فػػػي مكػػػة بتخبيػػػة الفػػػخد 

لسدمع; كأساس لبشاء السجتسع السدمع، كقج تسثمت جػانب ىحه التخبية فػي عػجة أمػػر، ا
 ىي:

 أكاًل: ترحيح العقيجة:
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أخػػخج اإلسػػالـ الشػػاس مػػغ عبػػادة األكثػػاف إلػػى عبػػادة هللا الػاحػػج القيػػار، كإلػػى اإليسػػاف 
ة بػػاّلل كمالئكتػػو ككتبػػو كرسػػمو، كاليػػـػ اآلخػػخ، كالقػػجر خيػػخه كشػػخه، كأخػػخجيع مػػغ عبػػاد
السادة إلى عبادة هللا، كأراد تحخيخىع مػغ التخمػف العقمػي كالعقائػجؼ، كتخقيػق مذػاعخىع 
كأحاسيدػػيع، كالدػػسػ بيػػا إلػػى أعمػػى مشدلػػة، فػصػػل ىػػحا اإليسػػاف إلػػى أعسػػاؽ قمػػػبيع، 
ؿ ىحا اإلنداف مغ الجفاع عػغ قبيمتػو كعذػيختو إلػى التفػاني فػي سػبيل الػجفاع عػغ  كحػَّ

نرػػخ ىػػحا الػػجيغ، كالحػػخص عمػػى نذػػخه، كتبميغػػو لمشػػاس  ديشػػو كعقيجتػػو، كالعسػػل عمػػى
 ابتغاء مخضاة هللا.

فػػال ييػػتع  -قائػػج الفػػخس-فيػػحا الرػػحابي الجميػػل ربعػػي بػػغ عػػامخ يػػجخل عمػػى رسػػتع 
بالدخخفػػة كالديشػػة التػػي تحػػيط بػػو، ؼيقػػػؿ لػػو رسػػتع: مػػا جػػاء بكػػع ?! فيػػخد عميػػو ربعػػي 

ادة العبػػاد إلػػى عبػػادة هللا، كمػػغ ضػػيق قػػائاًل: إف هللا ابتعثشػػا لشخػػخج َمػػْغ شػػاء ِمػػْغ عبػػ
 الجنيا إلى سعة الجنيا كاآلخخة، كمغ جْػر األدياف إلى عجؿ اإلسالـ.

 ثانًيا: الدسػ الخمقي، كالتخمق بأخالؽ القخآف:
كاف كثيخ مغ العخب يفعمػف الفػاحر كالسعاصػي، كعشػجما جػاء اإلسػالـ ألبدػيع ثػػب 

الفػػػػػاحر كالسعاصػػػػي، كذلػػػػظ بفزػػػػل  العفػػػػة كالصيػػػػخ، فغزػػػػػا أبرػػػػارىع، كاسػػػػتؿبحػا
الزػػسيخ الحػػي الػػػحؼ يخاقػػب هللا كيخذػػاه، كالػػػحؼ ربػػاه القػػخآف فػػػي السدػػمع، فػػإذا غمبػػػو 
الذيصاف كاليػػ ككقع في معرية، عاتبو ضسيخه، كسخعاف ما يتػب، كيصمب أف يقاـ 

 عميو الحج إف كانت السعرية مسا يػجب إقامة الحج.
ى غيػخه بدػبب كبغيػخ سػبب، ككانػت الحػخكب ككاف العخبي يحسػل الدػيف كيعتػجؼ عمػ

ـ البغي كالعجكاف، كنذخ  تدتسخ بيغ العخب كبعزيع لفتخات شػيمة، فجاء اإلسالـ فحخَّ
 األمغ كالدالـ، فرار الشاس رحساء بعج أف كانػا معتجيغ.

 ثالًثا: التحاكع إلى هللا كرسػلو:
يع، كاحتكسػػػػا إلييػػػا كػػػاف العػػػخب يتحػػػاكسػف ؼيسػػػا بيػػػشيع إلػػػى شػػػخائع تػارثػىػػػا عػػػغ آبػػػائ

بأىػائيع، فجاء اإلسالـ فأنيى تمظ الفػضى، كرد الحكع إلى هللا سػبحانو، قػاؿ تعػالى: 
)فال كربػظ ال يؤمشػػف حتػى يحكسػػؾ ؼيسػا شػجخ بيػشيع ثػع ال يجػجكا فػي أنفدػيع حخجػا 

 [.٘ٙمسا قزيت كيدمسػا تدميسا( ]الشداء: 
 رابًعا: السدئػلية الذخرية كالػالء لمجيغ:
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إلسػػالـ عمػػى السدػئػلية الذخرػػية، كاعتبخىػػا أسػػاس السدػئػلية فػػي اإلسػػالـ، كقػػج أكػج ا
يشاصػخ قبيمتػو سػػاء كانػت ضالسػة أك مطمػمػة، فػال ييسػو  -قبػل اإلسػالـ-كاف العخبي 

ىل ىي عمى حق أـ عمى باشل، فجاء اإلسالـ فعمَّػع السدػمع أف أسػاس الحدػاب أمػاـ 
ـ اإلندػػاف أف يكػػػف كالؤه لجيشػػو فقػػط، قػػاؿ هللا ىػػػ السدػػئػلية الذخرػػية، كعمَّػػع اإلسػػال

تعالى: )إنسا كليكع هللا كرسػلو كالحيغ آمشػػا الػحيغ يؿيسػػف الرػالة كيؤتػػف الدكػاة كىػع 
راكعػػػف . كمػػغ يتػػػؿ هللا كرسػػػلو كالػػحيغ آمشػػػا فػػإف حػػدب هللا ىػػع الغػػالبػف( ]السائػػجة: 

 [ .ٙ٘ػ  ٘٘
 خامًدا: تكخيع السخأة:
 عشاية كبيخة، كرفع مكانتيا، كأعمى مشدلتيا، قاؿاعتشى اإلسالـ بالسخأة 
: وهللا لقػػج كشػػا فػي الجاىميػػة ال نعػج الشدػػاء شػػيًئا -رضػػي هللا عشػو-عسػخ بػػغ الخصػاب 

 حتى أندؿ هللا فييغ ما أندؿ.
 مطاىخ عشاية اإلسالـ بالسخأة:

قزى اإلسالـ عمى صػر الدكاج التي كانت عشػجىع، مػا عػجا الرػػرة الرػحيحة  -ٔ
يا زكاج الشاس حتػى اآلف، لسػا فػي ذلػظ مػغ تكػخيع لمسػخأة، كأنيػا ليدػت متاًعػا التي عمي

 لكل مغ أراده.
حفػػع اإلسػػالـ لمسػػخأة مكانتيػػا، فقػػج كانػػت تػػػرث كسػػا يػػػرث الستػػاع، فكػػاف االبػػغ  -ٕ

ـ ذلظ.  األكبخ يخث نداء أبيو، كسا يخث أنػاع السيخاث األخخػ، فجاء اإلسالـ فحخَّ
ميخاث، فال تخث البشت مغ أبييػا كال الدكجػة مػغ زكجيػا، كال  لع يكغ لمسخأة عشجىع -ٖ

األـ مػػػغ ابشيػػػا، ففػػػخض هللا لمسػػػخأة ميخاثًػػػا، قػػػاؿ هللا تعػػػالى: )لمخجػػػاؿ نرػػػيب مسػػػا تػػػخؾ 
الػالػػجاف كاألقخبػػػف كلمشدػػاء نرػػيب مسػػا تػػخؾ الػالػػجاف كاألقخبػػػف مسػػا قػػلَّ مشػػو أك كثػػخ 

 [.ٚنريبا مفخكضا( ]الشداء: 
غ كأد البشػػات، )أؼ قػػتميغ أحيػػاًء(; خػًفػػا مػػغ أف يػػأتيغ بػػالفقخ أك نيػػى اإلسػػالـ عػػ -ٗ

 بالعار.
مػشح اإلسػالـ السػخأة حػق التعمػيع، فقػػج كػاف الشدػاء عمػى عيػج رسػػؿ هللا صػػمى هللا  -٘

عميو كسمع يحىبغ إليو، ليدػألشو فػي أمػػر الػجيغ، ككػغ يدػألغ أميػات السػؤمشيغ، ككػاف 
لمخجاؿ، ثع يحىب إلػى الشدػاء يخصػب فػييغ.  الشبي صمى هللا عميو كسمع يخصب العيج
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كجعل الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع شمب العمع كاجًبا في حق كل مدمع رجاًل كػاف أك 
 امخأة. قاؿ صمى هللا عميو كسمع : )شمب العمع فخيزة عمى كل مدمع(

 ]البخارؼ[.
خض ىػحا أجاز اإلسالـ لمسخأة أف تعسل إذا فقجت مغ يعػليا كيعػػؿ أكالدىػا، أك مػ -ٙ

العائل، كليا ذرية ضعاؼ، لتشفق عمى نفديا كعمػى أكالدىػا، فػإف لػع تدػتصع الخػخكج، 
كػاف عمػى الجكلػة أف تتكفػل بيػا كبعياليػا، كتعسػل كػحلظ إذا احتػاج السجتسػع اإلسػػالمي 
إلػى عسميػا، إذ يرػبح خخكجيػا لمعسػل فػي ىػحه الحالػة فػخض عػيغ عمييػا ال يحػل ليػػا 

 التخمف عشو.
رضا السخأة شخًشا لرحة الدكاج، فال يدتصيع أحج أف يجبخ السخأة  كجعل اإلسالـ -ٚ

عمػػى أف تتػػدكج بسػػغ ال تخضػػاه. قػػاؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )ال تُػػشكح األيِّػػع )الثيػػب( 
 حتى ُتدتأمخ، كال ُتشكح البكخ حتى ُتدتأذف( ]البخارؼ[.

ضػل بيشيسػا ؼيسػا كلع يفخؽ اإلسالـ بيغ الخجل كالسخأة عمى أساس الشػػع، إنسػا التفا -ٛ
فزل هللا بو بعزػيع عمػى بعػس، أمػا ؼيسػا دكف ذلػظ، فالخجػل كالسػخأة سػػاء ال فزػل 
ألحجىسا عمى اآلخخ إال بالتقػػ كالعسػل الرػالح، قػاؿ تعػالى: }مػغ عسػل صػالًحا مػغ 
ذكػػػخ أك أنثػػػى كىػػػػ مػػػؤمغ فمشحييشػػػو حيػػػاة شيبػػػة كلشجػػػديشيع أجػػػخىع بأحدػػػغ مػػػا كػػػانػا 

 [.ٜٚيعسمػف{ ]الشحل: 
 نة السخأة في الحزارات األخخػ:مكا

كلكػػػػي تطيػػػػخ مكانػػػػة السػػػػخأة فػػػػي اإلسػػػػالـ، فمششطػػػػخ نطػػػػخة سػػػػخيعة إلػػػػى مكانتيػػػػا فػػػػي 
الحزارات األخخػ. كانت مرخ ىي البمج الػحيج الحؼ نالت ؼيو السخأة بعس حقػقيا 
قػػػجيًسا، إذ كػػػاف لمسػػػخأة أف تسمػػػظ، كأف تػػػخث، كأف تقػػػـػ عمػػػى شػػػئػف األسػػػخة فػػػي غيبػػػة 

ذلػػظ فقػػج كػػاف الػػدكج ىػػػ الدػػيج عمييػػا، ككػػاف يشطػػخ إلػػى السػػخأة عمػػى أنيػػا الػدكج، كمػػع 
 كسيمة لمتستع الجدجؼ تفػؽ ما سػاىا مغ إمكانات بشَّاءة خمقيا هللا في السخأة.

ككانػت السػػخأة عشػػج الرػػيشييغ ال ؾيسػة ليػػا، كيدػػسػنيا )بالسيػػاه السؤلسػة(، كىػػي َشػػخّّ فػػي 
زكجيػػػػا حبدػػػػت فػػػي بيتػػػػو لمخجمػػػػة  بيػػػت الخجػػػػل يػػػػتخمز مشػػػو متػػػػى شػػػػاء، كإذا مػػػات

كالحيػاف. ككانت السخأة في الحزارة اإلغخيؿية ال ؾيسػة ليػا، لػحلظ حبدػػىا فػي البيػت 
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خادمة لمخجل، كاعتبخكىا قاصًخا ال يحق ليا التستػع بػأؼ حػق، كنطػخكا إلييػا عمػى أنيػا 
 رجذ مغ عسل الذيصاف، ككانت تقجـ قخباًنا ل لية عشج ندكؿ السرائب بيع.

اليشػػػػد القػػػجماء يشطػػػخكف إلػػػى السػػػخأة عمػػػى أنيػػػا مخمػػػػؽ نجػػػذ، إذا مػػػات عشيػػػا ككػػػاف 
زكجيا ُحخقت مع جثتو بالشار، ككانت أحياًنا تجفغ كىي حية، كإذا كانت زكجة فممدكج 

 أف يفعل بيا ما يذاء مغ َسبٍّ كضخب كشتع كغيخ ذلظ.
فيػي أداة لإلغػػاء، ككاف حاؿ السخأة عشج الخكماف كحاليا عشج اليػناف، بل أؾػبح حػااًل، 

كىي ُتباع كُتذتخػ، كلدكجيا عمييا الدػيادة السصمقػة، كلمػدكج أف يتػدكج مػغ الشدػاء مػا 
 يذاء، كتتعخض لذتى أنػاع التعحيب، كتكمَّف ما ال تصيق.

كفي بالد الفخس، كانػا يحلػف السخأة كُيعػجكنيا سػبب انتذػار الفدػاد، كلػحا كانػت تعػير 
س، كتقػػع تحػػت سػػمصة الػػدكج السصمقػػة، فمػػو أف يحكػػع تحػػت أنػػػاع كثيػػخة مػػغ ضمػػع الشػػا

 بقتميا، كأف يتدكج مغ الشداء غيخىا ما يذاء دكف قيج أك شخط.
مػػػػف السػػػخأة إثػػػع إغػػػػاء آدـ كإخخاجػػػو مػػػغ الجشػػػة، كىػػػي عشػػػجىع فػػػي  ككػػػاف الييػػػػد يحسِّ
 السحيس نجدة، ككل ما تمسدو نجذ، كليع الحق في بيعيا كحخمانيا مغ السيخاث.

أة عشػػػج الشرػػػارػ كسػػػيمة الذػػػيصاف، كيجخدكنيػػػا مػػػغ العقػػػل، كىػػػي مشكػػػخ، ككانػػػت السػػػخ 
ككانت كشيدة ركما تشفي كجػد الخكح في السخأة، كىي عشجىع نجدة، كتختب عمى ذلظ 
التححيخ مغ الدكاج بيػا، فمجػأت الشدػاء لألديػخة كحيػاة الخىبشػة، ككػاف ىػحا الػضػع فػي 

 العالع السديحي حتى جاء عرخ الشيزة الحجيثة.
انػػت السػػخأة عشػػج العػػخب قبػػل اإلسػػالـ جػػدًءا مػػغ متػػاع الخجػػل كثخكتػػو، كتػػػرث كسػػا كك

يػػرث الستػػاع، كاالبػػغ األكبػخ يػػخث ندػػاء أبيػو، كلػػيذ ليػػا ميػخاث، كفػػي حيزػػيا تعػػدؿ 
عغ كل شػيء; ألنيػا تعػج نجدػة، كإذا مػات عشيػا زكجيػا تػجخل فػي مكػاف مشعػدؿ مػغ 

يع السالبػذ، ككانػت قسػة امتيانيػا تتسثػل البيت كتطل ؼيو عاًما كػاماًل، ال تمػبذ إال قػج
فػػي البغػػاء كنكػػاح الستعػػة كغيخىػػا، كمػػغ أؾػػبح العػػادات عشػػج العػػخب قػػجيًسا قتػػل البشػػات 

 كىغ أحياء.
 سادًسا: السداكاة بيغ الشاس:

كاف العخبي يؤمغ بشطاـ الصبقات، ككانت نطختو لإلنداف عمى أنو إما سيج كإما عبػج، 
ا لمتفاضػػل بػػيغ الشػػاس، فجػػاء اإلسػػالـ، كألغػػى نطػػاـ ككػػاف يػػؤمغ بالػػجـ كالشدػػب أساًسػػ
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الصبقات، كجعل أساس التفاضػل التقػػػ كالعسػل الرػالح، قػاؿ تعػالى: }يػا أييػا الشػاس 
إنػػا خمقشػػػاكع مػػػغ ذكػػخ أك أنثػػػى كجعمشػػػاكع شػػػعػًبا كؾبائػػل لتعػػػارفػا إف أكػػػخمكع عشػػػج هللا 

 [.ٖٔأتقاكع إف هللا عميع خبيخ{ ]الحجخات: 
هللا عميػػو كسػػمع )يأييػػا الشػػاس إف ربكػػع كاحػػج، كمكػػع آلدـ كآدـ مػػػغ كقػػاؿ الشبػػي صػػمى 

تخاب، ال فزل لعخبي عمى عجسي كال لعجسي عمػى عخبػي كال ألحسػخ عمػى أسػػد كال 
 ألسػد عمى أحسخ إال بالتقػػ( ]أحسج[.

 سابًعا: العالسية:
، كيقبػل ر  اضػًيا كاف العخبي يعير في الجديخة العخبية ضعيًفا يخاؼ قػة الفػخس كالػخـك

، فكػػاف العخبػػي يشطػػخ  مختػاًرا أك كارىػػا أف يعػػير فػػي مشصقػػة خاضػعة لمفػػخس أك الػػخـك
بة، كقج َعبَّخ عغ ذلظ عبػج الػخحسغ بػغ عػػؼ  قػائال:  -رضػي هللا عشػو-إلييع نطخة ـر

 إنيا الخـك كبشػ األصفخ حجُّ حجيج، كركٌغ شجيج.
حا مػػا عبػػخ عشػػو أحػػج كقػػج كانػػت نطػػخة الفػػخس كالػػخـك لمعػػخب نطػػخة احتقػػار كازدراء، كىػػ

ممػػػػؾ الفػػػخس فػػػي الخسػػػالة التػػػي كجييػػػا إلػػػى جػػػير السثشػػػى بػػػغ حارثػػػة، قائػػػج جػػػير 
السدمسيغ لغدك الفخس، قاؿ فييا: إني قػج بعثػت إلػيكع جشػًجا مػغ أىػل فػارس، كإنسػا ىػع 

 رعاة الججاج كالخشازيخ، كلدت أقاتمظ إال بيع.
بػاٍغ فػحلظ شػخ لػظ كخيػخ لشػا، فجاءه رد السثشى بػغ حارثػة: إنسػا أنػت أحػج رجمػيغ، إمػا 

كإمػا كػػاذب فػػأعطع الكػحابيغ عقػبػػة كفزػػيحة عشػج هللا كفػػي الشػػاس السمػػؾ، كأمػػا الػػحؼ 
يػػجلشا عميػػو الػػخأؼ فػػإنكع إنسػػا اضػػصخرتع إلػػييع، فالحسػػج هلل الػػحؼ رد كيػػجكع إلػػى رعػػاة 
الػػججاج كالخشػػازيخ، فػػاندعج الفػػخس مػػغ كتابػػو ىػػحا اندعاًجػػا شػػجيًجا. إف اإلسػػالـ جعػػل 

عػػخب يشصمقػػػف شػػخًقا كغخًبػػا، يفتحػػػف الػػبالد لشذػػخ اإلسػػالـ كتكػػػيغ الجكلػػة اإلسػػالمية ال
 العالسية.

 التكافل االجتساعي في الحزارة اإلسالمية
لقج كضع اإلسالـ نطاًما دؾيًقا يحقق العجالػة االجتساعيػة بػيغ السدػمسيغ، كيذػيع بيػشيع 

كالساؿ مغ األشياء اليامة التي ليا  جػِّا مغ السحبة كالسػدة كالخحسة كالتعاكف كاإليثار.
دكر رئيدي في تحقيق التكافل االجتساعي بيغ السدمسيغ، كاإلسالـ ال يحػارب الغشػى، 
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كال يشػػتقز مػػغ ثػػخكة األغشيػػاء، مػػا دامػػت ىػػحه الثػػخكة قػػج جػػاءت بصخيػػق مذػػخكع كُأدؼ 
 حق هللا فييا.

عمػى تػثيػق التعػاكف كىشاؾ كثيخ مػغ التذػخيعات السختبصػة بإنفػاؽ السػاؿ، ككميػا تعسػل 
كالتػػخابط كالسػػػدة كالسحبػػة بػػيغ السدػػمسيغ، كمػػغ ىػػحه التذػػخيعات: الدكػػاة، كالرػػجقات، 
فالدكػػػػاة كالرػػػػجقات يخخجيػػػػا الخجػػػػل شيػػػػارة لسالػػػػو، كإحداًسػػػػا بأخيػػػػو السدػػػػمع الفقيػػػػخ، 
كمعاكنة لو عمى مذػاؽ الحيػاة كإدخػاؿ الدػخكر عمػى قمبػو، فتتحقػق السػػدة بػيغ الفقيػخ 

ي األمػػػخاض القمبيػػػة مػػػغ السجتسػػػع مػػػغ حقػػػج كحدػػػج، كمشيػػػا الكفػػػارات، كالغشػػػي، كتختفػػػ
 فيشاؾ كفارات مالية، مثل كفارة اليسيغ، ككفارة الطيار، كغيخىسا.

كمػػغ الكفػػارات اإلشعػػاـ الػػحؼ يػثػػق الحػػب كاإلخػػاء بػػيغ السدػػمع كأخيػػو، كمشيػػا الػػػالئع 
الشػػػاس، كتديػػػل كاليػػػجايا كاليبػػػات كالػصػػػايا، ككميػػػا أمػػػػر تقزػػػي عمػػػى األنانيػػػة بػػػيغ 

ية مغ الشفػس، كتداعج عمى التعاكف عمى البخ كالتقػػ.  الكخـا
كمشيػا كفالػة اليتػػيع كرعايػة األرامػل، فيػػحا اليتػيع لػيذ لػػو أحػج يخعػاه بعػػج فقػج كالجيػػو إال 
السجتسع السدمع كالحاكع السدمع، فإذا نذأ ىحا اليتيع في أحزػاف ىػحا السجتسػع، ككجػج 

عمى رعاية نفدو; نذػأ عمػى حػب ىػحا السجتسػع، كالتفػاني  مغ يخعاه كيتػاله حتى يقػػ 
ا لمسػػػػت فػػػي سػػػبيل الػػػجفاع عشػػػو كاألرممػػػة إذا كجػػػجت مػػػغ يخعاىػػػا  مػػػغ أجمػػػو، مدػػػتعجِّ
كيتكفميػػا; أحبػػت مجتسعيػػا، كشػػكخت األيػػجؼ التػػي امتػػجت ليػػا، ككػػاف ذلػػظ صػػيانة ليػػا 

 مغ االنحخاؼ.
تحقػػق التكافػػػل بػػيغ أفػػػخاد كىشػػاؾ أمػػػػر أخػػخػ كثيػػػخة، مثػػل الػقػػػف كالقػػخض كالعاريػػػة، 

السجتسػػع السدػػمع، فالخجػػل الػػحؼ يػقػػف مالػػو لبشػػاء مدػػجج أك مدتذػػفي أك مجرسػػة، أك 
يػقفو لسداعجة أقخبائو، إنسا يحب مجتسعو كيزحي مغ أجمو، كيحبو الشاس كيحكخكنو 
بػػالخيخ، كىػػحا السقػػِخُض الػػحؼ ُيْقػػِخض أخػػاه السحتػػاج كيعيشػػو، كيدػػاعجه إنسػػا يفػػخج عشػػو 

ُكخب الػجنيا، كىػحا الػحؼ ُيعيػخ أخػاه مػا يحتاجػو، ثػع يدػتخده بعػج االنتفػاع بػو،  ُكخبة مغ
 إنسا يذيع بيشو كبيغ إخػانو السحبة كالتعاكف كاإليثار.

 حخص الذخيعة عمى سالمة السجتسع كشيارتو
أكج اإلسالـ حخصو عمى سالمة السجتسع كشيارتو كرؾيو، كقج ضيخ ذلظ كاضػًحا مػغ 

 الجتساعية كاألخالؾية، مثل:خالؿ بعس التذخيعات ا
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 السعامالت: -
ل أحكامو كشخكشو كأركانو، كالحالؿ مشو كالحخاـ، فأحل مشو  أحلَّ اإلسالـ البيع، كفرَّ
ـ مػػا كػػاف ضمًسػػا كأكػػاًل ألمػػػاؿ الشػػاس  مػػا كػػاف السجتسػػع محتاًجػػا إليػػو كؼيػػو نفعيػػع، كحػػخَّ

ـ اإلسالـ الخبا لسا ؼيو مغ أخصار كمزار كثيخة، فيػ يدبب العػجاكة  بالباشل، كسا حخَّ
بيغ الشاس، كيقزي عمى التعاكف ؼيسا بيشيع، كيؤدؼ إلى كجػد شبقػة ال عسػل ليػا إال 

 أف يتدايج ماليا عمى حداب اآلخخيغ.
ج اإلسالـ العسل كحث عميو; ألنػو كسػيمة إلعسػار الكػػف كرخػاء األمػة، كسػا حػث  كمجَّ

يغ بكتابتػو كاإلشػياد عمى القخض الحدغ لسغ احتاج إلى الساؿ، كعسػل عمػى  حفػع الػجَّ
عميو، كحث السقتخض عمى رد ديشو، كأمخ بزخكرة الػفاء بالعيج كاحتخاـ العقػػد، كسػا 
ـ  أكجػػب اإلسػػالـ ضػػخكرة إبػػجاء شػػيادة الحػػق كعػػجـ كتسانيػػا، كحػػـخ قػػػؿ الػػدكر، كحػػخَّ
الغر في الكيػل كالسيػداف، كأمػخ بالعػجؿ، كحػث عميػو، كجعمػو أساًسػا مػغ أسػذ الحكػع 

 إلسالـ، لسا لو مغ أثخ في راحة الشاس كاشسئشانيع عمى حقػقيع.في ا
 الحجكد كالقراص: -

ـ اإلسػالـ اإلفدػػاد فػي األرض كدػػفظ الػجماء، كسػػخقة السػاؿ كغرػػبو، كانتيػػاؾ  لقػج حػػخَّ
األعػػػػخاض، كقػػػػػحؼ السحرػػػػػشات، كقصػػػػػع الصخيػػػػق، كغيخىػػػػػا كثيػػػػػخ، فجػػػػػاءت الحػػػػػجكد 

اد، كصػًنا لمسجتسع، فكاف لمدخقة حج ىػ اإلسالمية لتكػف مانًعا مغ ارتكاب ىحا الفد
قصع اليج، كلمدنا حج ىػ الجمج مائة جمجة كتغخيب عاـ مغ البمػج إف كػاف غيػخ متػدكج، 
كإف كاف متدكًجا فالخجع حتى السػت، كحج القتل العسج ىػ القراص كىػ قتل القاتل، 

 صمحػا عميو.إال أف يخضى أىل القتيل بالجية ؼيأخحكنيا كيعفى عغ القاتل، أك ما اص
كال تقاـ الحجكد إال بالبيشة كالتثبت، كاألصل أف تمغػى الحػجكد بالذػبيات، كمػغ األمػػر 
السقػخرة أف القاضػػي إف أخصػػأ فػي العفػػػ خيػػخ لػو مػػغ أف يخصػػئ فػي العقػبػػة، كسػػا أف 
إقامػػة الحػػجكد مػػغ مدػػئػلية الحػػاكع السدػػمع، كلػػيذ لألفػػخاد إقامػػة الحػػجكد إال مػػغ يشيبػػو 

ر لتعجيػو  الحاكع مشيع في إقامة الحػج، فػإف أقػاـ الحػج أحػج الشػاس مػغ تمقػاء نفدػو; ُعػدِّ
عمى حق مغ حقػؽ الحاكع، كحتى ال تعع الفػضى في البالد، كتعديخه مػكػؿ لمحاكع 

 في حجكد التعديخ الحؼ قخره الذخع.
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كسػػا أف الحػػجكد تقػػاـ فػػي ميػػجاف عػػاـ يخاىػػا الشػػاس، حتػػى يختػػجع مػػغ يفكػػخ ؼيسػػا يػجػػب 
ا ، كلشا في عيج الخسػؿ صمى هللا عميػو كسػمع العبػخة كالعطػة، فمػع تقػع الحػجكد عميو حجِّ

 في عيجه إال ست مخات، نطًخا لتذبع القمػب كالشفػس بؿيع اإلسالـ كتعاليسو.
 اآلداب االجتساعية: -

جػػاء اإلسػػالـ بػػآداب كثيػػخة كمتشػعػػة تحقػػق سػػالمة بشيػػاف السجتسػػع السدػػمع، كتدػػيع فػػي 
إفذػػاء الدػػالـ، كصػػمة الػػخحع، كبػػخ الػالػػجيغ، كاألخػػػَّة، كالتػػداكر، تخابصػو كتعاكنػػو مثػػل: 

 كاإلصالح بيغ الشاس، كالتػاضع، كالشرح لمسدمسيغ.
ـ اإلسالـ أشياء لسا ليا مػغ أثػخ سػيئ فػي تفكػظ السجتسػع كتشػافخه كانحاللػو، مثػل:  كحخَّ

الغػػػر، الغيبػػة كالشسيسػػػة، كقصػػػع الػػخحع، كعقػػػػؽ الػالػػػجيغ، كاالعتػػجاء عمػػػى اآلخػػػخيغ، ك 
كالكػػحب، كالخيانػػة، كشػػيادة الػػدكر، كالطمػػع، إلػػى آخػػخ ىػػحه األمػػػر السشيػػي عشيػػا فػػي 

 كتاب هللا كسشة رسػلو  صمى هللا عميو كسمع  .
 في السجيشة لىأسذ بشاء الجكلة اإلسالمية األك 

ف كتخبػػػى عمػػػى اإلسػػػالـ ىػػػػ ذلػػػظ السجتسػػػع الػػػحؼ ربػػػاه  إف أكؿ مجتسػػػع إسػػػالمي تكػػػػَّ
هللا عميو كسمع :، كىػػ السجتسػع السثػالي ألؼ مجتسػع، كقػج أقامػو الخسػؿ الكخيع صمى 

 الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع عمى عجة أسذ، ىي:
 بشاء السدجج:

لقج كاف أكؿ شيء قاـ بو الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع بعج قجكمو إلى السجيشة السشػػرة 
سػػالمي عمػػى ىػػػ بشػػاء السدػػجج، كقػػج كػػاف لمسدػػجج أثػػخه الكبيػػخ فػػي إقامػػة السجتسػػع اإل

آداب اإلسػالـ كتعاليسػو، فمػػع يكػغ السدػػجج مكاًنػا ألداء الرػػالة فقػط، كإنسػػا كػاف مكاًنػػا 
لمتخبية كلمعمع كلمؿيادة كلمحكع كلمسشاسبات اإلسالمية. فقج كاف الخسػؿ صمى هللا عميػو 

 كسمع يعمع السدمسيغ في السدجج أحكاـ اإلسالـ كتعاليسو كآدابو.
يقزػػي بػػيغ الشػػاس فػػي السدػػجج، ككانػػت ُتعقػػج ؼيػػو ألػيػػة  ككػػاف صػػمى هللا عميػػو كسػػمع

الحخب كتػجيو الخسل إلى السمػؾ، كإدارة شئػف الجكلة اإلسالمية، ككاف السدجج مكاًنا 
لعالج السخضى كإسعافيع سػاء في كقت الدمع أك الحخب، كىكحا يطيػخ دكر السدػجج 

 في بشاء الجكلة اإلسالمية كحزارتيا.
 غ:السؤاخاة بيغ السدمسي
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لقج كػاف األسػاس الػحؼ أرسػاه الخسػػؿ صػمى هللا عميػو كسػمع لبشػاء السجتسػع اإلسػالمي 
في السجيشة، بعج بشاء السدجج ىػ السؤاخاة بيغ السدمسيغ، كىػ عسػل بػجأه بػيغ مدػمسي 

 مكة قبل اليجخة.
كلػػع يكػػػغ السيػػػاجخكف يسمكػػػػف شػػػيًئا بعػػػج أف ىػػاجخكا إلػػػى السجيشػػػة، فقػػػج تخكػػػػا أمػػػػاليع 

فػػي مكػػة، فػػآخى الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع بػػيغ السيػػاجخيغ كاألنرػػار، كأكالدىػػع 
كقامػػػػت السؤاخػػػػاة عمػػػػى أسػػػػذ ماديػػػػة كالسذػػػػاركة فػػػػي السػػػػاؿ كالثػػػػخكة كالتػػػػػارث فييػػػػا، 
باإلضافة لألسذ السعشػية كالػالء كالسشاصخة، كضل ىحا التػارث بدبب السؤاخاة قائًسػا 

ة، عشػػػجما نػػدؿ قػلػػػو تعػػالى: }كأكلػػػػا حتػػى غػػدكة بػػػجر الكبػػخػ فػػػي الدػػشة الثانيػػػة لميجػػخ 
[ ٘ٚاألرحػػاـ بعزػػيع أكلػػى بػػبعس فػػي كتػػاب هللا إف هللا بكػػل شػػيء عمػػيع{ ]األنفػػاؿ: 

 فأصبح التػارث بدبب القخابة كالخحع.
كقػػج أحػػب األنرػػار السيػػاجخيغ حبِّػػا شػػجيًجا، كآثػػخكىع عمػػى أنفدػػيع، فػػأثشى هللا عمػػييع، 

ساف مغ قبميع يحبػف مغ ىاجخ إلػييع كال يجػجكف قاؿ تعالى: }كالحيغ تبػءكا الجار كاإلي
في صجكرىع حاجة مسا أكتػا كيؤثخكف عمى أنفديع كلػ كاف بيع خراصة كمػغ يػػؽ 

[. كىحه السحبػة التػي قامػت بػيغ السدػمسيغ ٙشح نفدو فأكلئظ ىع السفمحػف{ ]الحذخ: 
 ا.كانت نعسة مغ هللا عمييع، فقج جعمت السدمسيغ أسخة كاحجة، كمجتسًعا كاحجً 

 السعاىجة بيغ السدمسيغ كغيخىع:
أصػػبح سػػكاف السجيشػػة بعػػج السؤاخػػاة بػػيغ السدػػمسيغ جسػػاعتيغ فقػػط: جساعػػة السدػػمسيغ، 
كجساعػػة غيػػخ السدػػػمسيغ كأغمػػبيع مػػغ الييػػػػد، فػضػػع الخسػػػؿ صػػػمى هللا عميػػو كسػػػمع 
دسػػػػتػًرا كميثاًقػػػػا لمعالقػػػػة بػػػػيغ السدػػػػمسيغ كغيػػػػخىع، ككانػػػػت ىػػػػحه السعاىػػػػجة مػػػػغ أعطػػػػع 

خ الحزػػارية فػػي الحيػػاة الدياسػػية كاالجتساعيػػة التػػي جػػاء بيػػا اإلسػػالـ لبيػػاف السطػػاى
الحقػؽ كالػاجبػات التػي عمػى السدػمسيغ كعمػى غيػخىع برػػرة لػع تعيػجىا شػبو الجديػخة 

 مغ قبل.
 الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع القجكة:

، فكػاف كاف الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع ىػ قائج السجتسع السدمع، كىػ الحػاكع القػجكة
الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع يدتذػػيخ أصػػحابو فػػي كثيػػخ مػػغ األمػػػر، ككػػاف يمتػػـد 

رضػػي هللا -الذػػرػ فػي كػل أمػخ لػع يشػدؿ ؼيػو كحػي مػغ عشػج هللا، حتػى قػاؿ أبػػىخيخة 
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: )ما رأيت أحًجا أكثػخ مذػػرة ألصػحابو مػغ رسػػؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػمع :( -عشو
 ]التخمحؼ[.

سػػمع يسػازح أصػحابو كيػجاعبيع كيخػػالصيع، كيجيػب دعػػة الحػػخ ككػاف صػمى هللا عميػو ك 
كالعبج، كيبجأ مغ لؿيو بالدالـ، كيبجأ أصحابو بالسرافحة، كيقبل عحر السعتحر، ككاف 

 يخقع ثػبو، كيخرف نعمو، كيداعج أىل بيتو،.... إلى آخخ صفاتو الكخيسة ).
عميو كسمع ، قاؿ تعػالى:  كقج ندؿ القخآف آمًخا الرحابة باالقتجاء ب الخسػؿ صمى هللا

}لقػػج كػػاف لكػػع فػػي رسػػػؿ هللا أسػػػة حدػػشة لسػػغ كػػاف يخجػػػ هللا كاليػػـػ اآلخػػخ كذكػػخ هللا 
 [.ٕٔكثيًخا{ ]األحداب: 

كمػػغ ىشػػا اقتػػجػ الرػػحابة ب الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع ، كبػػحلظ تخبػػى السجتسػػع 
القػاعػج الثابتػة  اإلسالمي الججيػج عمػى الؿػيع كاألخػالؽ، كبيػحه األسػذ الخاسػخة، كتمػظ

كالؿيع الدػامية كاألخػالؽ الخؼيعػة، جػاءت حزػارة اإلسػالـ، فأخخجػت لمعػالع خيػخ أمػة 
 أخخجت لمشاس.

 األسخة في الحزارة اإلسالمية
األسخة ىي الجرع الحريشة التي تحسي صاحبيا، كال يكػػف اإلندػاف قػيِّػا عديػًدا إال إذا 

خع ىػػي األسػػخة السمتدمػػة بػػأكامخ هللا، كػاف فػػي أسػػخة تحرػػشو. كاألسػػخة التػػي يشذػجىا الذػػ
 كالتي تكػف نػاة لمسجتسع السمتـد بسشيج هللا كشخعو.

 الدكاج أساس تكػيغ األسخة السدمسة:
الدكاج ىػ الصخيق الذخعي الرحيح لتكػيغ األسخة السدػمسة، كقػج حػث اإلسػالـ عمػى 

اًجػا لتدػكشػا الدكاج كشجع عميو، قاؿ تعالى: }كمػغ آياتػو أف خمػق لكػع مػغ أنفدػكع أزك 
 إلييا كجعل بيشكع مػدة كرحسة إف في ذلظ آليات لقـػ يتفكخكف{

 :  [.ٕٔ]الخـك
كقػػاؿ الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )يػػا معذػػخ الذػػباب، مػػغ اسػػتصاع مػػشكع البػػاءة 

 فميتدكج، كمغ لع يدتصع فعميو بالرـػ فإنو لو كجاء( ]متفق عميو[.
 كلمدكاج فػائج كثيخة أىسيا:

مذػػػخكعة لمسحافطػػػة عمػػػى بقػػػاء الشدػػػل إلػػػى أف يػػػخث هللا األرض كمػػػغ  أنػػػو كسػػػيمة -
 عمييا.
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السحافطػة عمػػى األندػػاب مػػغ االخػػتالط، بدػػبب مػػا يتختػػب عمػػى الشدػػب مػػغ حقػػػؽ  -
 كقػاعج كالسيخاث، كمعخفة السحاـر كغيخ ذلظ.

السحافطة عمى السجتسع مغ شيػع البغاء كالدنى كالمػاط.. تمظ األمخاض التي تيػجـ  -
 تسع.السج
 الدكاج مدايخة لمفصخة كعجـ االنحخاؼ عشيا. -

كسػؼ يؤدؼ الدكاج ثساره السخجػة إذا تػافخت ؼيو الشية الرادقة، كالقػجرة عمػى نفقػات 
الػػػدكاج. فالسدػػػمع يبغػػػي مػػػغ زكاجػػػو أف يعػػػف نفدػػػو، كيحرػػػغ فخجػػػو، كيكثػػػخ أعػػػجاد 

 عميػو كسػمع السدمسيغ، فعمى السدمع أف يرحح نيتو في ذلظ، فقج قاؿ الشبي صمى هللا
)إف في بزػع أحػجكع صػجقة(، قػالػا: يػا رسػػؿ هللا، أيقزػي أحػجنا شػيػتو، كيكػػف لػو 
بيػػا أجػػخ?(. قػػاؿ: )أرأيػػتع لػػػ كضػػعيا فػػي حػػخاـ أكػػاف عميػػو كزر?(. قػػالػا: نعػػع. قػػاؿ: 

 )فكحلظ إذا كضعيا في الحالؿ كاف لو أجخ( ]مدمع كأبػداكد[.
ى يحقػػػق الػػدكاج ثسختػػػو السخجػػػة، كىػػػحه كلقػػج كضػػع اإلسػػػالـ كثيػػًخا مػػػغ الزػػػابط، حتػػ

 الزػابط ىي:
 الخصبة قبل الدكاج:

كالخصبة مجخد كعج بالتدكيج، كقج أباح الذػخع الحشيػف لسػغ يخيػج الػدكاج مػغ امػخأة أف 
يشطخ إلييا، حتى يكػف عمى بريخة مغ أمخه، إف كاف يشطخ إلييا بقرج الخصبة، قاؿ 

 ييا فإنو أحخػ أف يؤدـ بيشكسا(رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع : )انطخ إل
]التخمحؼ كالشدائي كابغ ماجو[. إال أف الخصبة ال تحل حخاًما كاف قبميا، فسا يداؿ كال 
 ، الخػػاشبيغ أجشبيِّػػا، فػػال يجػػػز لمخجػػل أف يخمػػػ بسخصػبتػػو، أك يخػػخج معيػػا دكف محػػـخ

 كال يجػز لمخجل أف يخصب عمى خصبة أخيو.
هللا عميػػػو كسػػػمع قػػػاؿ: )ال يخصػػػب الخجػػػل عمػػػى فعػػػغ أبػػػي ىخيػػػخة أف رسػػػػؿ هللا صػػػمى 

خصبػة أخيػو حتػى يتػخؾ الخاشػب قبمػػو أك يػأذف لػو الخاشػب( ]الجساعػة[. أمػا إذا تقػػجـ 
الخجػػل لخصبػػة امػػخأة، كلػػع يػػخد أىميػػا عميػػو، كتقػػجـ غيػػخه بػػجكف عمػػع; فقبمػػػا الثػػاني، فػػال 

بسػػا ال حخمػػة فػػي ذلػػظ. كيدػػتحب إخفػػاء الخصبػػة، كذلػػظ خذػػية إفدػػاد السفدػػجيغ، أك ر 
يػفػػق هللا بيشيسػػا، كيتػػخؾ كػػل مشيسػػا اآلخػػخ، ؼيدػػبب ذلػػظ حخًجػػا لمسخصػبػػة، بخػػالؼ 

 العقج، فإنو يجب ؼيو اإلشيار كاإلشياد.
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 اختيار الدكجة:
 حثَّ اإلسالـ الذاب عمى أف يختار زكجتو مسغ تتػفخ فييا عجة شخكط، كىي:

ات الػػجيغ السمتدمػػة الػػجيغ: فقػػج كػػاف الشبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمع يحػػث عمػػى اختيػػار ذ
بتعػػػػاليع اإلسػػػػالـ كآدابػػػػو، قػػػػاؿ صػػػػمى هللا عميػػػػو كسػػػػمع : )تػػػػشكح السػػػػخأة ألربػػػػع لساليػػػػا 

 كلحدبيا، كجساليا، كلجيشيا، فاضفخ بحات الجيغ( ]الجساعة[.
حدغ الخمق: كذلظ ألنو ال يخفى عمى اإلنداف أف بعػس الرػفات تشتقػل إلػى األبشػاء 

لسمتػػـد يخبػػي أبشػػاءه عمػػى االلتػػداـ كالؿػػيع األخالؾيػػة بالػراثػػة، ككػػحلظ بالتخبيػػة، فالبيػػت ا
 كالصاعة.

أف الخسػؿ صمى هللا عميو كسػمع  -رضي هللا عشو-البكخ: فقج ركػ جابخ بغ عبج هللا 
قاؿ لو: )تدكجت يا جابخ?(. فقمت: نعع. قاؿ: )أبكػًخا أـ ثيًبػا ?(. قمػت: بػل ثيًبػا. قػاؿ: 

تزػػاحكظ(. فقمػػت لػػو: إف عبػػج هللا صػػمى )فيػػال بكػػًخا تالعبيػػا كتالعبػػظ، كتزػػاحكيا ك 
هللا عميػو كسػػمع :كالػج جػػابخ( ىمػظ كتػػخؾ تدػػع بشػات، كإنػػي كخىػُت أف أجيػػئيغ بسػػثميغ، 
(. فقػػػاؿ صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع :  فأحببػػػُت أف أجػػػيء بػػػامخأة تقػػػـػ عمػػػييغ، كترػػػمحيغَّ

نػو لػع )بارؾ هللا لظ( ]متفق عميو[. كإف كاف اإلسالـ قج دعا إلػى الػدكاج مػغ البكػخ، فإ
ػػل السػػخأة الثيػػب عمػػى البكػػخ أحياًنػػا كسػػا كرد فػػي حػػجيث جػػابخ  يػجػػب ذلػػظ، كقػػج ُتَفزَّ

 الدابق.
الػلػد: لقػؿ الخسػؿ صمى هللا عميو كسػمع : )تدكجػػا الػػدكد الػلػػد، فػإني مكػاثخ بكػع 
األمع( ]أبػ داكد كالشدائي[. كمغ عطسة اإلسالـ كرحستو، أنو إذا كاف قج أمخ بالدكاج 

ره هللا عمييػا، بالػدكد  الػلػد، فإنو أمخ باإلحداف مغ سػاىا، إذ ال ذنب ليا في َقَجر قػجَّ
 كربسا كاف ليا مغ الخمق كالقجرات كالسػاىب ما يفػؽ ما حخمت مشو.

 اختيار الدكج:
ككسا كضع اإلسالـ لمخجل أسًدا يختار عمى أساسيا الدكجة، فإنو كضػع أيًزػا لمسػخأة 

يا، فالبج أف يتػفخ في الخجل جسيع ما يجب تػػفخه فػي أسًدا تختار عمى أساسيا زكج
 السخأة، دكف تفخقة بيشيسا، فيشبغي أف تتػفخ ؼيو الرفات التالية:

 أف يكػف رجاًل ذا ديغ. -
 أف يكػف أميًشا ذا خمق. -
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 أف يكػف قادًرا عمى تحسل السدئػلية. -
جػػاءكع مػػغ  كىػػحه الرػػفات معمػمػػة مػػغ حػػجيث الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )إذا

 تخضػف ديشو كخمقو، فدكجػه، إالَّ تفعمػا تكغ فتشة في األرض كفداد( ]التخمحؼ[.
-كيدتحب أف يكػف الدكج متقارًبا في الدغ مع الدكجة، فقج خصب أبػػ بكػخ كعسػخ، 

فاشسػػػة، فقػػػاؿ الخسػػػػؿ صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع : )إنيػػػا صػػػغيخة(،  -رضػػػي هللا عشيسػػػا
 ئي[.فخصبيا عمي، فدكجيا لو. ]الشدا

 حقػؽ الدكج عمى زكجتو:
كلكي تجـك السػدة بيغ الدكجيغ، كمغ أجل الحفاظ عمى األسخة السدػمسة، جعػل الذػخع 
الحشيػف لكػل مػغ الػػدكجيغ حقػًقػا عمػى اآلخػػخ يؤدييػا إليػو فػػي رضػا كسػعادة، كحقػػػؽ 

 الدكج عمى زكجتو ىي:
سػخِّا كعالنيػة،  الصاعة: ؼيجب عمى السػخأة السدػمسة أف تصيػع زكجيػا ؼيسػا يأمخىػا بػو -

ما لع يأمخىا بسعرية، فال شاعة لسخمػؽ في معرية الخػالق. كقػج سػئل الشبػي صػمى 
هللا عميػو كسػػمع )أؼ الشدػػاء أفزػػل? فقػػاؿ صػمى هللا عميػػو كسػػمع : )التػػي تصيػػع زكجيػػا 

 إذا أمخ، كتدخه إذا نطخ( ]أحسج[.
كجتػو إلػى فخاشػو إجابة دعػة الدكج ليا إلى الفخاش في أؼ كقػت، فػإذا دعػا الػدكج ز  -

 فمع تجبو، غزب هللا عمييا.
أالَّ ترػػـػ صػػـػ تصػػػع إال بإذنػػو، قػػاؿ رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )ال يحػػل  -

 لمسخأة أف ترـػ كزكجيا شاىج إال بإذنو، كال تأذف في بيتو إال بإذنو( ]البخارؼ[.
 عميػو كسػمع السحافطة عمى ماؿ زكجيا كعجـ اإلسخاؼ ؼيو: لقػؿ الخسػؿ صمى هللا -

: )إذا أنفقت السخأة مغ شعػاـ بيتيػا غيػخ مفدػجة، كػاف ليػا أجخىػا بسػا أنفقػت، كلدكجيػا 
 أجخه بسا كدب، كلمخازف مثل ذلظ، ال يشقز بعزيع أجخ بعس شيًئا( ]مدمع[.

تخبيػة األكالد تخبيػة إسػالمية كتشذػئتيع عمػى األخػالؽ الفاضػمة، قػاؿ صػمى هللا عميػػو  -
مكػػػع مدػػػئػٌؿ عػػػغ رعيتػػو، فاإلمػػػاـ راٍع كىػػػػ مدػػػئػٌؿ عػػػغ رعيتػػػو، كسػػمع : )كمكػػػع راٍع كك

كالخجػػل راٍع عمػػى أىمػػو كىػػػ مدػػئػؿ عػػغ رعيتػػو، كالسػػخأة راعيػػة عمػػى بيػػت زكجيػػا كىػػي 
 مدئػلة عغ رعيتيا( ]البخارؼ[.

 التديغ كالتجسل: فسغ حق الدكج عمى زكجتو أف تتديغ كتتجسل لو. -
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كاحتػػػخاـ مذػػػاعخه، كشػػػكخ جسيمػػػو، كحدػػػغ كىشػػػاؾ، حقػػػػؽ كثيػػػخة، مشيػػػا الػفػػػاء لمػػػدكج، 
معاشػػخة أىمػػو، كالحػػػجاد عميػػو بعػػػج كفاتػػو، كإعانتػػو عمػػػى فعػػل الخيػػػخات كالصاعػػات مػػػغ 
صػياـ كؾيػاـ كبػخ كالجيػو، قػاؿ صػمى هللا عميػػو كسػمع : )رحػع هللا امػخأة قامػت مػغ الميػػل 

 فرمَّْت كأيقطْت زكجيا، فإف أبى نزحت في كجيو الساء( ]أبػ داكد[. كغيخ ذلظ.
 حقػؽ الدكجة عمى زكجيا:

حقػًقػػػا عمػػػى زكجيػػػا، كىػػػحه  -أيًزػػػا-ككسػػػا أف لمخجػػػل حقػًقػػػا عمػػػى زكجتػػػو، فػػػإف ليػػػا 
 الحقػؽ مشيا حقػؽ مالية كحقػؽ غيخ مالية، كمغ ىحه الحقػؽ ما يمي:

السيػػخ: كىػػػ حػػق خػػالز لمدكجػػة، كىػػحا السيػػخ ال حػػج لكثختػػو أك قمتػػو إال أنػػو تكػػخه  -
صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع : )إف أعطػػػع الشكػػػاح بخكػػػة، أيدػػػخه السغػػػاالة فػػػي السيػػػػر، قػػػاؿ 

 مئػنة( ]أحسج[.
الشفقػػة: كالسقرػػػد بيػػا أف يػػػفخ الػػدكج لدكجتػػو مػػغ الصعػػاـ كالسدػػكغ كالػػجكاء، كإف  -

 كانت غشية.
حدغ معاشختيا، فإف أكؿ ما يجب عمى الدكج لدكجتو أف يعاشػخىا معاشػخة حدػشة،  -

يقجـ إلييا ما يؤلػف قمبيػا كيقػػؼ رابصػة السحبػة كأف يكخميا عمى قجر ما يدتصيع، كأف 
 بيشيسا.

كمػػغ مطػػاىخ كسػػاؿ أخػػالؽ السدػػمع أف يكػػػف رؼيًقػػا مػػع أىمػػو، يقػػػؿ الخسػػػؿ صػػمى هللا 
عميو كسمع : )أكسل السؤمشيغ إيساًنا، أحدػشيع أخالًقػا، كخيػاركع خيػاركع لشدػائيع خمًقػا( 

 ]التخمحؼ[.
ػػػل مػػػا يرػػػجر مشيػػػا،  قػػػاؿ رسػػػػؿ هللا صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع : كمػػػغ إكػػػخاـ السػػػخأة تحسُّ

ػػَمع  )استػصػػػا بالشدػػاء خيػػًخا، فػػإنيغ ُخِمقػػَغ مػػغ ِضػػَمع أعػػػج، كإف أعػػػج شػػيء فػػي الزِّ
أعػػاله، فػػإف ذىبػػَت تؿيسػػو كدػػختو، كإف تخكتػػو لػػع يػػدؿ أعػػػج، فاستػصػػػا بالشدػػاء خيػػًخا( 

كيذػيع  ]البخارؼ[. كمغ حدغ معاشختيا إدخػاؿ الدػخكر عمييػا; ألف ذلػظ يػلػج الحػب،
في األسػخة السدػمسة جػػِّا مػغ السػػدة كالخحسػة، كقػج كػاف الخسػػؿ صػمى هللا عميػو كسػمع 

 .-رضي هللا عشيا-يجاعب أىمو، كيدابق الديجة عائذة 
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صيانتيا كالحفاظ عمييا مغ كل ما يخجش كخامتيا، كيشبغي أف يكػف الخجػل معتػجاًل  -
تتحػؿ إلػى عػحاب، كتزػيع الثقػة في غيختو عمى أىمو; حتى ال تفدج الحياة الدكجية ك 

 بيغ الدكج كزكجتو كتدتحيل الحياة بيشيسا.
تعميسيا أحكاـ ديشيا، كتححيخىا مػغ السعرػية، قػاؿ تعػالى: }يػا أييػا الػحيغ آمشػػا قػػا  -

 [.ٙأنفدكع كأىميكع ناًرا كقػدىا الشاس كالحجارة{ ]التحخيع: 
كسػمع : )إف مػغ أشػخ الشػاس  أالَّ يفذي سخىا،، كذلػظ لقػػؿ الخسػػؿ صػمى هللا عميػو -

عشػػج هللا مشدلػػة يػػـػ الؿيامػػة الخجػػل يفزػػي إلػػى امخأتػػو كتفزػػي إليػػو، ثػػع يشذػػخ سػػخىا( 
 ]مدمع[.

 عجـ اإلضخار بيا في أؼ أمخ مغ األمػر. -
أال يػػػجخل الخجػػػل عمػػػى أىمػػػو لػػػيال إذا أشػػػاؿ الغيبػػػة، كػػػأف يكػػػػف فػػػي سػػػفخ، إال إذا  -

ة فػػي معاممػػة الخجػػل لدكجتػػو، كىػػػ أدعػػى أعمسيػػا، كىػػحا مػػغ أسػػسى اآلداب اإلسػػالمي
الحتخاـ مذاعخ الدكجة، كالثقة الستبادلة، كأدعى لجكاـ الحب كالعالقػة الحدػشة بيشيسػا، 
قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسػمع : )إذا أشػاؿ أحػجكع غيبتػو، فػال يصػخؽ أىمػو لػياًل( 

 ]البخارؼ[.
كاحػجة، قػاؿ صػمى هللا عميػو العجؿ بػيغ الدكجػات إف كػاف الػدكج متدكًجػا بػأكثخ مػغ  -

كسمع : )إذا كاف عشج الخجل امخأتاف، فمع يعجؿ بيشيسا; جاء يػـػ الؿيامػة كشػقو سػاقط( 
 ]التخمحؼ[.

 الحقػؽ السذتخكة بيغ الدكج كزكجتو :
حق العذخة الدكجية كاستستاع كل مغ الدكجيغ باآلخخ، ؼيحل لمخجل مػغ زكجتػو مػا -

 يحل ليا مشو.
أف الدكجػػػة تحػػػُخـ عمػػػى أب الػػػدكج كأجػػػجاده كأبشائػػػو، كفػػػخكع حخمػػػة السرػػػاىخة; أؼ  -

أبشائػو كبشاتػو، كسػػا يحػـخ الػػدكج عمػى أميػػا كبشاتيػا، كسػا يحػػـخ عميػو عستيػػا كخالتيػا مػػا 
 دامت في عرستو.

ثبػػػت حػػق التػػػارث بيشيسػػا بسجػػخد إتسػػاـ العقػػج، فػػإذا مػػات أحػػجىسا بعػػج إتسػػاـ العقػػج  -
 كرثو اآلخخ، كإف لع يكغ قج دخل بيا.

 ثبػت ندب الػلج مغ صاحب الفخاش. -
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 تعجد الدكجات:
تعػػػجد الدكجػػػات لػػػيذ ضمًسػػػا لمسػػػخأة، بػػػل ىػػػػ عػػػجؿ كمخاعػػػاة لعػػػادات كشبػػػاع كثيػػػخ مػػػغ 
الشاس، فقج كاف معخكًفا في اليػناف، ككانػا يبيحػف تعجد الدكجات بال حداب، كأباحو 

مػظ فخندػا الػحؼ بعس البابػات لبعس ممػؾ الشرارػ بعج اإلسالـ، )مثل شارلساف( م
كػػػػاف معاصػػػػًخا لمخميفتػػػػيغ السيػػػػجؼ كالخشػػػػيج. كقػػػػج اختمفػػػػت عػػػػادات الشػػػػاس فػػػػي تعػػػػجد 
الدكجػػػػات، كلػػػػع يذػػػػح عػػػػغ إباحػػػػة التعػػػػجد إال األكربيػػػػػف، كاسػػػػتبجلػا بتعػػػػجد الدكجػػػػات 

 الذخعية، الدفاح كاتخاذ األخجاف.
بػػيغ  يقػػػؿ الفيمدػػػؼ اإلنجميػػدؼ )سبشدػػخ(: إف الدكجػػات كانػػت تبػػاع فػػي إنجمتػػخا ؼيسػػا

القخنيغ الخامذ كالحادؼ عذخ، كإنو حجث أخيًخا في القخف الحادؼ عذخ أف السحاكع 
الكشدية سشَّت قانػًنا يشز عمى أف لمدكج أف يشقل أك يعيخ زكجتو إلى رجل آخخ لسجة 
محجكدة حدبسا يذاء الخجل السشقػلة إليو، كشخ مغ ذلظ مػا كػاف لمذػخيف الحػاكع مػغ 

الفػالح عشػج عقػػجه عمييػا أربعػة كعذػخيغ سػاعة. ىػحا إلػػى الحػق فػي االسػتستاع بدكجػة 
غيخ ما كاف في ىحه الفتخة مغ أحكاـ كقخارات جائخة ضالسة لمسػخأة ككخامتيػا، فػأيغ ىػحا 
 مغ تكخيع اإلسالـ كحزارتو الدامية لمسخأة، كاحتخامو ليا كلكخامتيا كحيائيا كآدميتيا!!

ع يتخؾ ىحا األمػخ ىكػحا، بػل قيػجه بعػجد أما بالشدبة لتعجد الدكجات في اإلسالـ، فإنو ل
محجد كىػ أربع زكجات، كبالقجرة عمى الؿياـ بحقيغ، كقيجه بقيج أىع، كىػػ العػجؿ بػيغ 
الدكجػات، فػػإف لػػع يدػػتصع الخجػػل أف يعػػجؿ فػاحػػجة، كاإلسػػالـ لػػع يػجػػب التعػػجد، كإنسػػا 

 أباحو ألمػر كثيخة مشيا:
كتخضػػػى زكجتػػػو بػػػأف تعػػػير مػػػع اسػػػتحالة العذػػػخة بػػػيغ الػػػدكجيغ، فيتػػػدكج الخجػػػل  -

 ضختيا، كال تخضى بالصالؽ.
 عقع الدكجة، ؼيزصخ الدكج إلى الدكاج بأخخػ رغبة في الػلج. -
فػػي حػػاالت الحػػخب حيػػث يكثػػخ الشدػػاء، فيتػػدكج الخجػػل بػػأكثخ مػػغ زكجػػة، حتػػى ال  -

 تكثخ العػانذ في السجتسع، كيؤدؼ ذلظ إلى الخذيمة.
الشدػػاء، كالسػػخأة فػػي حالػػة حيزػػيا كنفاسػػيا  قػػج يكػػػف الخجػػل مسػػغ ال يرػػبخكف عػػغ -

كمخضيا ال يحل لمخجل أف يأتييا مسا قج يعخضػو لمػقػػع فػي الفاحذػة، فكػاف األحدػغ 
كاألليػػق بحالػػو أف يبػػاح لػػو الػػدكاج بػػأخخػ دفًعػػا لمسزػػخة، كاإلسػػالـ حيشسػػا أبػػاح التعػػجد 



 153 

الصػػة أف إنسػػا أباحػػو ليػػحه الزػػخكرات كغيخىػػا مسػػا يخفػػع عػػغ السدػػمسيغ الحػػخج. كالخ
اإلسػالـ أتػى فػي ىػػحه السدػألة بالكسػاؿ الػػحؼ البػج أف يعتػخؼ بػػو دعػاة السجنيػة الغخبيػػة 

 كغيخىع ميسا شاؿ عشادىع.
 تخبية األبشاء في الحزارة اإلسالمية

األبشاء نعسة مغ هللا تعالى تدتحق الذػكخ، كشػكخ نعسػة هللا فػي األكالد يكػػف بتػخبيتيع 
كاألخػػالؽ كالؿػػيع، قػػاؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع :  تخبيػػة إسػػالمية صػػحيحة عمػػى السبػػادغ

دػػػػػانو(  ػػػػػخانو أك يسجِّ )مػػػػا مػػػػػغ مػلػػػػػػد إال يػلػػػػػج عمػػػػػى الفصػػػػػخة، فػػػػػأبػاه ييػدانػػػػػو أك يشرِّ
 ]البخارؼ[.

 حقػؽ األبشاء عمى اآلباء:
اىتع اإلسالـ بتخبية األبشاء اىتساًما كبيًخا، كجعل عمى اآلباء ألبشائيع حقػًقا، كسػا جعػل 

 ئيع حقػًقا، كىحه الحقػؽ ىي:ل باء عمى أبشا
ػا صػالحة تقػـػ عمػى تخبيػة  - اختيار األـ الرالحة: فيشبغي أف يختػار األب ألبشائػو أمِّ

أبشائػػو تخبيػػة صػػحيحة، بحيػػث يكػػػف ىػػؤالء األبشػػاء قػػادريغ عػػل حسػػل أمانػػة اإلسػػالـ، 
 كالػصػؿ بيا إلى غايتيا، كالجفاع عشيا.

فػي أذف السػلػػد اليسشػى كإقامػة الرػالة  دفع الزخر عشو، كلو صػػر مشيػا: التػأذيغ -
في أذنو اليدخػ. فعغ أبي رافع عغ أبيو قاؿ: )رأيػت رسػػؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػمع 

بالرالة( ]أبػ داكد كالتخمحؼ[.  -حيغ كلجتو فاشسة-:، أذَّف في أذف الحدغ بغ عمي 
يتعػخض ىحا سػػ ما يجب عمى الػالج مغ الجفاع عغ كلجه كحسايتو مغ أؼ خصػخ قػج 

 لو في ديشو أك دنياه.
تدسيتو اسًسا حدًشا حيغ كالدتو، كقج بيغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسػمع أف أحدػغ  -

 األسساء عبج هللا، كعبج الخحسغ، حيث قاؿ: )إف أحدغ أسسائكع إلى هللا
 عبج هللا، كعبج الخحسغ( ]مدمع[.

يتزػػػخر باالسػػػع القبػػػيح كحػػػحر اإلندػػػاف مػػػغ أف يختػػػار البشػػػو اسػػػًسا قبيًحػػػا، فاإلندػػػاف 
كيتػػػأذػ بػػػو، كسػػػا أنػػػو يدتبذػػػخ باالسػػػع الحدػػػغ; كلسػػػا فػػػي ذلػػػظ مػػػغ اقتػػػجاء باألنبيػػػاء 

 كالرالحيغ.
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شػػخع اإلسػػالـ العؿيقػػة عػػغ الػلػػج يػػـػ الدػػابع مػػغ كالدتػػو إف تيدػػخ ذلػػظ، كُيػػحبح عػػغ  -
الػلج شػاتاف، كشػاة عػغ البشػت، كيػجعي إلييػا الفقػخاء كالسدػاكيغ كاألقػارب كالرػالحػف 

األصجقاء، كذلظ لديادة التػخابط بػيغ السدػمسيغ، كزيػادة السحبػة كاألخػػة، كدفًعػا لػألذػ ك 
 عغ ىحا الصفل، كُيَدغُّ حمق شعخه قبل العؿيقة.

ختػػاف السػلػػػد: لقػػػؿ رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )الفصػػخة خسػػذ: الختػػػاف،  -
رؼ[. كيخػتغ الصفػل كاالستحجاد، كنتف اإلبط، كتقمػيع األضػافخ، كقػز الذػارب( ]البخػا

 قبل بمػغو الدابعة.
الشفقػػة كالػاجبػػات الساليػػة: الشفقػػة كاجبػػة عمػػى األب ألبشائػػو ذكػػػًرا كػػانػا أك إناثًػػا مػػا  -

دامػا في كفالتو، كذلظ حتى ال يتخكيع يتعخضػف لمزػياع كاالنحػخاؼ، قػاؿ رسػػؿ هللا 
 بػداكد[.صمى هللا عميو كسمع : )كفى بالسخء إثًسا أف يزيِّع مغ يعػؿ( ]أ

العجؿ بيغ األكالد، فتفزيل بعس األبشاء عمى بعس يؤدؼ إلى إثارة الحقج كالحدج  -
 كالبغس; مسا يزخ بالتخابط األسخؼ، الحؼ صانو اإلسالـ، كحافع عميو بكل الدبل.

حق التخبية كالتعميع، فتخبية األبشاء تخبية سميسة أمانة في عشق الػالجيغ، قػاؿ رسػػؿ  -
ميػػػػو كسػػػػمع : )إف هللا سػػػػائل كػػػػل راٍع عسػػػػا اسػػػػتخعاه، حفػػػػع أـ ضػػػػيع( هللا صػػػػمى هللا ع

 ]التخمحؼ[.
 حقػؽ اآلباء عمى األبشاء:

فخض اإلسالـ عمى األبشاء شاعة الػالجيغ، كاإلحدػاف إلييسػا، كحدػغ صػحبتيسا، قػاؿ 
تعػػػالى: }كقزػػػى ربػػػظ أال تعبػػػجكا إال إيػػػاه كبالػالػػػجيغ إحدػػػاًنا إمػػػا يػػػبمغغ عشػػػجؾ الكبػػػخ 

الىسا فػال تقػل ليسػا أؼ كال تشيخىسػا كقػل ليسػا قػػاًل كخيًسػا. كاخفػس ليسػا أحجىسا أك ك
[. ٕٗ-ٖٕجشػػاح الػػحؿ مػػغ الخحسػػة كقػػل رب ارحسيسػػا كسػػا ربيػػاني صػػغيًخا{ ]اإلسػػخاء: 

كسػػػئل الفزػػػيل بػػػغ عيػػػاض عػػػغ بػػػخ الػالػػػجيغ، فقػػػاؿ: أال تقػػػـػ إلػػػى خػػػجمتيسا كأنػػػت 
سػػا شػػدًرا )باحتقػػار(، كال يخيػػا كدػػالف. كقيػػل: أال تخفػػع صػػػتظ عمييسػػا، كال تشطػػخ إليي

 مشظ مخالفة في ضاىخ أك باشغ، كأف تتخحع عمييسا ما عاشا، كتجعػ ليسا إذا ماتا.
كنيى اإلسالـ عغ عقػؽ الػالجيغ، قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسػمع : )أال أخبػخكع 

 بأكبخ الكبائخ: اإلشخاؾ باّلل كعقػؽ الػالجيغ( ]التخمحؼ[.
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لػألـ، كاعتخاًفػػا بسكانتيػا كدكرىػا أف جعػل حقيػػا فػي البػخ أكبػخ مػػغ كمػغ تكػخيع اإلسػالـ 
حػق األب، فقػج جػاء رجػٌل إلػى رسػػػؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػمع يدػألو: يػا رسػػػؿ هللا: 
مغ َأِبخُّ ? قاؿ: )أمظ(، قاؿ: ثع مغ ? قاؿ: )أمظ(قاؿ: ثع مغ? قػاؿ: )أمػظ(، قػاؿ: ثػع 

 حؼ[.مغ? قاؿ )أباؾ، ثع األقخب فاألقخب( ]التخم
 التخكيح في األسخة السدمسة

األسػػخة السدػػمسة تػػخكح عػػغ نفدػػيا بالمعػػب كالميػػػ السبػػاح، فقػػج سػػابق الشبػػي صػػمى هللا 
عميو كسمع الدػيجة عائذػة فدػبقتو، فدػابقيا مػخة أخػخػ فدػبقيا، كقػاؿ ليػا: )ىػحه بتمػظ( 

 ]أبػ داكد[.
ت عمػػيَّ راضػػية، ككػػاف صػػمى هللا عميػػو كسػػمع يػػجاعبيا، كيقػػػؿ ليػػا: )إنػػي ألعمػػع إذا كشػػ

كإذا كشػػت عمػػيَّ غْزػػبى?(. قالػػت: ككيػػف يػػا رسػػػؿ هللا? قػػاؿ: )إذا كشػػت عمػػيَّ راضػػية 
يع(. قالػت: أجػل وهللا،  قمت: ال كرب دمحم، كإذا كشت عمى غزػبى قمػت: ال كرب إبػخـا

 ما أىجخ إال اسسظ. ]متفق عميو[.
معبػػف فػي السدػجج، كقجـ كفج الحبذة عمى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسػمع :، فقػامػا ي

كركت ذلظ الديجة عائذة، فقالت: )فخأيت رسػػؿ هللا يدػتخني بخدائػو، كأنػا أنطػخ حتػى 
 أكػف أنا التي أسأـ( ]البخارؼ[ .

تشطػخ مػغ فػػؽ كتػف  -رضي هللا عشيا-ككانت جاريتاف تمعباف في السدجج، كعائذة 
تعمع ييػػػد أف فػػي رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع :، فقػػاؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )لػػ

 ديششا فدحة; إني بعثت بحشيؽية سسحة( ]البخارؼ[.
كشا عشج رسػػؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػمع :،  -رضي هللا عشو-كيقػؿ حشطمة بغ الخبيع

 فػعطشا فحكخ الشار، ثع قاؿ: ثع جئت إلى البيت فزاحكت الربياف كالعبت
ا قػج فعمػت مثػل مػا تػػحكخ. السػخأة. فخخجػت فمقيػت أبػا بكػخ; فػحكخت ذلػظ لػو، فقػاؿ: كأنػ

فمقيشا رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع :. فقمت: يا رسػؿ هللا، نافق حشطمة، فقاؿ: )مو 
)أؼ: اسكْت((، فحجثتو بالحجيث، فقاؿ أبػ بكخ: كأنا قج فعمت مثل ما فعل، فقاؿ: )يا 
حشطمػػة، سػػاعة كسػػاعة، كلػػػ كانػػت تكػػػف قمػػػبكع كسػػا تكػػػف عشػػج الػػحكخ، لرػػافحتكع 

ئكة، حتى تدػمع عمػيكع فػي الصػخؽ( ]مدػمع[. كمػغ الميػػ السبػاح أيًزػا فػي األسػخة السال
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السدػػمسة مػػا يحػػجث فػػي حفمػػة العػػخس مػػغ ضػػخب بالػػجؼ، كإنذػػاد األناشػػيج اإلسػػالمية 
 التي تحث عمى مكاـر األخالؽ، كسا في ذلظ مغ إدخاؿ الدخكر عمى الدكجيغ.

 رعاية اإلسالـ ألقارب الدكجيغ
ػا لكػل إف حخص اإلسالـ عم ى األسخة لع يقرخه عمى الدكجيغ كاألبشاء، بػل جعمػو عامِّ

ذؼ رحػػع. كأقػػارب الػػدكجيغ أىػػل لألسػػخة الشاشػػئة، فػػأـ الػػدكج فػػي مقػػاـ أـ الدكجػػة، كأـ 
الدكجة في مقػاـ أـ الػدكج، لػحلظ حػث اإلسػالـ الػدكج عمػى البػخ بأىػل الدكجػة، كحػث 

يشسػػػي قػػػػة التػػػخابط كالتساسػػػظ  الدكجػػػة عمػػػى البػػػخ بأىػػػل زكجيػػػا، كذلػػػظ التػػػػاد كالتػػػخاحع
األسخؼ. ىحه ىػي بعػس أسػذ الحزػارة اإلسػالمية فػي مجػاؿ األسػخة السدػمسة، التػي 

 تسيدت بو عغ غيخىا مغ الحزارات.
كإذا نطخنا إلى األسخة في مجنيَّة الغخب السعاصخة نطخة سػخيعة، كجػجنا ىػحه السجنيػة ال 

اإلسػػالـ، كحاشيػػا بدػػياج مػػغ تحػػافع عمػػى قجسػػية األسػػخة كسػػالمتيا كسػػا حػػافع عمييػػا 
 العفة كالصيارة، فتذيع عشجىع الفاحذة، كيكثخ أكالد البغاء كالدنى.

كمسػػا ُيحػػدف القمػػب أف السدػػػمسيغ فػػي ضػػل ضػػعفيع الحزػػػارؼ تمقػػػا تعػػاليع الغػػػخبييغ، 
كنطخيػػػاتيع فػػػي كثيػػػخ مػػػغ األمػػػػر كاألنطسػػػة، فتعػػػخض نطػػػاـ األسػػػخة فػػػي السجتسعػػػات 

نحالؿ الحؼ ضيػخت عػاؾبػو الدػيئة، فػي سػمػؾ كثيػخ مػغ اإلسالمية لخصخ التفكظ كاال
الذباب، كتشكخ كثيخ مشيع لتعػاليع ديػشيع، كضيػخت فػي حيػاة كثيػخ مػغ أسػخ السدػمسيغ 
سػػمػكيات ال تتفػػق مػػع ؾػػيع اإلسػػالـ، كتشػػاقس مػػا جػػاءت بػػو الحزػػارة اإلسػػالمية مػػغ 

ػف كأعػػجاء مبػػادغ سػػامية فػػي مجػػاؿ األسػػخة السدػػمسة، فػػي الػقػػت الػػحؼ بػػجأ ؼيػػو الغخبيػػ
اإلسالـ يأخحكف بشطع اإلسالـ في مجاؿ األسخة لسا رأكا ؼيو مػغ الخيػخ لبشػاء السجتسػع 

 كتساسكو.
=============== 

 الجانب العلسي في الحزارة اإلسالمية
أكؿ آيػػة مػػغ كتػػاب هللا تعػػالى تحػػث السدػػمسيغ كتحزػػيع عمػػى  -عػػد كجػػل-أنػػدؿ هللا 

ربػػظ الػػحؼ خمػػق. خمػػق اإلندػػاف مػػغ عمػػق. اقػػخأ العمػػع كالػػتعمع، قػػاؿ تعػػالى: }أقػػخأ باسػػع 
. الحؼ عمع بالقمع. عمع اإلنداف ما لػع يعمػع{ ]العمػق:  [. كقػج رفػع هللا ٘-ٔكربظ األكـخ

قػػجر العمسػػاء حيػػث قػػاؿ: }يخفػػع هللا الػػحيغ آمشػػػا مػػشكع كالػػحيغ أكتػػػا العمػػع  -عػػد كجػػل-
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ا أىسيػػػة العمػػػع: [. كقػػػاؿ الخسػػػػؿ صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع مبيًشػػػٚٔدرجػػػات{ ]السجادلػػػة: 
 )شمب العمع فخيزة عمى كل مدمع( ]مدمع كابغ ماجو[.

كعشػجما ُأسػخ السذػخكػف فػػي بػجر، جعػل الخسػػػؿ صػمى هللا عميػو كسػػمع فػجاء كػل كاحػػٍج 
مشيع أف يعمع عذخة مغ الرحابة، كقج نذػط السدػمسػف فػي جسيػع العرػػر فػي شمػب 

ا، يعبػخ عػغ تفػػقيع فػي كػل مجػاالت العمع كالسعخفة حتى تخكػا لشا ميخاًثا حزاريِّا رائعً 
 الحزارة. كىشاؾ كسائل عشي بيا اإلسالـ الكتداب العمـػ مشيا:

 السداجج:
فيي أىع السشارات التي أضاءت لمسدمسيغ شخيق العمػع كالسعخفػة، فكػاف أكؿ شػيء قػاـ 
بو الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع بعج ىجختو إلى السجيشػة بشػاء السدػجج، مسػا يػجؿ عمػى 

فػػي حيػػاة السدػػمسيغ، كليعمسػػػا أف السدػػػجج ىػػػ أكؿ خصػػػة فػػي بشػػاء الحزػػػارة أىسيتػػو 
كتحقيق االزدىػار كالتقػجـ، فكػاف السدػجج مكاًنػا الجتسػاع السدػمسيغ مػع الخسػػؿ صػمى 
هللا عميو كسمع يدألػنو كيجيبيع، كيتشاقذػف في أمػر ديشيع كدنياىع، كتقاـ ؼيو حمقات 

 ا ليتعمسػا القخآف كأمػر اإلسالـ.الحكخ، كيجمذ السدمسػف صغاًرا ككبارً 
كمػػغ أىػػع السدػػاجج التػػي أسػػيست فػػي بشػػاء الحزػػارة اإلسػػالمية: السدػػجج الحػػخاـ فػػي 
مكة، كالسدجج الشبػؼ في السجيشة، كالسدجج األقرى في القجس، كالسدجج األمػؼ فػي 
دمذق، كمدجج عسخك بغ العاص، كالجػامع األزىػخ فػي مرػخ، كمدػجج القيػخكاف فػي 

اجج أخػػخػ كثيػػخة خخَّجػػت لشػػا أجيػػااًل مدػػمسة كاعيػػة اسػػتخجمت العمػػع فػػي تػػػنذ، كمدػػ
خجمػػػة اإلسػػػالـ كرفػػػع شػػػأف حزػػػارة السدػػػمسيغ، كمػػػغ ىشػػػا ارتبصػػػت نيزػػػة الحزػػػارة 

 اإلسالمية، بؿياـ السداجج بجكرىا عمى الػجو األكسل.
 الكتاتيب:

الكتابػة كأحكػاـ كالُكتَّاب عبارة عغ مكتب تعميسي، يػتعمع ؼيػو أشفػاؿ السدػمسيغ القػخاءة ك 
تالكة القخآف الكخيع، كيقـػ بتعميسيع أساتحة متخررػف في عمـػ القخآف، كيعج الُكتَّاب 
خصػػػة ججيػػجة نحػػػ تصػػػيخ السشذػػآت التعميسيػػة بعػػج أف ضػػاقت السدػػاجج عػػغ اسػػتيعاب 
أعجاد الستعمسيغ صغاًرا ككبػاًرا، فانتذػخت ىػحه الكتاتيػب فػي كػل بػالد السدػمسيغ، كىػحه 

 رة تجؿ عمى ازدىار العمع كارتفاع شأف العمساء كالستعمسيغ.مخحمة متصػ 
 السكتبات:
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كقػػػج قػػػاـ الحكػػػاـ السدػػػمسػف بإنذػػػاء السكتبػػػات السسمػػػػءة بالكتػػػب الشافعػػػة فػػػي مجػػػاالت 
، كاشتيخت بغجاد كدمذق كالقاىخة بسكتباتيا الداخخة بأميات الكتب في كل فػخكع  العمـػ

لتػػػي نالػػػت شػػػيخة كاسػػػعة دار الحكسػػػة التػػػي السعخفػػػة اإلسػػػالمية، كمػػػغ بػػػيغ السكتبػػػات ا
ىػػػػ، ككضػػػع فييػػػا الكثيػػػخ مػػػغ  ٜٖ٘أنذػػػأىا الخميفػػػة الفػػػاشسي الحػػػاكع بػػػأمخ هللا عػػػاـ 

الكتػػػب، كقدػػػسيا إلػػػى حجػػػخات متعػػػجدة، بعزػػػيا لالشػػػالع كبعزػػػيا اآلخػػػخ لحمقػػػات 
الجراسة، كزيشيا بسفخكشات جسيمة، كجعل بيا عسػااًل لخجمػة شػالب العمػع، ككانػت بيػا 

 تديل لمصالب الحرػؿ عمى الكتب، ككاف بيا نطاـ االستعارة.فيارس 
 السجارس:

كتعجدت السجارس، كتشػعت مػا بػيغ خاصػة بالخمفػاء كالحكػاـ كأبشػائيع، حيػث السعاممػة 
كالخجمػة الستسيػدة التػي تػؤىميع لتػػلى السشاصػػب الؿياديػة فػي الجكلػة اإلسػالمية، كعامػػة 

 سعخفة.لخعاية أبشاء السدمسيغ في مختمف فخكع ال
كقج بخع الػزيخ الدمجػقي )نطاـ السمظ( فػي إنذػاء العجيػج مػغ السػجارس، ككانػت عمػى 
درجػػة عاليػػة مػػغ الشطػػاـ كالفخامػػة، كقػػج انتذػػخت ىػػحه السػػجارس فػػي بغػػجاد كأصػػفياف 
كالبرػػػخة كالسػصػػػل كغيخىػػػا، كمػػػغ أشػػػيخ ىػػػحه السػػػجارس: مجرسػػػة نػػػػر الػػػجيغ محسػػػػد 

ىػػ عمػى مدػاحة  ٖٙ٘بجمذػق، كأنذػأىا سػشة  زنكي، كتعخؼ بالسجرسػة الشػريػة الكبػخػ 
كاسػػػعة، كجعػػػل فييػػػػا قاعػػػات لمسحاضػػػخات، كمدػػػػجًجا لمرػػػالة، كحجػػػختيغ لمسعمسػػػػيغ، 
كمدػػكًشا لخػػادـ السجرسػػة، كمػػخاحيس ليدػػتخجميا الصػػالب، كقػػج تسيػػدت بخكعػػة البشػػاء 

 كدقة كجساؿ ترسيسيا، كارتفاع مدتػػ التعميع فييا.
العمسػػاء، كقػػج ُكضػػَعْت بيػػا ُنُطػػٌع عاليػػة الختبػػار  ككانػػت ىػػحه السػػجارس مشػػارات لتخػػخيج

قجرات الصالب، كتػجيييع حدب كفاءاتيع كمػاىبيع كمراحبة الصالب ألساتحتيع في 
مكاف كاحج، كتستع الصالب كخاصة الستفػقيغ بكافة السيدات كالسكافآت; تذجيًعا ليػع، 

، كاالىتسػػػاـ بتشسيػػػة إلػػػى جانػػػب العشايػػػة بالتخؼيػػػو عػػػشيع، كإقامػػػة الػػػخحالت السفيػػػجة ليػػػع
أجداميع كعقػليع. ىحا باإلضافة إلػى العشايػة بتعمػيع الفتيػات، فقػج اىتسػػا بيػغ اىتساًمػا 

 ال يقل عغ الفتياف.
 مجاالت العمـػ
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كمػػػغ أىػػػع مجػػػاالت العمػػػـػ التػػػي اىػػػتع السدػػػمسػف بتعميسيػػػا: العمػػػـػ األصػػػيمة، كالعمػػػـػ 
 السقتبدة.

 أكاًل: العمـػ األصيمة:
تترل بػالقخآف الكػخيع كالدػشة الشبػيػة كأصػػؿ الػجيغ كمػا يخػز األمػة  ىي العمـػ التي

مغ آداب كتاريخ، كقج أبجعيا السدمسػف أنفديع، كلع يقتبدػىا مػغ غيػخىع، كمػغ أبػخز 
:  ىحه العمـػ

 عمع القخاءات القخآنية: -
ُيقػخغ الشبػي  -عميػو الدػالـ-ُكججت القخاءات مع كجػد القخآف الكخيع، فقج كػاف جبخيػل 

هللا عميو كسمع بأكثخ مغ شخيقة; تيديًخا عمػى الشػاس; الخػتالؼ ليجػاتيع، كاىػتع  صمى
صحابة الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع بحفع القخآف كتجكيشو كتعميسو، كاشتيخ مغ بيشيع 
بحفع القخآف عمي بغ أبي شالب، كعثساف بغ عفاف، كأبػي بػغ كعػب، كزيػج بػغ ثابػت، 

فة، كعبج هللا بغ مدػعػد، كأبػػ الػجرداء، كمعػاذ كأبػ مػسى األشعخؼ، كسالع مػلى ححي
 بغ جبل، كغيخىع رضي هللا عشيع.

كالتػابعيغ فػي األمرػار، فػخاح الشػاس  -أيًزا-كقج أخح عشيع عجد كبيخ مغ الرحابة 
 يقخءكف عمى شخيقتيع في القخاءة إلى أف جاء القخَّاء الدبعة السذيػركف:

لسجيشػػة، كعاصػػع فػػي البرػػخة، كحسػػدة، أبػػػ عسػػخك بػػغ العػػالء فػػي البرػػخة، كنػػافع فػػي ا
كالكدػػائي فػػي الكػفػػة، كعبػػج هللا بػػغ عػػامخ فػػي الذػػاـ، كابػػغ كثيػػخ فػػي مكػػة السكخمػػة، 
فػػػاعتشػا بزػػػبط القػػػخاءة كإسػػػشادىا إلػػػى رسػػػػؿ هللا صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع :، ككضػػػعػا 

 القػاعج مغ أجل ذلظ.
غ محاىب الشصق في كمغ ىشا نذأ عمع القخاءات، كالقخاءات جسع قخاءة، كىي محىب م

القخآف قخأ بو إماـ مغ أئسة القخاءات، يختمف عغ السحىب الحؼ قخأ بو غيخه في األداء 
كالحخكؼ، كقػج اىػتع السدػمسػف بتػجكيغ ىػحه القػخاءات كضػبصيا كبيػاف قػاعػجىا، كبيػاف 
أئستيا كركاتيػا كسػشجىا كالفػخكؽ بيشيػا، كسػا اىتسػػا ببيػاف أنػاعيػا، كمػغ الكتػب السجكنػة 

 ىحا السػضػع:في 
 ىػ(. ٗٗٗػ التيديخ في القخاءات الدبع البغ الريخفي )ت ٔ
 ػ جامع البياف في القخاءات الدبع ألبي عسخك الجاني.ٕ
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 ىػ(. ٖٖٛػ الشذخ في القخاءات العذخ البغ الجدرؼ )ت  ٖ
 ىػ(. ٖٔٛػ في القخاءات العذخ البغ ميخاف األصبياني )ت ٗ

في الحفاظ عمى قخاءة القخآف الكخيع قخاءة صػحيحة، كقج أسيع ىحا العمع كعمع التجػيج 
كالحفػػاظ عميػػو مػػغ التحخيػػف كالتبػػجيل، كسػػا أسػػيع عمػػع التجػيػػج فػػي نذػػأة عمػػع أصػػػات 
المغة العخبية، كالتي كضع ليا عمساء السدمسيغ القػاعج ؼيسػا بعػج، كاسػتفاد مشيػا عمسػاء 

 المغة في العرخ الحجيث.
 عمع التفديخ: -

ث فػي أكجػػو معػاني كػػالـ هللا تعػالى، كمعخفػػة السػخاد مشػػو، كمعخفػػة ىػػ العمػػع الػحؼ يبحػػ
أحكامو كِحَكسو، كما اشتسل مغ عقائج كأسخار. قاؿ ابغ عبػاس: التفدػيخ أربعػة أكجػو: 
كجػػو تعخفػػو العػػخب مػػغ كالميػػا )الػػحؼ يفيػػع مػػغ لغػػة العػػخب(، كتفدػػيخ ال ُيعػػحر أحػػج 

مػغ الشرػػص(، كتفدػيخ تعمَّسػو بجيالتو )كىػ الحؼ يأتي إلى الحىغ مػغ معخفػة معشػاه 
العمسػاء )باالجتيػػاد كاالسػػتشباط(، كتفدػػيخ ال يعمسػو إال هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع :كىػػػ 

 ما يتعمق باألمػر الغيبية(.
 كشخؽ تفديخ القخآف ىي:

 تفديخ القخآف بالقخآف. -
 تفديخ القخآف بالدشة الرحيحة الثابتة عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع . -
 لتفديخ بقػؿ الرحابي.ا -
 التفديخ بقػؿ التابعي. -
 التفديخ بسصمق المغة، فإف القخآف ندؿ بمداف عخبي مبيغ. -
 التأكيل. -

كيفدخ القخآف تبًعا لمتختيب الدابق، كال نشتقل مغ شخيقة في التفديخ إلى أخػخػ إال إذا 
كسػػمع بعػػس  لػػع يػجػػج فييػػا تفدػػيخ ل يػػة السصمػبػػة، كقػػج فدػػخ الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو

اآليػػات لمرػػحابة، كلكػػغ لػػيذ لػػجيشا مػػا يػػجؿ عمػػى أف رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع 
فدػخ جسيػػع القػخآف كمػػو، لػحا فػػشحغ نكتفػي مػػغ تفدػيخ رسػػػؿ هللا صػمى هللا عميػػو كسػػمع 

 كمغ سشتو بسا كصمشا صحيًحا ثابًتا عشو.
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كاسػتقل بكتػب كفي عيج التابعيغ كمغ بعجىع انفرػل عمػع التفدػيخ عػغ عمػع الحػجيث، 
خاصػػة بػػو، فطيػػخت تفاسػػيخ عجيػػجة عمػػى مػػخ الػػدمغ، كيسكػػغ تقدػػيسيا حدػػب السػػشيج 

 العمسي الحؼ اتبعو العمساء، إلى قدسيغ:
التفدػػػيخ بالسػػػأثػر: كيعتسػػػج عمػػػى الشقػػػل كالخكايػػػة كاألخبػػػار، كيذػػػسل تفدػػػيخ القػػػخآف  -

كتػػػب التفدػػػيخ بػػػالقخآف، كتفدػػػيخه بالدػػػشة، كبػػػأقػاؿ الرػػػحابة أك التػػػابعيغ، كمػػػغ أمثمػػػة 
 بالسأثػر:

 ىػ(. ٖٓٔجامع البياف في تفديخ القخآف. لسحسج بغ جخيخ الصبخؼ )ت  -ٔ
 ىػ(. ٗٚٚتفديخ القخآف العطيع البغ كثيخ )ت  -ٕ
 ىػ(. ٜٔٔالجر السشثػر في التفديخ السأثػر لجالؿ الجيغ الديػشي )ت -ٖ
االعتسػػػاد عمػػػى المغػػػة التفدػػػيخ بػػػالخأؼ: كىػػػػ تفدػػػيخ القػػػخآف باالجتيػػػاد كاالسػػػتشباط، ب -

العخبية كمعاني األلفاظ، كالتفديخات السأثػرة، كأسباب الشدكؿ، كالشاسخ كالسشدػخ، كؼيو 
يجتيػػج العػػالع بعػػج أف يحػػيط بػػالعمـػ الالزمػػة لتفدػػيخ كتػػاب هللا، كىػػي العمػػـػ الدػػابقة. 

 كمغ أىع نساذج كتب التفديخ بالخأؼ:
ػ تفدػيخ يغمػب عميػو ثقافػة مؤلفػو فػي ىػ( كىٙٓٙمفاتيح الغيب لمفخخ الخازؼ )ت  -ٔ

عمـػ الكػف كالصبيعة كأقػاؿ الحكساء كالفالسفة، كقج ربط ؼيو مؤلفو بيغ معطػع العمػـػ 
 التي اشتيخت في عرخه، كبيغ القخآف الكخيع.

 ىػ(.٘ٗٚالبحخ السحيط، ألبي حياف األنجلدي )ت  -ٕ
ػد دمحم بػػغ دمحم العسػػادؼ إرشػػاد العقػػل الدػػميع إلػػى مدايػػا الكتػػاب الكػػخيع ألبػػي الدػػع -ٖ
 ىػ(. ٕٜٛ)ت
ركح السعاني في تفديخ القخآف العطيع كالدبع السثاني لذػياب الػجيغ دمحم األلػسػي  -ٗ

 ىػ(.ٕٓٚٔالبغجادؼ )ت 
كقػػػج اىػػػتع السدػػػمسػف فػػػي العرػػػخ الحػػػجيث بتفدػػػيخ القػػػخآف الكػػػخيع، كمػػػغ أمثمػػػة ىػػػحه 

 التفديخات:
 تفديخ السشار لسحسج رشيج رضا. -ٔ
 خ القخآني لمقخآف لعبج الكخيع الخصيب.التفدي -ٕ
 في ضالؿ القخآف لديج قصب. -ٖ
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 تفديخ القخآف لمذيخ السخاغي. -ٗ
كسا اىتع السدمسػف في العرخ الحجيث أيًزا بالتفديخ العمسي لمقخآف، كمغ أمثمة ىػحا 

 التفديخ:
 تفديخ الجػاىخ لمذيخ ششصاكؼ جػىخؼ. -

ة كالتابعيغ كمغ بعجىع مغ خالؿ الخسائل كسا اىتع السعاصخكف بجسع تفاسيخ الرحاب
الجامعية كغيخىػا، كإحيػاء مػا ىػػ مخصػػط مػغ ذلػظ، كقػج قػجـ تفدػيخ القػخآف لمحزػارة 
اإلسػػػالمية خػػػجمات جميمػػػة، مشيػػػا: أنػػػو سػػػاعج عمػػػى اسػػػتشباط األحكػػػاـ مػػػغ كتػػػاب هللا، 
كمعخفػة قػاعػج كأصػػػؿ الحزػارة اإلسػػالمية فػي كػل مجػػاالت الحيػاة، كسػػا سػاعج عمػػى 

 ع مقاصج كتاب هللا.في
 عمع الحجيث:

لقػػػج حػػػػخص صػػػػحابة رسػػػػػؿ هللا صػػػػمى هللا عميػػػو كسػػػػمع عمػػػػى سػػػػساع أحاديثػػػػو، كبمػػػػغ 
حخصيع عمى تتبػع سػساع ىػحه األحاديػث أف كػاف بعزػيع يتبػادلػف مالزمػة مجمدػو ) 

، فيحا عسخ بغ الخصاب  يقػؿ: كشت أنا كجار لي مػغ  -رضي هللا عشو-يػًما بعج يـػ
ككشػا نتشػاكب الشػدكؿ عمػى  -كىػي مػغ عػػالي السجيشػة-أميػة بػغ زيػج األنرار في بشي 

رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع :، يشدؿ يػًما كأنػدؿ يػًمػا، فػإذا ندلػت جئتػو بخبػخ ذلػظ 
 اليـػ مغ الػصى كغيخه، كإذا ندؿ فعل مثل ذلظ.

ككػاف الخسػػػؿ صػمى هللا عميػػو كسػمع يحػػسُّ السدػػمسيغ عمػى تبميػػغ مػا يدػػسعػف، فقػػاؿ: 
ػػػػخ هللا امػػػػخًأ سػػػػسع مشػػػػا شػػػػيًئا فبمغػػػػو كسػػػػا سػػػػسع، فػػػػخبَّ مبمَّػػػػغ أكعػػػػى مػػػػغ سػػػػامع( ) نزَّ

]التخمحؼ[. ككاف أبػ ىخيخة كابغ عبػاس أكثػخ الرػحابة حفًطػا لكػالـ رسػػؿ هللا صػمى 
 هللا عميو كسمع .

كلػػع يػػػجكف مػػػغ حػػػجيث رسػػػػؿ هللا صػػػمى هللا عميػػو كسػػػمع فػػػي حياتػػػو إال القميػػػل، ككػػػاف 
عميو كسمع في بجاية األمخ قج نيى الرحابة نيًيا عامِّا عغ كتابػة رسػؿ هللا صمى هللا 

الحػػػجيث حتػػػػى ال يخػػػتمط بػػػػالقخآف الكػػػػخيع، مسػػػا دفػػػػع الرػػػػحابة لالجتيػػػاد فػػػػي حفطػػػػو 
كمجارسػػتو، ثػػع سػػسح ؼيسػػا بعػػج لػػبعس الرػػحابة أف يكتبػػػا، إال أف الرػػحابة انرػػخفػا 

 إلى االىتساـ بحفع القخآف.
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ت الرخاعات كالفتغ تقع في الجكلة اإلسالمية مشح عيج كاستسخت الحاؿ ىكحا حتى بجأ
، ضيػػخت جساعػػة مػػغ الػضػػاعيغ الػػحيغ -رضػػي هللا عشػػو-الخميفػػة عثسػػاف بػػغ عفػػاف 

يزػػعػف األحاديػػث، ثػػع يشدػػبػنيا زكًرا إلػػى رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع :،ككػػاف 
مػًجا متعسػًجا، صمى هللا عميو كسمع قج تشبأ بيحه الطاىخة حيث قػاؿ: )مػغ كػحب عمػيَّ عا

 فميتبػأ مقعجه مغ الشار( ]البخارؼ[.
كفي عيج الخميفة العادؿ عسخ بغ عبجالعديد، أمػخ بجسػع حػجيث رسػػؿ هللا صػمى هللا 
، ودمحم بػػػغ شػػػياب  عميػػػو كسػػػمع :، ككمػػػف بػػػحلظ أبػػػا بكػػػخ بػػػغ دمحم بػػػغ عسػػػخك بػػػغ حػػػـد

، ككانػت ىػحه  الدىخؼ، فبحال جيًجا كبيًخا في جسع حجيث الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع
 السخحمة الجسع بجكف تشؿيح.

ثع جاءت بعج ذلظ مخحمة أخخػ أكثخ عسًقا بطيػر جساعة مغ عمساء الحػجيث نطػخكا 
ؼيسا جسعو دمحم بغ عسخك بغ حـد كابغ شياب الدىخؼ، كجسعػا الرحيح مشيا، كتخكػا 

اب الزعيف كالسػضػع، كىي السخحمػة السعخكفػة بسخحمػة تػجكيغ الدػشة، كلعػل أقػجـ كتػ
)ت  -رضػي هللا عشػو-جسع الرحيح كاىتع بالتشطيع كالتبػيػب ىػػ مػشػأ اإلمػاـ مالػظ 

 ىػ(.ٜٚٔ
كنذػػػط العمسػػػاء فػػػي جسػػػع كتػػػجكيغ أحاديػػػث الخسػػػػؿ صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع فػػػي القػػػخف 
الثالث اليجخؼ، كيعج ىحا القخف ىػ القخف الحىبي لتجكيغ الحػجيث، فقػج ضيػخ فػي ىػحا 

شيػػػػا: صػػػػحيح البخػػػػارؼ لإلمػػػػاـ دمحم بػػػػغ إسػػػػساعيل القػػػػخف أصػػػػحاب الكتػػػػب الدػػػػتة: كم
 ىػ(، كصحيح مدمع لإلماـ مدمع بغ الحجاج الشيدابػرؼ  ٕٙ٘البخارؼ )ت 

ىػ(، كقج اتبع ىحاف العالساف الجقة كاألمانة في جسع األحاديث الشبػيػة، فشػاال ٕٔٙ)ت 
 ثقة السدمسيغ جسيًعا، كأصبح كتاباىسا أصح كتابيغ بعج كتاب هللا تعالى.

ضيخ مػا يعػخؼ بكتػب الدػشغ، كدػشغ أبػي داكد، كسػشغ التخمػحؼ، كسػشغ الشدػائي،  كسا
كسػشغ ابػػغ ماجػو، كسػػا ضيػخت السدػػانيج، كسدػشج أحسػػج بػغ حشبػػل، كمدػشج أبػػي عػانػػة، 
كالسدػػػتخخجات كالسدػػػتجركات كسدػػػتجرؾ الحػػػاكع عمػػػى الرػػػحيحيغ. كسػػػا ضيػػػخ عمػػػػع 

الحدػػغ مػػغ الزػػعيف مرػصمح الحػػجيث، كىػػحا العمػع ييػػتع بسعخفػػة الحػػجيث الرػحيح ك 
 كالسػضػع، كسا ضيخت كتب خاصة بالزعيف، كأخخػ خاصة بالسػضػع.
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كضيخ أيًزا عمع الجخح كالتعجيل أك عمع الخجاؿ، كالحؼ ييتع بجراسة شخريات الخكاة 
مغ حيث الثقة كاألمانة كالكحب كالتجليذ، كبالجسمػة مػغ حيػث قبػػؿ حػجيث الػخاكؼ أك 

ح عشػو الحػجيث، كمسػغ كتبػػا فػي ىػحا العمػع اإلمػاـ عجـ قبػلو، كىل ىػ متخكؾ أـ يؤخػ
البخارؼ، فكتب كتاب التػاريخ، ككػاف شػيخو عمػى بػغ دمحم السػجيشي قػج سػبقو فػي كتػاب 
)عمػػػل الػػػخكاة(، ك)الزػػػعفاء( ك)الكبيػػػخ( لإلمػػػاـ العقيمػػػي، ك)تيػػػحيب الكسػػػاؿ( لمحػػػػافع 

يب(، ك)تقخيػب السدؼ، ك)ميػداف االعتػجاؿ( لمػحىبي، ك)لدػاف السيػداف(، ك)تيػحيب التيػح
 التيحيب( لمحافع ابغ حجخ، كغيخ ذلظ.

كبعج ىحه السخحمة تأتي مخحمػة الذػخح كاالخترػار لتمػظ الكتػب، فػألف العمسػاء شػخكًحا 
لسػشأ اإلماـ مالظ كذخح الدرقاني عمى السػشػأ، كفػتح البػارؼ بذػخح صػحيح البخػارؼ 

، كشػخحػا غيخىػا البغ حجخ، كشخح الشػكؼ لرحيح مدمع لمشػكؼ، كباقي الكتػب الدػتة
مغ كتب األحاديث الرحيحة، ككاف ذلظ عمى يج عمسػاء أفاضػل عكفػػا عمػى دراسػتو 

 ككتابتو كشخحو.
كقج اىتع العمساء في كل العرػر بدشة رسػؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػمع حتػى عرػخنا 
الحالي. كالدشة ىي السرجر الثاني لمتذخيع اإلسالمي، الحؼ ُتدتسج مشو أسذ كقػاعج 

 رة اإلسالمية في كل السجاالت.الحزا
 عمع الفقو: -

كىػػػ كسػػا عخفػػو بعػػس العمسػػاء الصخيػػق لسعخفػػة األحكػػاـ الذػػخعية العسميػػة مػػغ خػػالؿ 
، كما يدغ كمػا يشػجب، كمػا يكػخه، مػغ خػالؿ  األدلة التفريمية; كسعخفة ما يجب كيحـخ

 الكتاب كالدشة، كما يدتشبط مشيسا.
اء الفقو بعج الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع ، لػ  -رضي هللا عشيع-كلقج حسل الرحابة 

كل كاحٍج مشيع في مجالو كفي تخررػو الػحؼ تفػػؽ ؼيػو، فشبػغ عبػج هللا بػغ عسػخ فػي 
الفقػػو، ككػػػاف معػػػاذ بػػػغ جبػػل أعمػػػع الرػػػحابة بالسػاريػػػث، كأسػػذ كػػػل مػػػشيع مػػػا يدػػػسى 

 بالسجرسة الفقيية.
 ثل أبي بكخ كعسخكفي السجيشة اشتيخ عجد مغ الرحابة السؿيسيغ بيا باإلفتاء م

كعثسػػاف بػػغ عفػػاف كعمػػي كزيػػج بػػغ ثابػػت، كمػػغ الشدػػاء عائذػػة كأـ سػػمسة، كأخػػح عػػغ 
 ىؤالء الرحابة عجد مغ التابعيغ ُعخفػا في السجيشة بالفقياء الدبعة، كىع:
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 ىػ( الحؼ أخح الفقو عغ خالتو عائذة زكج الشبي صمى ٜٗعخكة بغ الدبيخ )ت 
ىػػػ( ككػػاف زكج ابشػػة أبػػي ىخيػػخة، ككػػاف  ٜٗب )ت هللا عميػػو كسػػمع، كسػػعيج بػػغ السدػػيِّ 

، كعبيػج هللا بػغ -رضػي هللا عشيسػا-يحفع فتاكػ عسخ بغ الخصاب كعثسػاف بػغ عفػاف 
ىػػ( ككػاف ثقػة فقيًيػا، كثيػخ الحػجيث كالعمػع، كأبػػ ٜٛعبج هللا بػغ عتبػة بػغ مدػعػد )ت 

سػميساف بػغ ىػػ( ككػاف فقيًيػا كثيػخ العبػادة، ك  ٜٗبكخ بغ عبج الخحسغ بغ الحػارث )ت 
 ىػ(. ٚٓٔيدار )ت 

 ككاف خادـ ميسػنة بشت الحارث زكج الشبي  صمى هللا عميو كسمع  ، كالقاسع بغ
ىػ( ككانت عستػو الدػيجة عائذػة، ككػاف مػغ الفقيػاء الكبػار  ٛٓٔدمحم بغ أبي بكخ )ت 

 الرالحيغ األتؿياء، كخارجة بغ زيج بغ ثابت، كىػ ابغ الرحابي الجميل
 .-رضي هللا عشو-جسع القخآف في عيج أبي بكخ الرجيق زيج بغ ثابت الحؼ 

كفي مكة كاف زعيع مجرسة الفقو كالفتػػ الرػحابي الجميػل عبػج هللا بػغ عبػاس، الػحؼ 
دعػػا لػػو الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع بػػأف يفقيػػو هللا فػػي الػػجيغ كيعمسػػو التأكيػػل، كمػػغ 

 ككس كغيخىع.تالميح ىحه السجرسة مجاىج كعكخمة مػلى ابغ عباس كعصاء كشا
كفي الكػفة بػخز مػغ الرػحابة عبػج هللا بػغ مدػعػد كعمػي بػغ أبػي شالػب كأبػػ مػسػى 

 ، كمغ تالميح ىؤالء الرحابة:-رضي هللا عشيع-األشعخؼ كعسار بغ ياسخ كغيخىع 
ىػػ(، كشػخيح  ٘ٚىػ (، كاألسػد بغ يديج الشخعػي )ت  ٕٙعمقسة بغ ؾيذ الشخعي )ت 
 ىػ(. ٕٛبغ الحارث القاضي )ت 

فػػي البرػػخة، عػػاش الرػػحابي أنػػذ بػػغ مالػػظ مػػجة مػػغ الػػدمغ، كتتمسػػح فييػػا عمػػى يػػجه ك 
عجد مغ التابعيغ مثل الحدغ البرخؼ ودمحم بغ سيخيغ مػلى أنذ بغ مالظ كغيخىسػا. 

ىػ(، كمػغ تالميػحه عسػخ بػغ عبػج العديػد  ٓٛكفي الذاـ، كاف أبػ إدريذ الخػالني )ت
 كرجاء بغ حيػة كغيخىسا.
بػجػػػد صػػػحابييغ جميمػػيغ ىسػػا عسػػػخك بػػغ العػػػاص، كعؿبػػة بػػػغ  كأمػػا مرػػخ، فتستعػػػت

ىػػػ(، كىػػػ أكؿ مػػغ تكمػػع عػػغ  ٕٛٔعػػامخ، كعمػػى أيػػجييسا تخػػخج يديػػج بػػغ حبيػػب )ت 
الحالؿ كالحخاـ في مرخ برػرة عمسيػة، كػحلظ ضيػخ فػي مرػخ الفؿيػو الجميػل الميػث 

يعشػى لػع بغ سعج، الحؼ قيل عشو: كاف الميث أفقو مغ مالظ لػال أف أصحابو ضػيعػه. 
 يحفطػا فقيو كيشذخكه كسا فعل تالميح األئسة اآلخخيغ.
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 السحاىب الفقيية األربعة:
السحىب الحشفي: كىحا السحىب، يعج امتجاًدا لسجرسة الرحابي عبج هللا بغ مدعػد في 

 ىػ(. ٓ٘ٔ- ٓٛالكػفة، كإماـ ذلظ السحىب اإلماـ أبػ حشيفة الشعساف بغ ثابت )
ىػػػ(  ٜٛٔفػة: أبػػػ يػسػف، ودمحم بػغ الحدػػغ الذػيباني )ت كمػغ أشػيخ تالميػػح أبػي حشي

ف فقو أستاذه أبي حشيفة في كتب مثػل: السبدػػط كالديػادات كالجػامع الرػغيخ  الحؼ َدكَّ
 كالكبيخ.

السػػحىب السػػالكي: كىػػػ امتػػجاد لسجرسػػة السجيشػػة، كيشدػػب إلػػى الفؿيػػو السػػجني مالػػظ بػػغ 
كتػاب حػجيث مختػب عمػى أبػػاب ىػ(، كلإلماـ مالظ كتاب السػشأ كىػ  ٜٚٔأنذ )ت 

 الفقو. كمغ أشيخ تالميح السحىب السالكي: عبج الخحسغ بغ القاسع السرخؼ،
ػو  كأسج بغ الفخات الحؼ نذأ في أفخيؿية، ثع رحل إلى السجيشة، كسسع مػشأ مالظ، كتفقَّ
عمى يج عبج الخحسغ بغ القاسع في مرخ، كنقل مدائل مالظ كسجميا في كتاب باسػع 

 األسجية.
ىػػ( أحػج ٕٗٓػػ ٓ٘ٔسحىب الذافعي: كمؤسدػو ىػػ اإلمػاـ دمحم بػغ إدريػذ الذػافعي )ال

ف ىشػػاؾ محـبػػو القػػجيع، كألػػف فػػي ذلػػظ  أئسػػة الفقػػو األعػػالـ، كرحػػل إلػػى العػػخاؽ، ككػػػَّ
ىػػػػ( ٜٜٔكتػػػاب الحجػػػة، كأتػػػى الذػػػافعي إلػػػى مرػػػخ مػػػختيغ، كفػػػي السػػػخة الثانيػػػة سػػػشة )

ؿ في  محـبو تعجيالت كثيخة، فأنذأ لشفدػو استقخ في مرخ، كضل بيا حتى مات، كعجَّ
 محـبو الججيج، ككاف يقػؿ: إذا صحَّ الحجيث فيػ محىبي.

كألػػف اإلمػػاـ الذػػافعي فػػي مرػػخ كتًبػػا رائعػػة فػػي الفقػػو كغيػػخه، مشيػػا كتػػاب األـ، كىػػػ 
مػسػػػعة فقييَّػػة ؾيسػػة، ككضػػع أصػػػؿ عمػػع ججيػػج، ىػػػ عمػػع أصػػػؿ الفقػػو، كألػػف ؼيػػو 

ىػػ(، كيػسػػف  ٕٓٚيػحه: أبػػػ ثػػر الخبيػع السػػخادؼ )ت كتػاب الخسػالة، كمػػغ أشػيخ تالم
ىػػ(، كيػػنذ  ٕٗٙىػ(، كإسساعيل بغ يحيى الُسَدنػي )ت  ٖٕٔبغ يحيى البػيصي )ت 
 ىػ(. ٕٗٙبغ عبج األعمى )ت 

 السحىب الحشبمي: كيشدب ىحا السحىب إلى اإلماـ أحسج بغ حشبل الذيباني
ؼ الذػخيف، كأفعػاؿ الرػحابة ىػ(، كىػػ مػحىب قػائع عمػى الحػجيث الشبػػ  ٕٔٗػ  ٗٙٔ)

حيث يقجـ الحجيث، كيأخح بو كإف كاف ضعيًفا يفزمو عمى األخػح بػالخأؼ )االجتيػاد(، 
 كيأخح بأقػاؿ الرحابة كالتابعيغ.
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كلع يتخؾ اإلماـ أحسج مؤلفات تعبػخ عػغ فقيػو لكػغ تالميػحه نقمػػا آراءه الفقييػة، فُحفػع 
ىػ( كىػ  ٕٙٙأحسج بغ حشبل )ت بحلظ محـبو مغ الزياع، كمغ تالمحتو: صالح بغ 

 أكبخ أكالد اإلماـ أحسج، كنقل معطع فقو أبيو، كعبج هللا بغ أحسج بغ حشبل
ىػػػػػ(  ٕٚ٘ىػػػػػ( كىػػػػػ الػػػػحؼ ركػ مدػػػػشج أبيػػػػو فػػػػي الحػػػػجيث، كأبػػػػػ داكد )ت  ٜٕٓ)ت 

يع بغ إسحاؽ الحخبي )ت   ىػ(. ٕ٘ٛصاحب كتاب سشغ أبي داكد، كإبخـا
ػػا  فػػي ازدىػػار الحزػارة اإلسػػالمية كرقييػػا، بسػػا قػػجمػا ليػػا كىكػحا لعػػب الفقيػػاء دكًرا ىامِّ

مػغ اجتيػػادات كاسػػتشباشات كأحكػػاـ لمحػػادث التػػي كقعػػت فػػي عرػخىع كالتػػي لػػع تقػػع، 
كتػقعػا إمكاف حػجكثيا فػي السدػتقبل، كخاصػة فػي السػحىب الحشفػي، كىػحا مػغ عطسػة 

 الفقو اإلسالمي.
 المغة كاألدب:

بالمغػػة العخبيػػة، ألف بػػاقي العمػػـػ اإلسػػالمية تحتػػاج كلقػػج اىػػتع عمساؤنػػا اىتساًمػػا عطيًسػػا 
إلى فيع المغة العخبية فيًسا جيػًجا، فػاىتع العمسػاء بجراسػة حػخكؼ المغػة كخرػائز كػل 
حخؼ، ككيؽيػة الشصػق بػو، كأخخجػػا عمًسػا يدػسى عمػع األصػػات، كىػػ يخػتز بجراسػة 

ج الفخاىيػجؼ، حخكؼ المغة مغ جسيع الجػانب، كتفػؽ في ىحا السجػاؿ الخميػل بػغ أحسػ
كابغ جشي، كغيخىسا، كنطخكا في الكمسة، مغ حيث ىي اسع أـ فعل أـ حخؼ، كتحجيج 
الحخكؼ الدائجة كاألصمية في االسع كالفعػل، ... إلػخ، كتكػػف مػغ ذلػظ عمػع الرػخؼ، 

 كمسغ كتبػا في عمع الرخؼ العالع المغػؼ الذييخ سيبػيو.
كاىتسػػػػػا بعالقاتيػػػػا ببعزػػػػيا، كسػػػػا نطػػػػخكا فػػػػي الكمسػػػػات عشػػػػجما تشزػػػػع إلػػػػى بعزػػػػيا، 

كمػاقعيػا اإلعخابيػة، كضػبط أكاخػخ الكمسػات فػي الجسػل بشػاًء عمػى فيػع معشػى الجسمػة، 
كدرسػػػا الجسػػل التػػي ليػػا محػػل إعخابػػي، كالتػػي لػػيذ ليػػا محػػل إعخابػػي، فػػأخخجػا عمػػع 
الشحػ، كمغ أكائل مغ ألَّفػا ؼيو سيبػيو، كذلظ في كتابو الػحؼ سػساه )الكتػاب(. كابتكػخ 

ساؤنا أيًزا عمسْي السعجع كالجاللػة، حيػث ييػتع عمػع السعجػع بسعشػى الكمسػة السفػخدة، عم
 كييتع عمع الجاللة باألسمػب كالجسمة، كذلظ حدب سياؽ الكالـ.

كىكػػحا أحػػاط عمساؤنػػا بالمغػػة مػػغ جسيػػع جػانبيػػا، مسػػا رفػػع شػػأف المغػػة كالشػػاشقيغ بيػػا، 
بػاء فأبػجعػا لشػا شػعًخا رائًعػا كنثػًخا كضيخ عجد مغ األدباء كالفرحاء مغ الذػعخاء كالخص

أمتع العقػػؿ كالسذػاعخ كالعػاشػف. كاشػتيخ بعػس العمسػاء فػي المغػة كآدابيػا فػي عػجد 
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 ٜٕٛمغ بالد الجكلة اإلسالمية، ففي مرخ; أحسج بغ جعفخ الجيشػرؼ الستػػفى سػشة )
ىػ( الحؼ ألف  ٖٖٛىػ( كالحؼ ألف كتاب )إصالح السشصق(، كأبػ جعفخ الشحاس )ت 
 كتاب )إعخاب القخآف(، ك)معاني القخآف(، كشخح أبيات سيبػيو.

كفي العخاؽ، أبػ الفتح عثساف بغ جشي تمسيح أبػي عمػي الفارسػي، كقػج درس ابػغ جشػي 
الكتػػاب لدػػيبػيو، كغيػػخه، كالبػػػغ جشػػي مؤلفػػات عجيػػجة، مشيػػػا: سػػخ صػػشاعة اإلعػػػخاب، 

 ىػ(. ٕٜٖكالخرائز، كقج تػفي سشة )
ىػػػػ(، كلػػػو كتػػػب كثيػػػخة مشيػػػا: غخيػػػب  ٕٕ٘الـ الخداعػػػي )ت كأبػػػػ عبيػػػج القاسػػػع بػػػغ سػػػ

 ٖٓٚالسرػػشف، كفػػي معػػاني الذػػعخ، كغيخىسػػا. كأبػػػ عبػػجهللا الحدػػيغ بػػغ خاَلَػْيػػو )ت 
ىػػػ(، كلػػو كتػػب كثيػػخة مشيػػا: إعػػخاب ثالثػػيغ سػػػرة، كلػػيذ مػػغ كػػالـ العػػخب، كالسقرػػػر 

يػا سػكاف الػبالد التػي كالسسجكد. كقج كانت المغة العخبية لغػة الحزػارة اإلسػالمية، تعمس
 فتحيا السدمسػف األكائل، كصارت لغة العمع في كافة األقصار اإلسالمية.

 التاريخ:
التاريخ ىػ ذاكخة الػدمغ، يحفػع لمبذػخية حخكتيػا فػي مختمػف العرػػر، كيحفػع العمػـػ 
كيجكنيا، كقج كاف لسؤرخي العمـػ فزل في تجكيغ تاريخ عمع التفديخ، كعمػع الحػجيث، 

.كعمـػ المغ  ة، كتاريخ عمع القخاءات كغيخ ذلظ مغ العمـػ
لقػػج اىػػتع السؤرخػػػف السدػػمسػف بتػػجكيغ تػػاريخ اإلسػػالـ، كأخػػحكا ىػػحا العمػػع مػػغ مرػػادره 
ا بديخة الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع ، فطيخ مػشيع  األصمية، كقج اىتسػا اىتساًما خاصِّ

عسػػخ بػػغ قتػػادة  ىػػػ(، كعاصػػع بػغ ٘ٓٔقػجيًسا بالحجػػاز أبػػاف بػغ عثسػػاف بػػغ عفػاف )ت 
ىػ( الحؼ كتب بعػس أجػداء مػغ تػاريخ الخمفػاء الخاشػجيغ كاألمػػييغ، ككتػب  ٔٗٔ)ت 

 أيًزا عغ غدكات الشبي  صمى هللا عميو كسمع  .
ىػػ( الػحؼ ألػف كتػاب )السغػازؼ(، ككتػاب  ٕٚٓػ  ٖٓٔكأيزػا دمحم بػغ عسػخ الػاقػجؼ )

 مرخ كالذاـ كغيخىا.)الفتػح( الحؼ تحجث ؼيو عغ تاريخ الفتػحات اإلسالمية في 
ىػػػ( كمػػا كتبػػو فػػي الدػػيخة الشبػيػػة، كأبػػػ ٚ٘ٔكفػػي الذػػاـ، نجػػج العالمػػة األكزاعػػي )ت 

 ىػ( كلو كتاب الديخ. ٛٛٔإسحاؽ الفدارؼ )ت 
ىػػػػ(،  ٓٔٔكفػػي الػػيسغ، نجػػج عػػػجًدا مػػغ السػػؤرخيغ األكائػػل مثػػػل: كىػػب بػػغ مشبػػو )ت 

سغ قج اىتسػا بتاريخ مػا ىػ(، كنالحع أف مؤرخي مجرسة الي ٗ٘ٔكمعسخ بغ راشج )ت 
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قبل اإلسالـ، كفي مؤلفاتيع قجر كبيخ مغ الخخافات كاألساشيخ عغ ىحه األمع الدػابقة 
 عمى اإلسالـ.

كفي مرخ ضيخ كثيخ مػغ السػؤرخيغ الػحيغ اىتسػػا اىتساًمػا كبيػًخا بدػيخة الخسػػؿ صػمى 
كالميػث  هللا عميو كسػمع ، كمػغ ىػؤالء عبػج هللا بػغ عسػخك بػغ العػاص، كيديػج بػغ حبيػب

 بغ سعج كغيخىع.
كقػػج ضيػػخ فػػي القػػخف الثالػػث اليجػػخؼ أشػػيخ مػػؤرخي مرػػخ كأكثػػخىع تػػأثيًخا فػػي كػػل مػػا 
كتب مغ تاريخيا بعج ذلظ، كىػ عبجالخحسغ بغ عبجهللا بغ عػانة بغ الحكع الحؼ ألف 
كتػاب )فتػػح مرػػخ كأخبارىػا( كؼيػػو سػجل باخترػار تػػاريخ مرػخ قبػػل اإلسػالـ كذكػػخ 

ت، كتػاريخ السغػخب كاألنػجلذ فػي فتختػو األكلػى، كجغخاؼيػة مرػخ، ؼيو أحػجاث الفتػحػا
 ىػ(. ٕٙٗكأخبار قزاة مرخ حتى سشة )

كقػػج كثُػػخ السؤرخػػػف الػػحيغ ألَّفػػػا فػػي تػػاريخ مرػػخ بعػػج ذلػػظ مثػػل: البمػػػؼ كابػػغ الجايػػة 
المحْيغ كتبا تاريخ الجكلة الصػلػنية في مرػخ، كالكشػجؼ فػي كتابػو عػغ الػػالة كالقزػاة، 

 ؽ ككتابو عغ تاريخ الجكلة اإلخذيجية ثع بجاية الجكلة الفاشسية.كابغ زكال
كنجج مغ بيغ مؤرخي مرخ مغ كتب السػسػعات العامة مثل: القمقذشجؼ الػحؼ كتػب 

 صبح األعذى في صشاعة اإلنذا.
كمػػشيع مػػغ كتػػب تػػاريخ مرػػخ خاصػػة مثػػل: الشجػػـػ الداىػػخة فػػي أخبػػار مرػػخ كالقػػاىخة 

)ت  كبػػجائع الدىػػػر فػػي كقػػائع الػػجىػر البػػغ إيػػاس ىػػػ(، ٗٚٛالبػػغ تغػػخؼ بػػخدؼ )ت 
 ىػ(. ٖٜٓ

كىشػػاؾ مػػغ َكتَػػب تػػاريخ العػػالع مػػغ السػػؤرخيغ السدػػمسيغ أمثػػاؿ دمحم بػػغ جخيػػخ الصبػػخؼ 
ىػػ( فػي كتابػو تػاريخ الخسػل  ٖٖٓالحؼ كتػب تػاريخ العػالع مشػح بػجء الخمػق حتػى عػاـ )

حكخ أحػجاث كػل سػشة كالسمػػؾ، كقػج رتػب الجػدء الخػاص باإلسػالـ عمػى الدػشيغ، أؼ يػ
ىػػػ(. كىشػػاؾ  ٖٓٔمشفػخدة. كىػػػ مػػا يدػػسى بالتختيػػب الحػػػلي، كقػج تػػػفي الصبػػخؼ عػػاـ )

ابػغ األثيػػخ صػاحب كتػػاب )الكامػل فػػي التػاريخ( كقػػج كتػب تػػاريخ العػالع حتػػى عرػػخه، 
 ىػ(. ٖٓٙكقج رتبو عمى الدشيغ مثل الصبخؼ، كتػفي عاـ )

حيػػاة العمسػػاء كالػػػالة كالقزػػاة  كىشػػاؾ عذػػخات بػػل مئػػات مػػغ الكتػػب التػػي تحػػجثت عػػغ
كاألشباء كالفقياء كالسفدخيغ كغيػخىع، كىػي تذػيج بعطسػة ىػؤالء الخجػاؿ كالجيػج الخائػع 
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الحؼ بػحلػه مػغ أجػل الحفػاظ عمػى تػخاثيع كتػاريخيع، كىػحه الكتػب تدػسى كتػب التػخاجع 
 كالصبقات، كمشيا:

البػػغ سػػعج. ككتػػاب أسػػج الغابػػة فػػي معخفػػة الرػػحابة البػػغ األثيػػخ. كالصبقػػات الكبػػخػ 
الصبقػػػات الكبيػػػخ لمػاقػػػجؼ. كشبقػػػات الذػػػافعية الكبػػػخػ لمدػػػبكي. كسػػػيخ أعػػػالـ الشػػػبالء 

 لمحىبي، كغيخ ذلظ.
 ثانًيا: العمـػ السقتبدة:

العمـػ السقتبدة ىي العمـػ التجخيبية التي تقـػ عمػى التجخبػة كاالسػتشباط، كتيػجؼ إلػى 
مػػـػ مثػػل الفمػػظ كاليشجسػػة كالحدػػاب إسػػعاد الشػػاس كتدػػييل حيػػاتيع كخػػجمتيع، كىػػحه الع

 كالجبخ كالكيسياء كالفيدياء كالتاريخ الصبيعي كالصب، كغيخ ذلظ مغ العمـػ التصبيؿية.
، ألف ديششا الحشيػف يحػث دائًسػا  كقج أسيع السدمسػف األكائل بجكر كبيخ في ىحه العمـػ

ج قػػجرة هللا عمػػى البحػػث كالتحػػخؼ كدقػػة الشطػػخ، كالتأمػػل فػػي معػػالع ىػػحا الكػػػف، كاسػػتشتا
 عد كجل، كلقج تعجدت إنجازات السدمسيغ في العمـػ السقتبدة، كمشيا:

 عمع الفمظ:
كىػ العمع الحؼ نعخؼ بو أحػاؿ الكػاكب كالشجـػ في الدػساء كحخكاتيػا كأبعادىػا، كقػج 
اتجػػػو السدػػػمسػف لجراسػػػة ىػػػحا العمػػػع دراسػػػة دؾيقػػػة نابعػػػة مػػػغ تػجييػػػات القػػػخآف الكػػػخيع 

لسػضػعات، فانصمق السدمسػف اسػتجابة لتػجييػات القػخآف يشطػخكف كإشاراتو إلى ىحه ا
كيجرسػػػف ىػػحا الفزػػاء الفدػػيح; فبػػجءكا بتخجسػػة الكتػػب التػػي تتحػػجث عػػغ الفمػػظ عشػػج 
اليػنػػاف كالفػػخس كاليشػػػد، كاسػػتػعبػا ىػػحه السعػػارؼ كفيسػىػػا، ثػػع نقػػجكىا كعمَّقػػػا عمييػػا، 

 اة السدمسيغ.كأضافػا عمييا، كابتكخكا أشياء ججيجة نافعة في حي
 كمغ أىع عمساء الفمظ الحيغ نبغػا في ضل الحزارة اإلسالمية:

ىػػػ(، كىػػػ مػػغ أحفػػاد الستػػخجع  ٖٚٔالبتَّػػاني أبػػػ عبػػج هللا دمحم بػػغ جػػابخ بػػغ سػػشاف )ت 
السذيػر ثابت بغ ُقخَّة الحخاني، كقج أنذأ البتَّاني مخصًجا فمكيَّػا ُعػِخؼ باسػسو، ككصػف 

 ا، كشخح شخيقة استخجاميا، كىػ ما يعخؼ باأَلْسُصخالب.اآلالت الفمكية كصًفا دؾيقً 
كقػػج كػػاف ألعسالػػو جانػػب نطػػخؼ يتسثػػل فػػي قػػخاءة مؤلفػػات الفمكػػي اليػنػػاني بصميسػػػس 
كانتقائيا بصخيقة عمسية، َكَكضع كتاًبا في حخكة الشجػـػ كعػجدىا، ضػل يػجرَّس فػي أكربػا 

ث تجخيبيػة عسميػة بمغػت حتى عرخ الشيزػة العمسيػة فػي أكربػا، كالجانػب اآلخػخ أبحػا
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مشتيى الجقة كاالرتقاء كالتقجـ العمسي مغ كاقع مذاىجاتو الفمكية، كحجد أبعج نقصػة بػيغ 
الذػػػسذ كاألرض، كحدػػػب مػاعيػػػج كدػػػػؼ الذػػػسذ كخدػػػػؼ القسػػػخ، كاتبػػػع فػػػي ذلػػػظ 
كنػو مػغ أعطػع عمسػػاء  مشيًجػا شػبيًيا بػالسشيج العمسػػي الحػجيث، مسػا جعػل األكربيػػيغ يعجُّ

 اريخ.الفمظ في الت
ْرَقػالي الػحؼ عػاش فػي القػخف الخابػع اليجػخؼ،  يع بغ يحيى الشقػاش الدُّ كأبػ إسحاؽ إبخـا
ككلج في قخشبة، كعسل في شميصمة باألنجلذ، كقج أنذػأ مخاصػج فمكيػة عجيػجة، كاختػخع 
جياز األسصخالب الفمكي لؿياس اتجاىات الخياح كسخعتيا كتحجيػج الميػل كالشيػار، مسػا 

كقػػج اسػػتفاد مػػغ مؤلفاتػػو العػػالع األكربػػي الفمكػػي كػػػبخنيكذ الػػحؼ أدىػػر عمسػػاء أكربػػا، 
حػػخص عمػػى االستذػػياد بػػآراء أبػػي إسػػحاؽ فػػي جسيػػع مؤلفاتػػو. كالفخغػػالي الػػحؼ ألػػف 

 كتاًبا ضل مخجًعا اعتسجت عميو أكربا كغخبي آسيا سبعسائة عاـ.
 كغيخ ىؤالء كثيخكف مسغ بخزكا في عمع الفمظ.

 عمـػ الخياضيات:
يات تذػػػسل الحدػػػاب كالجبػػػخ كاليشجسػػػة كغيخىػػػا، كيعػػػج العالمػػػة دمحم بػػػغ عمػػػـػ الخياضػػػ

ىػػػ( صػػاحب الفزػػل األكبػػخ فػػي معخفػػة خانػػات اآلحػػاد  ٕٖٕمػسػػى الخػػػارزمي )ت 
كالعذخات كالسئات، كفي معخفة الدكجي مغ الفخدؼ في األعجاد، كفػي معخفػة عسميػات 

ائخة، كقصخىػػا مسػػا لػػع الكدػػػر العذػػخية، كاسػػتخجاميا فػػي تحجيػػج الشدػػبة بػػيغ محػػيط الػػج
 تعخفو أكربا قبمو.

كلع يكغ الخػارزمي كحػجه ىػػ البػارز فػي ىػحا السجػاؿ، بػل كػاف ىشػاؾ عمسػاء كثيػخكف 
كضػػػعػا مؤلفػػػات فػػػي الحدػػػاب كالجبػػػخ كغيخىسػػػا مثػػػل: أبػػػي كامػػػل شػػػجاع بػػػغ أسػػػمع 
السرػػخؼ، ككسػػشاف بػػغ الفػػتح الحخَّانػػي، كالكشػػجؼ، ودمحم بػػغ الحدػػغ الكخخػػي صػػػاحب 

في فػػي الحدػػاب، كيحتػػؼ عمػػى مبػػادغ الحدػػاب الذػائعة فػػي زمشػػو كبعػػس كتػاب الكػػا
 العسميات الحدابية السبتكخة.

كعمػػع الجبػػخ مػػغ العمػػـػ التػػي أنذػػأىا السدػػمسػف، بػػخغع أف ليػػا أصػػػال فػػي بابػػل كاليشػػج 
ركىا، كأضافػا إلييػا الكثيػخ عمػى يػج عمسػاء بػارعيغ،  كعشج اإلغخيق، لكغ السدمسيغ شػَّ

برسات اليج العخبية عميو، كمػا زاؿ يحػتفع باسػسو العخبػي فػي لغػات حتى تكاد تطيخ 
 العالع السختمفة.
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كيعػػج الجبػػخ أفزػػل فػػخكع الخياضػػيات عشػػج الخػػػارزمي، الػػحؼ يعػػج أكؿ مػػغ ألػػف ؼيػػو 
بصخيقة عمسية، كلو كتاب في الجبخ يدػسى )الجبػخ كالسقابمػة(، كسػا نجػح فػي اسػتخجاـ 

ألكؿ مخة، مسا جعل ىحا العمع متصػًرا بجرجػة  الجحكر كاستخجـ الخمػز في الخياضيات
عالية; فدبق الخػارزمي بحلظ ديكارت كغيخه مغ عمساء الخياضيات األكربييغ. كيخجع 

 الدبق إلى السدمسيغ في اختخاع الخقع صفخ، فمع يكغ معخكًفا قبل ذلظ.
رؼ ىػ(. كأبػ حشيفة الجيشػ  ٜٔٛكمسغ أبجعػا في عمع الجبخ أبػ الحدغ القراكؼ )ت 

ىػ(، الحؼ  ٖٛٛىػ(، كشجاع بغ أسمع السرخؼ، كأبػ الػفاء البػزجاني )ت  ٕٕٛ)ت 
حت العالقة بيغ الجبخ كاليشجسة فسيػجت  كضع زيادات عمى مؤلفات الخػارزمي، كضَّ
الصخيػػػػق ألكربػػػػا حتػػػػى تكتذػػػػف اليشجسػػػػة التحميميػػػػة، ثػػػػع التفاضػػػػل كالتكامػػػػل. كتػػػػخجع 

 السدمسػف كتب حداب السثمثات كاليشجسة.
كسػػا أف السدػػمسيغ أخػػحكا حدػػاب السثمثػػات كاليشجسػػة عػػغ األمػػع الدػػابقة، ككػػاف أىػػع مػػا 
تخجسػه كتاب ىشجسة إقميجس كنقجكا نطخيات الدابقيغ، كأضػافػا إلييػا الكثيػخ، فػابتكخكا 
نطخيػات ىشجسػػية ججيػجة، فجػػجدكا كأضػػافػا فػي السدػػاحات كاألحجػاـ، كتحميػػل السدػػائل 

حيط الجائخة ككيؽية إيجػاد ندػبة محػيط الػجائخة إلػى قصخىػا اليشجسية، كتقديع الدكايا، كم
مسا سيل ليع أمػًرا كثيخة في فشػف العسػارة كالدخػارؼ اإلسػالمية، كقػج كػاف فػي مقجمػة 
عمسػػاء السدػػمسيغ فػػي اليشجسػػة الحدػػغ بػػغ الييػػثع كأبػػػ جعفػػخ الخػػازف، باإلضػػافة إلػػى 

القػػخف الثالػػث اليجػػخؼ، أبشػػاء مػسػػى الثالثػػة شػػاكخ كأحسػػج كالحدػػغ الػػحيغ عاشػػػا فػػي 
 كاشتخكػا في تأليف الكتب في اليشجسة كالفمظ، كعمع السيكانيكا.

 عمع الجغخاؼيا كعالقتو بالفمظ كالخحالت:
كاف السدمسػف األكائل يعيذػف في بيئة صحخاكية، ارتبصػا بيا، كلسدػا تغيخات الجػ، 

ؿ كىزػػػاب كعخفػػػػا تصػراتػػػو، ككانػػػت تزػػػاريذ الرػػػحخاء، كمػػػا بيػػػا مػػػغ جبػػػاؿ كتػػػال
كسػػػيػؿ ككديػػػاف، كأمػػػاكغ السيػػػاه، كػػػاف ذلػػػظ دافًعػػػا لسعخفػػػة السدػػػمسيغ بعمػػػع الجغخاؼيػػػة 

 كبخاعتيع ؼيو.
لقج استفاد السدمسػف مغ معارؼ األمع الدابقة في الجغخاؼية، كأضافػا إلييػا معمػمػات 
جغخاؼية كثيخة، فقج بخعػا في مجاؿ الجغخاؼيػا الػصػؽية، كىػي مػا عػخؼ بعمػع السدػالظ 

سالػػظ، كقػػػامػا فػػػي ذلػػػظ بعػػجة رحػػػالت بخيػػػة كبحخيػػػة كثيػػخة كصػػػفػا خالليػػػا الصػػػخؽ كالس
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كالسدافات كالسجف كاألقصار كصًفا دؾيًقا رائًعػا، كسػا بػخع السدػمسػف فػي مجػاؿ التػأليف 
الجغخافي كمحاكلة التفديخ العمسي لبعس الطػاىخ الجغخاؼية، كنجحػا نجاًحا باىًخا في 

الجقػػة كسػػعة الثقافػػة التػػي كصػػل إلييػػا الجغخافيػػػف فػػغ رسػػع الخػػخائط، مسػػا يػػجؿ عمػػى 
 السدمسػف في معخفة البالد كرسع مػاقعيا.

امي الخخائط اإلدريدػي الػحؼ رسػع خخيصػة لػألرض، كسػا كانػت تعػخؼ  ككاف أشيخ رسَّ
في عرخه بشاء عمى شمػب ممػظ صػقمية، كقػج رسػسيا عمػى كػخة مػغ الفزػة الخالرػة، 

 أىع الجغخافييغ كالخحالة السدمسيغ: ككضع عمييا خصػط الصػؿ كالعخض، كمغ
دمحم بػػغ مػسػػى الخػػػارزمي كابشػػو أحسػػج، كيعػػج كتػػاب دمحم بػػغ مػسػػى )صػػػرة األرض( 
األساس األكؿ لعمع الجغخاؼية العخبي، كقج استفاد مشػو الجغخافيػػف األكربيػػف كمػجحػه، 

 كاعتبخكه تصػًرا مفاجًئا في الػقت الحؼ كجج ؼيو.
ػ أبػػػ الجغخاؼيػػة العخبيػػة، ألػػف كتػػاب البمػػجاف، كاىػػتع ؼيػػو ىػػػ( كىػػ ٕٙٙكاليعقػػػبي )ت 

بالجغخاؼيػة الصبيعيػة، كالشػػػاحي البذػخية لػبالد كثيػػخة، فػصػف ؼيػو بعػػس الػبالد كصػػًفا 
ال، كيشفخد الكتاب بػجػد دراسة مفرمة كاممة عغ الصخؽ الخئيدية في فارس.  مفرَّ

لسدػػػمسيغ، كقػػج ألػػػف ىػػػػ(، كىػػػ مػػػغ مذػػاىيخ الجغػػخافييغ ا ٕٙٙكيػػاقػت الحسػػػؼ )ت 
كتاب معجع البمجاف، كىػ معجع جغخافي ىاـ، كقج رتب ؼيو البالد عمى حدب حخكؼ 
السعجػػػع، ككصػػػف ؼيػػػو مػػػا اسػػػتصاع كصػػػفو مػػػغ السػػػجف كالبمػػػجاف مػػػع ذكػػػخ األحػػػجاث 

 التاريخية السيسة التي تترل بيحه البمجاف بذيء مغ التخكيد كاالخترار.
خكا تػػأثيًخا بالًغػػا فػػي تصػػػيخ عمػػع الجغخاؼيػػة، كيزػػاؼ إلػػى ىػػؤالء جغخافيػػػف آخػػخكف أثَّػػ

 نحكخ مشيع:
اإلصػصخخؼ، كقػػج عػػاش فػػي القػػخف الخابػػع اليجػػخؼ، كىػػػ أكؿ مػػغ رسػػع خخيصػػة العػػالع 
اإلسالمي عغ شخيق رحالتو كمذاىجاتو الذخرية، كاعتسج مغ جاء بعجه مغ العمسػاء 

 عمى ىحه الخخيصة، كعمى رأسيع اإلدريدي.
ػ مػػغ أكائػػل مػػغ ألفػػػا فػػي الجغخاؼيػػة الػصػػؽية مػػغ العػػخب، ىػػػ( كىػػ ٕٕٖكالبمخػػي )ت 

 كسا أنو رسع خخائط لألقاليع اإلسالمية قجر ما تيدخ لو.
ىػ(; كىػ عالع ذك ثقافة كاسعة كجغخافي فح، كمؤرخ بػارز، كقػج  ٖٙٗكالسدعػدؼ )ت 

لؿبو السدتذخقػف ىيخكدكت العخب أك بصميسػس السدمسيغ، كلو خخيصة لمعالع تعج مغ 



 174 

الخػػخائط العخبيػػة، كمشيػػا يتزػػح أف السدػػعػدؼ مػػغ أعطػػع الخػػخائصييغ السدػػمسيغ،  أدؽ
 كأحدشيع ترػًرا لرػرة األرض.

 عمع الفيدياء:
درس السدػػمسػف ضػػػاىخ عجيػػجة فػػي البحػػخ، كالسػػج كالجػػدر، كالبػػخاكيغ، كضػػػاىخ جػيػػة 
كالزػػػػغط الجػػػػػؼ كالخيػػػػاح كاألعاصػػػػيخ، كالسصػػػػخ كالدػػػػحاب كالبػػػػخؽ كالخعػػػػج كضػػػػػاىخ 

ت كالزػء كغيخىػا. كضيػخ الحدػغ بػغ الييػثع، صػاحب الشطخيػات السعخكفػة فػي الرػ 
 عمع البرخيات.

كقج اىتع السدمسػف باألكزاف، كاستخجمػا مػازيغ غاية فػي الجقػة، كسػا تفػقػػا فػي تقػجيخ 
 األكزاف الشػعية )الشدبة بيغ كزف السادة ككزف حجع مداٍك لحجسيا مغ الساء(.

خخكشية، يتجو مربيا إلى أسػفل، صػشعيا بشفدػو كرسػسيا، كلقج اختخع البيخكني آلة م
السػػػتخخاج الػػػػزف الشػػػػعي، كذلػػػظ عػػػغ شخيػػػق مػػػلء ىػػػحه اآللػػػة بالسػػػاء حتػػػى السرػػػب 
)الشياية(، ثع يػضع فييا السادة التي يخيج معخفة كزنيا الشػعي، ؼيخخج مغ حػليا قجر 

يػا ىػػ الشدػبة مغ الساء مغ خالؿ السرب، كيدقط في الكفػة، ؼيكػػف الػػزف الشػػعي ل
بػيغ كزنيػػا ككزف السػػاء السػػداح، كنجػػح البيخكنػػي عػػغ شخيػػق تمػػظ اآللػػة فػػي تحجيػػج كزف 
ثسانية عذخ معجًنا كالػحىب كالدئبػق كالشحػاس كالحجيػج كاليػاقػت كغيخىػا، كتػصػل إلػى 

 نتائج قخيبة مغ نتائج العرخ الحجيث.
لألجدػػاـ، كدكراف  كسػػا درس عمساؤنػػا األرض كقػػالػا بكخكيتيػػا، كعخفػػػا جاذبيػػة األرض

األرض حػؿ نفديا كسا ذكػخ البيخكنػي، كقػج سػبق عمساؤنػا نيػػتغ، كميػجكا لػو الصخيػق 
لػضػع قػػانػف الجاذبيػػة، كقػج تفػػشغ السدػػمسػف فػػي صػشاعة اآلالت الجؾيقػػة مثػػل الدػػاعة 

ىػػ( إلػى أحػج ممػػؾ أكربػا، ككانػت مرػشػعة مػغ ٜٔٔالتي أىجاىا ىاركف الخشيج سشة )
 رة فشية عالية.الشحاس األصفخ بسيا

كدرس السدػػمسػف الرػػػت كالزػػػء، كعخفػػػا كيؽيػػة تسييػػد األصػػػات مػػغ خػػالؿ دراسػػة 
األكتػػار الرػػػتية، كاىتدازاتيػػا، كعخفػػػا السخايػػا بأنػاعيػػا. كىػػحا قميػػل مػػغ كثيػػخ عػػغ عمػػع 
الفيدياء عشج السدمسيغ، كعصائيع الحزػارؼ فػي ميػجاف الفيديػاء، كلػػال ىػحا العصػاء مػا 

 التقجـ الدخيع في عمـػ الفيدياء. تقجـ الغخب ىحا
 عمـػ الحياة:
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كىػػػػي العمػػػػـػ التػػػػي تػػػػجرس الشبػػػػات كالحيػػػػػاف. كقػػػػج اشػػػػتغل السدػػػػمسػف بعمسػػػػي الشبػػػػات 
كالحيػاف، كاىتسػا بيسا اىتساًما عطيًسا، ككانت تعاليع القخآف كاإلشارات العمسيػة الػػاردة 

 ا عمـػ الحياة.ؼيو خيخ دافع لمسدمسيغ لمبحث في جسيع فخكع السعخفة، كمشي
كقػػػج ألػػػف أبػػػػ حشيفػػػة الػػػجيشػرؼ السمقػػػب بذػػػيخ عمسػػػاء الشبػػػات كتػػػاب )الشبػػػات(، كألػػػف 

 اإلدريدي كتاب )الجامع لرفات أشتات الشبات(.
كقج اىتع السدمسػف بالدراعة، كأصبحت عمى أيجييع عمًسا لو أصػلو كقػاعجه قبل بػاقي 

السدػمسيغ كدكرىػع فػي نقػل كثيػخ العمـػ األخخػ، كقج اعتخؼ األكربيػف بفزل العمسػاء 
مغ الشباتات إلػى مرػخ كاألنػجلذ كصػقمية، كالتػي اسػتفاد مشيػا الغخبيػػف فػي زراعػاتيع 
كمشيػا القصػغ، كالبصػيخ، كقرػػب الدػكخ، كالميسػػف، كاىتسػػا بذػػق التػخع كالقشػػات، كقػػج 
 ذكػػخ ابػػغ حػقػػل فػػي كتابػػو )السدػػالظ كالسسالػػظ( أخبػػاًرا كثيػػخة عػػغ ىػػحه التػػخع كالقشػػػات

 كاألنيار.
كسػػا اىتسػػػا ببشػػاء الخدانػػات كبشػػاء الدػػجكد الزػػخسة عمػػى بعػػس األنيػػار، ككػػحلظ شػػق 
السجارػ السائية تحت سصح األرض. كمغ أىع كتب الدراعة، كتاب الفالحة األنجلدية 
ألبػػي زكخيػػا دمحم بػػغ العػػػاـ األشػػبيمي، كقػػج تحػػجث ؼيػػو عػػغ أنػػػاع التخبػػة كأجػدىػػا، كمػػا 

 خىا كما ال يرمح ليا.يرمح مشيا لمبقػؿ كغي
كاىتع السدمسػف بالحيػاف، فجرسػه بالتفرػيل فػي كتػبيع، كمػغ أبػخز مػغ كتبػػا فػي ىػحا 
السجػػاؿ: الجػػاحع فػػي كتابػػو الحيػػػاف، كالػػجميخؼ فػػي كتابػػو حيػػاة الحيػػػاف الكبػػخػ، كسػػا 

 كججت كتب عغ البيصخة مثل: عالج الحيػانات، كمشيا كتب لمخمَّاح
 ىػ(. ٔٔٚ)ت 

 ء:عمع الكيسيا
لقػػج عػػخؼ السدػػمسػف عمػػع الكيسيػػاء فػػي كقػػت مبكػػخ، كذلػػظ عمػػى يػػج خالػػج بػػغ يديػػج بػػغ 

ىػ(، الحؼ تخؾ حقو في الخالفة; ألنو كػاف يحػب العمػع كيفزػمو عمػى  ٘ٛمعاكية )ت 
 أؼ شيء آخخ، فقاـ بتخجسة كتب الشجـػ كالصب كالكيسياء.

عمػى أف التجخبػة ىػػ( الػحؼ أكػج  ٕٓٔ-ىػػ ٕٓٔكبخع في ىحا الجانب جابخ بغ حياف )
ىػػي أىػػع مخاحػػل البحػػث العمسػػي، كبػػحلظ كضػػع أسػػذ السػػشيج التجخيبػػي الحػػجيث، كىػػػ 

 السشيج الحؼ يقـػ عمى التجخبة كالسالحطة كاالستشتاج، كسا عخؼ
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ابػػػغ حيػػػاف كثيػػػًخا مػػػغ العسميػػػات الكيسيائيػػػة، ككصػػػفيا بجقػػػة مثػػػل: التبخيػػػخ، كالتخشػػػيح، 
اعالت الكيسيائيػة، كحرػل مػغ خالليػا عمػى كالتقصيخ، كاإلذابة، كقج أجخػ بعػس التفػ

محمػؿ نتخات الفزة. ىحا كقج بمغت كتبو أكثخ مغ مائة كتاب مثل: الخػاص الكبيخ، 
كالسػازيغ، كاإليزاح، كقػج عػخؼ الغخبيػػف لػو قػجره فتخجسػػا مؤلفاتػو إلػى الالتيشيػة مػغ 

 شجة إعجابيع بيا.
ؿ، دمحم ابغ زكخيا الخازؼ، صػاحب كمغ الكيسائييغ السدمسيغ الحيغ بخعػا في ىحا السجا

كتػاب األسػخار فػي الكيسيػاء، الػحؼ اسػتخجـ عمػع الكيسيػاء فػي الصػب كعػالج كثيػخ مػغ 
 األمخاض داخل جدع اإلنداف.

ككاف مػغ ىػؤالء: الكشػجؼ الػحؼ ألػف عػجة رسػائل فػي الكيسيػاء مشيػا: رسػالة فػي تمػػيح 
 الدجاج، كرسالة في أنػاع الديػؼ كالحجيج.

جػػدات السدػػمسيغ فػػي عمػػػع الكيسيػػاء، فحرػػمػا عمػػى مخكبػػات كعشاصػػػخ كلقػػج كثػػخت مش
، كاسػػتخجمػا ثػاني أكدػيج الكخبػػػف  كيسيائيػة كثيػخة مثػل: مخكبػػات البػتاسػيـػ كالرػػديـػ

 في صشاعة الدجاج، كساىسػا في صشاعة الرابػف كالخكائح.
 عمع الصب:

كضيخ مشيع في عيج  لقج اشتغل العخب بالصب في القجيع، كتقجمػا ؼيو مع تقجـ األياـ،
الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع الحػػارث بػػغ َكَمػػجة الثقفػػي شبيػػب العػػخب، الػػحؼ شػػيج لػػو 
الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع ببالغتو في الصػب، باإلضػافة إلػى بعػس الشدػاء الالتػي 

 اشتغمغ كمارسغ ىحا العسل، خاصة خالؿ غدكات الخسػؿ مغ أمثاؿ
رضػػي هللا -ت عبػػج هللا، كأـ عصيػػة األنرػػارية رفيػػجة بشػػت سػػعج األسػػمسية كالذػػفاء بشػػ

 .-عشيغ
كقػػج اىػػتع السدػػمسػف بالصػػب لسػػا كرد فػػي القػػخآف الكػػخيع كسػػشة الشبػػي  صػػمى هللا عميػػو 
كسػػػمع  ، مػػػغ إشػػػارات شبيػػػة، كأمػػػخ بالتػػػجاكؼ، كقػػػج احتػػػػت كتػػػب أئسػػػة الحػػػجيث عمػػػى 

كتػب بعػس أحاديث الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع التي تتعمػق بػاألمخاض كبعالجيػا، ك 
عمسػػاء الحػػجيث كتًبػػا خاصػػة فػػي ذلػػظ، مثػػل: اإلمػػاـ الشػػػكؼ فػػي كتابػػو الصػػب الشبػػػؼ، 
كاإلماـ ابغ الؿيع في كتابو زاد السعاد، كابغ حجػخ فػي شػخحو لرػحيح اإلمػاـ البخػارؼ 

 كغيخىع.
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كقج كُثخ األشباء مغ سكاف الجكلة اإلسالمية، كتخجست كتب الصب التي كتبيػا أبقػخاط 
خىسػػا، كتسػػت االسػػتفادة مشيػػا عمػػى أحدػػغ كجػػو، كاشػػتيخ مػػغ العمسػػاء كجػػاليشػس، كغي

الخازؼ الحؼ كاف لو دكر كبيخ في التفخيق بيغ األعخاض الستذابية لبعس األمػخاض، 
 مثل: ألع القػلػف، كألع الكمى، كالتفخيق بيغ الججرؼ كالحربة.

كاآلخػػخ  كفػػخَّؽ ابػػغ سػػيشا بػػيغ شػػمل الػجػػو الشػػاتج عػػغ سػػبب أساسػػي فػػي مخاكػػد السػػخ،
الشاتج عغ عامل خارجي. كنجح ابغ الشؽيذ في اكتذاؼ الجكرة الجمػية الرغخػ فػي 
القػػػخف الدػػػابع اليجػػػخؼ قبػػػل معخفػػػة أكربػػػا ليػػػا بثالثػػػة قػػػخكف. كتشبػػػو الصبيػػػب كالسػػػؤرخ 
األنجلدي لداف الجيغ بغ الخصيب إلى خصػرة العػجكػ، ككجػدىػا أثشػاء انتذػار مػخض 

 اس مغ خصػرتيا كبيغ كيؽية الػقاية مشيا.الصاعػف في األنجلذ، فححر الش
كقػػج عػػخؼ السدػػمسػف األكائػػل التخرػػز، فمػػع يدػػسحػا ألحػػج بسسارسػػة الصػػب إال بعػػج 
نجاحػػو فػػي امتحػػاف فػػي كتػػب التخرػػز السعخكفػػة، لمتأكػػج مػػغ سػػعة ثقافػػة الصػػالب 
الشطخية كالعسمية، كلمػثػؽ مػغ ميػارتيع كمقػجرتيع عمػى التذػخيز كالعػالج، قبػل أداء 

يغ، كحرػػػليع عمػػى شػػيادة مكتػبػػة تحػػجد ليػػع األمػػخاض التػػي يسكػػشيع مػاجيتيػػا اليسػػ
 كعالجيا. ككاف األشباء يخزعػف لخقابة الجكلة.

 كمغ التخررات التي عخفيا السدمسػف:
األمػػػخاض الباششيػػػة: لقػػػج عػػػخؼ السدػػػمسػف تخكيػػػب جدػػػع اإلندػػػاف كأجيدتػػػو، كشبيعػػػة 

 كغيخىا مغ األمخاض. السعجة كأمخاضيا، كديجاف األمعاء، كالبػاسيخ
الجخاحػة: ككػػاف كتػػاب الحػاكؼ لمػػخازؼ يذػػتسل عمػػى معمػمػات عػػغ جخاحػػات األعزػػاء 
التشاسػػمية كالػػجماغ كالُخخَّاجػػات السػجػػػدة داخػػل األذف كجخاحػػة الػػبصغ كغيخىػػا. كيخجػػع 
الفزػػل فػػي تقػػجـ السدػػػمسيغ فػػي الجخاحػػة إلػػى الصبيػػػب األنجلدػػي السدػػمع أبػػي القاسػػػع 

( رائػػػج ىػػػحا التخرػػػز، كالػػػحؼ اسػػػتفادت أكربػػػا مػػػغ كتبػػػو لسػػػجة ىػػػػٖٓٗالدىػػػخاكؼ )ت 
 خسدة قخكف، حيث ُتخجست مؤلفاتو إلى المغة الالتيشية.

كقج ضيخت بخاعة أبي القاسع الدىخاكؼ في إجخاء العسميات بذػكل ال يتػخؾ أثػًخا ضػاىًخا، 
ة، كاستئرالو ألكراـ الثجؼ كالفخػح، كعػالج دكالػي الدػاقيغ، كاسػتخخاج حرػػات السثانػ

كتفتيتيا، كاختخع أكثخ مغ مائتي آلة جخاحة تدتخجـ في العسميات، كأخحىا عشػو الػحيغ 
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جػػػاءكا مػػػغ بعػػػجه، ككػػػاف يحػػػخص عمػػػى اسػػػتخجاـ مسخضػػػات مػػػغ الشدػػػاء عشػػػج إجػػػخاء 
 عسميات جخاحية لمشداء لتػفيخ األمغ كالصسأنيشة ليغ.

ت فػػي بعػػس شػػب العيػػػف: لقػػج اىػػتع األشبػػاء السدػػمسػف بػػأمخاض العيػػػف التػػي انتذػػخ 
الػػػبالد الحػػػارة، مثػػػل: مرػػػخ كالذػػػاـ كالعػػػخاؽ، كنجحػػػػا فػػػي تذػػػخيح عيػػػػف الحيػانػػػات، 
فعخفػا أجداء كثيخة مغ عيغ اإلندػاف التػي ال تختمػف كثيػًخا عػغ عػيغ الحيػػاف، كعخفػػا 
أمخاضػػػػيا السختمفػػػػة، ككصػػػػػفػا ليػػػػا عالجيػػػػا، كمػػػػػغ األشبػػػػاء الػػػػحيغ بخعػػػػػػا فػػػػي ىػػػػػحا 

 التخرز
ىػػػ( صػػاحب كتػػاب السشتخػػب فػػي عػػالج أمػػخاض  ٓٓٗ عسػػار بػػغ عمػػي السػصػػمي )ت

ػاؿ صػاحب كتػاب تػحكخة الكحػاليغ،  العيغ، كأيًزا العالع الصبيب عمي بػغ عيدػى الكحَّ
 كغيخىسا.

شب العطاـ: كقج نجح األشباء السدػمسػف فػي عػالج جسيػع الكدػػر فػي األنػف كالفػظ 
يذخِّحػف جثػث السػػتى  كالخؾبة، كالزمػع كالخكبة، كالداقيغ، كالحراع كغيخ ذلظ، ككانػا

 لسعخفة شكل العطاـ كالسفرل ككيؽية اتراليا.
شب األسشاف: كفي كتاب الصبيب السدمع الدىخاكؼ الحؼ سساه الترخيف: بػاب كضػح 
ؼيو كيف يسكغ خمع األسشاف بجػحكرىا، ككصػف اآلالت السدػتخجمة فػي ذلػظ، كعػالج 

ة مػغ عطػع البقػخ السذػجكد كـر المثة كتدكيغ اآلالـ، ككضع أسشاف بجيمة عػغ السخمػعػ
ػػاؾ كبعػس  بخيػط مػغ الػحىب أك الفزػة، كعخفػػا الػقايػة مػغ التدػػس باسػتعساؿ الدِّ

.  السحاليل كالسداحيق التي تذبو معجػف األسشاف اليـػ
شػب الشدػػاء: اشػػتيخ فػػي ىػػحا الفػػخع مػػغ فػػخكع الصػػب الصبيػػب السدػػمع أبػػػ بكػػخ الػػخازؼ 

ات لمؿيػاـ بيػحا العسػل مثػل: أخػت الحفيػج كالدىخاكؼ كابغ سيشا، ككجػجت شبيبػات مدػمس
بغ زىخ األنجلدي كابشتيا، كىشاؾ مؤلفػات إسػالمية شبيػة مثيػخة تحتػػؼ عمػى معمػمػات 
كاسعة عغ أمخاض الشداء كعالجيا، مثل: عسميات التػليػج، كتػسػعة بػاب الػخحع أثشػاء 

ض الشدػػاء، الػػالدة، كالشفػاس كآثػاره، كعػالجػا احتبػاس الػجكرة الذػيخية كغيخىػا مػغ أمػخا
 كحاكلػا التعخؼ عمى نػع الجشيغ في بصغ أمو عغ شخيق السالحطة كالتجقيق.

شػػب األشفػػاؿ: كلقػػج احتػػل شػػب األشفػػاؿ مكانػػة عاليػػة عشػػج السدػػمسيغ، كنػػاؿ األشفػػاؿ 
عشايػػة كبيػػخة مػػغ اىتسػػاـ عمسػػاء الصػػب السدػػمسيغ، فقػػج تكمسػػػا عػػغ الخضػػاع كالفصػػاـ، 
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ؿ مثػل الدػعاؿ كاإلسػياؿ كالقػيء، كحػاكلػا عػالج كمػاقيتو، كسا عالجػا أمخاض األشفػا
شمل األشفاؿ، كالتبػػؿ الػالإرادؼ فػي الفػخاش، كغيخىػا مػغ األمػخاض. كمػغ كتػب شػب 
 األشفػػػاؿ: رسػػػالة فػػػي أكجػػػاع األشفػػػاؿ ألبػػػي عمػػػى بػػػغ أحسػػػج بػػػغ مشجكيػػػو األصػػػفياني

 ىػ(. ٓٔٗ)ت
مػػغ األشبػػاء،  الصػػب الشفدػػي كالعقمػػي: كقػػج مارسػػو مػػغ أشبػػاء السدػػمسيغ الػػخازؼ كغيػػخه

كاسػتخجمػا ؼيػو الرػجمات كالسفاجػأة لعػالج األعزػاء السرػابة بالذػمل، كإعػادة الحيػػاة 
إلييػا، أمػػا األمػػخاض العقميػػة فكانػػت ىشػػاؾ مدتذػػؽيات خاصػػة بيػػحه األمػػخاض فػػي جػػػ 

 مميء بالخزخة كالدىػر كالػرد، كسساع بعس اآليات القخآنية.
ع الرػيجلة، كقػامػا بتخجسػة الكتػب التػػي عمػع الرػيجلة: كبػخع السدػمسػف األكائػل فػػي عمػ

تتحػػػجث عػػػغ العقػػػاقيخ كاألدكيػػػة، ثػػػع شػػػػركا كأبػػػجعػا فػػػي مجػػػاالت األدكيػػػة كاألقػػػخاص 
كاألشػػػخبة كالسػػػخىع، كسػػػا كرد فػػػي كتػػػاب )فػػػخدكس الحكسػػػة( لعمػػػي بػػػغ سػػػيل الصبػػػخؼ، 

 ككتاب )الحاكؼ( في الصب ألبي بكخ الخازؼ، ككتاب )القانػف( البغ سيشا.
مسػف في تحزيخ األدكية مػغ األعذػاب، ككانػت ىػحه األدكيػة تبػاع فػي كقج نجح السد

دكػػػػاكيغ العصػػػػاريغ السشتذػػػػخة فػػػػي أسػػػػػاؽ السػػػػجف اإلسػػػػالمية باإلضػػػػافة إلػػػػى دكػػػػاكيغ 
 الريادلة.

 ككاف مغ أىع إنجازات العمساء السدمسيغ في مجاؿ الريجلة:
ة فػػػي المغػػػات اكتذػػػاؼ العجيػػػج مػػػغ العقػػػاقيخ التػػػي ال تػػػداؿ تحػػػتفع بأسػػػسائيا العخبيػػػ -

 األجشبية مثل الحشاء، كالحشطل، كالكافػر، كالكخكع، كالكسػف.
تحزػيخ أدكيػة مػغ مػػاد نباتيػة كحيػانيػة كمعجنيػة، كابتكػار السعالجػة السعتسػجة عمػػى  -

الكيسيػػاء الصبيػػة، كيعػػج الػػخازؼ أكؿ مػػغ جعػػل الكيسيػػاء فػػي خجمػػة الصػػب، فاستحزػػخ 
 كثيًخا مغ السخكبات.

سػػػػخة بغػػػػالؼ مػػػػػغ الدػػػػكخ أك عرػػػػيخ الفاكيػػػػة لكػػػػي يدتدػػػػػيغيا تغميػػػػف األدكيػػػػة ال -
 السخيس.

 مكاف العالج:
كقج عخؼ السدمسػف البيسارستاف )السدتذفى(، مشػح زمػغ بعيػج، كأكؿ مدتذػفى أنذػئت 

ىػػ( قػخب دمذػق، ككانػت تعػالج مػخض ٛٛفي عيج الخميفة الػليج بغ عبج السمظ عاـ )
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بجسيػع األدكات التػي تمػـد السػخيس، الجحاـ، ثع كثخت بعج ذلظ السدتذؽيات، كجيدت 
كمغ ىػحه السدتذػؽيات: مدتذػفى أحسػج بػغ شػلػػف فػي مرػخ، كمدتذػفى نػػر الػجيغ 

ىػ(، كمدتذفى صالح الجيغ األيػػبي  ٜٗ٘محسػد زنكي في دمذق الحؼ أنذئ عاـ )
 ىػ(. ٚٚ٘في مرخ الحؼ أنذئ )

ككصػػػفػىا  عمػػع السعػػػادف: عػػػخؼ السدػػمسػف الكثيػػػخ عػػػغ الخػػػاص الصبيعيػػػة لمسعػػػادف،
كصًفا عمسيِّا دؾيًقا، مثل: المػف، كالبخيق، كدرجػة الذػفاؼية، كالرػالبة، كالػػزف الشػػعي 
ليػا. كقػج بػخع عمسػاء كثيػخكف فػي ىػحا السجػاؿ، مػشيع: عصػارد بػغ دمحم الحدػيب، الػػحؼ 
عاش في القخف الثالث اليجخؼ، كىػ صاحب أكؿ كتاب إسالمي عغ األحجػار، كىػػ 

 ر الكخيسة(.كتاب )الجػاىخ كاألحجا
ىػػػػػ(، كقػػػػج ألػػػػف فػػػػي السعػػػػادف كتػػػػاب  ٖٖٔكأبػػػػػ بكػػػػخ دمحم بػػػػغ زكخيػػػػا الػػػػخازؼ تػػػػػفي )

)الخػاص(، ككتاب )عمل السعادف( كتشػاكؿ فييسػا دراسػة خػػاص األحجػار، كمكػناتيػا 
 الصبيعية.

كيحيػػػػى بػػػػغ ماسػػػػػيو، صػػػػاحب كتػػػػاب )الجػػػػػاىخ كصػػػػفاتيا(، كىػػػػػ مػػػػغ أىػػػػع الكتػػػػب 
ث يكذف عغ بجاية اشتغاؿ السدمسيغ بعمػع السعػادف اإلسالمية في مجاؿ السعادف، حي

ككتػػابتيع عشػػو كترػػشيفيع ؼيػػو، كمػػػقفيع مػػغ تجػػارة الجػػػاىخ كشػػخؽ الحرػػػؿ عمييػػا، 
كأماكغ استخخاج الحجارة في السذخؽ القجيع كأثسانيا كأكزانيا السختمفػة، كالسرػصمحات 

 كاألسساء التي تتعمق بعمع األحجار في تمظ العرػر الستقجمة.
ىػػ(، كالػحؼ قػاؿ عشػو عمسػاء أكربػا  ٓٗٗالخيحاف دمحم بغ أحسج البيخكني الستػفى ) كأبػ

كغيخىا: إنو أعطع عقمية عخفيا التاريخ، كقج تخؾ لشا البيخكني أعطػع كأكسػع كتػاب فػي 
 عمع السعادف كىػ )كتاب الَجَساِىخ في معخفة الَجَػاىخ(.

حجػػار الكخيسػػة، كتسكػػغ عػػغ كقػػج اختػػخع أكؿ جيػػاز لؿيػػاس الػػػزف الشػػػعي لمسعػػادف كاأل
شخيقو معخفة الػزف الشػعي بجقػة لثسانيػة عذػخ حجػًخا كخيًسػا، كمعػجًنا كفمػدِّا، ككػاف أكؿ 
مغ ميَّد بيغ السعادف كالفمدات، حيث استخجـ كمسة السعجف لػصف األحجار الكخيسة، 

 ككمسة الِفِمد لػصف الحىب كالفزة كالحجيج كالدئبق.
، كىػػػػ يعػػػج السؤسػػػذ الحؿيقػػػي لعمػػػع الجيػلػجيػػػا، كيبػػػجك كالعػػػالع السػسػػػػعي ابػػػغ سػػػيشا

 إسيامو مغ خالؿ كتابو الذفاء، في الجدء الخاص بالسعادف كالطػاىخ الجػية .
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كشػياب الػػجيغ أبػػ العبػػاس أحسػج بػػغ يػسػف التيفاشػػي صػاحب )كتػػاب أزىػار األفكػػار 
سػػة مػػا ىػػػ(، كيعػػج كتابػػو مػػع كتػػاب البيخكنػػي ق ٔ٘ٙفػػي جػػػاىخ األحجػػار(، كالستػػػفى )

 كصل إليو العمساء السدمسػف في عمع السعادف.
يع بغ سػاعج البخػارؼ السعػخكؼ بػابغ األكفػاؼ الستػػفى سػشة ) ىػػ(،  ٜٗٚودمحم بغ إبخـا

صاحب كتاب نخب الػحخائخ فػي أحػػاؿ الجػػاىخ. كلقػج سػبق عمسػاء السدػمسيغ عمسػاء 
ث عطػػيع، الغػػخب بشحػػػ سػػتة قػػخكف فػػي مجػػاؿ عمػػع السعػػادف، ككػػاف لسػػا تخكػػػه مػػغ تػػخا

 أكبخ األثخ في نيزة أكربا كتقجميا في ىحا السجاؿ.
عمػػع التشطػػيع كاإلدارة: بػػخع السدػػمسػف فػػي كػػل السجػػاالت، كمشيػػا التشطػػيع اإلدارؼ، فقػػج 
اقتزى ؾياـ الجكلة اإلسالمية أف يكػػف ليػا تشطيسيػا اإلدارؼ الخػاص بيػا، الػحؼ يقػـػ 

أحكاـ الذػخيعة كالحفػاظ عمييػا، كقػج مػخَّ  بتشفيح سياساتيا العامة، كالؿياـ بتصبيق كتشفيح
 عمع اإلدارة كالشطاـ اإلدارؼ اإلسالمي بالعجيج مغ السخاحل.

كفي عيج عسخ بغ الخصػاب، اتدػعت الجكلػة اإلسػالمية، كازدادت الحاجػة إلػى تصػػيخ 
 -رضػػػي هللا عشػػػو-الشطػػػاـ اإلدارؼ اإلسػػػالمي لػػػيالئع األكضػػػاع الججيػػػجة، فقػػػاـ عسػػػخ 

دارؼ فػػػػػي الجكلػػػػػة اإلسػػػػػالمية، فػضػػػػػع التػػػػػاريخ اليجػػػػػخؼ، كأنذػػػػػأ بتصػػػػػػيخ الجيػػػػػاز اإل
 الجكاكيغ، كمشيا ديػاف اإلنذاء لحفع الػثائق الخسسية، كديػاف العصاء كالجشج.

كفػػػي عيػػػج الجكلػػػة األمػيػػػة ضيػػػخت دكاكيػػػغ ككضػػػائف ججيػػػجة لسػاجيػػػة اتدػػػاع نصػػػاؽ 
حبػػػاس لمشطػػخ فػػػي اإلدارة، فطيػػخت دكاكيػػغ الخػػػاتع، كالذػػخشة، كالبخيػػػج، كالحدػػبة، كاأل

 السطالع كالزياع.
كمع بجاية عيج الجكلة العباسية استقخ نطاـ الػزارة لسدػاعجة الخميفػة فػي إنجػاز شػئػف 
الجكلػة. كلكػي يتحقػق ضػساف الجقػة فػػي اإلدارة، كػاف ىشػاؾ مفيػـػ الخقابػة اإلداريػة فػػي 

 الجكلة، كتع كضع أساس مذخكعية ىحه الخقابة مغ خالؿ:
تيػػػة، أك محاسػػػبة الػػػشفذ، كبسقتزػػػاىا يػجػػػب اإلسػػػالـ عمػػػى اإلندػػػاف أكاًل: الخقابػػػة الحا

 السدمع ضخكرة مخاجعة نفدو كمحاسبتيا.
ثانًيا: رقابة األمة; فاألمػة رقيبػة عمػى كػل مدػئػؿ فػي مػقعػو كمشرػبو، ال يحػل لألمػة 

 أف تتخمى عغ تمظ السخاؾبة.
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خائػو، كىػػ مدػئػؿ إف ثالًثا: رقابة الحاكع; فالحاكع رقيب عمى مغ دكنو مػغ كزرائػو كأم
خ في ذلظ، كىػ يقـػ بيحه الخقابة مغ خالؿ األجيدة السعاكنة لو.  قرَّ

كىكػػحا سػػاىع اإلسػػالـ كحزػػارتو الدػػامية فػػي إرسػػاء أىػػع األسػػذ كالقػاعػػج فػػي ميػػجاف 
اإلدارة، كالشطػاـ اإلدارؼ، فدػػبق بػػحلظ العجيػػج مػػغ الػػشطع اإلداريػػة التػػي كضػػعيا غيػػخىع 

 مغ البذخ.
=============== 

 العالقات الجولية في الحزارة اإلسالمية
قجـ اإلسالـ لمسجتسع البذخػ أسًدا لمحياة، َتْكُفل الدػالمة ليػحا السجتسػع، كإف اختمفػت 

 عقائج الجكؿ كأديانيا.
فػػػػػػشطع التعػػػػػػاكف بػػػػػػيغ األمػػػػػػع فػػػػػػي كػػػػػػل السجػػػػػػاالت الدياسػػػػػػية كاالقترػػػػػػادية كالثقاؼيػػػػػػة 

ـ الػشطع السشاسػبة لمت خؽيػف مػغ كيػالت الحػخكب، ككػاف مػا قجمػو كاالجتساعية، كسػا قػجَّ
اإلسالـ في مجػاؿ العالقػات الجكليػة ىػػ أكؿ تعميسػات سػامية فػي ىػحا السجػاؿ عخفتيػا 

 البذخية.
 الجانب الدياسي:

شخع اإلسالـ نطاـ السعاىجات، كالدفخاء، كتأميغ الخسل السبعػثيغ إلى الجكؿ األخخػ، 
 ككتب رسائل الجعػة ليحه الجكؿ.

 رادؼ:الجانب االقت
أباح اإلسالـ التعامل بالعسمة الفارسية كالخكمية في بجاية األمػخ; حتػى تػع إنتػاج عسمػة 
إسػػػالمية خالرػػػة تػػػجريجيِّا، كسػػػا سػػػسح بالتجػػػارة الحػػػخة، فكػػػاف التجػػػار غيػػػخ السدػػػمسيغ 
يػػػجخمػف بتجػػػارتيع العػػػالع اإلسػػػالمي، كعمػػػييع أف يػػػجفعػا بعػػػس السػػػاؿ، كىػػػػ مػػػا كػػػاف 

لتجػػػار السدػػػمسػف يػػػجفعػف عشػػػجما يػػػجخمػف أرًضػػػا غيػػػخ يعػػػخؼ بالعذػػػػر، كسػػػا كػػػاف ا
 إسالمية بتجارتيع.
 الجانب االجتساعي:

أبػاح اإلسػالـ لمسدػمسيغ أف يػأكمػا شعػاـ أىػػل الكتػاب )الييػػد كالشرػارػ( مػغ غيػخ مػػا 
حػـخ هللا، كأف يقػػجمػا ليػع مػػغ شعػػاميع. كأبػاح لمسدػػمسيغ أف يتدكجػػا مػػغ ندػػائيع، كأف 
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كعجالة، كأف يدالسػىع ما لع يطيػخ مػشيع عػجكاف أك خيانػة،  يتعاممػا معيع ببخ كصجؽ
 كأف يكػنػا مشيع عمى ححر.

 الجانب الثقافي:
أحػػل اإلسػػالـ لمسدػػمسيغ أف يتبػػادلػا الثقافػػات مػػع غيػػخ السدػػمسيغ، كأف يتعمسػػػا لغػػاتيع، 
بذػخط أف يكػػف تبػادؿ الثقافػات بسػا ال يتعػارض مػع قػاعػج الذػخع اإلسػالمي الحشيػف، 

جنا السدمسيغ األكائل يتعمسػف لغػات غيػخ السدػمسيغ، لشذػخ اإلسػالـ، كليػأمشػا كليحا كج
 مكخ أىل ىحه المغات بيع كسا تخجسػا كتًبا كثيخة بمغات مختمفة إلى المغة العخبية.

 الحخكب:
كضػع اإلسػػالـ لمحػػخب كالدػمع قػاعػػج كنطًسػػا دؾيقػة، أنقػػحت البذػػخية مػغ أىػػػاؿ الرػػخاع 

 بادغ أخالؾية في مجاؿ الحخب لع تعخفيا البذخية مغ قبل.كالجمار، كأتى اإلسالـ بس
================ 

 الشعام التذخيعي في الحزارة اإلسالمية
لقج جاء اإلسالـ بتذخيعات كقػػانيغ حفطػت لمشػاس حقػػقيع، كضػسشت ليػع الفػالح فػي 

 الجنيا كاآلخخة. كالسرادر األساسية لمتذخيع اإلسالمي ىي:
 القخآف الكخيع

لكخيع ىػ السرجر األكؿ لمتذخيع اإلسالمي، قاؿ تعالى: }كأف احكع بيػشيع بسػا القخآف ا
 [.ٜٗأندؿ هللا{ ]السائجة: 

كشخع هللا ال يأتيو الباشل مغ بيغ يجيو كال مغ خمفو تشديػل مػغ حكػيع حسيػج، كلػحلظ ال 
يجػز ألحج أف يتخكو كيحكػع بسػا سػػاه، ككػل مػغ جػاء بتذػخيع يخػالف شػخع هللا ؼيحػل 

 ـ هللا، أك يحـخ ما أحل هللا، فيػ خارج عغ السمة.ما حخَّ 
كلقج اعتبخ هللا عد كجل السذخعيغ آليًة ُيعبجكف مغ دكنو، كلقػج شػخح الشبػي صػمى هللا 
عميػػو كسػػمع ىػػحا األمػػخ لعػػجؼ بػػغ حػػاتع عشػػجما دخػػل عميػػو )، كىػػػ يقػػخأ قػلػػو تعػػالى: 

بػانيع أرباًبػا مػغ دكف هللا كالسدػيح ابػغ  مػخيع كمػا أمػخكا إال ليعبػجكا }اتخحكا أحبارىع كـر
 [.ٖٔإلًيا كاحًجا ال إلو إال ىػ سبحانو عسا يذخكػف{ ]التػبة: 

ككاف عجؼ قج دخل الشرخانية في الجاىمية كُأسخت أختو كجساعة مغ قػمو، ثع أشمق 
رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسػمع سػخاح أختػو، فخجعػت إلػى أخييػا، فخغبتػو فػي اإلسػالـ 
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هللا صػمى هللا عميػو كسػمع :، فقػاؿ عػجؼ لسػا سػسع الشبػي يتمػػ كفي القػجـك عمػى رسػػؿ 
مػػا  ىحه اآلية: إنيع لع يعبجكىع. فقاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع : )بمى، إنيػع حخَّ

 ]أحسج كالتخمحؼ[. عمييع الحالؿ، كأحمػا ليع الحخاـ، فاتبعػىع، فتمظ عبادتيع إياىع(
ػا كإمػا ضػسغ القػاعػج العامػة التػي كالقخآف الكخيع لع يتػخؾ شػيًئا إال ذكػخ ح كسػو إمػا نرِّ

جاءت ؼيو لسا يجج مغ أمػر في كل عرخ مغ العرػر، قاؿ تعػالى: )مػا فخششػا فػي 
 [.ٖٛالكتاب مغ شيء( ]األنعاـ: 

 كالقخآف الكخيع بو نػعاف مغ األحكاـ:
أحكاـ ثابتة كردت فييا نرػص قخآنية، كىحه ال دخل لمعقل فييا إال االستشباط مػغ  -

 الشرػص كتػجيييا.
قػاعػػػج عامػػػة غيػػػخ ثابتػػػة، لمقػػػادريغ عمػػػى االسػػػتشباط حػػػق االجتيػػػاد فييػػػا، ككضػػػع  -

 الشطخيات كالقػاعج، بذخط أال يتعارض ذلظ مع القػاعج العامة لإلسالـ.
كمػػػػغ ىػػػػحه القػاعػػػػج العامػػػػة غيػػػػخ الثابتػػػػة، مػػػػا جػػػػاء بػػػػو اإلسػػػػالـ فػػػػي مجػػػػاؿ الدياسػػػػة 

 كاالقتراد كغيخ ذلظ.
 الرحيحة: الدشة الشبػية

كىػػي السرػػجر الثػػاني لمتذػػخيع اإلسػػالمي بعػػج القػػخآف الكػػخيع، قػػاؿ تعػػالى: }كمػػا آتػػاكع 
[ . كقػػػاؿ تعػػػالى: }فػػػال كربػػػظ ال ٚالخسػػػػؿ فخػػػحكه كمػػػا نيػػػاكع عشػػػو فػػػانتيػا{ ]الحذػػػخ: 

يؤمشػػػف حتػػى يحكسػػػؾ ؼيسػػا شػػجخ بيػػشيع ثػػع ال يجػػجكا فػػي أنفدػػيع حخًجػػا مسػػا قزػػيت 
 [. كلحلظ يجب عميشا أف نحتكع إلى سشة الخسػؿ٘ٙكيدمسػا تدميًسا{ ]الشداء: 

) فػػي األمػػػر التػػي ال نجػػج ليػػا حكًسػػا ضػػاىًخا فػػي القػػخآف الكػػخيع، كأف نخضػػى بيػػا دكف 
شظ، كال تحخج; ألف الدشة إما أف تبيغ أحكاًما مػجػػدة فػي القػخآف، أك تفرػل أحكاًمػا 

لرػػمػات كأمخنػػا بيػػا، عامػػة مجسمػػة ؼيػػو، أك تػػأتي بأحكػػاـ ججيػػجة، فسػػثاًل ذكػػخ القػػخآف ا
كلكشػػو لػػع يػػحكخ عػػجد ركعاتيػػا، كال ىيئاتيػػا كال شخيقػػة أدائيػػا، فجػػاءت الدػػشة ككضػػحت 

 ذلظ بالتفريل، كغيخ ذلظ كثيخ في أمػر العبادات كالسعامالت.
 اإلجساع

ال خالؼ بػيغ العمسػاء عمػى أف اإلجسػاع مرػجر مػغ مرػادر التذػخيع اإلسػالمي بعػج 
 عميػو كسػمع  ، كاإلجسػاع ىػػ اتفػاؽ السجتيػجيغ مػػغ كتػاب هللا كسػشة رسػػلو  صػمى هللا
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أمػة رسػػؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػمع فػي عرػخ مػغ العرػػر بعػج كفاتػو ) عمػى حكػػع 
شػخعي اجتيػػجكا ؼيػػو لػيذ ؼيػػو نػػز مػغ الكتػػاب أك الدػػشة، كال إجسػاع عشػػج الفقيػػاء إال 

 بدشج مغ كتاب هللا كسشة رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع :.
ف ىع العمساء العػارفػف بأدلػة الفقػو مػغ القػخآف كالدػشة كآراء العمسػاء، ككيؽيػة كالسجتيجك 

اسػػػتخخاج كاسػػػتشباط األحكػػػاـ، كلقػػػج استذػػػيج العمسػػػاء عمػػػى أف اإلجسػػػاع مرػػػجر مػػػغ 
مرادر التذخيع بعجة أدلة مغ القخآف كالدشة; أما أدلة القخآف فسشيا قػلو تعالى: }كمػغ 

يػػجػ كيتبػػع غيػػخ سػبيل السػػؤمشيغ نػلػػو مػػا تػػػلى يذػاقق الخسػػػؿ مػػغ بعػػج مػػا تبػيغ لػػو ال
[. كسػػبيل السػػؤمشيغ الحػػق ىػػػ مػػا اتفػػق ٘ٔٔكنرػػمو جيػػشع كسػػاءت مرػػيًخا{ ]الشدػػاء: 

 عميو السجتيجكف مشيع.
كأما أدلة الدشة: فقج كردت أحاديث كثيخة صحيحة; مشيا قػلو صمى هللا عميػو كسػمع : 

هلل تعػػالى، كالشرػػح ألئسػػة )ثػػالث ال يغػػل عمػػييغ قمػػب امػػخغ مدػػمع: إخػػالص العسػػل 
السدػػمسيغ، كلػػدـك جسػػاعتيع( ]ابػػغ ماجػػو[. كقػػاؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )يػػج هللا مػػع 

 الجساعة، كمغ شح; شح في الشار( ]التخمحؼ[.
 الؿياس

كىػػػ السرػػجر الخابػػع مػػغ مرػػادر التذػػخيع اإلسػػالمي بعػػج كتػػاب هللا كسػػشة رسػػػؿ هللا 
 صمى هللا عميو كسمع كاإلجساع.

ت امخأة إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسػمع فقالػت: إف أمػي نػحرت أف تحػج، كقج جاء
ي عشيا، أرأيت لػػ كػاف عمػى أمػظ ديػغ،  فساتت قبل أف تحج، أفأحج عشيا? قاؿ: )ُحجِّ
أكشػػت َقاِضػػػَيِتِو?(. قالػػػت: نعػػع، قػػػاؿ: )فاقزػػػػا الػػػحؼ هلل، فػػإف َدْيػػػَغ هللا أحػػػق بالػفػػػاء( 

استخجاـ الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع لمؿياس، فقج  ]متفق عميو[. فيحه الحادثة تػضح
قػػاس أمػػخ الحػػج عمػػى أمػػخ آخػػخ، كىػػػ قزػػاء الػػجيغ، فػػإف كانػػت تدػػتصيع أف تقزػػي 

 الجيغ عغ أميا، فيي تدتصيع أف تحج عشيا.
فالسجتيػػج إذا قابمتػػو مدػػألة كلػػع يجػػج ليػػا حػػاًل أك حكًسػػا صػػخيًحا فػػي كتػػاب هللا كسػػشة 

ع :، كلػع يكػغ فػي ىػحه السدػألة إجسػاع مػغ الفقيػاء، لػػع رسػػؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػم
يكغ أمامو إال أف يبحث عغ مدألة شبيية بيا، كحكسيا معخكؼ، كتػجج عمػة )سػبب( 
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تجسػع بيشيسػا، فػإف حكػع السدػألة السجيػلػة يكػػف حكػع السدػألة السعمػمػة الحكػع، كىػحا 
 ىػ الؿياس.

ف عمػػى حجيتػػو بالكتػػػاب كجسيػػػر الفقيػػاء مجسعػػػف عمػػػى أف الؿيػػاس حجػػة، كيدػػػتجلػ 
كالدػػشة كأفعػػاؿ الرػػحابة، فأمػػا أدلػػة القػػخآف ؼيقػػػؿ هللا عػػد كجػػل: }يػػا أييػػا الػػحيغ آمشػػػا 
أشيعػػػا هللا كأشيعػػػا الخسػػػؿ كأكلػػي األمػػخ مػػشكع فػػإف تشػػازعتع فػػي شػػيء فػػخدكه إلػػى هللا 

[. ٜ٘كالخسػػؿ إف كشػػتع تؤمشػػف بػػاّلل كاليػـػ اآلخػػخ ذلػظ خيػػخ كأحدػغ تػػأكياًل{ ]الشدػػاء:
كرد األمخ إلى هللا كرسػلو معشاه أف ُيخجػع مػا ؼيػو خػالؼ إلػى كتػاب هللا كسػشة رسػػلو  
صمى هللا عميو كسمع  ، ؼيقاس ما ليذ ؼيو حكع عمى ما ؼيو حكع، لػجػد عمػة تجسػع 

 بيشيسا.
كأما األدلة عميو مغ الدشة الشبػية السصيخة فكثيخة، مشيا الحػجيث الػحؼ ذكخنػاه فػي أكؿ 

 -رضػػػي هللا عػػػشيع-اس، كأمػػػا أفعػػػاؿ الرػػػحابة، فسشيػػػا أف الرػػػحابة الكػػالـ عػػػغ الؿيػػػ
خميفػػة كبػػايعػه، ألف الشبػػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمع  -رضػػي هللا عشػػو-اختػػاركا أبػػا بكػػخ 

اختػػاره إلمامػػػة الرػػػالة كإمػػػامتيع فييػػػا، فقػػاس السدػػػمسػف اإلمامػػػة العامػػػة عمػػػى إمامػػػة 
 خ دنيانا?!الرالة، كقالػا: اختاره ألمخ ديششا أفال نختاره ألم

كاإلجساع كالؿيػاس يحتاجػاف إلػى جيػج كبيػخ كاجتيػاد مزػٍغ مػغ العمسػاء فػي اسػتخخاج 
األحكػػاـ، كسػػػا أضػػػاؼ العمسػػػاء مرػػػادر كأدلػػػة أخػػػخػ السػػػتشباط األحكػػػاـ، كالسرػػػمحة 
السخسػمة، كاالستحدػػاف، كاالسترػػحاب، كشػخع مػػغ قبمشػػا، مػػا لػع يخػػالف شػػخعشا، كقػػػؿ 

لذػخيعة، كىكػحا يتزػح مػجػ تسيػد الجانػب التذػخيعي الرحابي إذا كاف مالئًسا لػخكح ا
 في اإلسالـ، كأثخه في بشاء حزارتو.

============== 
 الشعام القزائي في الحزارة اإلسالمية

كانػػت امػػخأة مػػغ بشػػي مخػػدـك تدػػتعيخ مػػغ الشػػاس أمتعػػتيع ثػػع تشكخىػػا، فحكػػع رسػػػؿ هللا 
أىميا أف يدتغمػا ُحبَّ رسػػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع بقصع يجىا تشفيًحا لحج هللا، فأراد 

ألسامة بغ زيج، فصمبػا مغ أسامة بغ زيج أف يذفع ليا عشج رسػػؿ هللا صػمى هللا عميػو 
كسػػمع :; ليشقػػحىا مػػغ إقامػػة الحػػج عمييػػا، لكػػغ الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع غزػػب 

تخكػػه، غزًبا شجيًجا، كقاؿ: )إنسا أىمظ الحيغ قبمكع أنيع كانػا إذا سػخؽ فػييع الذػخيف 
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كإذا سخؽ فييع الزػعيف أقػامػا عميػو الحػج، كأيػع هللا، لػػ أف فاشسػة بشػت دمحم سػخقت; 
 لقصعت يجىا( ]الجساعة[.

كىكحا ضخب الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع مػثاًل فػي تحقيػق العػجؿ فػي السجتسػع، فشبػح 
السحابػػاة كالػسػػاشة ككضػػع االعتبػػار لػػبعس الشػػاس دكف بعػػس، كقػػج بمػػغ مػػغ حػػخص 

عمى إقامة العجؿ أف حػحر مػغ الطمػع كجعمػو ضمسػات يػـػ الؿيامػة، قػاؿ صػمى اإلسالـ 
 هللا عميو كسمع : )اتقػا الطمع فإف الطمع ضمسات يـػ الؿيامة( ]مدمع[.

 الفخؽ بيغ الحكع كالقزاء:
الحكع ىػ ما يقـػ بو الحاكع لتحقيق العجالة في الشاس كيذسل كل نػاحي حياة األمة، 

في الخرػمات بيغ الشاس بسا يأمخ بو الذػخع إلداًمػا. كمعشػى أما القزاء فيػ الفرل 
ىحا أف القزاء يتع بعج كجػد مشازعات، أك ضبط أحج الخارجيغ عمػى القػانػف متمبًدػا 
بجخيسػػة، كتقجيسػػو إلػػى القاضػػي، ليفرػػل فػػي األمػػخ بسػػا تقتزػػيو الذػػخيعة اإلسػػالمية، 

 كتكػف أحكاـ القاضي كاجبة التشفيح.
 الفتػػ كالقزاء:

فتػػ أعع كأشسل مغ القزاء، ألف الفتػػ ال تحتاج إلػى إجػخاءات معيشػة، كيكفػي أف ال
يخسل الدائل إلى العالع، ؼيجيب عغ سؤالو، كالقاضي ال يدأؿ كال يدتفتي في مدائل 
العبػػادات، أمػػػا السفتػػي ؼيجيػػػب عػػػغ كافػػة التدػػػاؤالت، كيشرػػػح كيخشػػج، لكشػػػو ال يسمػػػظ 

 ضي.معاؾبة السقرخيغ في أدائيا مثل القا
 القزاء كالشطع القزائية:

تتستػػػػع الجكلػػػػة السدػػػػمسة بسجسػعػػػػة مػػػػغ السؤسدػػػػػات، كالقزػػػػاء جػػػػدء ىػػػػاـ مػػػػغ ىػػػػػحه 
السؤسدػػات، لتحقيػػق العجالػػة كإخزػػاع الجسيػػع لذػػخائع اإلسػػالـ كآدابػػو، كجػػاء اإلسػػالـ 
بػػشطع قزػػائية فخيػػجة لػػع يعخفيػػا العػػالع مػػغ قبػػل مػػغ أىسيػػا: القزػػاء، كالذػػخشة، كنطػػاـ 

 الشطخ في السطالع. الحدبة، كنطاـ
 تاريخ القزاء في اإلسالـ:

لقػػػج كػػػاف الخسػػػػؿ صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع حػػػاكع الجكلػػػة كقاضػػػييا األكؿ، كقػػػج أمػػػخه هللا 
تعالى بحلظ قائاًل: }كأف احكع بيشيع بسا أندؿ هللا كال تتبػع أىػػاءىع كاحػحرىع أف يفتشػػؾ 
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}إنػػا أندلشػػا إليػػظ الكتػػاب [. كقػػاؿ تعػػالى: ٜٗعػػغ بعػػس مػػا أنػػدؿ هللا إليػػظ{ ]السائػػجة: 
 [.٘ٓٔبالحق لتحكع بيغ الشاس بسا أراؾ هللا كال تكغ لمخائشيغ خريًسا{]الشداء: 

ككاف صمى هللا عميو كسمع يخسل نػاًبػا عشػو إلػى األمػاكغ البعيػجة يتػلػػف القزػاء، فقػج 
 -رضي هللا عشو-إلى اليسغ، َكعتَّاب بغ أسيج  -رضي هللا عشو-أرسل معاذ بغ جبل 

مكة، ككاف قبل أف يخسل القزاة يتػالىع بالشريحة كالسػعطة، كقج أكصػى الشبػي  إلى
ذات مػػخة، فقػػاؿ: )يػػػا  -رضػػي هللا عشػػو-صػػمى هللا عميػػو كسػػمع عمػػي بػػغ أبػػي شالػػب 

عمي، إذا جمذ إليظ الخرساف، فال َتْقِس بيشيسا حتى تدػسع مػغ اآلخػخ كسػا سػسعت 
 ]أحسج كأبػداكد كالتخمحؼ[. مغ األكؿ، فإنظ إذا فعمت ذلظ تبيغ لظ القزاء(

 السبادغ العامة لمقزاء في اإلسالـ
كانت السبادغ العامة لمقزاء في عيج الخسػؿ صمى هللا عميػو كسػمع ، كمػغ تبعػو مػغ 

 الخمفاء كاألمخاء غاية في الدسػ كاالرتقاء كالعطسة، كمغ مطاىخ ذلظ:
 القاضي يحكع كفًقا ألحكاـ الذخيعة اإلسالمية. -
غ الطمػػػع فػػػي القزػػػاء، فقػػػج قػػػاؿ صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع : )إف هللا مػػػع التحػػػحيخ مػػػ -

القاضي ما لع َيُجْخ )يطمع(، فػإذا جػار تبػخأ مشػو، كألدمػو الذػيصاف( ]الحػاكع كالبييقػي[. 
كقػػاؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )مػػغ شمػػب قزػػاء السدػػمسيغ حتػػى يشالػػو ثػػع غمػػب عجلػػو 

 فمو الشار( ]أبػ داكد[.َجْػره )ضمسو(، فمو الجشة، كمغ غمب جػره عجلو 
ابتعاد القاضي عغ كل ما قج يؤثخ عمى حكسو بالعجؿ، فيخاعى أف يكػف في أحدغ  -

حاالتو الشفدػية، بعيػًجا عػغ الجػػع كالعصػر، كالزػيق كالقمػق كالغزػب، حتػى ال يػؤثخ 
ذلػػػػظ فػػػػي عجالتػػػػو، قػػػػاؿ صػػػػمى هللا عميػػػػو كسػػػػمع : )ال يحكػػػػع أحػػػػجكع بػػػػيغ اثشػػػػيغ كىػػػػػ 

 [.غزباف( ]متفق عميو
تحخيع تقجيع الخشػة لمقاضي، أك قبػليا، كإذا قجميا الستيع، فممقاضػي أف يعاؾبػو بسػا  -

يػػخاه، كلػػحلظ فقػػج كػػاف قزػػاة اإلسػػالـ ال يدتزػػيفػف الخرػػـػ أك بعزػػيع، كال يقبمػػػف 
ضيافتيع كال ىجاياىع، حتى ال يكػف لػحلظ تػأثيخ عمػى قزػاء القاضػي، قػاؿ صػمى هللا 

عمى عسػل، فخزقشػاه رزًقػا، فسػا أخػح بعػج ذلػظ فيػػ ُغُمػػؿ(  عميو كسمع : )مغ استعسمشاه
 ]أبػ داكد[.
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كقػػاؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )لعػػغ هللا الخاشػػي كالسختذػػي كالػػخائر )أؼ الػػحؼ يعصػػي 
 الخشػة، كالحؼ يأخحىا كالػسيط بيشيسا(( ]أبػداكد كالتخمحؼ كابغ ماجو كأحسج[.

قػػاؿ:  -رضػػي هللا عشػػو-أنػػٍذ  تحػػحيخ الستخاصػػسيغ مػػغ الكػػحب فػػي االدعػػاء، فعػػغ -
سػػػئل رسػػػػؿ هللا صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع عػػػغ الكبػػػائخ، فقػػػاؿ: )اإلشػػػخاؾ بػػػاّلل، كعقػػػػؽ 

 الػالجيغ، كقتل الشفذ، كشيادة الدكر( ]البخارؼ[.
تحػػخِّؼ الرػػجؽ فػػي عػػخض القزػػية، فقػػج قػػاؿ ) لػػخجميغ اخترػػسا أمامػػو فػػي ميػػخاث  -

قػػػػاؿ صػػػمى هللا عميػػػػو كسػػػمع : )إنكػػػػع شػػػاؿ عميػػػو الػػػػدمغ، كلػػػيذ ألحػػػػج مشيسػػػا بيِّشػػػة، ف
، كإنسا أنا بذػخ، كلعػل بعزػكع يكػػف ألحػغ بحجتػو مػغ بعػس )أبمػغ(،  تخترسػف إليَّ
كإنسا أقزي بيشكع عمى نحػ ما أسسع، فسغ قزيت لو مغ حق أخيو شيًئا فال يأخػحه، 
فإنسا أقصع لػو قصعػة مػغ الشػار يػأتي بيػا إسػصاًما )الحجيػجة التػي تحػخؾ بيػا الشػار( فػي 

شقػو يػـػ الؿيامػة(. ؼبكػى الػخجالف، كقػاؿ كػػل كاحػج مشيسػا: حقػي ألخػي. فقػاؿ رسػػػؿ ع
هللا صمى هللا عميو كسمع : )أما إذ قمتسا، فاذـبا فاقتدػسا ثػع تػخيػا الحػق )اقرػجا(، ثػع 
استيسا )أؼ ليأخح كل مشكسا ما تخخجو القخعة بعج القدسة(، ثع ليحمل كل كاحٍج مشكسا 

 مدمع[.صاحبو( ]أحسج كالبخارؼ ك 
أؼ أف الشػػاس يتحػػاكسػف إلػػى القاضػػي، ؼيجتيػػج ليػػع، كقػػج ال يرػػيب الحػػق، ؼيقزػػي 
ألحجىع بذيء ليذ مغ حقو، فحكع القاضي ىشا ال يحل ليػحا الذػخز أخػح مػا لػيذ 

 مغ حقو.
تقػػػجيع الرػػػمح عمػػػى القزػػػاء، كىػػػحا مػػػغ عطسػػػة القزػػػاء فػػػي اإلسػػػالـ، ألف حكػػػع  -

الرػمح بػػيغ السدػػمسيغ جػائًدا فكػػاف البػػج أف القزػاء يػػػرث الزػغائغ كاألحقػػاد كمػػا داـ 
يأخػػح مكانػػػو إلصػػػالح مػػػا أفدػػجه الذػػػيصاف بػػػيغ الشػػػاس، قػػاؿ صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع : 
ـ حػػػالال أك أحػػػلَّ حخاًمػػػا( ]أصػػػحاب  )كالرػػػمح جػػػائد بػػػيغ السدػػػمسيغ، إال صػػػمًحا حػػػخَّ

 الدشغ[.
كُركػ عػػغ عسػػخ بػػػغ الخصػػاب أنػػو قػػػاؿ: ردكا الخرػػـػ حتػػى يرػػػصمحػا، فػػإف فرػػػل 

 القزاء )أحكاـ القزاء( يػرث بيشيع الزغائغ.
كمػغ عطسػػة اإلسػػالـ أنػػو أبػػاح لمقاضػػي أف يذػفع عشػػج أحػػج الستخاصػػسيغ ل خػػخ، فقػػج 
كرد أف كعب بغ مالظ شمب ديًشا لو كاف عشج أبي حجَرٍد، ككانا في السدػجج، فارتفعػت 
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ػ الخسػػؿ أصػاتيسا حتى سسعيسا رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كىػ في بيتػو، فشػاد
صمى هللا عميو كسمع كعب بغ مالظ، فقاؿ كعب: لبيظ يػا رسػػؿ هللا. فأشػار إليػو بيػجه 
أف ضػػع الذػػصخ مػػغ ديشػػظ )أؼ اتػػخؾ نرػػف ديشػػظ ألخيػػظ(. قػػاؿ كعػػب: قػػج فعمػػت يػػا 

 رسػؿ هللا فقاؿ الشبي صمى هللا عميو كسمع ألبي حجرد: )قع فاقزو( ]متفق عميو[.
 المي:شخؽ إثبات الحق في القزاء اإلس

شيادة الذيػد، ؼيذيج عمى الحق شاىجاف مسغ تخضػى شػيادتيسا، أك شػيادة رجػل  -
كامػػخأتيغ، قػػاؿ هللا عػػد كجػػل: }كاستذػػيجكا شػػييجيغ مػػغ رجػػالكع فػػإف لػػع يكػنػػا رجمػػيغ 
فخجل كامخأتاف مسغ تخضػف مغ الذػيجاء أف تزػل إحػجاىسا فتػحكخ إحػجاىسا األخػخػ{ 

التػػي تتعمػػق بػػالِعخض كالذػػخؼ، التػػي يمػػـد فييػػا [. كىػػحا فػػي غيػػخ القزػػايا ٕٕٛ]البقػخة:
 أربعة شيػد.

الػثػػائق السكتػبػػة كاألدلػػة األخػػخػ التػػي يدػػتخجميا القاضػػي بػػحكاء لمتػصػػل لمحكػػع  -
 الرحيح.

 ضػابط اختيار القزاة:
 ال يتػلى القزاء في الجكلة اإلسالمية إال مغ تػفخت ؼيو عجة شخكط، مشيا:

يتػػػلى قزػػاء السدػػمسيغ كػػافخ أك مجشػػػف أك فاسػػق أك اإلسػػالـ كالعقػػل كالبمػػػغ، فػػال  -
شفل صغيخ، كسا اشتخشػا العمػع بالكتػاب كالدػشة، كالػحكاء الػحؼ يدػاعجه عمػى التسييػد 

 بيغ الحق كالباشل.
الِعْمع بآيات األحكاـ كأحاديثيا كأدلتيا، كبػأقػاؿ الرػحابة، كباإلجسػاع، كبسػا اختمػف  -

 العخبية، كقادًرا عمى الؿياس كاالستشباط. العمساء ؼيو، كأف يكػف عالًسا بالمغة
سػػالمة الحػػػاس، مثػػل: الدػػسع كالبرػػخ كالمدػػاف حتػػى يدػػتصيع القاضػػي أف يالحػػع  -

 كأف يعبخ بيا، كال غشى لمقاضي عشيا.
العجالػػػػة: كىػػػػي أف يكػػػػػف القاضػػػػي متحمًيػػػػا بسكػػػػاـر األخػػػػالؽ، بعيػػػػًجا عػػػػغ ارتكػػػػاب  -

مػغ أفعػػاؿ الُفدػاؽ كال يتػػػلى القزػػاء الكبػائخ، غيػػخ مرػّخ عمػػى فعػل الرػػغائخ، فيػػحه 
 فاسٌق.

أف يكػف القاضي رجاًل، فال يجػز أف يتػلى القزاء امػخأة; ألنيػا ميشػة تحتػاج إلػى  -
الربخ كالسعاناة كعجـ االنفعاؿ، كشبيعة السخأة بعػاشفيا الخؾيقة، كانفعاليا الدػخيع كمػا 



 191 

غيػػخ مؤىمػػة يحػػجث ليػػا مػػغ حػػيس كنفػػاس كحسػػل ككضػػع كإرضػػاع، كػػل ذلػػظ يجعميػػا 
لمقزػػاء، كسػػػا أف شبيعػػة ىػػػحا السشرػػػب تتصمػػب االحتكػػػاؾ بجسيػػػر الشػػػاس، كالذػػػيػد 
، كالػكالء كأعػاف القزاة ككل ذلظ يتصمب السعاناة كاالنفخاد باألعػاف، كىػحا  كالخرـػ

 ال يميق بالسخأة.
كعشجما بمغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسػمع أف أىػل فػارس جعمػػا حػاكسيع ابشػة كدػخػ 

 )لغ يفمح قـػ كلَّػا أمخىع امخأة( ]البخارؼ[.قاؿ: 
 سخعة الحكع في القزايا:

 ال يجػز لمقاضي تأجيل الحكع في قزية إال في حاالت ثالث:
 لمرمح بيغ الستخاصسيغ. -
 إذا شمب السجعى ميمة ليأتي بسديج مغ األدلة السؤيجة لحقو. -
 ػ كالجقة.إذا كاف لجػ القاضي شظ، يتصمب مديًجا مغ البحث كالتحخ  -

 األجيدة السعاكنة لمقاضى:
الذػػخشة: كىػػػي مػػػغ الػضػػائف اإلسػػػالمية القجيسػػػة، ككانػػػت تدػػاعج القاضػػػي فػػػي تشفيػػػح 
الحكع الحؼ يرجره ضج السحنبيغ. كيبجأ تاريخ الذػخشة بعيػج عسػخ بػغ الخصػاب الػحؼ 

 كاف يتفقج أحػاؿ الشاس بشفدو في الميل كيصارد السشحخفيغ .
تقػػـػ بػػاألمخ بػػالسعخكؼ كالشيػػي عػػغ السشكػػخ بتكميػػف مػػغ  جيػػاز الحدػػبة: كىػػع جساعػػة

الحػاكع السدػػمع، فالسحتدػب يسشػػع الغػر فػػي األسػػاؽ كيخاقػػب السػػازيغ، كيصػػػؼ عمػػى 
الخبػازيغ كالرػػشاع لػيالحع جػػػدة السشتجػات، كيخاقػػب األفػخاح كالسػػآتع ليسشػع مػػا يحػػجث 

شػػاس بالرػػػمػات فييػػا مػػغ مشكػػخات، كيحػػػارب الخبػػا، كيصالػػب بدػػجاد الػػػجيػف، كيػػأمخ ال
الخسذ فػي أكقاتيػا...إلخ. كإجسػااًل فقػج كانػت كضيفػة السحتدػب مػغ الػضػائف السيسػة 
التي تتغمغػل فػي السجتسػع، كتػشطع التعػامالت بػيغ الشػاس كتحفػع حقػػقيع، بسػا يخضػي 

 هللا كرسػلو.
جيػػاز السطػػالع: كىػػحا الجيػػاز مػػغ مفػػاخخ القزػػاء اإلسػػالمي، فقػػج كضػػع ىػػحا الجيػػاز 

عشػػػو القزػػػاة مػػػغ قزػػػايا، كػػػأف تكػػػػف القزػػػية مترػػػمة بكبػػػار القػػػـػ لكػػػل مػػػا يعجػػػد 
أصػحاب الدػػمصة كالشفػػذ، فػػال يدػػتصيع القاضػي فػػخض نفػػػذه كالحكػع ضػػجىع، ؼيكمػػف 
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كالػػي السطػػالع بأخػػح الحػػق مػػشيع لرػػاحبو، كلػػحلظ فػػػالي السطػػالع البػػج أف يكػػػف عمػػى 
 درجة عطيسة مغ الييبة كالتقػػ، كسعة العمع.

سطالع بعج إنذائو، فأحياًنا كاف الخمفاء أنفديع يقػمػف بسيسػة كالػي كقج تصػر ديػاف ال
السطالع، كىحا مذيػر عغ الخمفاء الخاشجيغ كالخمفاء األمػييغ كالعباسييغ، كمسا يخكػ 
فػػي ذلػػظ أف الخميفػػة العباسػػي السػػأمػف جمػػذ لمسطػػالع يػًمػػا، فكػػاف آخػػخ مػػغ تقػػجـ إليػػو 

يػا أميػخ السػؤمشيغ. فقػاؿ ليػا: كعميػظ الدػالـ امخأة، فجخمت عميو كقالت: الدػالـ عميػظ 
يا أمة هللا، تكمسػي فػي حاجتػظ. فأخبختػو أف ابشػو قػج اغترػب مشيػا أرضػيا، فحػجد ليػا 

 مػعًجا تأتي ؼيو، كيحزخ خرسيا أماميا.
، كضمػػػت السػػػخأة  فمسػػا كػػػاف اليػػػـػ السحػػػجد، أْحزػػػَخ الَخْرػػَع، فأجمدػػػيا كجمػػػذ الخرػػػـػ

ل )كزيػخ السػأمػف(: عمػى ِرْسػِمِظ )أؼ ميػاًل(، إنػو تتحجث برػت عاٍؿ، فقاؿ ليا الفز
ابػغ أميػخ السػػؤمشيغ. فقػاؿ لػو السػػأمػف: دعيػا فػػإف الحػق أنصقيػا، كالباشػػل أخخسػو. ثػػع 
قزػػى ليػػا بػػخدِّ َضػػْيَعِتيا، كحػػبذ ابشػػو. كىكػػحا كػػاف لجيػػاز السطػػالع أثػػخ كبيػػخ فػػي رفػػع 

 ت مشدلتيع.الطمع كانتذار العجؿ، كتصبيق الذخيعة عمى الجسيع، ميسا كان
 التذخيع كالقزاء بيغ الحاضخ كالسدتقبل:

اجتيج عمساء السدمسيغ عمى مخ العرػر في استخخاج األحكاـ كالتذخيعات مغ خالؿ 
القػػخآف كالدػػشة، لكػػغ السدػػمسيغ فػػي العرػػخ الحاضػػخ نتيجػػة لتػػأخخىع بػػجءكا يدػػتػردكف 

نتيجػػة ليػػحه القػػػانيغ القػػػانيغ الغخبيػػة التػػي ثبػػت فذػػميا، فعػػعَّ الفدػػاد كانتذػػخ الطمػػع، ك 
أصبحت مصالبة الشاس بحقػقيع كرفع السطالع إلى القزاء أمػًخا صػعًبا، ألف إجػخاءات 
السحاكع كالقزاء بصيئػة كمعقػجة، فمػيذ ىشػاؾ سػخعة لمفرػل فػي السشازعػات، كسػا ىػػ 

 شأف القزاء اإلسالمي كسا عخفشا.
خبػخة شػيمػة فػي التحايػل  كسا أف لمسحاميغ الحيغ ال يخاعػف ضػسائخىع، كال يخاقبػػف هللا

عمػى القػانػف كقمػب الحقػائق باسػتغالؿ الثغػخات السػجػػدة فػي القػػانيغ، إلػى جانػب أف 
كثػػخة تأجيػػل القزػػايا يكمػػف الشػػاس أمػػػااَل كثيػػخة، كال يشػػاؿ صػػاحب الحػػق حقػػو سػػخيًعا، 
كسػػػػا ال يشػػػػاؿ السخصػػػػئ عقػبتػػػػو سػػػػخيًعا. مسػػػػا يػػػػؤدؼ إلػػػػى مػػػػػت العجالػػػػة مػتػػػػًا بصيًئػػػػا 

 غ حياة السدمسيغ.كضياعيا م
============ 
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 الجانب العدكخي في الحزارة اإلسالمية
 مفيـػ الجياد كمكانتو في اإلسالـ

الجيػػاد ىػػػ بػػحؿ الجيػػج فػػي الػػجفاع عػػغ محػػاـر اإلسػػالـ ضػػج أعجائػػو، كأعمػػى الجيػػاد 
كأشػػخفو الجيػػاد بػػالشفذ كالسػػاؿ فػػي سػػبيل هللا، كىػػػ فػػخض عػػيغ عمػػى كػػل مدػػمع بػػالغ 

إذا احتػػاج الجيػػاد إليػػو، كػػأف ُيحتػػل بمػػج إسػػالمي، كإال فيػػػ فػػخض  عاقػل سػػميع الجدػػج،
 كفاية، إذا قاـ بو بعس السدمسيغ سقط اإلثع عغ الباقيغ.

كلمجياد مكانة سػامية فػي اإلسػالـ، فيػػ ذركة سػشاـ اإلسػالـ، كىػػ التجػارة الخابحػة مػع 
عػػحاب ألػػيع.  هللا، قػػاؿ تعػػالى: }يػػا أييػػا الػػحيغ آمشػػػا ىػػل أدلكػػع عمػػى تجػػارة تشجػػيكع مػػغ

تؤمشػف باّلل كرسػلو كتجاىجكف في سبيل هللا بأمػالكع كأنفدكع ذلكع خيػخ لكػع إف كشػتع 
تعمسػف. يغفخ لكع ذنػبكع كيجخمكع جشات تجخؼ مغ تحتيا األنيار كمدػاكغ شيبػة فػي 

 [.ٕٔ-ٓٔجشات عجف ذلظ الفػز العطيع{ ]الرف: 
سػػػػمع :; فعشػػػػجما اقتػػػػخب كىػػػػحا السعشػػػػى فيسػػػػو أصػػػػحاب رسػػػػػؿ هللا صػػػػمى هللا عميػػػػو ك 

السذػػخكػف مػػغ السدػػمسيغ فػػي غػػدكة بػػجر، قػػاؿ ) ألصػػحابو: )قػمػػػا إلػػى جشػػة عخضػػيا 
الدػػساكات كاألرض(. فقػػاؿ عسيػػخ بػػغ الِحَسػػاـ األنرػػارػ: يػػا رسػػػؿ هللا، جشػػة عخضػػيا 
الدساكات كاألرض? قاؿ: )نعع(، قاؿ: َبػٍخ َبػٍخ )حدػًشا حدػًشا(. فقػاؿ الخسػػؿ صػمى هللا 

)كما يحسمظ عمػى قػػؿ َبػٍخ َبػٍخ ?(. قػاؿ: ال وهللا يػا رسػػؿ هللا، إال رجػاء عميو كسمع : 
أف أكػػف مػػغ أىميػػا، قػػاؿ: )فإنػػظ مػػغ أَْىِمَيػػا(. فػػأخخج عسيػػخ تسػػخات مػػغ جخابػػو، كجعػػل 
يأكل مشيا، ثع قاؿ: لػئغ أنػا حييػت حتػى آكػل تسخاتػي ىػحه إنيػا لحيػاة شػيمػة، ثػع ألقػى 

 كأحسج[.التسخات، كقاتميع حتى ُقتل. ]مدمع 
كالجياد اإلسالمي ال مكاف ؼيو لمعجكاف عمى حق اآلخخيغ في العقيجة، كال في الحياة، 
كليذ ؼيو إىجار ألؼ حق مػغ حقػػؽ أؼ إندػاف، إنسػا ىػػ جيػاد مػغ أجػل الػجيغ، مػغ 
أجل أف ترل رسالة هللا إلى األرض كميػا، كىػػ جيػاد لسػغ يقػف أمػاـ تبميػغ كمسػة هللا 

عػالى: }كقػاتمػىع حتػى ال تكػػف فتشػة كيكػػف الػجيغ كمػو هلل فػإف إلى الجنيا بأسػخىا قػاؿ ت
 [.ٖٜٔانتيػا فال عجكاف إال عمى الطالسيغ{ ]البقخة: 

كىكػػحا نػػخػ أف الجيػػاد فػػي اإلسػػالـ لمػػجفاع عػػغ العقيػػجة سػػػاء كػػاف السدػػمسػف يقػػاتمػف 
ى عػػجكِّا اعتػػجػ عمػػى بالدىػػع كمقجسػػاتيع، أك كػػانػا يحػػاربػف مػػغ عػػادػ دعػػػة هللا تعػػال
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كصجَّ الشاس عشيا، فػجب قتاليع لترل الجعػة إلى الشاس، كبعجىا يبقػى الشػاس أحػخاًرا 
 في الجخػؿ في اإلسالـ أك البقاء عمى ديشيع األكؿ فال إكخاه في الجيغ.

 أنػاع الجياد
 كقج ذكخ العمساء عجة أنػاع لمجياد، مشيا:

 جياد السذخكيغ:
مغ محاربتيع، حتى ترل تعػاليع اإلسػالـ  ، كلحلظ البج-تعالى-فيع يحاربػف ديغ هللا 

 [.٘إلى الشاس كافة. قاؿ تعالى: }قاتمػا السذخكيغ حيث كججتسػىع{ ]التػبة: 
 جياد السختجيغ:

 لسا مات رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع ارتج كثيخ مغ الؿبائل عغ اإلسالـ، فقاـ
رضي -ابغ الػليج  بسحاربتيع، فأرسل الجيػش بؿيادة خالج -رضي هللا عشو-أبػ بكخ 
لقتاليع، فيدميع في معخكة اليسامة، فسغ تخؾ ديغ اإلسالـ ككفػخ بػو، كجػب  -هللا عشو

قتالو كقتمو، قػاؿ تعػالى: }كمػغ يختػجد مػشكع عػغ ديشػو ؼيسػت كىػػ كػافخ فأكلئػظ حبصػت 
[. ٕٚٔأعسػػاليع فػػي الػػجنيا كاآلخػػخة كأكلئػػظ أصػػحاب الشػػار ىػػع فييػػا خالػػجكف{ ]البقػػخة: 

ؿ ديشو فاقتمػه( ]البخارؼ[.كقاؿ صمى هللا   عميو كسمع : )مغ بجَّ
 جياد البغاة:

كيقرج بيع الخارجػف مغ السدمسيغ عمى الحاكع السدمع العادؿ، أك الباغػف السعتجكف 
عمػػػى غيػػػخىع مػػػغ السدػػػمسيغ، إذا كانػػػت الجساعتػػػاف مدػػػمستيغ، كىشػػػا يجػػػب قتػػػاؿ الفئػػػة 

شائفتػاف مػغ السػؤمشيغ اقتتمػػا فأصػمحػا  الباغية; مشًعا لمفداد كعساًل بقػلو تعػالى: }كإف
بيشيسا فإف بغت إحجاىسا عمى األخخػ فقاتمػا التي تبغي حتػى تفػيء إلػى أمػخ هللا فػإف 

 [.ٜفاءت فأصمحػا بيشيسا بالعجؿ كأقدصػا إف هللا يحب السقدصيغ{ ]الحجخ: 
 جياد أىل الكتاب:

، كتب فييػا: )بدػع بعث رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع بخسالة إلى ىخقل عطيع ا لخـك
، سػالـ عمػى مػغ  هللا الخحسغ الخحيع، مغ دمحم عبػج هللا كرسػػلو إلػى ىخقػل عطػيع الػخـك
اتبػػػع اليػػػجػ، َأْسػػػِمْع َتْدػػػَمْع، أسػػػمع ُيْؤِتػػػَظ هللا أجػػػخؾ مػػػختيغ، فػػػإف تػليػػػت فػػػإف عميػػػظ إثػػػع 

كع أال نعبػج األريديَّْيغ )عامة الذعب(.. يا أىل الكتاب تعالػا إلى كمسة سػاء بيششػا كبيػش
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إال هللا كال نذػػخؾ بػػو شػػيًئا كال يتخػػح بعزػػشا بعًزػػا أرباًبػػا مػػغ دكف هللا فػػإف تػلػػػا فقػلػػػا 
 [.ٗٙاشيجكا بأنا مدمسػف{ ]آؿ عسخاف: 

لػع يدػتجب ىخقػػل كالػخـك معػػو لػجعػة رسػػؿ هللا صػػمى هللا عميػو كسػػمع :، فكػاف سػػقػط 
اإلسػػالـ بعػػج أف كقفػػػا حػػائاًل  إمبخاشػريػػة الػػخـك عمػػى يػػج السدػػمسيغ تسييػػًجا لشذػػخ دعػػػة

دكف كصػليا إلى قػميع، فػجب قتاليع حتى يدكؿ ىحا الحائل، فإف زاؿ فال إكػخاه فػي 
: -عػػد كجػػل-الػػجيغ، فيػػجخل اإلسػػالـ مػػغ شػػاء كيطػػل عمػػى ديشػػو مػػغ شػػاء. قػػاؿ هللا 

}قػػػاتمػا الػػػحيغ ال يؤمشػػػػف بػػػاّلل كال بػػػاليـػ اآلخػػػخ كال يحخمػػػػف مػػػا حػػػـخ هللا كرسػػػػلو كال 
جيشػف ديغ الحق مغ الحيغ أكتػا الكتػاب حتػى يعصػػا الجديػة عػغ يػج كىػع صػاغخكف{ ي

[. كالسدػػمسػف ال يبػػجءكف بالقتػػاؿ إال بعػػج التبميػػغ كاإلنػػحار، فػػإف دخػػل أىػػل ٜٕ]التػبػػة: 
 الكتاب اإلسالـ، أك قبمػا دفع الجدية، فال قتاؿ، كإف َأَبْػا حػربػا.

 جياد السشافقيغ:
اإلسالـ كيخفػف في صػجكرىع الكفػخ، كىػع مػجػػدكف فػي كػل  كالسشافقػف قـػ يطيخكف 

زماف كمكاف، ككاف مشيع جساعة في زمغ الخسػؿ صمى هللا عميو كسػمع يعيذػػف معػو 
في السجيشة السشػرة، كقػج أنػدؿ هللا فػييع سػػرة كاممػة ىػي سػػرة السشػافقػف، كقػج أمػخ هللا 

يغ كاغمػػع عمػػييع كمػػأكاىع جيػػشع بجيػػادىع قػػائاًل: }يػػا أييػػا الشبػػي جاىػػج الكفػػار كالسشػػافق
[. إال أف جيػػػاد السشػػػافقيغ يختمػػػف عػػػغ جيػػػاد غيػػػخىع، ٖٚكبػػػئذ السرػػػيخ{ ]التػبػػػة: 

 فجيادىع بالمداف كباإلنكار عمييع ما يفعمػف كبإقامة الحجكد فييع.
 دكافع الحخب عشج السدمسيغ

 رد العجكاف:
تعتػػػػجكا إف هللا ال يحػػػػب  يقػػػػؿ هللا تعػػػػالى: }كقػػػاتمػا فػػػػي سػػػبيل هللا الػػػػحيغ يقػػػاتمػنكع كال

[. كبعج أف انترػخ السدػمسػف عمػى السذػخكيغ فػي غػدكة بػجر، ٜٓٔالسعتجيغ{ ]البقخة: 
كصمت األخبار إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع بأف أىل قخير أعػجكا العػجة لقتػاؿ 
السدػػػمسيغ، كاالنتقػػػاـ مػػػشيع، فاستذػػػار رسػػػػؿ هللا صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع أصػػػحابو فػػػي 

القػػاتيع كقتػػاليع فأشػػار عميػػو الرػػحابة بػػالخخكج، فخػػخج الخسػػػؿ صػػمى هللا الخػػخكج لس
 عميو كسمع لقتاليع.
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فػػأكؿ دكافػػع الحػػخب عشػػج السدػػمسيغ ىػػػ االعتػػجاء عمػػييع، فػػإذا تعػػخض السدػػمسػف ألؼ 
اعتجاء عمى الشفذ أك العخض أك الساؿ أك العقيجة، فعمييع أف يقفػا أماـ العجكاف، قػاؿ 

[. كقػػاؿ رسػػػؿ هللا ٜٔٔفػػاقتمػىع كػػحلظ جػػداء الكػػافخيغ{ ]البقػػخة:  تعػػالى: }فػػإف قػػاتمػكع
صمى هللا عميو كسمع : )مغ قتل دكف مالو فيػ شييج، كمغ قتل دكف ديشو فيػ شػييج، 

 كمغ قتل دكف أىمو فيػ شييج( ]التخمحؼ[.
 الجفاع عغ السدمسيغ السدتزعفيغ:

ي قيشقػػاع، لتبيػػع بعػػس يػػخكؼ لشػػا التػػاريخ أف امػػخأة مدػػمسة ذىبػػت إلػػى سػػػؽ ييػػػد بشػػ
 ذىبيا، كجمدت إلى صائغ، فأراد بعزيع أف تكذف الشقاب عغ كجييا; فخفزت.

فأمدػػػظ الرػػػائغ بصػػػخؼ ثػبيػػػا فػػػي غفمػػػة مشيػػػا، ككضػػػعو عمػػػى ضيخىػػػا; فمسػػػا قامػػػت 
انكذفت سػأتيا، فزحكػا مشيػا، فرػاحت السػخأة، فأنقػحىا رجػل مدػمع، كقتػل الرػائغ، 

غاث أىمػو بالسدػمسيغ، فصػخد الخسػػؿ صػمى هللا عميػو فاجتسع عميػو الييػػد كقتمػػه، فاسػت
 كسمع ييػد بشي قيشقاع مغ السجيشة.

كمػغ ىشػا كجػػب عمػى السدػػمسيغ أف يشيزػػا جسيًعػا لسشاصػػخة إخػػانيع فػػي العقيػجة، فػػي 
أؼ مكػػػػػاف، إذا تعخضػػػػػػا ألذػ، قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: }كمػػػػػا لكػػػػػع ال تقػػػػػاتمػف فػػػػػي سػػػػػبيل هللا 

لػجاف الػحيغ يقػلػػف ربشػا أخخجشػا مػغ ىػحه القخيػة كالسدتزعفيغ مغ الخجاؿ كالشدػاء كالػ 
 [.٘ٚالطالع أىميا كاجعل لشا مغ لجنظ كلًيا كاجعل لشا مغ لجنظ نريًخا{ ]الشداء: 

 إزالة االضصياد عغ الجيغ كالجفاع عغ حخية التجيغ:
لسػا نقػس ييػػد السجيشػة عيػجىع مػػع رسػػؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػمع :، أثػاركا الؿبائػػل 

السدػػمسيغ، اضػػصخ الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع إلػػى شػػخد بعزػػيع مػػغ كالفػػتغ ضػػج 
السجيشة كقتل بعزيع، جداء الغجر كالخيانة، فإذا نقس أعػجاء اإلسػالـ مػا بيششػا كبيػشيع 
مغ عيػد كمػاثيق، كضيخت مشيع بػادر الخيانة كجب عميشا قتاليع، قػاؿ تعػالى: }كإمػا 

 ف هللا ال يحب الخائشيغ{تخافغ مغ قـػ خيانة فانبح إلييع عمى سػاء إ
[. كلػع يػحكخ لشػا التػاريخ حادثػة كاحػجة نقػس فييػا السدػمسػف عيػًجا كاحػػًجا ٛ٘]األنفػاؿ: 

 مع غيخىع كبجءكىع بالقتاؿ.
 االستعجاد لمسعخكة في ضل مبادغ اإلسالـ
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أرسػل رسػػػؿ هللا صػمى هللا عميػػو كسػمع إلػػى العبػاس بػػغ عبػج السصمػػب فػي غػػدكة أحػػج; 
ر كاستعجاداتيا العدكخية، فكاف يشقل تحخكاتيع أكاًل بػأكؿ، كيخسػل ليخاقب تحخكات قخي

إلػػى الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع بػػحلظ، كضمػػت السجيشػػة فػػي حالػػة اسػػتعجاد دائػػع ال 
يفارؽ رجاليا الدالح حتى أثشاء الرالة، كتحخكت الجكريات حػؿ الصخؽ التي يحتسل 

سػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع أف يدػػمكيا السذػػخكػف لميجػػـػ عمػػى السدػػمسيغ، كعقػػج ر 
مجمًدا يدتذيخ ؼيو الرحابة كيتبادلػف ؼيو اآلراء حػؿ السعخكة. كمغ ىشػا فإنػو يجػب 
عمػػػى السدػػػػمسيغ أف يكػنػػػػا عمػػػػى اسػػػتعجاد دائػػػػع لمجيػػػاد فػػػػي سػػػبيل هللا، كمػػػػغ صػػػػػر 

 االستعجاد لمحخب:
 إعجاد الجشجؼ السدمع:

لػػػحلظ يجػػػب االىتسػػػاـ باختيػػػاره الجشػػػجؼ السدػػػمع ىػػػػ العامػػػل الحاسػػػع فػػػي السعخكػػػة، ك 
 كإعجاده، كيكػف ذلظ كفق خصػات محجدة، ىي:

تقػيػة إيسانػو كيقيشػو بػاّلل عػد كجػل، فاإليسػاف بػاّلل ىػػ الدػالح األقػػػ كالحاسػع فػػي  -
السعػػارؾ، لػػحلظ ركػػد القػػخآف عمػػى تثبيػػت ذلػػظ السعشػػى فػػي الشفػػػس، قػػاؿ تعػػالى: }إنػػا 

 [.ٔ٘جنيا كيـػ يقـػ األشياد{ ]غافخ: لششرخ رسمشا كالحيغ آمشػا في الحياة ال
كالجشجؼ السدمع يخبى عمى معخفة نياية السعخكػة، كىػي: إمػا الشرػخ كإمػا الذػيادة فػي 
سبيل هللا، فإف كانت األكلػى حسػج هللا، كإف كانػت األخػخػ فيػػ ال ييػاب السػػت; ألنػو 

 يعمع فزل الذيادة.
لعػػجد كالعػػجة كحػػجىسا، ففػػي إعػػجاده كتخبيتػػو عمػػى أف الشرػػخ ال يتػقػػف عمػػى كثػػخة ا -

غدكة بجر الكبخػ كاف السدمسػف قمة، ككاف الكفار كثخة، كلكغ السدػمسيغ بقػػة اإليسػاف 
كالثقة بشرخ هللا انترخكا قاؿ تعالى: }كع مغ فئة قميمة غمبت فئة كثيخة بػإذف هللا وهللا 

 [.ٜٕٗمع الرابخيغ{ ]البقخة: 
ر رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع أف يخبػػى الجشػػجؼ عمػػى الصاعػػة، فعشػػجما استذػػا -

فقػػاؿ: يػػا رسػػػػؿ هللا،  -رضػػي هللا عشػػػو-أصػػحابو يػػـػ بػػػجر، قػػاـ السقػػجاد بػػػغ األسػػػد 
امس لسا أراد هللا، فػالحؼ بعثظ بالحق لػ سػخت بشػا إلػى َبػْخؾ الِغسػاد )اسػع مكػاف فػي 

قػاؿ: أقرى الجديخة العخبية( لجالجنا )لحاربشا( معظ حتى تبمغو. كقػاـ سػعج بػغ معػاذ ك 
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امػػػس لسػػػا أراؾ هللا فػػػشحغ معػػػظ، فػالػػػحؼ بعثػػػظ بػػػالحق، لػػػػ استعخضػػػت ىػػػحا البحػػػخ 
 فخزتو لخزشاه معظ.

كال شػػظ أف شاعػػة الؿيػػادة السؤمشػػة مػػغ شاعػػة هللا كرسػػػلو; قػػاؿ الشبػػي صػػمى هللا عميػػو 
كسػمع )مػػغ أشػػاعشي فقػج أشػػاع هللا، كمػػغ عرػاني فقػػج عرػػى هللا، كمػغ أشػػاع أميػػخؼ 

أميػخؼ فقػج عرػاني( ]البخػارؼ[. فعمػى الجشػجؼ السدػػمع أف  فقػج أشػاعشي، كمػغ عرػى
يصيع تػجييات قائجه الحؼ يقػده نحػ الشرخ. كىحه الصاعة لمقائج السدمع ال تكػػف إال 
فػػي السعػػػخكؼ، أمػػػا إذا أمػػػخىع القائػػػج أك األميػػػخ بسعرػػية فػػػال شاعػػػة لػػػو عمػػػييع لقػػػػؿ 

 ؼ( ]متفق عميو[.رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع : )إنسا الصاعة في السعخك 
أف يخبى الجشجؼ عمى الذجاعة، فقػج كػاف رسػػؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػمع يحػارب  -

مع الجشػػد كأنػو فػخد مػشيع، فقػج كػاف لػو تدػعة سػيػؼ يبػارز بيػا، كسػبع دركع يحتسػي 
بيػا مػػغ الصعشػات، كفػػي غػػدكة أحػج، عشػػجما ىػخب الشػػاس كانفزػػػا عشػو )، كقػػف الشبػػي 

جاعة نادرة يقاتل السذػخكيغ. كفػي غػدكة حشػيغ، عشػجما فػخ صمى هللا عميو كسمع في ش
 كثيخ مغ السدمسيغ كقف في ثبات كقػة يقاتل كيشادؼ السدمسيغ قائاًل:

 أنا الشبي ال كحْب أنا اْبُغ عبِج السصَِّمب
حتػػػػى اجتسعػػػػت صػػػػفػؼ السدػػػػمسيغ مػػػػخة أخػػػػخػ فكػػػػاف ليػػػػع الشرػػػػخ. ]متفػػػػق عميػػػػو[. 

مػغ أىػع صػفات الجشػجؼ السدػمع، قػاؿ تعػالى: فالذجاعة كالثبات كالربخ فػي السعخكػة 
 }يا أييا الحيغ آمشػا إذا لقيتع فئة فاثبتػا كاذكخكا هللا كثيًخا لعمكع تفمحػف{

 [.٘ٗ]األنفاؿ: 
أف يتجرب الجشجؼ عمى الحيصة كالحػحر; فقػج كػاف رسػػؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػمع  -

غ آمشػػػا خػػحكا حػػحركع فػػانفخكا شػػجيج الحيصػػة كالحػػحر; عسػػاًل بقػلػػو تعػػالى: }يػػا أييػػا الػػحي
 [.ٔٚثبات أك انفخكا جسيًعا{ ]الشداء: 

فالجشجؼ السدمع البج أف يكػف ححًرا يقًطا يتابع كل تحخكات العجك، كال يشخػجع بالحيػل 
كالسكائػػج التػػػي يتبعيػػا األعػػػجاء، ككػػحلظ يكػػػػف أميًشػػا عمػػػى األسػػخار الحخبيػػػة، كالجشػػػجؼ 

إلػػػػػى إضػػػػػعاؼ الػػػػػخكح السعشػيػػػػػة، كتفخيػػػػػق  السدػػػػػمع ال يتػػػػػأثخ بالذػػػػػائعات التػػػػػي تػػػػػؤدؼ
 الرفػؼ.
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أف يتخمػػق الجشػػجؼ بالتػاضػػع، كيبتعػػج عػػغ الغػػخكر، فعشػػجما فػػتح هللا عمػػى السدػػمسيغ  -
مكػػػة كدخميػػػا الخسػػػػؿ صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع مشترػػػًخا كمعػػػو السدػػػمسػف، دخػػػل ) كىػػػػ 

ػاضػع عشػج مصأشئ رأسو; كاضًعا هلل، كىكحا يعمسشا رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع الت
 الشرخ كإرجاع الفزل هلل تعالى.

كلحلظ يجب عمى الجشجؼ السدمع أف يكػف متػاضًعا ال يعػخؼ الغػخكر كالكبػخ، كيػجرؾ 
أف الشرخ مغ عشج هللا، كيذكخه عمى تمػظ الشعسػة العطيسػة، كالسدػمع ال يتبػاىى بقػتػو، 

خ عشػج المقػاء، كال يتسشى لقاء العجك، كإنسػا يدػأؿ هللا العاؼيػة، فػإذا اضػصخ لمحػخب صػب
لقػؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميػو كسػمع : )ال تتسشػػا لقػاء العػجك، كسػمػا هللا العاؼيػة، فػإذا 

 لقيتسػه فاصبخكا( ]متفق عميو[.
إمجاد الجشجؼ السدمع بكل عشاصخ القػة الالزمة; فقج كاف رسػؿ هللا صمى هللا عميو  -

حشػػيغ لػػع يجػػج سػػالًحا كاؼًيػػا، كسػػمع ييػػتع بتدػػميح الجشػػػد، كيذػػخؼ عمػػييع بشفدػػو، كيػػـػ 
فاستعار سالًحا مغ صفػاف بغ أمية عمى أف يعيجه إليو بعج السعخكة حخًصػا عمػى قػػة 
الجير اإلسالمي، كسا كاف يتفقج الرفػؼ، فإذا َكَجَج بيشيع ضػعيًفا أك صػبيِّا ال يقػػػ 

 عمى حسل الدالح استبعجه مغ الرفػؼ.
سػمحة بقػجر السدػتصاع عسػاًل بقػلػو تعػالى: فالجشجؼ السدػمع البػج أف يتدػمح بأحػجث األ

}كأعجكا ليع ما استصعتع مغ قػة كمغ رباط الخيل تخىبػف بو عجك هللا كعجككع كآخخيغ 
 [.ٓٙمغ دكنيع ال تعمسػنيع هللا يعمسيع{ ]األنفاؿ: 

 تشطيسات الجير اإلسالمي:
 لقػػػج عػػػخؼ السدػػػمسػف مػػػغ البجايػػػة تشطػػػيع الجيػػػػش، ككػػػاف لمجػػػير اإلسػػػالمي مقجمػػػة
كمؤخخة، كميسشة كميدخة كقمػب، ككػاف القائػج يقػف فػي قمػب الجػير حتػى يذػخؼ عميػو 

 كيػجييع في كافة مخاحل القتاؿ.
أنذػػأ ديػاًنػػا خاّصػػا بالجشػػج، ليدػػجل  -رضػػي هللا عشػػو-كفػػي عيػػج عسػػخ بػػغ الخصػػاب 

أسساءىع، كيرخؼ مختباتيع، كسا أعفاىع مغ العسل في السيغ مثل الرشاعة كالتجػارة 
ى يتفخغػػػا لمفتػحػػات اإلسػػالمية. كسػػا أقػػاـ الحرػػػف كالسعدػػكخات الجائسػػة كغيخىػػا حتػػ

لخاحػة الجشػج، كأمػخ ببشػػاء السػجف الججيػجة كالفدػصاط بسرػػخ، كالكػفػة كالبرػخة بػػالعخاؽ 



 211 

لػػشفذ الغػػخض، كسػػا ُكجػػج فػػي عيػػجه نطػػاـ السخابصػػة، كبخاصػػة فػػي األمػػاكغ الدػػاحمية 
 مى سػاحل السدمسيغ.كاإلسكشجرية كغيخىا; ذلظ لرج ىجسات األعجاء ع

كفػػي العرػػخ األمػػػػؼ، عػػخؼ السدػػمسػف نطػػػاـ الرػػػائف كالذػػػاتي، كىػػػػ عبػػارة عػػػغ 
حسػالت عدػكخية ضػج الجكلػػة البيدنصيػة صػيًفا كشػتاًء لتأديبيػػا كمشعيػا مػغ التفكيػخ فػػي 

 غدك الدػاحل اإلسالمية في بالد الذاـ.
ب جشدػػياتيع، كيصػػل العرػػخ العباسػػى بخكعتػػو، كيػػتع تقدػػيع الجيػػػش اإلسػػالمية حدػػ

ؼيكػػػػف الفخسػػػاف السدػػػمسػف الػػػحؼ يخمػػػػف بالخمػػػاح مػػػغ العػػػخب، كالسذػػػاة مػػػغ الفػػػخس 
ىػػ( انزػػع ٕٕٚػ  ٕٛٔكبخاصػة مػغ خخاسػاف، كمػغ بجايػة عرػخ الخميفػة السعترػع )

الجشػد األتخاؾ لمجير اإلسالمي، كازدادت أعجادىع زيػادة كبيػخة، كلػع ييسػل السدػمسػف 
بيػػا اىتساًمػػا كبيػػًخا، كخاضػػػا بيػػا معػػارؾ عشيفػػة مثػػل  البحخيػػة العدػػكخية، كإنسػػا اىتسػػػا

كألحقػػا بأسػصػؿ  -رضي هللا عشو-معخكة )ذات الرػارؼ( في عيج عثساف بغ عفاف 
 الخكماف في البحخ الستػسط ىديسة ساحقة.

كبمغ اىتساـ السدمسيغ بالبحخية اإلسالمية أف أنذئػا في مرخ داًرا لرشاعة الدفغ في 
 ىػ(، ككاف ليا دكر بارز في تاريخ البحخية اإلسالمية.ٗ٘شة )جديخة الخكضة، مشح س

ػػػا باختيػػػار القػػػادة األكفػػػاء، تبًعػػػا لسػاصػػػفات خاصػػػة ال  كاىػػػتع السدػػػمسػف اىتساًمػػػا خاصِّ
تتػػفخ إال فػي قمػة مػػغ الشػاس، كالذػجاعة، كالػحكاء، كقػػػة الذخرػية، كالػجىاء، كحدػػغ 

خالػػػج بػػػغ الػليػػػج، كعسػػػخك بػػػغ  التخصػػػيط، كالػػػػالء التػػػاـ لمػػػجيغ اإلسػػػالمي مػػػغ أمثػػػاؿ:
العاص، كسعج بغ أبي كقاص، كأبي عبيػجة بػغ الجػخاح، كعؿبػة بػغ نػافع، كمػسػى بػغ 
نريخ، كشارؽ بغ زياد، كغيخىع مسغ كاف ليع فزل كبيػخ فػي نذػخ ديػغ هللا فػي كػل 

 مكاف.
 كقائع السعخكة في ضل مبادغ اإلسالـ

 سخعة االستجابة لجاعى الجياد:
  عميو كسمع :، يتفقج الذيجاء في غدكة أحج، فػججكاف رسػؿ هللا صمى هللا

حشطمة بغ أبي عامخ يتقصخ الساء مغ جدجه، ؼبعث بعس الرحابة إلى زكجتػو فمسػا 
عػػادكا، أخبػػخكه بأنػػو، كػػاف حػػجيث عيػػج بػػالدكاج، فمسػػا سػػسع نػػجاء الجيػػاد، تػػخؾ فػػخاش 

تػى كصػل عخكسو كأسخع إلى ميجاف القتاؿ، ليػجافع عػغ ديشػو، فأخػح يذػق الرػفػؼ ح
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إلى قائج السذخكيغ أبي سؽياف بغ حخب )قبل أف يدمع( ككػاد أف يقتمػو، كرآه شػجاد بػغ 
 األسػد فزخبو فقتمو.

فمسػػػا عمػػػع الشبػػػي صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع بػػػحلظ قػػػاؿ: )إف صػػػاحبكع لتغدػػػمو السالئكػػػة( 
]الحػػاكع كالبييقػػي[. كىكػػحا يشػػاؿ حشطمػػة أعمػػى مشدلػػة عشػػج هللا سػػبحانو ألنػػو أسػػخع يمبػػي 

اء الجيػاد اسػتجابة ألمػخ هللا تعػالى: }انفػخكا خفاًفػا كثقػاال كجاىػجكا بػأمػالكع كأنفدػكع نج
[، فعمػػى السدػػمع أف يمبػػي ٔٗفػػي سػػبيل هللا ذلكػػع خيػػخ لكػػع إف كشػػتع تعمسػػػف{ ]التػبػػة: 

نجاء الجياد، كإال دخل تحت قػؿ هللا تعالى: }يػا أييػا الػحيغ آمشػػا مػا لكػع إذا قيػل لكػع 
 اثػػاقمتع إلػػى األرض أرضػػيتع بالحيػػاة الػػجنيا مػػغ اآلخػػخة فسػػا متػػاع انفػػخكا فػػي سػػبيل هللا

الحيػاة الػجنيا فػػي اآلخػخة إال قميػػل. إال تشفػخكا يعػحبكع عػػحاًبا أليًسػا كيدػػتبجؿ قػًمػا غيػػخكع 
 [.ٜٖ ٖٛكال تزخكه شيًئا وهللا عمى كل شيء قجيخ{ ]التػبة 

عطػػػػيع، فكػػػػغَّ يػػػػجاكيغ كقػػػػج اسػػػػتجابت الشدػػػػاء أيًزػػػػا لشػػػػجاء الجيػػػػاد، ككػػػػاف ليػػػػغ دكر 
الجخحػػى، كيجيػػدف الصعػػاـ، كالذػػخاب لمسجاىػػجيغ، بػػل نجػػج أكثػػخ مػػغ ذلػػظ، فقػػج كانػػت 

تخمػػي السذػػخكيغ بالدػػياـ، كتقػػف كتقاتػػل مثػػل  -رضػػي هللا عشيػػا-ندػػيبة بشػػت كعػػب 
الخجػػاؿ، كػػل ذلػػظ فػػي سػػبيل إعػػالء كمسػػة هللا، كنذػػخ دعػتػػو، فسػػا أركع الجيػػاد، كمػػا 

 أعطع الجداء عشج هللا.
 ثبات في السعخكة:ال

، كتكػاثخ الكفػار  تفخؽ السدمسػف في غدكة أحج، فقتل مشيع مغ قتل، كفخ مشيع مػغ فػخَّ
عمػى رسػػػؿ هللا صػمى هللا عميػػو كسػمع يخيػػجكف قتمػػو، كلكشػو ) ضػػل صػامًجا كالجبػػل ىػػػ 
كبعػػػػس أصػػػػحابو، ككقػػػػف يقاتػػػػل بعديسػػػػة ال تمػػػػيغ، كقمػػػػب ال ييتػػػػد، حتػػػػى انرػػػػخؼ 

 السذخكػف مغ حػلو.
الخسػػػػػؿ صػػػػمى هللا عميػػػػو كسػػػػمع السثػػػػل فػػػػي الثبػػػػات يػػػػـػ حشػػػػيغ عشػػػػجما َفػػػػخَّ كيزػػػػخب 

السدمسػف مغ حػلو ) لكشو لع يتخؾ مكانػو، كثبػت معػو عػجد قميػل مػغ السدػمسيغ،ككاف 
 صمى هللا عميو كسمع يشادػ في السدمسيغ:

 أنا الشبي ال كحب أنا ابغ عبج السصمب
 ىع نرخ هللا. ]متفق عميو[.فتجسع السدمسػف حػلو مخة ثانية، كثبتػا حتى جاء
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كال يجػػػػز لمسدػػػمع الفػػػخار مػػػغ السعخكػػػة، إال لالنتقػػػاؿ إلػػػى مكػػػاف آخػػػخ ىػػػػ أصػػػمح، أك 
ليشزػع إلػى إخػػػاف لػو مػػغ السجاىػجيغ فػػي مكػاف آخػخ، قػػاؿ هللا تعػالى: }يػػا أييػا الػػحيغ 

حخًفػا آمشػا إذا لقيتع الحيغ كفخكا زحًفا فال تػلػىع األدبار. كمغ يػليع يػمئػح دبػخه إال مت
 لقتاؿ أك متحيًدا إلى فئة فقج باء بغزب مغ هللا كمأكاه جيشع كبئذ السريخ{

 [.ٙٔ-٘ٔ]األنفاؿ: 
 آداب الحخب في اإلسالـ

اإلسالـ ديغ السبادغ كالؿيع كاألخالؽ الفاضمة، كديغ العجؿ كالخحسػة كالدػساحة، حتػى 
ار مكػػة أشػػج مػػع أعجائػػو، فقػػج لقػػى الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع ىػػػ كأتباعػػو مػػغ كفػػ

ألػػػػاف العػػػحاب، كعشػػػجما أنعػػػع هللا عمػػػى السدػػػمسيغ بفػػػتح مكػػػة، ككقػػػع ىػػػؤالء فػػػي أيػػػجؼ 
الخسػػؿ صػػمى هللا عميػو كسػػمع ، ضشػػا أنػػو سػيشتقع مػػشيع، كيفتػظ بيػػع، لكشػو عفػػا عػػشيع، 

 كقاؿ ليع: )اذىبػا فأنتع الصمقاء( ]ابغ ىذاـ[.
: )اغػدكا باسػع هللا، قػاتمػا مػغ ككاف رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع يػصػي قػػاده قػائالً 
 كفخ باّلل، اغدكا كال َتُغمُّػا كال تغجركا، كال تسثمػا كال تقتمػا(

 ]مدمع كأبػداكد كالتخمحؼ[.
فاإلسػػالـ ال يعػػخؼ االنتقػػاـ، كالتسثيػػل بأجدػػاد السػػػتى، كتسديػػق أجدػػادىع، مثمسػػا فعػػل 

كغيػػخه مػػغ  -ورضػػي هللا عشػػ-كفػػار مكػػة بجثػػة سػػيج الذػػيجاء حسػػدة بػػغ عبػػج السصمػػب 
ـ اإلسالـ الغجر، كتقصيع  الذيجاء في غدكة أحج، فيػ ديغ الدساحة كالعجؿ، كحلظ حخَّ
األشػػػػجار كإحخاقيػػػػا، كقتػػػػل الحيػػػػػاف، كتخخيػػػػب البيػػػػػت كالسػػػػدارع، إال عشػػػػج الزػػػػخكرة 
القرػػ، كفي أضيق الحجكد كبالذكل الحؼ يخغع األعجاء عمى االستدالـ كسػا حػجث 

 هللا عميو كسمع مع الييػد.في بعس حخكب الشبي صمى 
كالتاريخ خيخ شاىج عمى تدامح السدمسيغ مع أعجائيع كعجـ الغجر بيػع، فعشػجما ذىػب 

إلػػى القػػجس ليتدػػمع مفػػاتيح بيػػت  -رضػػي هللا عشػػو-أميػػخ السػػؤمشيغ عسػػخ بػػغ الخصػػاب 
، كجػػاء عميػػو كقػػت صػػالة، خػػخج ليرػػمي خػػارج الكشيدػػة،  السقػػجس مػػغ نرػػارػ الػػخـك

يػػػا حتػػػى ال يتخػػػح السدػػػمسػف فعمػػػو حجػػػة فػػػي اتخػػػاذ كشػػػائذ كرفػػػس أف يرػػػمي داخم
 الشرارػ مداجج.
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كحتى في العرػر اإلسالمية الستأخخة كاف ىػحا التدػامح سػبب إعجػاب الجسيػع، فيػحا 
بعج فتح القدصشصيشية، يتخؾ لمشرارػ كشائديع يتعبػجكف فييػا،  -رحسو هللا-دمحم الفاتح 

بعػس ىػؤالء القداكسػة يقػػؿ: لقػج القيشػا كيعامل قداكسػتيع بػإكخاـ كاحتػخاـ، مسػا جعػل 
 مغ الحفاكة كالتكخيع، ما لع نمقو مغ إخػانشا مغ أىل ديششا الشرارػ.

 نتائج السعخكة في ضل تعاليع اإلسالـ
 عادة ما يشتج عغ الحخكب ما يمي:

 تػؾيع عقج أماف:
 كقج يكػف ىحا األماف عمى شكل مغ األشكاؿ اآلتية:

أف يسشح جشػجٌؼ مدػمٌع جشػجيِّا مػغ جشػػد األعػجاء أماًنػا  األماف السؤقت الخاص: كىػ -
إذا استدمع، أك شمب ذلظ، ككحلظ إذا استدمست جساعة مغ األعجاء لجساعة مغ جشج 
السدمسيغ، فإذا رأػ السدمسػف أف السرػمحة تقتزػي االسػتجابة ليػؤالء; كػأف لتعػخيفيع 

أك عمػى أسػخار عدػػكخية،  اإلسػالـ إذا رأكا مػشيع مػياًل إليػو أك يحرػػمػا عمػى أسػمحتيع،
جػػاز مػػشحيع األمػػاف، كالػاحػػج مػػشيع يدػػسى مدػػتأمًشا، كلػػو أف يؿػػيع مػػع السدػػمسيغ إقامػػة 
غيػػػخ دائسػػػة، حتػػػى يرػػػل إلػػػى السكػػػاف الػػػحؼ يػػػأمغ بػػػو، كىػػػحا األمػػػاف يسزػػػيو الحػػػاكع 
السدمع قػاؿ تعػالى: }كإف أحػج مػغ السذػخكيغ اسػتجارؾ فػأجخه حتػى يدػسع كػالـ هللا ثػع 

 [.ٙظ بأنيع قـػ ال يعمسػف{ ]التػبة: أبمغو مأمشو ذل
األمػاف السؤقػت العػاـ )اليجنػة(، كىػػ االتفػاؽ عمػػى كقػف القتػاؿ مػجة مػغ الػدمغ، قػػج  -

تشتيػػي إلػػى صػػمح، كيجػػب مػػشح األمػػاف فػػي حػػالتيغ: إذا شمبػػو العػػجك، فإنػػو يجػػاب إلػػى 
ػكػل شمبو، مع كجػب الححر كاالستعجاد، قاؿ تعالى: }كإف جشحػا لمدػمع فػاجشح ليػا كت

عمى هللا إنو ىػ الدسيع العميع. كإف يخيجكا أف يخجعػؾ فإف حدبظ هللا ىػ الحؼ أيجؾ 
 [.ٕٙ-ٔٙبشرخه كبالسؤمشيغ{ ]األنفاؿ: 

، فإنو ال يحل فييا البجء بالقتاؿ كىي ذك القعجة،  كالحالة الثانية في األشيخ الحـخ
، كرجػػػب، إال إذا بػػػجأ العػػػجك بالقتػػػاؿ، فإنػػػو يجػػػ ب القتػػػاؿ حيشئػػػح، كذك الحجػػػة، كمحػػػـخ

، كلػػػع يدػػتجب العػػجك لػقػػػف  ككػػحلٍظ إذا كانػػت الحػػخب قائسػػػة، كدخمػػت األشػػيخ الحػػـخ
 القتاؿ كقبػؿ اليجنة.

 األسخػ:
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كقع ُثسامة بػغ ُأثَػاؿ أسػيًخا فػي أيػجؼ السدػمسيغ، فجػاءكا بػو إلػى الشبػي  صػمى هللا عميػو 
ـ فػابعثػا بػو إليػو(. كسمع  ، فقاؿ: )أحِدشػا إساره(. كقاؿ: )اجسعػػا مػا عشػجكع مػغ شعػا

فكػػانػا يقػػجمػف إليػػو لػػبغ ناقػػة الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع ُغػػجكِّا كركاًحػػا، فمسػػا رأػ 
ثسامػػة حدػػغ السعاممػػة; أعمػػغ إسػػالمو. فالػػجيغ اإلسػػالمي يحػػخص عمػػى حدػػغ معاممػػة 

 األسخػ، لعل هللا ييجييع إلى اإليساف، أك يتع استبجاليع بأسخػ مدمسيغ.
حكػػػع األسػػػخػ، قػػػاؿ تعػػػالى: }فػػػإذا لقيػػػتع الػػػحيغ كفػػػخكا بزػػػخب  كالقػػػخآف الكػػػخيع يػضػػػح

الخقاب حتى إذا أثخشتسػػىع فذػجكا كالػثػاؽ فإمػا مشػا بعػج كإمػا فػجاء حتػى تزػع الحػخب 
 [.ٗأكزارىا{ ]دمحم: 

كاآليػة الكخيسػػة تخشػػجنا إلػى ضػػخكرة قتػػاؿ السذػخكيغ حتػػى نقزػػي عمػى قػػػتيع، ثػػع بعػػج 
 خػ أحكاـ كضحتيا اآلية الكخيسة، كىي:ذلظ نأخح مشيع األسخػ، كليؤالء األس

 السغ كىػ إشالؽ سخاحيع دكف مقابل لعميع ييتجكف كيجخمػف في ديغ هللا. -
ػا  - القتل كىػ جائد في حق بعس األفخاد مغ كبار أعجاء األمة، كال يكػف حكًسػا عامِّ

 مصمًقػا، كقػػج كرد أف رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػمع قتػػل الشزػػخ بػػغ الحػػارث، كعؿبػػة
بغ أبي معيط يـػ بجر، كقتل أبا عدَّة الجسحي يـػ أحج، قاؿ تعالى: }ما كاف لشبػي أف 
يكػف لو أسخػ حتػى يػثخغ فػي األرض تخيػجكف عػخض الحيػاة الػجنيا وهللا يخيػج اآلخػخة 

 [.ٚٙوهللا عديد حكيع{ ]األنفاؿ: 
الفػػػجاء: كىػػػػ إشػػػالؽ سػػػخاحيع فػػػي مقابػػػل مػػػا يجفعػنػػػو مػػػغ مػػػاٍؿ أك عسػػػل يؤدكنػػػو  -
مسدمسيغ، أك مقابل إشػالؽ أسػخػ السدػمسيغ عشػج العػجك، ففػي غػدكة بػجر فػجػ رسػػؿ ل

هللا صػػػػمى هللا عميػػػػو كسػػػػمع بعػػػػس السذػػػػخكيغ بالسػػػػاؿ، كبسبػػػػادلتيع بأسػػػػخػ السدػػػػمسيغ 
 عشجىع.

فقػػج صػػحَّ أف رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع فػػجػ رجمػػيغ مػػغ السدػػمسيغ بخجػػل مػػغ 
ابل أف يعمِّع الػاحػج مػشيع عذػخة مػغ أبشػاء السذخكيغ، كسا فجػ بعس السذخكيغ في مق

 السدمسيغ القخاءة كالكتابة.
االستخقاؽ، كىػ أف يربحػا رؾيًقا لمسدمسيغ، كىحا في الحخب فقػط، كمػع ذلػظ أمػخ  -

 بحدغ معاممتيع إذا اسُتخقػا.
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كقج يقع بعس السدمسيغ أسخػ في يج أعجائيع، كىشا يجب عمى الحاكع السدػمع كالقػادة 
اليع كفػجاؤىع بكػػل الصػخؽ، مثػػل عقػػج االتفاؾيػات كتبػػادؿ األسػخػ كمػػا سػػػػ متابعػة أحػػػ 

 ذلظ.
 الدبايا:

كىػػػع األسػػػخػ مػػػغ الشدػػػاء كالرػػػبياف كالذػػػيػخ كغيػػػخىع مسػػػغ ال عالقػػػة ليػػػع بػػػالحخب، 
كالحػػػػاكع مخيػػػػخ فػػػػي أمػػػػخىع يفعػػػػل بيػػػػع مػػػػا يذػػػػاء كحكسيػػػػع حكػػػػع األسػػػػخػ، بسػػػػا ؼيػػػػو 

يكغَّ مغ نريبو، كال يجػز قتػل ىػؤالء  االستخقاؽ، كيريخ الشداء مشيع ممظ يسيغ لسغ
 الدبايا.

كال شظ أف ىحه األحكاـ كانت نقمة حزارية كبيخة جاءت مػع اإلسػالـ، حيػث لػع تكػغ 
تػجػػج يػػـػ جػػاء اإلسػػالـ التدامػػات محػػجدة يمتػػـد بيػػا العػػالع تجػػاه األسػػخػ الػػحيغ كػػانػا 

بتذػػخيع كاضػػح  يتعخضػػػف ألسػػػأ السعاممػػة، كيجػػػز قػػتميع قػػتال مصمًقػػا، فجػػاء اإلسػػالـ
 ممـد ُيجيد ليع إشالؽ أسخاىع، بل فتح اإلسالـ أبػاب الحخية أك السكاتبة أك العتق.

كىكػػحا، نجػػج عطسػػة اإلسػػالـ نابعػػة مػػغ مبادئػػو الدػػامية، فػػي مجػػاؿ الحيػػاة العدػػكخية، 
كسيطل يحث أتباعو عمى الجياد مغ أجل نذخ تعاليسو كإعالء كمسػة هللا، مػع الحفػاظ 

 شخعيا حالة الجياد. عمى مبادئو التي
================ 

 العسارة في الحزارة اإلسالمية
 السفيـػ العاـ لمبشاء في اإلسالـ

أمػػػخ اإلسػػػالـ بتعسيػػػخ األرض بالبشػػػاء عمييػػػا، كحػػػث عميػػػو لحسايػػػة اإلندػػػاف مػػػغ حػػػخِّ 
الذػػسذ كبػػخد الذػػتاء كأمصػػاره، كجعػػل اتخػػاذ السدػػاكغ نعسػػة مػػغ هللا لسخمػقاتػػو، قػػاؿ 

 جعل لكع مغ بيػتكع سكًشا كجعل لكػع مػغ جمػػد األنعػاـ بيػتًػا تدػتخفػنيا تعالى: }وهللا
يػػـػ ضعػػػشكع كيػػػـػ إقػػػامتكع كمػػػغ أصػػػػافيا كأكبارىػػا كأشػػػعارىا أثاثًػػػا كمتاًعػػػا إلػػػى حػػػيغ{ 

 [ .ٓٛ]الشحل: 
 ككضع اإلسالـ لبشاء السداكغ كالسجف كالقخػ آداًبا مشيا:

كغيخىػا فػي الدػيػؿ أك الجبػاؿ حدػػبسا اختيػار السكػاف الجيػج; فيبشػي السدػمع البيػػػت  -
تقتزػػي حاجتػػو كمكػػاف تػاجػػجه كراحتػػو، كىػػحا مػػا تحػػجث بػػو القػػخآف كثيػػًخا، قػػاؿ تعػػالى: 
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[، كقػػاؿ تعػػالى: }تتخػػحكف مػػغ ٕٛ}ككػػانػا يشحتػػػف مػػغ الجبػػاؿ بيػتًػػا آمشػػيغ{ ]الحجػػخ: 
 [.ٗٚسيػليا قرػًرا كتشحتػف الجباؿ بيػًتا{ ]األعخاؼ: 

البيػػػت كسػػائل الدػػكغ كالخاحػػة كالصسأنيشػػة مػػغ تيػيػػة جيػػجة، أف تتػػػفخ فػػي الػػجكر ك  -
كسعة في السكاف، ككجػد الخزخة كالدركع حػؿ البيت، ككجػػد أمػاكغ خاصػة لمشدػاء 

 في البيػت.
كيشبغػػي أف يكػػػف فػػي البيػػت مخحػػاض لقزػػاء الحاجػػة، ككػػاف العػػخب قبػػل اإلسػػالـ ال 

تخػػح السدػػمسػف السػػخاحيس يعخفػػػف بشػػاء السػػخاحيس فػػي البيػػػت، فمسػػا جػػاء اإلسػػالـ ا
بجػار السدجج لقزاء الحاجػة ثػع الػضػػء، ككػاف ذلػظ بعػج غػدكة خيبػخ كاتخػحكىا فػي 

أف الشبػػي صػػمى هللا  -رضػػي هللا عشػػو-البيػػػت بعػػج ذلػػظ، فعػػغ أبػػي أيػػػب األنرػػارؼ 
عميػػو كسػػمع قػػاؿ: )إذا أتيػػتع الغػػائط فػػال تدػػتقبمػا القبمػػة، كال تدػػتجبخكىا كلكػػغ شػػخِّقػا أك 

بػػػا (. قػػاؿ أبػػػػ أيػػػب: فقػػػجمشا الذػػاـ فػجػػجنا مػػػخاحيس بشيػػت ِقَبػػػَل القبمػػة، فششحػػػخؼ غخِّ
كندػػػػتغفخ هللا تعػػػػالى. ]البخػػػػارؼ[، كمػػػػغ ىشػػػػا اتخػػػػح السدػػػػمسػف السػػػػخاحيس لمسدػػػػاجج 

 كالبيػت.
كمغ أكجب األمػر في تخصيط كإنذاء البيت السدمع اتخاذ مدػجج لمرػالة فػي البيػت، 

 -رضػي هللا عشيػا-عميػو كسػمع :، فعػغ عائذػة  كىحا ما جاء عغ رسػػؿ هللا صػمى هللا
 قالت: )أمخ رسػؿ هللا أف تتخح السداجج في الجكر كأف تصيَّخ كتصيَّب( ]ابغ ماجو[

كعغ أبي ىخيخة: )أف رجاًل مغ األنرار أرسل إلى رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع أف 
فجػػاء  -كذلػػظ بعػػجما عسػػي ىػػحا الخجػػل-تعػػاَؿ فخػػط لػػي مدػػجًجا فػػي دارؼ أصػػمي ؼيػػو 
 الشبي صمى هللا عميو كسمع ففعل( ]ابغ ماجو[.

البداشة، فيشبغي أف تكػف دار السدمع بديصة، فال يدخؼ في بشائيا كتدييشيػا، فيػحا  -
بيػػت رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع كػػاف ُحَجػػًخا مػػغ جخيػػج مصمػػي بػػالصيغ، كبعزػػيا 

 صمى هللا عميو كسػمع مبشي بالصػب المبغ، ككانت مشازؿ السدمسيغ في عيج رسػؿ هللا
كالخمفاء الخاشجيغ غاية في البداشة. فاليجؼ مغ بشاء السدمع لمبيػػت ىػػ أف يبشػي مػا 

 يدتخه مغ السصخ كالحخ كيدتخ عػرة أىمو.
كمع ىحا فالبداشة في البشاء عمػى سػبيل االسػتحباب كلػيذ فخًضػا، فاإلسػالـ لػع يحػـخ 

خط أال يبعػج ىػحا البشػاء السدػمع عػغ تحديغ بشاء البيػت كتدييشيػا، كلكػغ ذلػظ يكػػف بذػ
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ىجفو الحؿيقي كىػ إرضاء هللا، كالفػز في اآلخخة، كىحا ىػ ما ححَّر مشػو الشبػي صػمى 
َيَعة، فتخغبػا في الجنيا )كالزيعة ىػي السشػازؿ الفخسػة((  هللا عميو كسمع )ال تتخحكا الزِّ

 ]التخمحؼ[.
يا، كليدػػت ىػػي كػػل أممػػو; فػػال كالسدػػمع ال يبشػػي مػػا ال يدػػكغ، ألنػػو ال يتعمػػق بالػػجن -

يجػز لو أف يبشي بيًتا كيتخكو بجكف سكغ بحجة أف لو أكالًدا صػغاًرا، كسػا ال يجػػز لػو 
أف يبشػػي عػػجة أدكار فػػي بيػػت كاحػػج إال لغػػخض الدػػكغ، إمػػا أف يدػػكشو ىػػػ كأىمػػو مػػغ 
أقاربػػو، أك يدػػكشو السدػػمسػف إجػػارة، قػػاؿ رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع : )إف العبػػج 

كذلػظ ؼيسػا ال يدػكشو( ]ابػغ  -أك قػاؿ: فػي البشػاء-يؤجخ في نفقتو كميا إال في التخاب ل
 ماجو[.

شيارة البيػت كشػارع القخػ كالسػجف، قػاؿ رسػػؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػمع : )بيشسػا  -
رجل يسذي بصخيق، كَجَج غرغ شػؾ عمى الصخيق، فأخحه فذػكخ هللا لػو، فغفػخ لػو(. 

 ]البخارؼ[.
ػت، كسعة شػػارع السجيشػة كالقخيػة، فعػغ أبػي ىخيػخة قػاؿ: قزػى رسػػؿ هللا سعة البي -

صمى هللا عميو كسمع إذا تذاجخكا في الصخيق الِسْيَتاء )الصخيق الػاسعة التي يكثخ دكر 
الشاس بيا( بدبعة أذرع. ]البخارؼ[، أؼ أف سعة الصخيق تكػف عمى األقػل إذا تذػاجخ 

 الشاس عمييا سبعة أذرع.
 ذ التساثيل في مياديغ القخػ كالسجف، أك في البيػت، لسا كرد عغعجـ اتخا -

ؾػػيذ بػػغ جخيػػخ قػػاؿ: كػػاف بيػػت فػػي الجاىميػػة يقػػاؿ لػػو: ذك الَخَمَرػػة كالكعبػػة اليسانيػػة، 
كالكعبػػػػػة الذػػػػػامية، فقػػػػػاؿ لػػػػػي الشبػػػػػي صػػػػػمى هللا عميػػػػػو كسػػػػػمع )أال تخيحشػػػػػي مػػػػػغ ذؼ 

مشػػا مػػغ كجػػجنا عشػػجه، فأتيػػت الخمرػػة?(. فشفػػخُت فػػي مائػػة كخسدػػيغ راكًبػػا فكدػػخناه، كقت
 الشبي

)، فأخبختػو; ؼبػػارؾ عمػػى خيػل أحسػػذ كرجاليػػا. ]البخػارؼ[، ك ذك الخمرػػة كػػاف بشيانػػا 
باليسغ بو تساثيل تعبج، كأحسذ ىػ الجج األكبخ لمقبيمة التي سار إلييا ؾيذ بغ جخيػخ 

 الحؼ قاـ بيحه السيسة.
صػمى هللا عميػو كسػمع : )مػغ  إنذاء السداجج في القػخػ كالسػجف بيػا، قػاؿ رسػػؿ هللا -

 بشى مدجًجا هلل تعالى; بشى هللا لو في الجشة مثمو( ]مدمع[.
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 كقج جعل اإلسالـ لسغ يػسع مدجًجا، كيديج في مداحتو أجًخا عطيًسا، فيحا
يقػؿ لمسدمسيغ: أنذجكع هللا، ىل تعمسػػف أف السدػجج ضػاؽ  -رضي هللا عشو-عثساف 

ميو كسمع : )مػغ يذػتخؼ بقعػة آؿ فػالف فيديػجىا فػي بأىمو; فقاؿ رسػؿ هللا صمى هللا ع
السدػجج بخيػػخ لػػو مشيػػا فػػي الجشػػة?( فاشػػتخيتيا مػػغ ُصػػمب مػػالي، فددتيػػا فػػي السدػػجج( 

 ]الشدائي[.
تحريغ السػجف كالقػخػ كحسايتيػا مػغ ىجسػات السعتػجيغ بإقامػة الحرػػف حػليػا إذا  -

ػف يبشػػػف السػػػجف كانػػت مػػغ مػػجف الثغػػػر أك يطػػغ ىجػػـػ العػػجك عمييػػا، فكػػاف السدػػمس
 كيؿيسػف بيا الحرػف.

أال يخفػػع السدػػمع بشػػاءه عػػغ بشػػاء أخيػػو إال بإذنػػو، كعػػغ حػػق الجػػار قػػاؿ رسػػػؿ هللا  -
صمى هللا عميو كسمع : )كال تدتصيل عميو بالبشياف، فتحجػَب عشػو الػخيح; إال أف يػأذف( 

ذف الجار حتى ]الصبخاني[ فاإلسالـ لع يحـخ رفع البشياف كتذييجه، كلكشو اشتخط ذلظ بإ
 ال يحجب عشو الخيح، كحتى ال يكذف عػراتو.

 فغ العسارة اإلسالمية
نذأت العسارة اإلسالمية كحخفة بديصة في البشاء في أبدػط أشػكالو، ثػع تصػػرت حتػى 
نػػت مجسػعػػة الفشػػػف السعساريػػة السختمفػػة. كفػػغ العسػػارة مػػغ أىػػع مطػػاىخ الحزػػارة،  كػَّ

ييػػا، كقػػػجراتيا العمسيػػػة كذكقيػػا كفمدػػػفتيا، كمػػػغ ألنيػػا مػػػخآة تعكػػذ آمػػػاؿ الذػػػعػب كأمان
الحقػػائق الثابتػػة أف العسػػارة كانػػت دائًسػػا الرػػػرة الرػػادقة لحزػػارة اإلندػػاف كتصػرىػػا 

 -أؼ عمػػى العسػػارة-كانعكاًسػػا لسبادئػػو الخكحيػػة عمػػى حياتػػو الساديػػة، بسػػا يكتػػب عمييػػا 
 مغ كتابات كما يشقر عمييا مغ نقػش.

إلسػالمي عمػى عػجة أنػػاٍع مشيػا: فػغ عسػارة السدػاجج، كىػػ كقج اشتسل الفغ السعسارؼ ا
أرقى فغ معسارؼ عشج السدمسيغ، كفغ عسارة القرػر، كفغ عسارة البيػت، كفغ عسارة 
السػػػجارس، كقػػػج بػػػخع السدػػػمسػف فػػػي فشػػػػف العسػػػارة بكػػػل أشػػػكاليا; ألنيػػػع فيسػػػػا نسػػػاذج 

يع كديػشيع، ثػع أبػجعػا العسارة في الحزارات الدابقة ثع شػركىا بسا يتشاسب مع عقيجت
ا بيع.  بعج ذلظ نسػذًجا إسالميِّا خاصِّ

كسػػػشأخح أمثمػػػة لفػػػغ العسػػػػارة اإلسػػػالمية فػػػي بعػػػس العرػػػػػر اإلسػػػالمية لشػػػخػ مػػػػجػ 
 محافطة السدمسيغ عمى أسذ كقػاعج البشاء اإلسالمي.
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 عرخ الشبػة كالخمفاء الخاشجيغ:
لخمفػػاء الخاشػػجيغ قػاعػػػج شبػػق السدػػمسػف فػػي عيػػػج الشبػػي  صػػمى هللا عميػػو كسػػػمع  ، كا

 البشاء في اإلسالـ أركع تصبيق.
السدػجج الشبػػػؼ: فقػػج بشػػى الشبػي صػػمى هللا عميػػو كسػػمع السدػجج الشبػػػؼ بالسجيشػػة، ككػػاف 
ىحا السدجج بديًصا، بسا يتفق مع ركح الجيغ اإلسػالمي، كمػع قػاعػج كأسػذ البشػاء فػي 

ال سػقف عميػو، أمػا جػانبػو اإلسالـ، ككاف السدػجج مخبًعػا، كصػحشو األكسػط مكذػػًفا، 
األربعػػة فكانػػت مدػػقػفة، ككانػػت السدػػاحة السدػػقػفة مػػغ الحػػائط السجػػاكر لمقبمػػة أكبػػخ 
مػػغ غيخىػػػا، كجػػػجيخ بالػػػحكخ اإلشػػارة إلػػػى أىسيػػػة كجػػػػد الرػػحغ السكذػػػػؼ فػػػي كسػػػط 

 السدجج لإلضاءة كالتيػية.
 يجكقج تع تػسيع السدجج بعج عيج رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع :، ففي ع

ىػػ(، زيػػج فػػي مدػاحة السدػػجج، كنػػتج  ٚٔسػػشة ) -رضػي هللا عشػػو-عسػخ بػػغ الخصػػاب 
عػػغ ىػػػحه الديػػػادة زكاؿ الجػػػجراف التػػػي بشاىػػػا الخسػػػػؿ الكػػػخيع صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع :، 
ماعػػجا الجػػجار الذػػخقي التػػي كانػػت تمترػػق بػػو بيػػػت الشبػػي  صػػمى هللا عميػػو كسػػمع  ، 

 لخسػؿ صمى هللا عميو كسمع لسدججه.كقج اتبع السدمسػف التخصيط الحؼ كضعو ا
مدػػػجًجا خذػػػبيِّا عشػػػج  -رضػػػي هللا عشػػػو-السدػػػجج األقرػػػى: أقػػػاـ عسػػػخ بػػػغ الخصػػػاب 

الرػػػخخة السقجسػػػة التػػػي ذكػػػخت فػػػي قرػػػة اإلسػػػخاء كالسعػػػخاج، كإلػػػى الجشػػػػب مػػػغ ؾبػػػة 
الرخخة يػجج السدػجج األقرػى، حيػث أقرػى مكػاف كصػل إليػو البػخاؽ ب رسػػؿ هللا 

 ع ليمة اإلسخاء.صمى هللا عميو كسم
البيػت: ككسا كانت السداجج عمى عيج الشبي صمى هللا عميو كسػمع كالخمفػاء الخاشػجيغ 
بدػيصة البشػػاء، كانػػت بيػػػتيع كػػحلظ تتدػػع بالبدػاشة، كقػػج كانػػت بيػػػت الشبػػي صػػمى هللا 
عميو كسمع مبشية بالصػب المَِّبغ، كىي تدع حجخات، كاف مشيا أربع حجخات مغ جخيػج 

غ الصيغ، كالخسذ الباؾية مبشية بالصػب المَِّبغ، ككاف سػقفيا فػي متشػاكؿ عمييا شبقة م
 اليج، ككحلظ كانت بيػت الرحابة.

 السجف: بشى السدمسػف في عيج الخاشجيغ السجف، كمشيا مثاًل:
فػػي مرػػخ، بػػأمخ  -رضػػي هللا عشػػو-مجيشػػة الفدػػصاط التػػي بشاىػػا عسػػخك بػػغ العػػاص 

، كاختار ليا مػقًعا متسيًدا عمى الشيل، في -ورضي هللا عش-الخميفة عسخ بغ الخصاب 
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السػضع الحؼ كاف يذغمو حرغ بابميػف، كقج كاف بشاء السجيشة فػي بجايػة األمػخ عمػى 
غيخ نطاـ ىشجسي دقيق، بخز ؼيو حخص السدمسيغ عمى الحفاظ عمى حخماتيع، بعجـ 

اء كبيػػػخ بشػػاء نػافػػػح كبيػػػخة مصمػػػة عمػػػى الذػػػػارع، كإنسػػػا كػػػانػا يدػػػتسجكف الزػػػػء مػػػغ فشػػػ
 بجاخل

السشػدؿ، ككانػت البيػػت مػغ شػابق كاحػج فػي بجايػة إنذػائيا، ثػع بػجأت تتكػػف مػغ أكثػخ 
كبشػػػى عسػػػخك بػػػغ  -رضػػي هللا عشػػػو-مػػغ شػػػابق فػػػي أكاخػػػخ عيػػج عسػػػخ بػػػغ الخصػػػاب 

 العاص
مدػػججه بجػػػػار مجيشػػة الفدػػػصاط، ككػػاف بشػػػاء السدػػجج بدػػػيًصا مػػػغ  -رضػػي هللا عشػػػو-

 ف في ذلظ الػقت يصل عمى الشيل.الصػب المبغ كمغصى بالجخيج، ككا
 عرخ الخالفة األمػية:

 مع كثخة الفتػحات في عرخ األمػييغ كثخ االتراؿ بالحزارات السختمفة كالتأثخ
بيػا، كلػػع يقػف السدػػمسػف عشػج حػػج التػأثخ كاالقتبػػاس، فػابتكخكا كشػػػركا كأبػجعػا كدخمػػػا 

 مجاؿ التشافذ مع الحزارات األخخػ.
 مػيػف:كمغ أىع ما تخكو لشا األ

مدجج ؾبة الرخخة: كتعج مغ أىع كأبجع آثار األمػييغ، كىي آية فػي الجسػاؿ كالبخاعػة 
ىػػ(، كيالحػع عمييػا السبالغػة فػي  ٕٚالسعسارية، كقج بشاىا عبج السمظ بغ مخكاف سشة )

الدخخفة، كالتأنق في رسع األشكاؿ الجسالية، مسا يػحي بجخػؿ الفغ اإلسػالمي مخحمػة 
ـ بالدخخفة، كالتفشغ في إتقاف الدخارؼ بذتى أنػاعيػا مسػا يػجؿ عمػى ججيجة مغ االىتسا

 تأثخ الفغ اإلسالمي بالفشػف السعسارية الدائجة في
 ىحا الػقت.

السدجج األمػؼ بجمذق: كيعج ىحا السدػجج مػغ أىػع فشػػف العسػارة اإلسػالمية، فقػج بشػاه 
فػي دخػػؿ عشرػخ ىػ(، كيعج مخحمة ججيػجة  ٜٙ-ٛٛالػليج بغ عبج السمظ بيغ عامي )

الدخخفػػة فػػي بشػػاء السدػػاجج، كالتػػي لػػع تعػػج تحػػتفع ببدػػاشتيا السعيػػػدة، كلعػػل ىػػحا يعػػج 
 تصػًرا شبيعيِّا لتصػر فغ العسارة عشج السدمسيغ.

قرػػػر األمػػػييغ: اسػػتحجث األمػيػػػف نػًعػػا ججيػػًجا مػػغ السبػػاني كىػػػ القرػػػر، كمشيػػا 
ػ متػػػًخا مػػػغ مجيشػػػة عسػػػاف قرػػػخ ُعسيػػػخة، ككػػػاف قرػػػًخا صػػػغيًخا عمػػػى بعػػػج خسدػػػيغ كيمػػػ
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عاصػػسة األردف، كقػػج بشػػاه الػليػػج ابػػغ عبػػج السمػػظ ليدػػتخيح ؼيػػو عشػػج خخكجػػو لمرػػيج، 
كمشيا قرخ الذساؿ الحؼ بشاه الخميفة ىذاـ بغ عبج السمظ، كمشيا قرخ السذتى، كقج 

 كانت ىحه القرػر عمى درجة عالية مغ البخاعة في الترسيع كجػدة الدخخفة.
غ عبج السمظ عيج دخػؿ العسارة اإلسالمية ميجاف الدخخفػة، كالتػأنق ككاف عيج الػليج ب

في البشاء، كذلظ بعج االحتكػاؾ بالحزػارات األخػخػ كالتػأثخ بيػا، كاألخػح بديشػة الػجنيا، 
التػػي لػػع يحخميػػا اإلسػػالـ، كلكػػشيع مػػع أخػػحىع بديشػػة الػػجنيا، لػػع يشدػػػا االىتسػػاـ بػػأمػر 

 ديشيع كالعسل آلخختيع.
 عباسية:عرخ الخالفة ال

كفػػػػي عيػػػػج العباسػػػػييغ زاد االترػػػػاؿ بالحزػػػػارات السختمفػػػػة، فػػػػداد االىتسػػػػاـ بالعسػػػػارة 
 كزخخفتيا، كاشتج اىتساميع ببشاء القرػر كالسجف.

 مجيشة بغجاد: فقج بشى الخميفة السشرػر مجيشة بغجاد لتريخ عاصسة العباسييغ
السػقػع كالتخصػيط قبػل  الججيجة، كفي بشاء ىحه السجيشة بخزت الجراسات الجيجة الختيار

التشفيػػح، فقػػج شمػػب الخميفػػة أبػػػ جعفػػخ السشرػػػر رسػػع تخصػػيط ليػػا عمػػى األرض قبػػل 
إنذػػائيا، كتخصػػيط مجيشػػة بغػػجاد دائػػخؼ، كليػػا أربعػػة مػػجاخل رئيدػػية محػريػػة، كاسػػتسخ 

ىػػػػ( ككػػػاف لمسجيشػػػة سػػػػراف ٚٗٔىػػػػ( حتػػػى عػػػاـ ) ٘ٗٔبشػػػاء ىػػػحه السجيشػػػة مػػػغ عػػػاـ )
أسسظ كأعمى، ككاف يحػيط بدػػر السجيشػة مػغ الخػارج خشػجؽ خارجياف; الجاخمي مشيسا 

 عخضو ستة أمتار.
ككػػاف يقػػع فػػي قمػػب السجيشػػة قرػػخ السشرػػػر، ككػػاف يعػػخؼ باسػػع قرػػخ الػػحىب، كىػػػ 
قرػػخ فخػػع لػػع يذػػيج السدػػمسػف مثمػػو مػػغ قبػػل، كبجػػػار القرػػخ يػجػػج السدػػجج، كىػػػ 

األمخاء كالسبػاني مالصق لحائط القرخ الذسالي الذخقي، كحػؿ القرخ تػجج قرػر 
الحكػميػة، كفػي السدػػاحات التػي بػػيغ السػجاخل األربعػػة الخئيدػية كانػػت تػجػج السشػػاشق 
الدػػكشية، كفػػي كػػل قدػػع شػػػارع رئيدػػية يتػػخاكح عػػجدىا بػػيغ ثسانيػػة كاثشػػي عذػػخ شػػارًعا 

 يتجو نحػ كسط السجيشة، ككاف لمسجيشة ثسانية أبػاب حجيجية.
 ْغ َرَأػ(، ككاف مكانيا قبل بشائيا ديخمجيشة سامخاء: ككانت تدسى )ُسخَّ مَ 

)مكػػاف عبػػادة لمشرػػارػ( فػػي الرػػحخاء اشػػتخاه الخميفػػة السعترػػع مػػغ أصػػحابو كبشاىػػا 
مكانػو، ككانػت ىػحه األرض تقػع عمػى الزػفة اليسشػػى مػغ نيػخ دجمػة، كعمػى بعػج مائػػة 
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كثالثػػيغ كيمػػػ متػػًخا، كأحزػػخ السعترػػع السيشجسػػيغ فاختػػاركا لػػو مػاقػػع القرػػػر، كبشػػى 
لكل كاحػج مػغ أصػحابو قرػًخا، كتػع تخصػيط شػػارع السجيشػة كأحدػغ مػا تكػػف الذػػارع 
مػػػغ ناحيػػػة االتدػػػاع كالصػػػػؿ، كأحزػػػخ مػػػغ كػػػل بمػػػج مػػػغ يجيػػػج فػػػغ العسػػػارة كالدراعػػػة 

 كىشجسة البشاء كالرشاعة.
كقج استخجـ السيشجسػف كالعسػاؿ مػا بػيغ أيػجييع مػغ السػػاد الخػاـ، فسػغ الصػيغ صػشعػا 

قػػػامػا بتػػػدييغ الجػػػجراف بػػػالِجّزِ كغيػػػخه مػػػغ مػػػَػاد البشػػػاء، كتفششػػػػا فػػػي المػػػبغ كاآلجػػػخ، ك 
زخخفتيا، فميحه السجيشة أىسية في فغ العسارة اإلسػالمية، فقػج تقػجـ الفػغ السعسػارؼ فييػا 
خصػات كاسعة متالحقة، كأصبح تذييج السجف كتخصيصيا أبعج ما يكػف عغ االقتراد 

ئيا بأكسع معانيو، كىػحا يشػافي ركح اإلسػالـ كالبداشة، كتجمى اإلسخاؼ كالتخؼ في بشا
 كمبادئو الدامية الجاعية إلى البعج عغ اإلسخاؼ كالتححيخ مشو.

كبشى بيحه السجيشة مدجج سامخاء الجامع، كيعج ىحا السدجج أكبخ السداجج القجيسة في 
العالع اإلسالمي، فقج بمغت مداحتو بجكف الديادات مػخة كنرػف قػجر مدػاحة السدػجج 

 ػني بسرخ اإلسالمية، كقج بجأ الخميفة السعترع في بشائو كأتع بشاءه الخميفةالصػل
 الستػكل، كىػ مبشي عمى مداحة مدتصيمة الذكل، بمغ شػؿ ضمعيا األكبخ

.ٓٛٔ( متًخا كاألصغخ )ٕٓٙ)  ( متًخا فكاف يتدع ألكثخ مغ مائة ألف مرلٍّ
مجيشػة سػامخاء، كقػػج  مجيشػة القصػائع: كقػج بشاىػا أحسػج بػغ شػلػػف فػي مرػخ عمػى نسػط

اختار ليا الفزاء الػاسع الحؼ كاف يقع إلى الذػساؿ الذػخقي مػغ مجيشػة العدػكخ التػي 
بشاىا العباسيػف بالقخب مغ مجيشة الفدصاط، كيشتيي ىحا الفزاء الحؼ بشيػت ؼيػو عشػج 

ىػ( في بشاء قرخ رائع لػو، كجعػل أمامػو  ٕٙ٘ىزبة السقصع. كبجأ ابغ شػلػف عاـ )
 ًسا يسارس ؼيو أنػاع الخياضة، كسسح ألصحابو كأتباعو ببشاء مداكغميجاًنا عطي

ليػػع، فاترػػمت بسجيشػػة العدػػكخ كالفدػػصاط، كيػجػػج فػػي كسػػط القصػػائع ىزػػبة سػػسيت 
 بجبل يذكخ التي بشى عمييا ابغ شػلػف جامعو الكبيخ.

أمػػػا مػػػغ حيػػػث تخصيصيػػػا فمػػػع يتبػػػع تخصػػػيط سػػػامخاء، بػػػل سػػػار عمػػػى نسػػػط الفدػػػصاط 
ث ضػػيق الذػػػارع كتعخجيػػا كعػػجـ نطاميػػا، ككػػاف بالسجيشػػة األسػػػاؽ كالعدػػكخ مػػغ حيػػ

كالحسامات كالصػاحيغ، كبشى ابغ شػلػف أيزا قشاشخ لمسيػاه تعػخؼ اآلف باسػع مجػخػ 
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اإلماـ، كذلظ كي تسج قرخه بالساء، كىحا القرخ الحؼ كاف كصفو يفػػؽ الخيػاؿ، كقػج 
 أنفق عميو

 . كجاء بعج ابغ شػلػف ابشو خساركيوابغ شػلػف كعمى ىحه القشاشخ أمػااًل شائمة
ؼبػػالغ فػػي اإلسػػخاؼ عمػػى ىػػحا القرػػخ مسػػا أفدػػج ماليَّػػة الجكلػػة كعػػخض ممكػػو لمزػػياع 

 بدخعة.
مدجج ابػغ شػلػػف: كقػج أنذػأ ابػغ شػلػػف ىػحا السدػجج فػي مجيشػة القصػائع التػي بشاىػا 
لظ فػؽ ىزبة جبل يذكخ، ككاف السدجج يترل بالسيجاف الحؼ أنذػأه أمػاـ قرػخه كلػح

سػػػػسي جػػػػامع السيػػػػجاف، كيتكػػػػػف السدػػػػجج مػػػػغ صػػػػحغ مخبػػػػع فػػػػي الػسػػػػط، كىػػػػػ فشػػػػاء 
مكذػػػؼ، كتحػػيط بػػو أربعػػة أركقػػة، كيحػػيط بالسدػػجج مػػغ الخػػارج زيػػادات مػػغ ثػػالث 
 جيات ماعجا حائط القبمة التي كانت تالصقيا دار اإلمارة التي أنذأىا ابغ شػلػف.

قرػخ الخميفػة السعترػع فػي مجيشػة  اىتع العباسيػف كحلظ ببشاء القرػر الفاخخة، مثػل:
سػامخاء، كقرػػخ السػػأمػف،كغيخ ذلػظ. كىكػػحا نجػػج تػػأثخ العسػارة اإلسػػالمية فػػي العرػػخ 
العباسػػػي بالعسػػػارة فػػػي الحزػػػارات األخػػػخػ كاالىتسػػػاـ بالدخخفػػػة كاإلسػػػخاؼ فػػػي بشػػػاء 
القرػر كتذػييجىا، مسػا يعػج تصػػًرا ال يتسذػى مػع ركح االعتػجاؿ كالبعػج عػغ اإلسػخاؼ 

 يى عشو اإلسالـ.الحؼ ن
 العسارة في األنجلذ كبالد السغخب:

كاف لمدىاد كالرػفييغ الحيغ كانػا مع السخابصيغ كالسػحجيغ بالسغخب آراؤىع في البحخ 
كالتخؼ في البشاء، مسا أدػ إلى االعتجاؿ في البشاء، بعج أف كاف قج كصل إلػى درجػة 

غ الفػغ اإلسػالمي فػي األنػجلذ كبيخة مغ اإلسخاؼ كالتػخؼ فػي البشػاء كالدخخفػة، كقػج بمػ
قسة ازدىاره، في قرخ الحسخاء الحؼ بشي في القػخف الثػامغ اليجػخؼ، ثػع تػقػف تصػػر 

 الفغ اإلسالمي في األنجلذ بعج ذلظ، بدبب االضصخابات التي كقعت فييا قبل
 سقػشيا.

ككانػػت أىػػع السخاكػػد الفشيػػة السعساريػػة فػػي بػػالد السغػػخب أشػػبيمية، كغخناشػػة، كمػػخاكر، 
 اس، كقج تخكت لشا الحزارة اإلسالمية في بالد السغخب عجة آثار معساريةكف

 رائعة، نكتفي مشيا ببعس األمثمة مغ بالد األنجلذ كىي:
 السدجج الكبيخ بقخشبة: كقج بشاه عبج الخحسغ الجاخل في قخشبة كقت استقخاره،
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بسػا فػي ذلػظ -ثع أدخمت عميو بعج ذلظ تعجيالت كثيػخة، كتزػع السدػاحة الكميػة لمبشػاء 
شػػكاًل يكػػاد يكػػػف رباعيِّػػا، كيشقدػػع إلػػى قصػػاعيغ مػػغ الذػػساؿ إلػػى الجشػػػب  -الجػػجراف

يتدػػاكياف ؼيسػػا بيشيسػػا تقخيًبػػا، كيبمػػغ ارتفػػاع السدػػجج تدػػعة أمتػػار، يختكػػد عمػػى أعسػػجة 
 رؼيعة، تحسل أخخػ أقل مشيا حجًسا، يخبط بيشيا عقػد متجاخمة يعمػ بعزيا

 بعًزا.
األنػػجلذ مدػػاجج أخػػخػ كثيػػخة، غيػػخ أنيػػا تيػػجمت، كتحػػػؿ بعزػػيا كقػػج بشػػى الػػػالة فػػي 

إلػػى كشػػائذ بعػػج زكاؿ الحكػػع اإلسػػالمي مػػغ األنػػجلذ، حتػػى مدػػجج قخشبػػة ُبِشػػي فػػي 
 داخمو ـيكل كشدي، كتخؾ لشا األنجلديػف عجة آثار أخخػ كثيخة مشيا:

يا الخخػاـ ىػ(، كقج جمب لبشائ ٕٖ٘مجيشة الدىخاء: كقج بشاىا عبجالخحسغ الشاصخ سشة )
مغ إفخيؿية كركما كالقدصشصيشية، كبشى في قرخ السؤنذ بيا حػًضا مػغ الخخػاـ زيشػو 
ػع بالػجر، كىػحا  بشقػش محـبة بيا صػر آدمية، كجعل عميػو تساثيػل مػغ الػحىب السخصَّ

 تصػر ججيج حيث استعسمت الرػر كالتساثيل التي حخَّميا اإلسالـ.
ـ ذؼ األلػػػاف الرػػاؼية، كأنذػػأ كسػػصو كجعػػل سػػقف قرػػخ الخالفػػة كججرانػػو مػػغ الخخػػا

صػػػيخيًجا عطيًسػػػا مسمػػػػًءا بػػػالدئبق، ككػػػاف لمقرػػػخ مػػػغ كػػػل جانػػػب مػػػغ جػانبػػػو ثسانيػػػة 
أبػاب، ككانت الذػسذ تػجخل تمػظ األبػػاب ؼيزػخب شػعاعيا جػجراف القرػخ، ؼيرػيخ 
مغ ذلظ نػر يأخح باألبرار، ككاف في ىحه السجيشة محالت لمػحر، كمدارح لمصيخ، 

آالت الحخب، كالحمي كغيخىا مغ الرشاعات، ككاف بيا مدجج صغيخ  كدكر لرشاعة
 مدخخؼ بالخخاـ كالحىب كالفزة.

قرػخ الحسػخاء: بشػػاه حكػاـ بشػػي األحسػخ فػي غخناشػػة بعػج زكاؿ سػػمصاف السػحػجيغ مػػغ 
األنػػػػجلذ، كيعػػػػج ىػػػػحا القرػػػػخ أعطػػػػع اآلثػػػػار اإلسػػػػالمية فػػػػي ركعػػػػة البشػػػػاء كالدخخفػػػػة 

جسػف خالصة فشَّيع كجعمػه قرًخا خياليِّػا، تبيػخ زخارفػو كاليشجسة، فقج كضع ؼيو السيش
كعقػػػده األبرػػار، كتشصػػق الصبيعػػة بسػػا حػلػػو مػػغ خزػػخة كمػػاء بػػأركع صػػػر الجسػػاؿ 

 كالبياء.
ككاف ىحا اإلسخاؼ السادؼ في البشػاء كالدخخفػة عمػى حدػاب التقػجـ الخكحػي لمسدػمسيغ 

مسػا أشسػع أعػػجاءىع، كأالف  فػي تمػظ الػبالد; مسػا جعػل الشػاس يخكشػػف لمخاحػة كالكدػل،
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شػػػكتيع، كأزاؿ دكلػػتيع، كخدػػخت البذػػخية خيػػًخا كثيػػًخا بػػدكاؿ خالفػػة السدػػمسيغ فػػي تمػػظ 
 البقاع.

 عرخ الفاشسييغ:
لقػج تسيػػد فػػغ العسػػارة الفػػاشسي بدػػسات خاصػػة كشػػابع ججيػػج، كقػػج تػػخؾ لشػػا الفػػاشسيػف 

 عجًدا مغ اآلثار السعسارية الخائعة نحكخ لظ أمثمة مشيا:
ىػػػ(، كضػػع  ٖٛ٘ة القػػاىخة: بعػػج اسػػتيالء جػػػىخ الرػػقمي عمػػى الفدػػصاط عػػاـ )مجيشػػ

تخصيًصػػػا لسجيشػػػة القػػػاىخة، ككػػػاف تخصيصيػػػا عمػػػى شػػػكل مخبػػػع تقخيًبػػػا، يػاجػػػو أضػػػالعو 
الجيات األربع األصمية، كيتجو الجانب الذػخقي نحػػ السقصػع، كالغخبػي يدػيخ بسحػاذاة 

كالقبمػي يػاجػو الفدػصاط، كشػػؿ كػل  الشيل، كالبحخؼ نحػ الفزػاء الػاقػع فػي الذػساؿ،
ضمع مغ أضػالع السجيشػة ألػف كمائتػا متػخ، كمدػاحة السجيشػة ثالثسائػة كأربعػػف فػجاًنا، 
ككاف ىحا الدػر مبشيِّا مغ الصػب المبغ، كيتػسط السجيشة قرخاف ىسا: القرػخ الكبيػخ 

قاىخة الذخقي، كالقرخ الرغيخ الغخبي، كبيشيسا ميجاف الستعخاض الجشج، كأصبحت ال
عاصػػسة لمخالفػػة الفاشسيػػة التػػي امتػػجت مػػغ السغػػخب إلػػى الذػػاـ، ككػػاف بدػػػر القػػاىخة 
عجة أبػاب لع َيْبَق مشيا اآلف سػػ بابي الشرػخ كالفتػػح فػي الذػساؿ، كبػاب زكيمػة فػي 

 الجشػب، كىي تسثل العسارة الحخبية في العرخ الفاشسي.
شػػػاه القائػػػج الفػػػاشسي جػػػػىخ الجػػػامع األزىػػػخ: كمدػػػاحة السدػػػجج األزىػػػخ األكؿ الػػػحؼ ب

الرػػقمي بػػأمخ الخميفػػة الفػػاشسي السعػػد لػػجيغ هللا تقتػػخب مػػغ نرػػف مدػػاحتو الحاليػػة، 
كلقج أضيفت إليػو زيػادات كثيػخة فػي أزمشػة مختمفػة حتػى كصػل إلػى ترػسيسو الحػالي، 
كيتػسػػصو صػػحغ مكذػػػؼ تحػػيط بػػو أربعػػة أركقػػة أكبخىػػا ركاؽ القبمػػة، كلػػيذ بالجػػامع 

لعرخ الفاشسي، فالسآذف الحاليػة تشدػب لمدػمصاف قايتبػاؼ كالدػمصاف مئحنة تخجع إلى ا
 الغػرؼ، كلألميخ عبجالخحسغ كتخجا العثساني أحج أمخاء القخف الثامغ عذخ السيالدؼ.
قرػػػر الفػػاشسييغ: كقػػج شػػيج الفػػاشسيػف عػػجًدا مػػغ القرػػػر أىسيػػا: القرػػخ الػػحؼ بشػػاه 

 لفزاء الحؼ يقع ؼيو اآلفجػىخ الرقمي بالقاىخة لمخميفة السعد، ككاف في ا
خػػاف الخميمػػي كمدػػجج الحدػػيغ، كقػػج أشمػػق عميػػو القرػػخ الذػػخقي الكبيػػخ، كسػػا أشمػػق 
عميو القرخ السعدِّؼ، كيقاؿ إنو كاف بو أربعة آالؼ حجخة، كبو عجة أبػاب، ككاف في 
غخب ىحا القرخ، قرخ آخخ أصغخ مشو، ىػ القرخ الغخبي الحؼ بشاه العديػد بػاّلل، 
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سػؽ الشحاسيغ، كؾبػة السمػظ السشرػػر كمػا جاكرىػا، كىكػحا غمػب شػابع  كمػقعو مكاف
اإلسػػػخاؼ عمػػػى فػػػغ العسػػػارة فػػػي عيػػػج الفػػػاشسييغ، كأسػػػخفػا فػػػي الشفقػػػات عمػػػى مبػػػانييع 

 الخاصة بيع.
 عرخ األيػبييغ:

كػػػاف عرػػػخ األيػػػػبييغ بجايػػػة ضيػػػػر خػػػط الشدػػػخ عمػػػى العسػػػائخ كغيخىػػػا مػػػغ التحػػػف، 
اآليػػات القخآنيػػة كغيخىػػا. كمػػغ مسيػػدات فػػغ العسػػارة كاسػػتعسل الخػػط الكػػػفي فػػي كتابػػة 

األيػػػبي تصػػػػر بشػػػاء السػػآذف كسػػػا ضيػػػخ بشػػاء الخػانػػػق، كىػػػي دكر كانػػت تبشػػػى إلقامػػػة 
 الرػؼية، كسا كثخ إنذاء السجارس، كأىع ىحه السجارس:

السجرسػػة الشاصػػخية: ككػػاف إنذػػاؤىا بجػػػار جػػامع عسػػخك، فحػػيغ أصػػبح صػػالح الػػجيغ 
 ىػ( بجػار قبخ اإلماـ الذافعي. ٕٚ٘الرالحية عاـ ) سمصاًنا بشى السجرسة

مجرسة كضخيح الدمصاف نجع الجيغ أيػب: كتتكػف مغ جدأيغ رئيديغ يفرميسا مسػخ، 
كتعمػػػػ مجخمػػػو مئحنػػػػة، كممحػػػق بالسجرسػػػة ضػػػػخيح، كتعمػػػػه ؾبػػػة مػػػػغ الصػػػػب كحػػػػػائط 

أمػخ  الزخيح مغ الحجخ، كىشا تصػر ججيج كىػ كجػد األضػخحة كاالىتسػاـ بيػا، كىػحا
مخالف لدشة رسػؿ هللا صػمى هللا عميػو كسػمع :، ككػاف أكؿ مػغ أدخػل ىػحه األضػخحة 

 الدالجقة.
 عرخ السساليظ:

يشقدػػع عرػػخ دكلػػة السساليػػظ إلػػى عرػػخيغ، دكلػػة السساليػػظ البحخيػػة، كدكلػػة السساليػػظ 
الجخاكدػػة، كمػػغ أىػػع العسػػائخ اإلسػػالمية فػػي عيػػج السساليػػظ البحخيػػة: جػػامع الطػػػاىخ 

جرسػػػة كضػػػخيح كمدتذػػػفى الدػػػمصاف قػػػالككف كمدػػػجج السػػػارداني، كمجرسػػػة بيبػػػخس، كم
 كمدجج الدمصاف حدغ.

 كىحاف مثاالف ليحه العسارة:
مدجج الشاصخ قالككف بالقمعة: كىحا السدجج مخبع الذكل، كيتكػف مػغ صػحغ محػاط 
بأربعػػة أركقػػة كركاؽ القبمػػة، يتكػػػف مػػغ أربعػػة بالشػػات، كاألركقػػة األخػػخػ يتكػػػف كػػل 

غ بالشتػيغ فقػط، أمػا الؿبػة التػي تعمػػ السحػخاب فتذػغل ثػالث بالشػات مخبعػة، مشيػا مػ
كالػاجيػػػة بدػػػيصة يعمػىػػػا صػػػف مػػػغ الشػافػػػح ذات العقػػػػد السجببػػػة، كلمسدػػػجج مػػػجخالف 

 بارزاف عغ الػاجية.
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مجرسة كمدجج الدمصاف حدغ: كيقع ىحا األثخ الخائع بسيجاف قمعة صالح الػجيغ، كقػج 
 بػػغ قػػالككف، كىػػ مػػغ أجسػػل اآلثػػار اإلسػػالمية، فسبانيػػو أنذػأه الدػػمصاف حدػػغ بػػغ دمحم

تجسػػع بػػيغ قػػػة البشػػاء كعطستػػو، كدقػػة الدخػػارؼ كجساليػػا، كالسالحػػع فػػي مشصقػػة قمعػػة 
صػػالح الػػجيغ التػػي يقػػع فييػػا ىػػحا األثػػخ، عشػػج الشطػػخ إلييػػا مػػغ لػحػػة مرػػػرة، كثػػخة 

 السداجج األثخية القجيسة في ىحه السشصقة.
 لجخاكدة، فقج تخكت لشا عجة آثار رائعة مشيا:أما دكلة السساليظ ا

مجرسة كضخيح الدمصاف قايتباؼ بالقخافة الذػخؾية: ألحػق سػالشيغ السساليػظ بالسدػاجج 
كالخػانػػق الذػػخؾية مػػجافغ ليػػع، كمػػغ اآلثػػار السعساريػػة التػػي أنذػػئت فػػي ىػػحه السشصقػػة 

ساريػػة فػػي مجسػعػػة الدػػمصاف قايتبػػاؼ، كالتػػي تعػػج مػػغ أبػػجع كأجسػػل السجسػعػػات السع
مرخ اإلسالمية، كيخجع جسالو إلى تشديقيا، فيػي تتكػػف مػغ مدػجج كمجرسػة كسػبيل 
ػا فػي إبػخاز جسػاؿ ىػحا األثػخ  ككتاب كضخيح كمئحنة، كقج أدَّت دقة الرػشاعة دكًرا ىامِّ

 السعسارؼ الؿيع.
مدجج الغػرؼ كمجسػعتو السعسارية: كتتكػػف مػغ ككالػة كحسػاـ كمشػدؿ كمقعػج كسػبيل، 

كمجرسػػة، كؾبػػة، ثػػع السدػػجج كيستػػاز شػػكل مئحنتػػو بقستيػػا السكػنػػة مػػغ رأسػػيغ  كُكتَّػػاب
ا كبيػػًخا  مػخبعيغ، كقػػج بػخع السساليػػظ فػي بشػػاء الػجكر كالسشػػازؿ كالقرػػر، كبمغػػػا فييػا حػػجِّ

 مغ الجقة كالستانة كالجساؿ.
 عرخ الدالجقة:

اـ الشحػت اتدع عرخ الدالجقة بدسات فشية معسارية كثيخة، أىسيػا: السيػل إلػى اسػتخج
كالحفػػخ فػػي الدخخفػػة، بتػػأثيخ العشرػػخ التخكػػي، كمػػغ أبػػخز مػػا تخكػػو لشػػا الدػػالجقة فػػي 
عرػػػرىع السختمفػػة، عػػجد مػػغ السػػجارس الجيشيػػة لمعػػالع اإلسػػالمي، كذلػػظ بتذػػجيع مػػغ 

 ممظ شاه ككزيخه نطاـ السمظ.
 كسا أنيع أكؿ مغ أدخػل فكػخة بشػاء األضػخحة كأبشيػة مقجسػة فػي إيػخاف، كمشيػا انتذػخت
فػػي العػػالع اإلسػػالمي، كسػػا تخكػػػا لشػػا عػػجة مدػػاجج أثخيػػة رائعػػة، كمػػغ أشػػيخىا: مدػػجج 

 الجسعة في قدكيغ، كمدجج الجسعة بأصفياف الحؼ شيجه نطاـ السمظ.
 عرخ السغػؿ في اليشج:
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اىػػػتع الحكػػػاـ السغػػػػؿ السدػػػػمسػف فػػػي اليشػػػج بالعسػػػارة اإلسػػػػالمية اىتساًمػػػا بالًغػػػا، كبمػػػػغ 
خاصػػػة مبمًغػػػا عطيًسػػػا، كيخجػػػع ىػػػحا االىتسػػػاـ باألضػػػػخحة  اىتسػػػاميع ببشػػػاء األضػػػخحة

كنقذػيا كزخخفتيػا إلػػى قمػة الفيػع الرػػحيح لإلسػالـ، كاختالشػو لػػجػ بعػس اليشػػد بسػػا 
كرثػػػه مػػغ الحزػػارة اليشجيػػة القجيسػػة، إال أنيػػا مػػغ الشاحيػػة السعساريػػة تشتسػػي إلػػى فػػغ 

 العسارة اإلسالمية، فقج بشاىا مدمسػف في حكػمات مدمسة.
محل: كىػ أىع كأشيخ اإلنجازات الفشية السعسارية في اليشػج، كقػج بشػاه اإلمبخاشػػر  تاج

شاه جياف في أجخا لدكجتو مستاز محل التي كاف يحبيا حبِّػا شػجيًجا، فساتػت بػيغ يجيػو 
فجأة، فبشى ليا ىحا الزػخيح، كقػج انتذػخت شػيختو فػي العػالع كمػو، كيقػع ىػحا الزػخيح 

ختفعػػة فػػي نيايػػة حجيقػػة مدػػتصيمة، تتخمميػػا أحػػػاض عمػػى نيػػخ اليسشػػى، عمػػى شػػخفة م
السػػاء، كيبػػجك خمفيػػا مباشػػخة نيػػخ جسشػػا مكتدػػًيا بػػالسخمخ الالمػػع، كيستػػاز ىػػحا الزػػخيح 
بسآذف عالية في أركاف الذخفة، كمػجخٍل ذؼ كاجيػة عاليػة مختفعػة كخمػف الػاجيػة ؾبػة 

زػػػخيح كمػػػو الزػػػخيح العاليػػػة، كتحػػػيط بيػػػا أربػػػع ؾبػػػاب صػػػغيخة، كقػػػج كدػػػيت جػػػجراف ال
 بألػاح السخمخ الشاصعة، كزخخفت بدخارؼ شبيعية، كيعتبخ ىحا الزخيح أحج عجائب

 الجنيا الدبع.
 العسارة اإلسالمية في عرخ الخالفة العثسانية:

 لقج تخؾ لشا العرخ العثساني مجسػعة مغ اآلثار السعسارية اليامة مشيا:
ؿ إلػػى مدػػجج بعػػج أف فػػتح مدػػجج أياصػػػؼيا فػػي تخكيػػا: كقػػج كػػاف كشيدػػة كبيػػخة، كتحػػػ 

ر فييػػػا السيشجسػػػػف السدػػػمسػف حتػػػى جعمػىػػػا تشاسػػػب  األتػػػخاؾ القدػػػصشصيشية، كقػػػج حػػػػَّ
 الرالة، كىي شخاز معسارؼ جسيل.

مدجج بايديج الثاني في تخكيا: كقج بجأ بشاءه السعسارؼ السدمع خيخ الجيغ، كقػج صػسسو 
 ء السدمسيغ لمرمػات ؼيو.عمى الشسط البيدنصي مع تعجيالت كثيخة بسا يتالءـ مع أدا

ىػػػ( عمػػى ٖٕٙٔجػػامع دمحم عمػػي بالقػػاىخة: كالػػحؼ بشػػاه دمحم عمػػي فػػي قمعػػة الجبػػل عػػاـ )
شػػػخاز جػػػامع الدػػػمصاف أحسػػػج باألسػػػتانة فػػػي تخكيػػػا، كىػػػػ يستػػػاز بجقػػػة البشػػػاء، كجسػػػاؿ 
الدخخفة، ككثخة الؿباب كالسآذف، كقج بشى العثسانيػف عجًدا مػغ القرػػر الفخسػة، كالتػي 

 فييا اإلسخاؼ كاضًحا.تجمى 
 العػامل السؤثخة في فغ العسارة اإلسالمية
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ػػا يتحػػخؾ مػػغ  تػػأثخ فػػغ العسػػارة اإلسػػالمي بعػػجد مػػغ العػامػػل مسػػا جعػػل لػػو إشػػاًرا خاصِّ
خاللػػػو، إال أف لػػػو حػػػجكًدا ال يسكػػػغ أف يتخصاىػػػا، كأىػػػع العػامػػػل التػػػي أثػػػخت فػػػي فػػػغ 

 العسارة اإلسالمية ما يمي:
 السشاخ:

خه فػػي العسػػارة اإلسػػالمية، ففػػي مرػػخ مػػثاًل نطػػًخا العتػػجاؿ الجػػػ كقمػػة كػػاف لمسشػػاخ أثػػ
سػػقػط األمصػػار، كانػػت أسػػقف البيػػػت كالسدػػاجج كالقرػػػر مدػػصحة، كسػػا ركعػػي فػػي 
بشاء البيػت كالقرػر كضع الغخؼ حػؿ فشػاء مكذػػؼ يتػسػصو نػافػرة ميػاه، لمدػساح 

 لميػاء بجخػؿ الغخؼ كتبخيج الجػ كتمصيفو.
السذخبيات، كىي نػافح خذبية بيا فتحات مائمة تدسح بػجخػؿ اليػػاء كقج اشتيخ عسل 

كتدسح لسغ بالجاخل بخؤية مغ في الخارج دكف أف يخػ مغ بالخارج شيًئا، كفي داخل 
 الغخؼ الكبيخة بشى السيشجس السدمع نافػرة كبيخة أبجع في ترسيسيا لتمصيف الجػ.

 االقتباس:
عشج البالد الستحزخة التي أصبحت تحت حكع  كقج استفاد السدمسػف مغ فشػف العسارة

السدمسيغ، مع صبغ مػا اقتبدػػه بالرػبغة اإلسػالمية، ككػاف السػتخجاـ الرػشاع السيػخة 
 مغ مختمف البالد تأثيخ كبيخ عمى الفشػف السعسارية اإلسالمية.

 العامل االقترادؼ:
كػاف لمخخػاء  ككاف ليحا العامػل تػأثيخ كبيػخ فػي تػجيػو الفشػػف فػي مخاحػل تصػرىػا، فقػج

كالفقػػخ أثخىسػػا فػػي حجػػع اإلنتػػاج الفشػػي كأنػاعػػو كؾيستػػو، كمػػغ ناحيػػة أخػػخػ فػػإف نطػػع 
 تػزيع الثخكة عمى أبشاء األمة تخكت أثخىا عمى فغ العسارة.

 العامل االجتساعي:
عمػى حخمػاتيع كندػائيع، أثخىػا فػي  -الشابعػة مػغ تعػاليع اإلسػالـ-كاف لغيػخة السدػمسيغ 

ؿ، حيػػث كانػػت نػافػػح البيػػػت قميمػػة كعاليػػة; لتكػػػف بعيػػجة عػػغ ترػػسيع كاجيػػات السشػػاز 
أعػػػيغ السػػػارة، كابتكػػػخت السذػػػخبيات، ككػػػاف ُيرػػػسع انكدػػػار فػػػي مػػػجخل البيػػػت ليشحشػػػي 
الػجاخل، ثػػع يتجػو نحػػػ مسػػخ آخػخ، كمشػػو يػػجخل إلػى فشػػاء السشػػدؿ، كذلػظ حتػػى ال يػػخػ 

 الجاخل مغ يجمذ في حػش السشدؿ.
 العامل الجيشي:



 221 

سدػػمسيغ بتعػػاليع ديػػشيع أثػػخ ىػػاـ فػػي بشػػاء البيػػػت، كبخاصػػة فػػي فرػػل كػػاف اللتػػداـ ال
أمػػػاكغ تجسػػػع الشدػػػاء عػػػغ أمػػػاكغ الخجػػػاؿ، كذلػػػظ مشًعػػػا لالخػػػتالط، كضيػػػخ ىػػػحا األثػػػخ 
كاضًحا في بشاء البيػت مغ شابقيغ، العمػػؼ مشيػا لمحػخيع، كيدػسى الحخممػظ، كالدػفمي 

االىتسػػاـ بإنذػػاء مػػجاخل  مشيػػا لمخجػػاؿ، كيدػػسى الدػػالممظ، كبػػو قاعػػات لمزػػيافة، مػػع
خاصػػة بػػالحخيع، ككػػاف السيشػػجس السدػػمع يقػػـػ بإنذػػاء مػػا يذػػبو السحػػخاب داخػػل البيػػت 

 متجًيا نحػ القبمة لمرالة.
 كاجبشا نحػ العسارة اإلسالمية

ػػا بيػػع، كضػػل ىػػحا الشسػػػذج مشبًعػػا يأخػػح  أبػجع السدػػمسػف نسػذًجػػا معساريِّػػا إسػػالميِّا خاصِّ
لشسػػػذج شػػامًخا عالًيػػا عمػػى مػػخ العرػػػر، يذػػيج بعطسػػة مشػػو الغػػخب، كسػػا ضػػل ىػػحا ا

العقمية السدمسة، كعشجما جاء العجكاف األكربي في العرخ الحجيث، كاستػلى عمى كل 
الػػػبالد اإلسػػػالمية بػػػجءكا فػػػي الكيػػػج لحزػػػارة السدػػػمسيغ ليقزػػػػا عمػػػى تخاثيػػػا، كبالفعػػػل 

 ء كبيخ مشيا.استصاعػا إخفاء معالع كثيخة مغ معالع ىحه الحزارة، كتذػيو جد 
كقج قاـ الغخب في العرخ الحجيث بجراسة اآلثار اإلسالمية، كاستصاعػا االستفادة 
مشيا. كبعج ذلظ بجأ السدمسػف يقمِّجكف الشسط السعسارؼ األكربي، كمغ ىشا كاف كاجًبا 

أف نجرس ىحه اآلثار، حتى نبتكخ ألنفدشا  -نحغ أبشاء الحزارة اإلسالمية-عميشا 
ا معاصًخا يتبعو السدمسػف في عسارتيع في ضػء الزػابط اإلسالمية مثااًل إسالميِّ 

الرحيحة، كحتى نعخؼ األسباب التي جعمت أججادنا في مقجمة األمع، فشأخح بيا، 
كنربح سادة الجنيا كسا كانػا، كسا يشبغي تيديخ ميسة دراستيا لمباحثيغ الستشباط 

 ة مغ خالليا.الحقائق التاريخية كاإلسيامات الحزارية اإلسالمي
================== 

 الجور الحزاري للسدلم السعاصخ
عمى السدمع أف يزع أماـ عيشيو عجة حقائق، حتى يكػف قج أدػ دكره تجاه حزػارتو 

 اإلسالمية، كمغ أىسيا:
أف االنتداب لإلسالـ شػخؼ كعػدة، ألف اإلسػالـ ىػػ الػجيغ الػحؼ اختػاره هللا لخمقػو،  -

 [.ٜٔعشج هللا اإلسالـ( ]آؿ عسخاف: قاؿ تعالى: )إفَّ الجيغ 
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أف العمػػػع كحػػػجه لػػػيذ أسػػػاس الحزػػػارة كالتقػػػجـ، كإنسػػػا البػػػج مػػػغ العقيػػػجة الرػػػحيحة  -
كاألخالؽ القػيسة مع األخح بأسباب العمع كالحزارة، فػال حزػارة بػال ديػغ; ألف خمػق 

 الحزارة الفاسجة قج يكػف سبًبا في ىالكيا كضياعيا.
ذا كججىا فيػ أحق الشاس بيا، فعميو أف يقتبذ مغ تقجـ أف الحكسة ضالة السؤمغ إ -

 الغخب أك الذخؽ األشياء السفيجة الشافعة، التي ال تتعارض مع مبادغ اإلسالـ
 كقػاعجه.

 أف صالح ىحه األمة يكػف بااللتداـ بتعاليع اإلسالـ، يقػؿ عسخ بغ الخصاب -
أعدنػا هللا باإلسػالـ، فػإف أذؿَّ الشػاس، حتػى  -نحغ العخب-: لقج كشا -رضي هللا عشو-

 ابتغيشا العدة في غيخه; أذلشا هللا.
كبعػػج أف يعمػػع السدػػمع ىػػحه األمػػػر كيعييػػا، فػػإف أسػػئمة كثيػػخة تػػجكر فػػي ذىشػػو عػػغ دكره 
تجػػػػاه حزػػػػارتو، كتػػػػأتي اإلجابػػػػة كاضػػػػحة جميػػػػة، كىػػػػي أف دكر السدػػػػمع يتحػػػػجد مػػػػغ 

 ناحيتيغ:
ؼيعػخؼ عػامػل نجاحيػا كعػامػل  األكلى: أف ييتع كل مدمع بحزارتو كيتعػخؼ عمييػا،

 ضعفيا، ؼيأخح بعػامل الشجاح، كيبتعج عغ عػامل الزعف.
الثانيػػة: أف يكػػػف السدػػمع نفدػػو مبػػجًعا كمختخًعػػا كصػػانع حزػػارة، يدػػاىع بسػػا يدػػتصيع 
فػػي إعػػادة بشػػاء ىػػحه الحزػػارة، فػػالقخآف الكػػخيع أمػػخ السدػػمسيغ كثيػػًخا بالدػػيخ فػػي الكػػػف 

 كمعخفة سشغ هللا في ىحا الكػف.كالتفكخ في مخمػقات هللا، 
 دكر السؤسدات الجكلية في إحياء الحزارة اإلسالمية

 أكاًل: اإلعالـ:
يشبغي أف ُتدتغل كسائل اإلعالـ استغالاًل يخػجـ مبػادغ الحزػارة اإلسػالمية كأىػجافيا، 
سػػػػػاء السخئػػػػي مشيػػػػا أك السدػػػػسػع أك السكتػػػػػب، ؼيعػػػػخض فييػػػػا جػانػػػػب عطسػػػػة ىػػػػحه 

ػقيػػػا، كإبػػػػجاع السدػػػػمسيغ فػػػي كػػػػل السجػػػاالت، كالتعخيػػػػف بعمسػػػػاء الحزػػػارة كأسػػػػباب تف
الحزارة اإلسػالمية فػي كػل السيػاديغ، كنذػخ أعسػاليع، كأف تقػجـ البػخامج التػي تتحػجث 
عغ ذلظ كمو، ككيػف أف الحزػارة اإلسػالمية كانػت ىػي السشبػع الرػافي الػحؼ اسػتقى 

حه الحزػػارة إلػػى مشػػو األكربيػػػف، كتعمسػػػا مشػػو فػػي عرػػػر جيميػػع، ككيػػف انتقمػػت ىػػ
 أكربا، فتقجمت ىحا التقجـ الحؼ تعيذو ىحه األياـ.
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كسا أنو يجب عميو عخض التصػرات العمسية العالسية في كػل السجػاالت، حتػى يدػتفيج 
مػغ ذلػػظ شػالب العمػػع، كيكػػػف السدػمسػف عمػػى كعػي بسػػا كصػػل إليػو العمػػع، فيشصمقػػػف 

 إلى اإلبجاع كاالبتكار.
 ثانًيا: التعميع:

عميع في إحياء كبعث الحزارة اإلسالمية دكر خصيخ كميع، كلحلظ يشبغػي أف كدكر الت
يتعاكف الجسيع إلصالح مشاىج التعميع; ألنو يجب أف يػتعمع الصػالب فػي كافػة مخاحػل 
التعمػػيع مبػػادغ ديػػػشيع كحزػػارتيع، ؼيجػػب أف يشتيػػػي الصالػػب مػػع انتيائػػػو مػػغ مخاحػػػل 

حمػػة شػػيًئا مبدػػًصا عػػغ قػاعػػج الفقػػو التعمػػيع مػػغ حفػػع كتػػاب هللا، كأف يػػجرس فػػي كػػل مخ 
اإلسػػػػػالمي كعمػػػػػـػ القػػػػػخآف، كالحػػػػػجيث الشبػػػػػػؼ الذػػػػػخيف، كأف تػػػػػجرس مػػػػػادة الحزػػػػػارة 
اإلسػػالمية فػػي مخحمػػة التعمػػيع العػػالي فػػي الجامعػػات كفػػي كػػل الكميػػات، لتطيػػخ كيػػف 
تفػػػؽ السدػػمسػف فػػي كػػل مجػػاالت الحيػػاة، ككيػػف أف السدػػمسيغ لسػػا التدمػػػا بإسػػالميع 

 بييغ في كثيخ مغ االكتذافات العمسية.سبقػا األكر 
كالبج مغ العشاية بتجريذ المغة العخبيػة لغػة الحزػارة اإلسػالمية، تجريًدػا ييدػخ فيسيػا، 
كيحببيػػا إلػػى نفػػػس الصػػالب، كسػػا يجػػب االىتسػػاـ بتػػجريذ المغػػات األجشبيػػة، كتعخيػػب 

كػػػػل  العمػػػػـػ التػػػػي تػػػػجرس بالمغػػػػات األجشبيػػػػة، كيجػػػػب متابعػػػػة التصػػػػػرات العمسيػػػػة فػػػػي
السجاالت، كتخجستيا لشكػف عمى صمة بيػا، كىػحا ىػػ األسػمػب الػحؼ اتبعػو األكربيػػف 
فػػي بجايػػة أمػػخىع، حيػػث قػػامػا بتخجسػػة العمػػـػ اإلسػػالمية إلػػى لغػػاتيع كدرسػػػىا بمغػػتيع، 

 كبحلظ استصاعػا أف يبجعػا كيبتكخكا في كل السجاالت.
مية عمى أكربا، كمغ ىػؤالء: كقج شيج األكربيػف أنفديع بفزل عمساء الحزارة اإلسال

األلسانية )سيجخيج ىػنكو( في كتابيا الخائع )شسذ العخب َتْدصع عمى الغػخب(، حيػث 
قالػػت فػػي مقجمتػػو: إف ىػػحا الكتػػاب يخغػػب فػػي أف يػػخد لمعػػخب دْيًشػػا ليػػع عمػػى البذػػخية 
اسُتِحقَّ مشح زمغ بعيػج، باإلضػافة إلػى دراسػة التػاريخ دراسػة إسػالمية تتفػق مػع مبػادغ 

إلسػػػالـ، كتشقيتػػػو مػػػغ األخصػػػاء التػػػي عمقػػػت بػػػو، كاالسػػػتفادة مػػػغ عرػػػػر القػػػػة التػػػي ا
 عاشيا السدمسػف، كمعخفة أسباب ىحه القػة كاألخح بيا.
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كال يتحقػػق كػػل ىػػحا إال باالىتسػػاـ بػػالسعمع الػػحؼ يػػجرِّس العمػػع لصالبػػو، فيشبغػػي إعػػجاده 
عيِّػا، كتػػػفيخ سػبل الخاحػػة لػو، حتػػى إعػجاًدا عمسيِّػا جيػػًجا، كتكخيسػو ماديِّػػا كمعشػيِّػا كاجتسا

 يقـػ بالتعميع كالتخبية ألبشاء السدمسيغ عمى مبادغ اإلسالـ كؾيسو عمى أكسل كجو.
 ثالًثا: االقتراد:

يشبغػػي إصػػالح السؤسدػػات االقترػػادية فػػي الػػجكؿ اإلسػػالمية بسػػا يػػتالءـ مػػع مبػػادغ 
بشطػػػػاـ السزػػػػاربة  اإلسػػػػالـ كتعميسػػػػو، فيشبغػػػػي أف يمغػػػػي نطػػػػاـ الخبػػػػا، كيكػػػػػف التعامػػػػل

الذخعية، كأف تدػتقي قػػانيغ االقترػاد مػغ مبػادغ الحزػارة اإلسػالمية الدػامية، كمػغ 
ف السدػػػمسػف ؼيسػػػا بيػػػشيع مػػػا يدػػػسى  مؤلفػػػات عمسائيػػػا فػػػي االقترػػػاد، كيشبغػػػي أف يكػػػػِّ

 بالدػؽ اإلسالمية السذتخكة لسػاجية تحجيات الدػؽ العالسية.
 رابًعا: الدياسة:

سية اإلسالمية السختمفة، كاالستفادة بسػا كضػعو عمسػاء اإلسػالـ فػي األخح بالشطع الديا
 ىحا السجاؿ مغ قػانيغ كمبادغ مدتقاة مغ شخيعة اإلسالـ.

 خامًدا: الجانب العدكخؼ:
عمػػػػى السدػػػػمسيغ أف يأخػػػػحكا بأسػػػػباب القػػػػػة العدػػػػكخية، كأف يدػػػػمحػا جيػشػػػػيع بأحػػػػجث 

ػػػل إلييػػػػا العمػػػع، كأف يكػػػػػف تػػػجريب  قػػػػػاتيع السدػػػمحة عمػػػػى أرقػػػػى األسػػػمحة التػػػػي تػصَّ
مدػػػتػػ، كيجرسػػػػا كيؽيػػػة التخصػػػيط لمحػػػخكب اإلسػػػالمية، كعػامػػػل انترػػػار الجيػػػػػش 
اإلسػالمية عمػى غيخىػا مػغ جيػػش الػجكؿ الكبػخػ فػي ذلػظ الػقػت، ككيػف كػاف يعامػل 
السدػمسػف أسػػخاىع، ككيػػف كػانػا يخػضػػػف السعػػارؾ، كاألحكػاـ الخاصػػة بػػالحخب، كأف 

غ ركح الجيػػػاد لمػػػجفاع عػػػغ اإلسػػػالـ ضػػػج أؼ عػػػجكاف عمػػػى يخبَّػػػي فػػػي جشػػػػد السدػػػمسي
 األرض أك الِعخض، كمعخفة فزل الجياد كالذيادة في سبيل هللا.

ف قػػة عدػكخية مذػتخكة، كيػتع  كسا يجب أف تتحج الجيػش اإلسالمية ؼيسػا بيشيػا، كتكػػِّ
تبػػػادؿ الخبػػػخات فػػػي مجػػػاؿ التػػػجريب كالتدػػػميح، كالتخصػػػيط لمحػػػخكب، كالبػػػج أف نرػػػشع 

حشا بأنفدشا كال نعتسج عمى غيخنا في استيخاد الدالح، كلػ تع ىحا كاتحج السدػمسػف سال
 في مجاؿ اإلعجاد العدكخؼ بكل جػانبو; ألصبح السدمسػف ميابيغ مغ أعجائيع.

============== 
 السدتقبل في ظل التحهالت الذاملة
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 بقمع: د.باسع عبج هللا عاِلع 
ـِ كمدتذار قانػني  محا

E-mail: alim@alimlaw.com 
تتدػػارع األحػػجاث كتتػػػالى األفعػػاؿ كردات األفعػػاِؿ حتػػى اسػػتحالت الرػػػرة معتسػػًة ال 
ندتصيع استبياف عشاصخىا لكثافة الجخاف كالعتسة الشاتجة عشو ، ككأف الرػػرة تدػتميع 
مغ كاقع الحػاؿ ، كتقتػبذ مشػو ذلػظ الػجخاف الكثيػف الػحؼ تخمفػو القشابػل كالرػػاريخ ، 

سجخيػػات األحػػجاث كتصػرىػػا عبػػخ الدػػشيغ يػػجرؾ إف ثسػػة تحػػػؿ نػػػعي كلكػػغ الستػػابع ل
 خصيخ بجأ يتذكل عمى عجة أكجو.

فيشاؾ العقمية كالحالة الشفدية لإلنداف العخبي السدمع كسػا أف ىشػاؾ حالػة مدػتججة فػي 
عالقة بيغ الذعػب كاألنطسة، أما في معدػكخ العػجك فإنشػا نجػج تحػػاًل نػعيػًا آخػحا فػي 

مغ ، كالبخكز إلى الدصح ، كيكسغ ذلظ فػي شبيعػة العالقػة التػي تػخبط الطيػر إلى الع
ىػػحا العػػجك بالػاليػػات الستحػػجة األمخيكيػػة ، كلػػيذ مػػا تقػػجـ مػػغ قبيػػل التحميػػل الدياسػػي 
الستخؼ ، كلكشو إعادة صػياغة لعشاصػخ السعادلػة ، كمخاكػد القػػػ فػي الرػخاع العخبػي 

خاع القػػػائع بػػيغ الحزػػػارة الغخبيػػػة اإلسػػخائمي ، كلدػػػت أبػػالغ إف أضػػػفت إلػػى ذلػػػظ الرػػ
 كالحزارة اإلسالمية الخفي مشو كالجمي. 

إف أكؿ مػػػػا يجػػػػب أف نمحطػػػػو ىػػػػػ الفقػػػػجاف الكامػػػػل لمسرػػػػجاؾية كالثقػػػػة بػػػػيغ الذػػػػعػب 
كاألنطسة في محيصشا العخبػي كاإلسػالمي، فمػع تعػج الذػعػب تخجػػ األنطسػة ، كلػع تعػج 

 مختكدًا كمتكئًا. .. األنطسة قادرة عمى أف تخجع الذعػب لتجعل مشيا
إف فقجاف الثقة عمى ىحا الشحػ ىػ السقجمة الزػخكرية لشتيجػة حتسيػة الرػيخكرة، كىػي 
انفػػػخاط العقػػػج االجتسػػػاعي ، كبجايػػػة دخػػػػؿ السشصقػػػة فػػػي حالػػػة مػػػغ الفػضػػػى األشػػػبو 

 بالسخاض الحؼ يدبق ميالد كاقع ججيج. 
بيشو لشا هللا سػبحانو كتعػالى  كبالخغع مغ العجاء الدافخ الحؼ أضيخه لمعجك األبجؼ الحؼ

في كتابو الكخيع، ككػحا العػجك الستسثػل بػالفكخ السدػيحي الستيػػد فػي اإلدارة األمخيكيػة، 
فإنشي أبخغ أعجائي ىؤالء مغ أف يكػنػا كحجىع العامل الفاعل في خمػق ىػحه الفػضػى 
 السذار إلييا، فيع اليـػ ليدػا سػػ سبب شارغ أشعل الفتيل في كضع محػتقغ أصػالً 

. 
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كىحا االحتقاف الحؼ يسكغ أف يشفجػخ فػي أؼ لحطػة سيدػتحيل ػ كال شػظ ػ إلػى فػضػى 
عارمة سببيا عالقػة الحػاكع بػالسحكـػ ، كاختيػار سػبيل تبعيػة األنطسػة لمقػػػ العطسػى 
فػي معػخض السجاىشػػة، كالتػي اسػػتغمتيا القػػػ العطسػػى أبذػع االسػػتغالؿ ، ككجػجت فػػي 

 آربيا. األنطسة ضالتيا السشذػدة لتحقق م
كبشطخة استذخاؼية، نجج أف السدتقبل القخيب يحسل في خزع الفػضى الستػقعػة بػحكر 
عػالع ججيػج يعيػج صػياغة اإلندػاف العخبػػي السدػمع بسػا يتػافػق كشسػحػو كإرادتػو بعػػج أف 

 كدخ األغالؿ التي فخضيا عميو القخيب كالبعيج.
حػػػاًل حؿيؿيػًا لسخكػػد إدارة أمػا عمػى صػػعيج الستغيػخات التػػي يذػيجىا أعػجاؤنا فإنشػػا نػخػ ت

الرخاع، كقج كػاف ىػحا السخكػد مػغ مصمػع الخسدػيشات مػغ القػخف السشرػـخ حتػى العقػج 
 األخيخ مشو في الجائخة الييػدية اإلسخائمية الستسثمة بجكلة العجك. 

كبػػالخغع مػػغ التػافػػق بػػيغ ىػػحه الجكلػػة كالحكػمػػات األمخيكيػػة الستعاؾبػػة فػػإف الحكػمػػات 
عامل مع الرخاع مغ خالؿ دعسيا لمعػجك الييػػدؼ كمحاكلػة التفخيػق األمخيكية ضمت تت

بيغ ىحا الجعع السبجئي ككػف الػاليات الستحجة األمخيكية كسيط محايج في التعامل مع 
 األحجاث يشذج فييا العجالة كتػخي الرجؽ. 

أما اليـػ فشجج أف السخكد قج انتقل مغ محيط دكلة العجك الييػدؼ إلى كاششصغ كتدمع 
رايػػة الرػػخاع اليسػػيغ السدػػيحي السحػػافع الػػحؼ بمػػغ سػػجة الحكػػع فػػي الػاليػػات الستحػػجة 
األمخيكيػػة، كمػػغ ىػػحا السشصمػػق ندػػتصيع أف نفدػػخ السػقػػف األمخيكػػي تجػػاه األحػػجاث ، 
كدفع الذخيظ الييػدؼ لمسخة األكلى في تاريخو إلى عسميػات عجكانيػة بعػج أف كػاف ىػحا 

 عسميات. الذخيظ ىػ السميع كالسحخؾ ليحه ال
كلعل تدامغ الحالتيغ ىػ أمخ رباني يخيج هللا بو أف يييئ األمة لالمداؾ بدماـ األمػػر 
، كالتييئػػة ليػػحه السػاجيػػة عمػػى جسيػػع األصػػعجة بعػػج أف تكذػػفت حقػػائق األنطسػػة مػػغ 

 جية ، كحقائق الرخاع الحزارؼ كؾيادتو مغ جية أخخػ.
جدة مػػػغ التشطيسػػػات الفكخيػػػػة إف بجايػػػة الفػضػػػى العارمػػػة تػػػشعكذ بػجػػػػػد أشػػػكاؿ متعػػػ

كالعدكخية ذات الػالء العقائجؼ البعيج عغ الػالء لمجكلة كالشطاـ القائع ، كىػ ما سػػؼ 
يزعف مفيـػ الجكلة أك الدمصة السخكدية ، كيعدز حاجة السجتسع لمتسحػر حػؿ ىحه 

 التشطيسات مع تدايج ضعف الدمصة السخكدية. 
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دػػػاحة ليػػػحه الكيانػػػات الفتيػػػة التػػػي تعتسػػػج فػػػي كبػػػأفػؿ نجػػػع الدػػػمصة السخكديػػػة تخمػػػػ ال
أكلػياتيػػا عمػػى الفكػػخ العقائػػجؼ ، كال تشحرػػخ داخػػل جغخاؼيػػا مػػا يعػػخؼ بػػالػشغ، كىشػػا 
بيت القريج كنقصة التحػؿ، فمغ يمبث الحػاؿ حتػى يشذػب صػخاع حؿيقػي بػيغ مختمػف 

تزػػع ىػػحه السحػػاكر الفكخيػػة تشذػػأ معيػػا التحالفػػات التػػي ال تعتػػخؼ بالحػػجكد ، كمػػا أف 
الحػػخب أكزارىػػا سػػػؼ تتكذػػف الرػػػرة عػػغ كاقػػع ججيػػج ، كحػػجكد ججيػػجة إعيػػج رسػػسيا 

 لتكػف الجكلة ىي الفكخ كالفكخ ىػ الجكلة. 
فػػإيخاف كمفيػميػػا الثػػػرؼ الذػػيعي سػػػؼ تحػػاكؿ خمػػق نصػػاؽ شػػيعي ميػػيسغ ، كسػػا أف 

ة ، التػجيات الدشية سػؼ تحاكؿ الؿياـ بسذخكع مساثل ، ككحا الحاؿ لمحخكات القػمي
 كالحخكة الكخدية كالحخكة الدنجية في جشػب الدػداف. كىحا غيس مغ ؼيس.

كالستأمػػػل لسدػػػتقبل األحػػػجاث يػػػجرؾ تسامػػػًا أنػػػو كبػػػالخغع مػػػغ كجػػػػد إسػػػتقصابات كششيػػػة 
كقػمية كعشرخية إال أف السحاكر الخئيدية سػؼ تكػف محاكر فكخية في السقػاـ األكؿ 

سػاششة الدائفػة بسفيػميػا الػضػعي ليشفػتح عمى أسذ عقائجية كىػ ما سيكدخ أغالؿ ال
 السدمع عمى رحابة العالع اإلسالمي في تحالفاتو كمػاقفو. 

إف مػا يحػجث اليػـػ مػغ حيػث تػجرؼ أمخيكػا أك ال تػجرؼ لػيذ إال دفعػا ربانيػًا لألحػجاث 
فػػي أتجػػاه التحػػخر مػػغ ىػػحه الييسشػػة السباشػػخة كغيػػخ السباشػػخة التػػي عػػانى مشيػػا العػػالع 

 اؿ قخف مغ الدماف.اإلسالمي شػ 
 وهللا كمغ كراء القرج....

================ 
 شيادة التاريخ

 بقمع أ. د. عساد الجيغ خميل 
(ٔ) 

ليذ مغ ميسة ىحا البحث متابعة السعصيات الفقيية الخربة كالستسيدة برجد التعامػل 
مع اآلخخ، كإنسا التأشيخ عمػى بعػس السسارسػات التاريخيػة كذػػاىج فحدػب، مػغ بػيغ 

ل مػػغ الػقػػائع ال يكػػاد يحرػػييا عػػّج، تؤكػػج ؼيسػػا ال يػػجع أؼ مجػػاؿ لمذػػظ فػػػي أف سػػي
الشرارػ كالييػد مغ أىل الكتاب، كغيخىسا مغ الفخؽ الجيشية األخخػ، عاشػا حيػاتيع، 
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كمارسػػػا حقػػػقيع الجيشيػػة كالسجنيػػة عمػػى مػػجاىا فػػي ديػػار اإلسػػالـ، ؼيسػػا لػػع تذػػيجه كلػػغ 
 ع.تذيجه أية تجخبة تاريخية في العال

إف التػػاريخ ىػػػ الحكػػع الفرػػل فػػي قػػجرة السػػحاىب كاألديػػاف عمػػى التسػػاّس مػػع الػاقػػع، 
 كتحػيل "الكمسة" إلى فعل مشطػر.

ابتػجاًء.. مػػا الػػحؼ أرادت التأسيدػات القخآنيػػة أف تقػلػػو فػانعكذ ػ بالتػػالي ػ فػػي ندػػيج 
 الفعل التاريخي بيغ السدمع كغيخ السدمع?

صػسيع العالقػات البذػخية، كالتػّحػج فػي كجػىػو كافػة  إف التغايخ كاالختالؼ قائساف فػي
ال يشفي التغايخ، كسا أف ىحا ال يشفي التػّحج، إنيسا يتجاخالف كيتػازياف كيػؤثخ أحػجىسا 

 في اآلخخ، بل قج يخفجه بعشاصخ القػة كالخرب كالشساء.
قػػج تحػػجث حػػاالت تقػػاشع تقػػػد أحيانػػًا إلػػى الشفػػي كالتعػػارض، لكػػغ الخػػط األكثػػخ عسقػػًا 
كامتجادًا ىػ أف التجخبة البذخية مغ لحطات تذكميا األكلى كحتى يقـػ الحدػاب، إنسػا 
ىي تجخبة تتعجد فييا االنتساءات كتتغيػخ العالقػات كتتشػػع القشاعػات، كأف ىػحا التغػايخ 
في حجكده السعقػلة، كمغ خالؿ تعاممو مع الثػابت التػحيجية، ىػ الػحؼ يسػشح التػاريخ 

 ه كخرػصيتو، كإنسا قجرتو عمى الفعل كالريخكرة.البذخؼ، ليذ فقط تفخد
في السشطػر القخآني يبجك التشػع مدتقصبًا عبخ مجػخاه الصػيػل بكمستػي اإليسػاف كالكفػخ، 
أك الحق كالباشل، تخفجه ججاكؿ كأنيار متذابكة تجيء مغ ىحا الرػب أك ذاؾ، كمغ 

حفػع بيػػحا قػجرتيا عمػػى خػالؿ ىػحا التغػػايخ تتحػخؾ ميػػاه التػاريخ فػػال تخكػج كال تأسػػغ، كت
 التجفق كالشقاء.

إف اإلرادة الحػخة كاالختيػػار السفتػػػح المػػحيغ ُمشحػػا لإلندػاف فػػخدًا كجساعػػة، لالنتسػػاء إلػػى 
ىحا السحىب أك ذاؾ، يقػداف بالزػخكرة إلػى عػجـ تػحػج البذػخية كتحّػليػا إلػى معدػكخ 

غػايخ، كإف حكسػة كاحج.. إف ؾيسػة الحيػاة الػجنيا كصػيخكرتيا السبجعػة تكسػغ فػي ىػحا الت
هللا سبحانو شاءت ػ حتى بالشدبة لمكتمة أك السعدكخ الػاحج ػ أف تذيج انقدامًا كتغػايخًا 

 كتشّػعًا كصخاعًا.
كالقخآف الكخيع يحػجثشا عػغ ىػحا التغػايخ فػي أكثػخ مػغ صػػرة ككفػق أشػج الرػيغ كاقعيػة 

كاحػػجة كلكػػغ  ككضػػحًا: " لكػػل جعمشػػا مػػشكع شػخعة كمشياجػػًا، كلػػػ شػػاء هللا لجعمكػع أمػػة
[ ، " كلػػػ شػػاء ربػػظ لجعػػل الشػػاس ٛٗليبمػػػكع ؼيسػػا آتػػاكع فاسػػتبقػا الخيػػخات" ]السائػػجة : 
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[ ، ٜٔٔػ ٛٔٔأمة كاحجة، كال يدالػف مختمفيغ إال مغ رحع ربظ كلحلظ خمقيع " ]ىػد: 
[، "...كلػػػ شػػاء ٖٕ٘" تمػػظ الخسػػل فزػػمشا بعزػػيع عمػػى بعػػس ..."]البقػػخة: مػػغ اآليػػة 

حيغ مػغ بعػجىع مػغ بعػػج مػا جػاءتيع البيشػات، كلكػغ اختمفػػا، فسػشيع مػػغ هللا مػا اقتتػل الػ
آمغ كمشيع مغ كفخ، كلػ شػاء هللا مػا اقتتمػػا كلكػغ هللا يفعػل مػا يخيػج" ]البقػخة:مغ اآليػة 

ٕٖ٘.] 
بػل إف القػخآف انصالقػػًا مػغ مشطػػره الػػػاقعي لحخكػة التػػاريخ البذػخؼ يبػيغ فػػي أكثػخ مػػغ 

تقف دائسًا بسػاجية الحق الحؼ ال تشتسي إليو إاّل القمة مػضع أف )األكثخيات( البذخية 
الصميعية الخائجة، نطخًا لسػا يتصمبػو ىػحا االنتسػاء مػغ جيػج كتزػحية كعصػاء ال يحتسميػا 

 [.ٓٚالكثيخكف: "بل جاءىع بالحق كأكثخىع لمحق كارىػف" ]السؤمشػف: 
ثقافػات كتعػجد األعػخاؽ، ككثيخًا ما يكػف اختالؼ األلدشة كاأللػاف، الحؼ يعؿبو تغػايخ ال

أحج العػامل األساسية التي تكسغ كراء التشػع التاريخي الحؼ ىػ بحج ذاتػو صػيغة مػغ 
صيغ اإلبجاع اإلليي في العالع: " كمػغ آياتػو أف خمقكػع مػغ تػخاب ثػع مػغ نصفػة ثػع إذا 

:  [.ٕٓأنتع بذخ تشتذخكف" ]الخـك
ػانكع إف فػػػي ذلػػظ آليػػػات "كمػػغ آياتػػو خمػػػق الدػػساكات كاألرض كاخػػػتالؼ ألدػػشتكع كألػػ

 [.ٕٕلمعالسيغ" ]الخـك : 
أمػػا عػػػغ اليػػػجؼ مػػػغ كراء ىػػػحا التغػػػايخ فػػإف القػػػخآف يجيػػػب: )...كلػػػػال دفػػػع هللا الشػػػاس 

[ " ٕٔ٘بعزػيع بػػبعس لفدػجت األرض، كلكػػغ هللا ذك فزػل عمػػى العػالسيغ" ]البقػػخة: 
حكخ كلػػػال دفػػع هللا الشػػاس بعزػػيع بػػبعس ليػػجمت صػػػامع كبيػػع كصػػمػات كمدػػاجج يػػ

 [.ٓٗفييا اسع هللا كثيخًا، كليشرخف هللا مغ يشرخه إف هللا لقػؼ عديد" ]الحج: 
تمػظ ىػػي األمػػػر األساسػية، إف ىػػحا التغػػايخ كالتػجافع السخكػػػز فػػي جبمػة بشػػي آدـ يقػػػد 
إلى )تحخيظ( الحياة نحػ األحدغ، كتخصي مػاقع الدكػف كالفداد، كمشح القجرة لمقػػ 

ج عدائسيػػػا ؾبالػػػة التحػػػجيات، كأف تدػػػعى لتحقيػػػق السجتسػػػع اإلندػػػانية الخاشػػػجة كػػػي تذػػػ
 السؤمغ الحؼ يشفح أمخ هللا ككمستو في العالع.

كثسػػة آيػػات أخػػخػ تبػػيغ كيػػف أف ىػػحا التغػػايخ الػػحؼ يعقػػب تػػجافعًا كصػػخاعًا إنسػػا ىػػػ 
ميجاف حيػؼ لمكذف عغ مػاقف الجساعػة البذػخية، كالتعػخؼ عمػى أصػالة السػؤمشيغ ، 

كعمػػى كىجػو السزػػيء يتزػح الػػحىب مػغ التػػخاب، كيتسيػد الصيػػب ففػي جحػػيع القتػاؿ، 
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مغ الخبيث، كتتحػؿ التجخبة إلى مشخاؿ كبيخ يدقط، كىػػ يتحػخؾ يسيشػًا كشػسااًل، كػل 
الزػػػػعفة كالسشػػػػافقيغ كالعػػػػاجديغ كالستػػػػخّدديغ فػػػػي مػاصػػػػمة الحخكػػػػة صػػػػػب السرػػػػيخ 

: " كلشبمػػػنكع حتػػى نعمػػع السجاىػػجيغ مػػشكع كالرػػابخيغ كنبمػػػ  ا أخبػػاركع " ]دمحم: السخسػػـػ
[ ، "ليسيػػد هللا الخبيػػث مػػغ الصيػػب، كيجعػػل الخبيػػث بعزػػو عمػػى بعػػس فيخكسػػو ٖٔ

 [.ٖٚجسيعًا ؼيجعمو في جيشع، أكلئظ ىع الخاسخكف". ]األنفاؿ: 
كمػا أكثػػخ مػػا يتدػػاءؿ اإلندػػاف عػػغ الحكسػػة مػػغ التقاتػػل، كمػػا أكثػػخ مػػا تخيػػل الفالسػػفة 

ُتدػفظ فػي سػاحتو الػجماء، كلكػغ ىييػات مػا دامػت كالسفكخكف عالسػًا ال يذػيج قتػااًل كال 
السدألة مختبصة في جحكرىا بالػجػد البذخؼ الستغايخ الستشػع. كال يداؿ الرخاع أمخًا ال 
مفػػػخ مشػػػو إذا مػػػا أريػػػج لمحيػػػاة اإلندػػػانية أف تتحػػػخؾ كتتقػػػجـ كتتجػػػاكز مػاقػػػع الدػػػكػف 

ئًا كىػػػ خيػػخ لكػػع، كالفدػػاد: "كتػػب عمػػيكع القتػػاؿ كىػػػ كػػخه لكػػع، كعدػػى أف تكخىػػػا شػػي
 [.ٕٙٔكعدى أف تحبػا شيئًا كىػ شخ لكع، وهللا يعمع كأنتع ال تعمسػف" ]البقخة: 

إال أف القػػخآف ػ كىػػػ يتحػػجث عػػغ الرػػخاع الشػػاجع عػػغ التغػػايخ البذػػخؼ فػػي السػػحاىب 
كاألجشػػاس كالمغػػات كالسرػػالح كالبيئػػات الجغخاؼيػػة ػ ال يقرػػخ السدػػألة عمػػى التقاتػػل 

جىا إلى ساحة أكسع، كيعصي لمتغايخ البذخؼ آفاقًا بعيجة السػجػ، تبػجأ كالتجافع، إنسا يس
بإشػػيار الدػػالح، كتستػػج لكػػي ترػػل إلػػى السػقػػف األكثػػخ إيجابيػػة، كالػػحؼ يجعػػل ىػػحا 
التغػػايخ سػػببًا لعالقػػات إندػػانية متبادلػػة بػػيغ األمػػع كاألقػػػاـ كالذػػعػب لمتقػػارب كالتعػػاكف 

جشدػػػػو أك لػنػػػػو أك لغتػػػػو أك بيئتػػػػو  كالتعػػػػارؼ، مػػػػع بقػػػػاء كػػػػل مشيػػػػا عمػػػػى محـبػػػػو أك
الجغخاؼية: "يا أييا الشاس إنا خمقشاكع مغ ذكخ كأنثى كجعمشاكع شػعػبًا كؾبائػل لتعػارفػا، 

 [. ٖٔإف أكخمكع عشج هللا اتقاكع، إف هللا عميع خبيخ" ]الحجخات: 
 [ٕ ] 

 كجػػاء تاريخشػػا اإلسػػالمي لكػػي يسػػشح مدػػاحة كاسػػعة لمتغػػايخ، كقبػػػؿ اآلخػػخ، كالتحػػاكر
 معو.. كالػقائع في ىحا الدياؽ كثيفة ججًا ،كلحا سشكتفي بالتأشيخ عمى بعزيا.

فسشح بجايات مبكخة قجـ عرخ الخسػالة إزاء أىػل الحمػة، ييػػدًا كنرػارػ، مػقفػًا مشفتحػًا 
رسػػست مػػغ خاللػػو تقاليػػج العالقػػة بػػيغ السدػػمسيغ كغيػػخ السدػػمسيغ، كُكضػػعت أصػػػليا 

التػػاريخ صػػػب العرػػػر التاليػػة مزػػت معيػػا كُنّطسػػت صػػيغيا، كعشػػجما مزػػت حخكػػة 
ىحه التقاليج كاألصػؿ كالريغ تعسل في مجخػ العالقات االجتساعيػة، كمػا حػجث بػيغ 
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الحػػػيغ كالحػػػيغ مػػػغ خػػػخكج عمييػػػا ، فإنػػػو لػػػع يتجػػػاكز أف يكػػػػف شػػػحكذًا عمػػػى القاعػػػجة 
 ازدادت تأكيجًا بسخكر األياـ.
يقػلػو كيشفػحه إزاء غيػخ السدػمسيغ  أف -صػمى هللا عميػو كسػمع-ما الػحؼ أراد رسػػؿ هللا 

مػػغ أىػػل الكتػػاب? إف بسقػػجكر القػػارغ أف يخجػػع إلػػى كتػػب الدػػيخة لمعثػػػر عمػػى الجػػػاب 
(، كلكششا نػد أف نذيخ مجخد إشارة إلى العيج الػحؼ كتبػو ٔالذامل بجدئياتو كتفاصيمو)

ىػػ لشرػارػ نجػخاف،  ٜفي أعقاب غدكة تبػػؾ عػاـ  -صمى هللا عميو كسمع  -الخسػؿ 
ذلظ العيج الحؼ يسثل قسة مغ قسع العػجؿ كالدػساحة كالحخيػة، كالػحؼ لػع يفػخض عمػييع 
ؼيػػو سػػػػ جديػػة عيشيػػة متػاضػػعة، كقػػج جػػاء ؼيػػو: " كلشجػػخاف كحاشػػيتيع جػػػار هللا ... 
كمغ سأؿ مشيع حقًا فبيشيع الشرف غيخ ضالسيغ كال مطمػميغ... كال ُيؤاخػح أحػج مػشيع 

صػػػمى هللا عميػػػو  -فة جػػػػار هللا كذمػػػة الشبػػػي بطمػػػع آخػػػخ. كعمػػػى مػػػا فػػػي ىػػػحه الرػػػحي
(، كقج دخل ييػد ٕأبجًا، حتى يأتي هللا بأمخه إف نرحػا كأصمحػا ؼيسا عمييع") -كسمع

 (.ٖنجخاف في ىحا الرمح)
كسػػا نػػػد أف نذػػيخ إلػػى العيػػػػد التػػي كتبيػػا لعػػجد مػػػغ التجسعػػات الييػديػػة فػػي شػػػساؿ 

ىػ ( كالدشيغ التػي تمتيػا; إذ بعػث إلػى بشػي جشبػة بسقشػة  ٚالجديخة ، بعج غدكة خيبخ ) 
القخيبة مغ أيمة عمى خميج العؿبة: "أما بعج، فقج ندؿ عمي رسمكع راجعيغ إلى قخيتكع، 

ع آمشػػػف لكػػع ذمػػة هللا كذمػػة رسػػػلو، كإف رسػػػؿ هللا غػػافخ فػػإذا جػػاءكع كتػػابي ىػػحا فػػإنك
لكع سيئاتكع ككل ذنػبكع، ال ضمع عميكع كال عجػ، كإف رسػؿ هللا جاركع مسا مشع مشػو 
نفدػػػػو.. كإف عمػػػػيكع ريػػػػع مػػػػا أخخجػػػػت نخمكػػػػع كصػػػػادت عػػػػخكككع )مػػػػخاكبكع( كاغتػػػػدؿ 

فػإف عمػى رسػػؿ  نداؤكع، كإنكع بخئتع بعج مغ كل جدية أك سخخة، فإف سسعتع كأشعػتع
أف يكػػـخ كػػخيسكع كيعفػػػ عػػغ مدػػيئكع، كأف لػػيذ عمػػيكع  -صػػمى هللا عميػػو كسػػمع -هللا 

أميػػػخ إال مػػػغ أنفدػػػكع أك مػػػغ أىػػػل رسػػػػؿ هللا...". ككتػػػب لجساعػػػة أخػػػخػ مػػػغ الييػػػػد 
تػػػجعى )بشػػػي غاديػػػا(: "... إف ليػػػع الحمػػػة كعمػػػييع الجديػػػة كال عػػػجاء"، كسػػػا كتػػػب لبشػػػي 

مػػا عمػػييع أف يػػجفعػا لمسدػػمسيغ لقػػاء حسػػايتيع ليػػع كعػػجـ  عػػخيس كتابػػًا آخػػخ يحػػجد ؼيػػو
 (.ٗضمسيع إياىع)
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ككتػػب ألىػػل جخبػػاء كأذرح مػػغ الييػػػد: "إنيػػع آمشػػػف بأمػػاف هللا كأمػػاف دمحم، كأف عمػػييع 
مائة ديشار في كل رجب كاؼية شيبة، وهللا كفيػل عمػييع بالشرػح كاإلحدػاف لمسدػمسيغ، 

 (.٘كمغ لجأ إليو مغ السدمسيغ")
مغ تحػيل ىحه التجسعػات الييػديػة إلػى  -صمى هللا عميو كسمع-تسكغ الخسػؿ  كبحلظ

جساعػػػات مػػػغ السػػػػاششيغ فػػػي الجكلػػػة اإلسػػػالمية يػػػجفعػف ليػػػا مػػػا تفخضػػػو عمػػػييع مػػػغ 
 ضخائب نقجية أك عيشية، كيحتسػف بقػتيا كسمصانيا، كيتستعػف بعجليا كسساحتيا. 

اششيغ كليدػػػا كػػتاًل سياسػػية أك كلقػػج ضػػل الييػػػد ػ كالشرػػارػ بصبيعػػة الحػػاؿ ػ كسػػػ 
عدكخية ػ يسارسػف حقػقيع فػي إشػار الجكلػة اإلسػالمية ال يسددػيع أحػج بدػػء، كعػاد 
بعزيع إلى السجيشة، بجليل ما كرد عػغ عػجد مػشيع فػي سػيخة ابػغ ىذػاـ ، كفػي مغػازؼ 

 الػاقجؼ. 
ى صػم -كىشاؾ الكثيخ مغ الخكايات كالشرػػص التاريخيػة التػي تػجؿ عمػى أف الخسػػؿ 

كاف يعامػل الييػػد بعػج غػدكة خيبػخ بػخكح التدػامح، حتػى إنػو أكصػى  -هللا عميو كسمع
عاممػػو معػػاذ بػػغ جبػػل: "بػػأف ال يفػػتغ الييػػػد عػػغ ييػػػديتيع"، كعمػػى ىػػحا الشحػػػ عػمػػل 

 (. ٙييػد البحخيغ; إذ لع ُيكّمفػا إال بجفع الجدية، كبقػا متسدكيغ بجيغ آبائيع)
اإلسػػػالمي تشفيػػػحًا فػػػي العالقػػػات اإلندػػػانية بػػػيغ  كجػػػاء الخاشػػػجكف لكػػػي يذػػػيج السجتسػػػع

السدػػمسيغ كغيػػخىع ال يقػػل تفػػخدًا كتألقػػًا عسػػا شػػيجه عرػػخ الخسػػالة ، فمقػػج كػػاف العرػػخ 
الججيػػػػج عرػػػػخ الفتػػػػػح كاالمتػػػػجاد اإلسػػػػالمي فػػػػي مذػػػػارؽ األرض كمغاربيػػػػا، ككانػػػػت 
د مدػػػاحات كاسػػػعة مػػػغ األراضػػػي التػػػي بمغيػػػا اإلسػػػالـ تزػػػع حذػػػػدًا كبيػػػخة مػػػغ الييػػػػ 

 كالشرارػ كالسجػس كالصػائف الجيشية األخخػ.
لقػػج أصػػبح السجتسػػع اإلسػػالمي بحخكػػة الفػػتح ىػػحه مجتسعػػًا عالسيػػًا ضػػع جشاحيػػو عمػػى 
أعجاد كبيخة مغ األجشاس كاألدياف كاألقػػاـ كالجساعػات كالسػحاىب كالفػخؽ كاالتجاىػات، 

ج اسػتقخار الػجػػد كنخيج أف نعخؼ كيف تع التعامل معيا عبخ عسميػات الفػتح أكاًل، كبعػ
اإلسػػالمي ثانيػػًا، كىػػل تسكػػغ السدػػمسػف مػػغ االسػػتجابة لتحػػجيات التشػػػع السػػحىبي فػػي 

 جتسعيع العالسي الججيج?
يقػػػؿ الدػػيخ )تػمػػاس أرنػلػػج( الػػحؼ سػػشعتسج عمػػى عػػجد مػػغ شػػياداتو بيػػحا الرػػجد فػػي 

( الػحؼ يتزػسغ The Preaching to Islamكتابو السعػخكؼ: )الػجعػة إلػى اإلسػالـ 
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حمػػياًل مػػجعسًا بالػثػػائق كالشرػػػص لمرػػيغ اإلندػػانية التػػي اتبعيػػا اإلسػػالـ فػػي تعاممػػو ت
 مع أبشاء السحاىب األخخػ.

" ... لسا قجـ أىل الحيخة الساؿ الستفق عميو ذكخكا صخاحة أنيع إنسا دفعػا ىحه الجدية 
عمػػػى شػػػخيصة "أف يسشعػنػػػا كأميػػػخىع البغػػػي مػػػغ السدػػػمسيغ كغيػػػخىع"، ككػػػحلظ حػػػجث أف 

ل خالج في السعاىجة التي أبخميا أىالي السجف السجػاكرة لمحيػخة قػلػو: "فػإف مشعشػاكع سج
 فمشا الجدية كإال فال". 

 
كيسكغ الحكع عمى مجػ اعتخاؼ السدمسيغ الرخيح بيحا الذخط مغ تمظ الحادثػة التػي 
كقعػت فػي حكػع الخميفػة عسػخ: لسػا حذػج اإلمبخاشػػر ىخقػل جيذػًا ضػخسًا لرػج قػػػات 

أف يخكػػدكا كػػل نذػػاشيع فػػي  -نتيجػػة لسػػا حػػجث-كػػاف لدامػػًا عمػػى السدػػمسيغالسدػػمسيغ 
السعخكػػة التػػي أحػػجقت بيػػع ، فمسػػا عمػػع بػػحلظ أبػػػ عبيػػجة قائػػج العػػخب كتػػب إلػػى عسػػاؿ 
السجف السفتػحة في الذاـ يأمخىع أف يػخدكا عميػو مػا ُجبػي مػغ الجديػة مػغ ىػحه السػجف، 

لكع ألنو بمغشا ما جسع لشا مغ الجسػػع، ككتب إلى الشاس يقػؿ: " إنسا رددنا عميكع أمػا
كإنكع قج اشتخشتع عميشا أف نسشعكع، كإنا ال نقجر عمى ذلظ، كقج رددنا عميكع مػا أخػحنا 
مشكع كنحغ لكع عمى الذخط، كما كتبشا بيششا إف نرخنا هللا عمػييع"، كبػحلظ ُرّدت مبػالغ 

يغ كقػػالػا: "ردكػػع هللا شائمػػة مػػغ مػػاؿ الجكلػػة، فػػجعا السدػػيحيػف بالبخكػػة لخؤسػػاء السدػػمس
عميشا كنرخكع عمييع ػ أؼ عمى الػخـك ػ فمػػ كػانػا ىػع لػع يػخدكا شػيئًا كأخػحكا كػل شػيء 

 (.ٚبقي لشا")
" يكذػف تػاريخ الشدػاشخة عػغ نيزػة رائعػة فػي الحيػاة الجيشيػة ، كعػغ نػػاحي نذػػاشيع 
مشػػػػح أف صػػػػاركا رعيػػػػة لمسدػػػػمسيغ. ككػػػػاف أكاسػػػػخة الفػػػػخس يػػػػجلمػف ىػػػػحه الصائفػػػػة تػػػػارة 
كيزصيجكنيا تارة أخخػ; إذ كاف الدػاد األعطع مغ أفخادىا يؿيسػف في كاليات ىػؤالء 
األكاسػخة، بػل مػّخكا بحيػاة أشػج مػغ ىػحه خصػػرة، كخزػعػا لسعاممػة خذػشة قاسػية حػػيغ 
جعمػػتيع الحػػخب بػػيغ فػػارس كبيدنصػػة عخضػػة لذػػظ الفػػخس فػػييع، بػػأنيع كػػانػا يسػػالئػف 

 أعجاءىع مغ السديحييغ.
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حؼ نعسػا بو في بالدىع في عيج الخمفاء قج مكػشيع مػغ أف يدػيخكا قػجمًا كلكغ األمغ ال
فػي سػػبيل أعسػاليع التبذػػيخية فػي الخػػارج، فأرسػػمػا البعػػث الجيشيػػة إلػى الرػػيغ كاليشػػج، 

 كارتقى كل مشيع إلى مختبة السصخانية في القخف الثامغ السيالدؼ. 
ػا ؼيسػػا بعػػج العقيػػػجة كفػػي العرػػخ نفدػػو تقخيبػػًا رسػػخت أقػػجاميع فػػي مرػػخ، ثػػع أشػػاع

السديحية في آسيا، حتى إذا جاء القخف الحادؼ عذخ كانػا قج جحبػا عجدًا كبيخًا مسػغ 
 اعتشقػا السديحية مغ بيغ التتار. 

كإذا كانت الصػائف السديحية األخخػ قػج أخفقػت فػي إضيػار مثػل ىػحا الشذػاط القػػؼ، 
خكديػػة العميػػا تتدػػامح مػػع فمػػيذ ىػػحا اإلخفػػاؽ خصػػأ السدػػمسيغ; إذ كانػػت الحكػمػػة الس

جسػػػيعيع عمػػػى الدػػػػاء، ككانػػػت فزػػػاًل عػػػغ ذلػػػظ ترػػػجىع عػػػغ أف يزػػػصيج بعزػػػيع 
 بعزًا. 

كفػي القػخف الخػامذ السػيالدؼ كػاف )بخصػػما(، كىػػ أسػقف ندػصػرؼ، قػج أغػخػ ممػظ 
الفخس بأف يجبخ اضصيادًا عشيفًا لمكشيدة األرثػذكدية، كذلظ بإضيػار ندػصػر بسطيػخ 

 ار مبادئو بأنيا أكثخ مياًل إلى مبادئيع.الرجيق لمفخس، كإضي
( مػغ رجػاؿ الكشيدػة األرثػذكدػية مػع عػجد ضػخع مػغ ٓٓٛٚ" كُيقاؿ: إف عجدًا يبمػغ )

العمسػػػػانييغ، قػػػػج ُذبحػػػػػا فػػػػي ىػػػػحا االضػػػػصياد. كقػػػػاـ خدػػػػخك الثػػػػاني باضػػػػصياد آخػػػػخ 
لألرثػػػذكذ بعػػج أف غػػدا ىخقػػل بػػالد فػػارس، كذلػػظ بتحػػخيس أحػػج اليعاؾبػػة الػػحؼ أقشػػع 

 مظ بأف األرثػذكذ سػؼ يطيخكف بسطيخ العصف كالسيل إلى البيدنصييغ. الس
كلكػػغ مبػػادغ السدػػمسيغ عمػػى خػػالؼ غيػػخىع; إذ يطيػػخ لشػػا أنيػػع لػػع يػػألػا جيػػجًا فػػي أف 

 يعاممػا كل رعاياىع مغ السديحييغ بالعجؿ كالقدصاس. 
 مثػػػاؿ ذلػػػظ أنػػػو بعػػػج فػػػتح مرػػػخ اسػػػتغل اليعاؾبػػػة فخصػػػة إقرػػػاء الدػػػمصات البيدنصيػػػة
ليدػػمبػا األرثػػػذكذ كشائدػػيع، كلكػػغ السدػػمسيغ أعادكىػػا أخيػػخًا إلػػى أصػػحابيا الذػػخعييغ 

 (.ٛبعج أف دلل األرثػذكذ عمى ممكيتيع ليا")
"كمسػا يػجؿ عمػى أف تحػّػؿ السدػيحييغ إلػى اإلسػالـ ػ فػي مرػخ ػ لػع يكػغ راجعػًا إلػى 

فػي الػقػت الػحؼ االضصياد، ما كقفشػا عميػو مػغ الذػػاىج التاريخيػة األصػمية، كىػػ أنػو 
شػػػغخ ؼيػػػو كخسػػػي البصخيخكيػػػة تستػػػع السدػػػيحيػف بالحخيػػػة التامػػػة فػػػي إقامػػػة شػػػعائخىع، 
كُسػسح ليػػع بإعػػادة بشػػاء كشائدػػيع، بػػل ببشػػاء كشػػائذ ججيػػجة، كتخّمرػػػا مػػغ القيػػػد التػػي 
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حتست عمييع أف يخكبػا الحسيػخ كالبغػاؿ، كحػكسػػا فػي محػاكسيع الخاصػة، عمػى حػيغ 
باف مغ دفع   (. ٜالجدية ، كُمشحػا امتيازات معيشة")أُعفي الـخ

(ٖ) 
كما ىي إال لسحات فحدب مسا تحّجث عشو تػماس أرنػلج فأشاؿ الحػجيث، كلػغ تغشػي 
الذػاىج ىشا عغ متابعة ىحا الكتاب ػ الػثيقة ػ الحؼ يجيء عمى يج باحػث يحتػـخ العمػع 

 (.ٓٔا إال نادرًا)بالقجر الحؼ لع نألفو لجػ الغخبييغ في تعامميع مع عقيجتشا كتاريخش
مػا الػػحؼ كػػاف يحػػجث فػػي السجتسعػػات األخػخػ بػػيغ أبشػػاء الػػجيغ الغالػػب كبػػيغ السشتسػػيغ 
لألديػػػاف كالسػػػحاىب األقػػػل انتذػػػارًا?يقػؿ غػسػػػتاؼ لػبػػػػف: "لقػػػج ُأكخىػػػت مرػػػخ عمػػػى 
انتحاؿ الشرخانية، كلكشيا ـبصت بحلظ إلى حزيس االنحصػاط الػحؼ لػع يشتذػميا مشػو 

 سػػ الفتح العخبي. 
كاف البػؤس كالذػقاء مسػا كانػت تعانيػو مرػخ التػي كانػت مدػخحًا لالختالفػات الجيشيػة ك 

الكثيخة في ذلظ الػدمغ ، ككػاف أىػل مرػخ يقتتمػػف كيتالعشػػف بفعػل تمػظ االختالفػات، 
ككانػػت مرػػخ، التػػي أكمتيػػا االنقدػػامات الجيشيػػة كأنيكيػػا اسػػتبجاد الحكػػاـ، تحقػػج عمػػى 

، كتشتطخ ساعة تحخيخى  (. ٔٔا مغ بخاثغ ؾياصخة القدصشصيشية الطالسيغ")سادتيا الخـك
كيقػؿ الشجكؼ: "ثارت حػؿ الجيانة الشرخانية ، كفي صسيسيا مجادالت كالمية شغمت 
فكػػخ األمػػة كاسػػتيمكت ذكاءىػػا ، كتحػلػػت فػػي كثيػػخ مػػغ األحيػػاف إلػػى حػػخكب داميػػة، 

ائذ كالبيػػت كقتل كتػجميخ كتعػحيب ، كإغػارة كانتيػاب كاغتيػاؿ، كحّػلػت السػجارس كالكشػ
إلى معدكخات ديشية تتشافذ، كأقحست البالد فػي حػخب أىميػة، ككػاف أشػج مطػاىخ ىػحا 
الخالؼ الجيشي ما كاف بػيغ نرػارػ الذػاـ كالجكلػة الخكميػة، كبػيغ نرػارػ مرػخ، أك 

 بيغ السمكانية كالسشػؼيدية بمفع أصح. 
كأنػو حػػخب  كقػج اشػتج الخػػالؼ بػيغ الحػدبيغ فػػي القػخنيغ الدػػادس كالدػابع حتػى صػػار

بيغ ديشيغ متشافديغ، أك كأنو خالؼ بيغ الييػد كالشرارػ، كل شائفة تقػػؿ لألخػخػ: 
إنيا ليدت عمى شػيء... كشػيجت مرػخ مػغ الفطػائع مػا تقذػعخ مشػو الجمػػد، فخجػاؿ 
كانػا ُيعّحبػف ثع ُيقتمػف إغخاقًا، كتػقج السذاعل كتدمط نارىا عمى األشؿياء حتى يدػيل 

إلى األرض، كُيػضع الدجيغ في كيذ مسمػػء مػغ الخمػاؿ كُيخمػى الجىغ مغ الجانبيغ 
 (.ٕٔبو في البحخ، إلى غيخ ذلظ مغ الفطائع ")
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كحػجث بػيغ الييػػد كالشرػػارػ مػا ىػػ أشػػج ىػػاًل، ففػي الدػشة األخيػػخة مػغ حكػع فػكػػاس 
ـ( عمى سبيل السثاؿ، أكقع الييػد بالسديحييغ في أنصاكيػة، فأرسػل اإلمبخاشػػر ٓٔٙ)

ػسػػػس ليقزػػي عمػػى ثػػػرتيع، فػػحىب كأنفػػح عسمػػو بقدػػػة نػػادرة، فقتػػل الشػػاس قائػػجه أبش
 جسيعًا، قتاًل بالديف، كششقًا كإغخاقًا كتعحيبًا كرميًا لمػحػش الكاسخة. 

كحجث ذلظ بيغ الييػد كالشرارػ مػخة بعػج مػخة ، كىػحه كاحػجة مػغ نسػاذج التعامػل بػيغ 
ـ فػقػػا ممػػظ الػػخـك بعػػث كدػػخػ الصػػخفيغ يػردىػػا السػػؤرخ السرػػخؼ السقخيػػدؼ: " فػػي أيػػا

ممظ فارس جيػشو إلى بالد الذاـ كمرخ فخّخبػا كشائذ القجس كفمدصيغ كعامة بالد 
الذاـ، كقتمػػا الشرػارػ أجسعيػع، كأتػػا إلػى مرػخ فػي شمػبيع، كقتمػػا مػشيع أمػة كبيػخة، 
كسػػػبػا مػػػشيع سػػػبيًا ال يػػػجخل تحػػػت حرػػػخ، كسػػػاعجىع الييػػػػد فػػػي محاربػػػة الشرػػػارػ 

يع، كأقبمػا نحػ الفػخس مػغ كػل مكػاف ، فشػالػا مػغ الشرػارػ كػل مشػاؿ، كتخخيب كشائد
كأعطسػػػا الشكايػػػة فػػييع، كخّخبػػػػا ليػػػع كشيدػػتيغ فػػػي القػػػجس، كأحخقػػػا أمػػػاكشيع ، كأسػػػخكا 

 بصخيظ القجس ككثيخًا مغ أصحابو...
، كغمب الفخس، ثع سار مغ قدصشصيشية ليسيػج مسالػظ الذػاـ  ككاف ىخقل قج ممظ الخـك

جد مػػا خخبػػو الفػػخس، فخػػخج إليػػو الييػػػد مػػغ شبخيػػة كغيخىػػا كقػػجمػا لػػو كمرػػخ ، كيجػػ
اليجايا الجميمة، كشمبػا مشو أف يؤمشيع كيحمػف ليػع عمػى ذلػظ، فػأّمشيع كحمػف ليػع، ثػع 
دخػل القػػجس كقػػج تمقػػاه الشرػػارػ باألناجيػػل كالرػػمباف، فػجػػج السجيشػػة ككشائدػػيا خخابػػًا، 

رة الييػػػد مػػع الفػػخس، كأنيػػع كػػانػا اشػػج فدػػاءه ذلػػظ، كأعمسػػو الشرػػارػ بسػػا كػػاف مػػغ ثػػػ 
نكاية ليع مغ الفخس، كحثػا ىخقل عمى الػؾيعة بيع كحدشػا لو ذلظ، فاحتج عمييع بسا 
بانيع كبصاركتيع كقديدػىع بأنو ال جػـخ عميػو فػي  كاف مغ تأميشو ليع كحمفو، فأفتاه ـر

فييػػا، حتػػى لػػع  قػػتميع، فسػػاؿ إلػػى قػػػليع كأكقػػع بػػالييػد كؾيعػػة شػػشعاء ، أبػػادىع جسػػيعيع
 (.ٖٔيبق في مسالظ الخـك بسرخ كالذاـ مشيع إال مغ فخ كاختفى")

أمػػا مػػا فعمػػو الشرػػارػ بالسدػػمسيغ عشػػجما تسكشػػػا مػػشيع، ؼيكفػػي أف نذػػيخ إلػػى مػػا نفحتػػو 
الدػػػمصة كالكشيدػػػة االسػػػبانيتيغ عػػػغ شخيػػػق محػػػاكع التحقيػػػق مػػػع بقايػػػا السدػػػمسيغ فػػػي 

ة: غخناشػػػة، مسػػػا قرػػػو عميشػػػا بالتفرػػػيل األنػػػجلذ بعػػػج سػػػقػط آخػػػخ معػػػاقميع الدياسػػػي
العمسػػػي السػثػػػق دمحم عبػػػج هللا عشػػػاف فػػػي كتابػػػو الؿػػػيع )نيايػػػة األنػػػجلذ كتػػػاريخ العػػػخب 
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(، كما فعمتو قػػ االستعسار الرميبي في آسػيا كإفخيؿيػة مػع الذػعػب ٗٔالستشرخيغ()
 السدمسيغ.  اإلسالمية عبخ القخكف األخيخة، كما تفعمو الؿيادات اإلفخيؿية الشرخانية مع

 [ٗ ] 
في العرػخ األمػػؼ كالعرػػر العباسػية التاليػة، حػيغ ازداد السجتسػع اإلسػالمي تعقيػجًا 
كاتدػػػاعًا، كأخػػػحت مشحشيػػػات اإلبػػػجاع الحزػػػارؼ تػػػدداد صػػػعػدًا كاشػػػخادًا، كتػػػدداد معيػػػا 
السؤسدات اإلدارية نزػجًا كنسػػًا، أخػح السػقػف مػغ غيػخ السدػمسيغ يتػألق بالسديػج مػغ 

 ل اإلنداني أخحًا كعصاء.صيغ التعام
لقج فتح السدمسػف ػ قػاعج كسمصة ػ صػجكرىع لغيػخ السدػمسيغ ييػػدًا كنرػارػ كمجػسػًا 
كصػػابئة، كأتػػاحػا لمعشاصػػخ الستسيػػػدة مػػغ ىػػؤالء كىػػػؤالء احػػتالؿ مػػػاقعيع االجتساعيػػػة 
كالػضيؽيػػة فػػي إشػػػار مػػغ مبػػػجأ تكػػافؤ الفػػػخص، لػػع تعخفػػو أمػػػة مػػغ األمػػػع عبػػخ تػػػاريخ 

 و.البذخية كم
لقػػج سػػاىع غيػػخ السدػػمسيغ فػػي صػػشع الحزػػارة اإلسػػالمية كإغشائيػػا، دكنسػػا أؼ عقػػج أك 
حداسػػػيات مػػػغ ىػػػحا الجانػػػب أك ذاؾ، كسػػػا ُفػػػتح الصخيػػػق أمػػػاميع لمػصػػػػؿ إلػػػى أعمػػػى 
السشاصػب، بػجءًا مػغ الكتابػة فػي الػجكاكيغ كانتيػاء بسخكػد الػػزارة الخصيػخ نفدػو، كُأتػػيح 

أف يتحخكػػا فػي سػاحات الشذػاط االقترػادؼ كالسػالي ألبشاء األدياف كالسحاىب األخػخػ 
بحخيػػة تكػػاد تكػػػف مصمقػػة، فشّسػػػا ثػػخكاتيع كارتفعػػػا بسدػػتػياتيع االجتساعيػػة بسػػا يػػػازؼ 
قػػػجراتيع عمػػػى العسػػػل كالشذػػػاط، كممػػػؤكا بيػػػحا كذاؾ مدػػػاحة كاسػػػعة فػػػي ميػػػجاف الشذػػػاط 

بعػػس األنذػػصة االقترػػادؼ كالسػػالي جشبػػًا إلػػى جشػػب مػػع مػػػاششييع السدػػمسيغ، بػػل إف 
الساليػػػة كاالقترػػػادية كػػػادت ترػػػبح مػػػغ اخترػػػاص أىػػػل الكتػػػاب، تسامػػػًا كسػػػا كانػػػت 
التخجسػػػة فػػػي السجػػػاؿ الثقػػػافي مػػػغ نرػػػيبيع، ككسػػػا كانػػػت بعػػػس الػضػػػائف اإلداريػػػػة 

 كالكتابية في السجاؿ اإلدارؼ مغ نريبيع كحلظ.
سدػمسػف لمتحػجؼ إنو مجتسع تكافؤ الفخص كالحخية العقجّيػة كاالنفتػاح ، لقػج اسػتجاب ال
صػػػمى هللا عميػػػو  -االجتسػػاعي، ككػػػانػا فػػي معطػػػع األحيػػاف عشػػػج حدػػغ ضػػػغ رسػػػليع 

بيػػػع، كىػػػػ يػصػػػييع قبػػػل انتقالػػػو إلػػػى الخفيػػػق األعمػػػى أف يكػنػػػػا رفقػػػاء بأىػػػل  -كسػػػمع
 الحمة!! .
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الػقائع كثيخة، تيار مغ السعصيات التاريخية نفحت فػي سػاحة السجتسػع اإلسػالمي عبػخ 
نفػػػحت عمػػػى مختمػػػف الجبيػػػات ككفػػػق سػػػائخ االتجاىػػػات الحزػػػارية القػػػخكف الصػػػػاؿ، 

كاإلداريػػة كاالقترػػادية، كاالجتساعيػػة عسػمػػًا.. كنمتقػػي بذػػيادة فيميػػب حتػػي فػػي كتابػػو 
)تاريخ العخب السصػؿ( فيي تحسل داللتيا كال ريػب كذػاىج عمػى معصيػات ىػحا التيػار 

 الجدية كالخخاج. الػاسع: " تستع أىل الحمة بقدط مغ الحخية لقاء تأديتيع 
كارتبصػػت بالفعػػل قزػػاياىع فػػي األمػػػر السجنيػػة كالجشائيػػة بخؤسػػائيع الػػخكحييغ، إال إذا 

 كانت القزية تسّذ السدمسيغ... ".
" لقػػج كانػػت ميدػػػف زكجػػة معاكيػػة نرػػخانية، كسػػا كػػاف شػػاعخه نرػػخانيًا، ككػػحلظ كػػاف 

 (.٘ٔشبيبو كأميخ الساؿ في دكلتو... ")
ارعيع كمشػػازليع الخيؽيػػة، كتسدػػكػا بتقاليػػجىع الثقاؼيػػة، كحػػػافطػا "كأقػػاـ الػػحميػف فػػي مػػد 

عمى لغاتيع األصمية; فكانت ليع اآلرامية كالدخيانية لغة في سػريا كالعخاؽ، كاإليخانيػة 
فػػي فػػارس، كالؿبصيػػة فػػي مرػػخ... كفػػي السػػجف تقمػػج الشرػػارػ كالييػػػد مشاصػػب ىامػػة 

ػا فػػػي ضػػػل الخالفػػػة بقدػػػط كافػػػخ مػػػغ فػػي دكائػػػخ السػػػاؿ كالكتابػػػة كالسيػػػغ الحػػػخة، كتستعػػ
 الحخية، كنالػا كثيخًا مغ التداىل كالعصف.

كشيج بالط العباسييغ مشاقذػات كتمػظ التػي جػخت فػي بػالط معاكيػة كعبػج السمػظ، كقػج 
ـ( دفاعػػػػًا عػػػػغ الشرػػػػخانية أمػػػػاـ  ٔٛٚألقػػػػى تيسػتػػػػاكس بصخيػػػػظ الشدػػػػاشخة فػػػػي سػػػػشة )
ظ تحػّجرت إليشػا رسػالة لمكشػجؼ ترػخح السيجؼ، ال يداؿ محفػضًا نرو إلى اليػـػ ، كػحل

ـ( فػػي حزػػخة السػػأمػف فػػي مقابمػػة بػػيغ محاسػػغ  ٜٔٛأنيػػا بيػػاف لسشاقذػػة جػػخت سػػشة )
 اإلسالـ كالشرخانية...".

ككػػاف لمعيػػجيغ القػػجيع كالججيػػج مػػغ الكتػػاب السقػػجس تخجسػػات عخبيػػة معخكفػػة، كىشػػاؾ 
قػػج تػػخجع التػػػراة إلػػى أخبػػار تػػحكخ أف رجػػاًل ُيػػجعى )أحسػػج بػػغ عبػػج هللا بػػغ سػػالـ( كػػاف 

العخبيػػة مشػػح كاليػػة ىػػاركف الخشػػيج. كلػػجيشا مػػا يثبػػت أيزػػًا أقدػػامًا مػػغ التػػػراة كانػػت قػػج 
 ُنقمت إلى العخبية في القدع األخيخ مغ القخف الدابع.

" ثع إنشا نعخؼ كزراء نرارػ قامػا في الذصخ الثػاني مػغ القػخف التاسػع مػشيع عبػجكف 
 خاني، كسا كاف ألحج بشي بػيو كزيخ آخخ.بغ صاعج.. ككاف لمستقي كزيخ نر
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أما السعتزج فقج جعل في السكتػب الحخبػي لجػير السدػمسيغ رئيدػًا نرػخانيًا، كقػج نػاؿ 
أمثاؿ ىؤالء الشرارػ مغ أصػحاب السشاصػب العاليػة مػا نالػو زمالؤىػع السدػمسػف مػغ 

 ة الشدصػرية. اإلكخاـ كالتبجيل... ككانت أكثخية أشباء الخمفاء أنفديع مغ أبشاء الكشيد
ـ ( لحساية الشداشخة، كىي تػضح  ٖٛٔٔكقج ُنذخ أخيخًا بخاءة مشحيا السكتفي سشة ) 

 مجػ العالقات الػدية بيغ رجاؿ اإلسالـ الخسسييغ كبيغ رجاؿ الشرخانية.
" كمػػغ أعجػػب الطػػػاىخ فػػي حيػػاة الشرػػخانية فػػي ضػػل الخمفػػاء، أنػػو كػػاف ليػػا مػػغ القػػػة 

تػسػع فافتتحػت ليػا مخاكػد تبذػيخية فػي اليشػج كالرػيغ..". " كالشذاط ما دفع بيػا إلػى ال
كلقج لقي الييػػد مػغ محاسػغ السدػمسيغ فػػؽ مػا لؿيػو الشرػارػ بػالخغع مسػا فػي بعػس 

 اآليات القخآنية مغ تشجيج بيع. 
ـ( أف ٜ٘ٛكالدبب أنيع كانػا قميمػي العػجد فمػع ُيخػر أذاىػع. كقػج كجػج السقجسػي سػشة )

 شػؾ في سػرية ييػد، كأكثخ الكتبة كاألشباء نرارػ. أكثخ الريارفة كأرباب الب
كنخػ في عيج عجد مغ الخمفػاء كأخرػيع السعتزػج أنػو كػاف لمييػػد فػي الجكلػة مخاكػد 
ىامة. ككاف ليع في بغجاد مدتعسخة كبيخة ضمت فييا مددىخة حتى سػقػط السجيشػة. كقػج 

فييا عذػخ مػجارس  ـ( ، فػججٜٙٔٔزار ىحه السدتعسخة بشياميغ التصيمي حػالي سشة )
لمحاخػػاميغ، كثالثػػة كعذػػخيغ كشيدػػًا، كأفػػاض بشيػػاميغ فػػي كصػػف الحفػػاكة التػػي القاىػػا 
رئػػػيذ الييػػػػد البػػػابمييغ مػػػغ السدػػػمسيغ، برػػػفتو سػػػميل بيػػػت داكد الشبػػػي عميػػػو الدػػػالـ 
كرئيذ السمة اإلسخائيمية، كقج كاف لخئيذ الحاخػاميغ ىػحا مػغ الدػمصة التذػخيعية عمػى 

 كاف لمجاثميق عمى جسيع الشرارػ.أبشاء شائفتو ما 
كقػػج ركػ إنػػػو كانػػػت لػػػو ثػػػخكة كمكانػػػة كأمػػالؾ شائمػػػة فييػػػا الحػػػجائق كالبيػػػػت كالسػػػدارع 
الخرػػبة ، ككػػاف إذا خػػخج إلػػى السثػػػؿ فػػي حزػػخة الخميفػػة ارتػػجػ السالبػػذ الحخيخيػػة 
السصػػخزة، كأحػػاط بػػو رىػػط مػػغ الفخسػػاف، كجػػخػ أمامػػو سػػاع يرػػيح بػػأعمى صػػػتو: " 

 (.ًٙٔا لديجنا ابغ داكد ..")أفدحػا درب
كما ُيقاؿ عغ العرػخيغ األمػػؼ كالعباسػي، يسكػغ أف ُيقػاؿ عػغ العرػػر التػي تمتيسػا: 
الفػاشسيػف كاأليػبيػػػف كالسساليػظ كالعثسػػانيػف، لػػال بعػػس ردكد األفعػاؿ الغاضػػبة التػػي 

تمػظ اعتسج فييا العشف ألكؿ مخة بدبب مغ مػاقف عجائية معمشة اتخحتيا ىحه الفئػة أك 
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مغ أىل الكتاب، فساألت خرـػ السدمسيغ، ككضعت أيجييا بأيػجؼ الغػداة الػحيغ قػجمػا 
 إلبادتيع كإفشائيع، كتآمخت سخًا كجيخًا لتجميخ عقيجتيع كإزالة ممكيع مغ األرض.

كيسكغ أف يحكخ السخء ػ ىا ىشا ػ السػاقػف العجائيػة العجيػجة التػي اتخػحىا نرػارػ الذػاـ 
خاؽ عامػػة، خػػالؿ محشػػة الغػػدك السغػػػلي; إذ رحبػػت جساعػػات كالجديػػخة كالسػصػػل كالعػػ

مػشيع بػالغداة، كتػآمخت معيػع ضػػج مػػاششييع السدػمسيغ، فاحتزػشيع الغػداة كاسػػتخجمػىع 
فػػي فػػخض ـيسشػػتيع، كاتخػػحكىع مخالػػب لتسديػػق أجدػػاد السدػػمسيغ الػػحيغ عاشػػػا معيػػع 

سػخة نفدػيا التػي بحخية كإخاء عبخ القخكف الصػاؿ، كيسكػغ أف نتػحكخ كػحلظ التجػارب ال
مارستيا جساعات مغ الييػد كالشرارػ في العرخ العثساني، كردكد األفعاؿ العثسانية 

 إزاءىا.. الخ.
لكػػػغ ىػػػحه الحػػػاالت لػػػع تكػػػغ فػػػي نيايػػػة التحميػػػل، كمػػػغ خػػػالؿ نطػػػخة شػػػسػلية لحخكػػػة 
السجتسعػػات اإلسػػالمية عبػػخ التػػاريخ، سػػػػ اسػػتثشاءات أك نقػػاط سػػػداء محػػجكدة عمػػى 

تذع بياضًا، عمى العكذ تسامًا مسا شيجتو السجتسعػات األخػخػ; حيػث  صفحة كاسعة
كانػػت حػػاالت الحخيػػة كالعجالػػة كتكػػافؤ الفػػخص بػػيغ أصػػحاب الػػجيغ الحػػاكع كمخالؽيػػو 

 نقاشًا استثشائية بيزاء في صفحة تشفث حقجًا كدخانًا.
كمغ عجب أف مخحمػة الحػخكب الرػميبية نفدػيا، تمػظ التػي دامػت حػػالي القػخنيغ مػغ 
يػة ضػػج كػل مػا ىػػػ إسػالمي، كالتػػي  الػدمغ، ككػاف الغػػداة فييػا يحسمػػف الصائؽيػػة كالكخـا
جػػاءت لكػػي تػػجمخ عمػػى السجتسػػع اإلسػػالمي أمشػػو كاسػػتقخاره، كتفتشػػو عػػغ ديشػػو لرػػالح 
الكشيدػة الستعرػبة، ىػػحه التجخبػة السػخة لػػع تدػق الؿيػادات كالسجتسعػػات اإلسػالمية إلػػى 

التفخقػة، كىػع يتحخكػػف بدػيػفيع، بػيغ الغػداة كبػػيغ ردكد فعػل شائؽيػة تقػػدىع إلػى عػجـ 
الشرارػ السحمييغ، رغع أف فئات مغ ىؤالء تعاكنت عمشًا مع الغداة ، ككضعت أيػجييا 

 في أيجييع، كتآمخت معيع عمى إنداؿ الجمار باإلسالـ كالسدمسيغ.
ػا كلحدػغ الحػع فػإف الغػداة الػحيغ انصمقػػػا أساسػًا مػغ نقصػة التعرػب كالسحىبيػة، مارسػػ

الصائؽية نفديا إزاء رفاقيع في العقيجة مسغ يشتسػف ألجشحة نرخانية أخػخػ، بػجءًا مػغ 
البيدنصييغ األرثػذكذ، كانتياء بجل الفئات الشرخانية السحمية، مسغ لع تجف بالسػحىب 
الكاثػليكي الحؼ انزػػ تحت لػائو معطػع الغػداة، كلػػال ذلػظ المتػجت مدػاحة التعػاكف 

 اف يسكغ أف يؤدؼ إلى نتائج أكثخ كخامة.بيغ الصخفيغ، ؼيسا ك
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السيػػػع إنشػػػا لػػػع نذػػػيج عبػػػخ مخحمػػػة الحػػػخكب الرػػػميبية ىػػػحه بثػػػػرًا شائؽيػػػة، فػػػي ندػػػيج 
السجتسع اإلسالمي، كخد فعل لغدك كىػ في أساسو ديشي متعرب.. لع ندسع بسحبحة 
ارتكبيا السدمسػف ضج رفاقيع في األرض، كال بعسل انتقامي غيخ مشزػبط نفػحكه ضػج 

 ػاششييع كأىل ذمتيع!!م
كما مغ شظ فػي أف ىػحا االنفتػاح الػحؼ شػيجه السجتسػع اإلسػالمي إزاء العشاصػخ غيػخ 
اإلسالمية، كالفخص السفتػحة التي مشحيا إياىع، قاد بعس الفئات ػ كسا رأيشا ػ إلى مػا 
يسكػػغ عػػّجه اسػػتغالاًل لمسػقػػف الدػػسح، كمحاكلػػة لصعػػغ السدػػمسيغ فػػي ضيػػػرىع، كتشفيػػح 

تخخيبيػػة عمػػػى مدػػتػػ الدػػػمصة حيشػػًا، كالعقيػػػجة حيشػػًا، كالسجتسػػػع نفدػػو حيشػػػًا  محػػاكالت
ثالثًا، كإنشا لشتحكخ ىشا ػ عمى سبيل السثاؿ كحلظ ػ ما فعمتو الصػائف الييػديػة بػجءًا مػغ 
محاكالت الدبئية، كانتياء بسؤامخة الجكنسة إلسقاط الخالفة العثسانية، كما فعمتػو بعػس 

لعرخ العباسي ؼيسا يذػكل العسػػد الفقػخؼ لمحخكػة الذػعػبية، الصػائف السجػسية في ا
 التي استيجفت العخب كالسدمسيغ عمى الدػاء.

لكغ ىحه الخدائخ التي لحقت بالسدمسيغ مغ جخاء تعامميع اإلنداني مع مخالفييع فػي 
العقيجة، كالسخػاشخ التػي تعخضػػا ليػا عبػخ تػاريخيع الصػيػل، مػغ قبػل ىػؤالء الخرػـػ 

ػا الفخصة، كسػعػا إلػى مسارسػة التخخيػب كالتػآمخ كااللتفػاؼ ال تدػّػغ البتػة الحيغ استغم
اعتسػاد صػيغ فػػي التعامػل غيػخ تمػػظ التػي اعتسػجىا السدػػمسػف فػي تػاريخيع االجتسػػاعي 
الصػيل .. كتقاليج غيخ تمظ التي مػشحيع إياىػا، كربػاىع عمييػا كتػاب هللا، كسػشة رسػػلو 

 .عميو الدالـ، كتجارب اآلباء كاألججاد
إف الخدػائخ الجدئيػة ػ ميسػا كانػت فػجاحتيا ػ ألىػػف بكثيػخ مػغ الخدػارة الكبػخػ ذات 

كػاف سيخدػخ الكثيػخ لػػ  -قبل غيػخه مػغ األديػاف -البعج اإلنداني، كإف اإلسالـ نفدو 
حاكؿ أف يدػعى إلػى تحرػيغ نفدػو بالحقػج كالصائؽيػة، كالػخدكد الستذػّشجة التػي تجػاكز 

 حجكدىا السعقػلة كالسدّػغة.
إف اإلنداف نفدو كاف سػيغجك الزػحية لػػ أف السجتسػع اإلسػالمي خػخج عمػى التقاليػج ك 

; ألنػو ػ ؼيسػا عػجا  -صمى هللا عميو كسػمع -الشبيمة الستألقة التي عّمسو إياىا رسػؿ هللا 
التػاريخ اإلسػالمي ػ فإنػو لػيذ ثسػة فػي تػاريخ البذػخية ػ قػجيسًا كحػجيثًا ػ مخحمػة كتػاريخ 
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فكػػخ السخػػالفيغ كصػػيشت عقائػػجىع، كُحسيػػت حقػػػقيع، بػػل كػػانػا ػ  اإلسػػالـ احتػػـخ فييػػا
 عمى العكذ تسامًا ػ ىجفًا لالستعباد كاليػاف كالزياع، بل الترؽية كاإلفشاء.
صػػمى هللا  -لػػع يكػػغ ىػػجؼ الفتػحػػات اإلسػػالمية جسيعيػػا، مشػػح عرػػخ الخسػػػؿ القائػػج 

لقػة كسػػػا يتعسػػػج كحتػػػى سػػػقػط العثسػػػانييغ فػػػخض العقيػػػجة اإلسػػػالمية بػػػا -عميػػػو كسػػػمع
 البعس أف يرػر أك يترػر.

إنسا نذخ الديادة كالسشيج اإلسػالمي فػي العػالع ، إنيػا محاكلػة جػادة لتدػمع الؿيػادة مػغ 
األرباب كالصػاغيت، كتحػيميػا إلػى أنػاس يؤمشػػف بػاّلل كاليػـػ اآلخػخ، كال يخيػجكف عمػػًا 

 في األرض كال فدادًا.
لشػػاس، كقػػج ُحػػّخركا تسامػػًا مػػغ أؼ ضػػغط أك كتحػػت ضػػالؿ ىػػحه الؿيػػادة، كػػاف بسقػػجكر ا

تػػأثيخ مزػػاد أف يشتسػػػا لمعقيػػجة التػػي يذػػاؤكف، كلسػػا كانػػت عقيػػجة اإلسػػالـ ىػػي األرقػػى 
كاألجػػجر كاألكثػػخ اندػػجامًا مػػع مصالػػب اإلندػػاف بػػأؼ مؿيػػاس مػػغ السقػػاييذ، كػػاف مػػغ 

التػي تبػجك الصبيعي أف تشتذخ بيغ الشاس، كأف يشتسي إلييا األفخاد كالجساعات بالدخعة 
لمػىمػػة األكلػػى أمػػخًا محيػػخًا، كلكػػغ بالتػغػػل فػػي األمػػخ يتبػػيغ مػػجػ مشصؿيػػة ىػػحا اإلؾبػػاؿ 
الدخيع الحؼ يختدؿ الحيثيات، انتساًء إلى اإلسالـ كتحققًا بعقيجتو.. إنو الجحب الفّعاؿ 
الػػحؼ تسمكػػو ىػػػحه العقيػػجة، كاالسػػػتجابة الحيػيػػة لحاجػػػات اإلندػػاف فػػػي أشػػجىا اعتػػػجااًل 

 كاندجامًا، تمظ التي يحققيا ىحا الجيغ. كتػازناً 
إف سػػيخ تػمػػاس أرنػلػػج، كىػػػ رجػػل مػػغ الغػػخب سػػبق كأف أشػػخنا إليػػو، يتفػػخغ الدػػشيغ 
الصػػػاؿ لستابعػػة ىػػحه السدػػألة، ثػػع يعمشيػػا فػػي كتابػػو السعػػخكؼ )الػػجعػة إلػػى اإلسػػالـ( 
بػضػػػػػح ال لػػػػبذ ؼيػػػػو، كاسػػػػتشاد عمسػػػػي عمػػػػى الحقػػػػائق كحػػػػجىا بعيػػػػجًا عػػػػغ التػػػػأكيالت 

 كالتحّدبات كالسيػؿ كاألىػاء.
كنكتفػػي ىشػػا بػػبعس الذػػيادات التػػي قػػجميا ىػػحا الباحػػث كشسػػاذج تؤكػػج البعػػج اإلندػػاني 
لمدػػػمػكية التػػػي اعتسػػػجىا اإلسػػػالـ فػػػي االنتذػػػار. يقػػػػؿ الخجػػػل: "يسكششػػػا أف َنحُكػػػع مػػػغ 
الرػالت الػديػػة التػػي قامػت بػػيغ السدػػيحييغ كالسدػمسيغ مػػغ العػػخب بػأف القػػػة لػػع تكػػغ 

اًل حاسػػسًا فػػي تحػيػػل الشػػاس إلػػى اإلسػػالـ ، فسحسػػج نفدػػو عقػػج حمفػػًا مػػع بعػػس عػػام
الؿبائػػل السدػػيحية، كأخػػح عمػػى عاتقػػو حسػػايتيع ، كمػػشحيع الحخيػػة فػػي إقامػػة شػػعائخىع 
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الجيشيػػػػة، كسػػػػا أتػػػػاح لخجػػػػاؿ الكشيدػػػػة أف يشعسػػػػػا بحقػػػػػقيع كنفػػػػػذىع القػػػػجيع فػػػػي أمػػػػغ 
 (.ٚٔكشسأنيشة")

سدػػيحية مػػغ بػيغ الؿبائػػل العخبيػػة الشرػخانية التػػي كانػػت "إف األخبػار الخاصػػة بػدكاؿ ال
تعػػير فػػي بػػالد العػػخب الذػػسالية، ال تػػداؿ بحاجػػة إلػػى شػػيء مػػغ التفرػػيل، كالطػػاىخ 
أنيع قج انتيػػا إلػى االمتػداج بػالسجتسع اإلسػالمي الػحؼ كػاف يحػيط بيػع عػغ شخيػق مػا 

 كلػ يدسػنو االنجماج الدمسي، كالحؼ تع بصخيقة لع يحدديا أحج مشيع، 
أف السدػػػمسيغ حػػػاكلػا إدخػػػاليع فػػػي اإلسػػػالـ بػػػالقػة عشػػػجما انزػػػػكا بػػػادغ األمػػػخ تحػػػت 
الحكػػػع اإلسػػػالمي، لسػػػا كػػػاف مػػػغ السسكػػػغ أف يعػػػير السدػػػيحيػف بػػػيغ ضيػػػخانييع حتػػػى 

 ( .ٛٔعرخ الخمفاء العباسييغ")
"كمػػغ ىػػحه األمثمػػة التػػي قػػجمشاىا عػػغ ذلػػظ التدػػامح الػػحؼ بدػػصو السدػػمسػف الطػػافخكف 

خب السدػيحييغ فػي القػخف األكؿ مػػغ اليجػخة، كاسػتسخ فػي األجيػاؿ الستعاؾبػػة، عمػى العػ
ندتصيع أف ندتخمز بحق أف ىحه الؿبائل السديحية التي اعتشقت اإلسالـ إنسا فعمػت 
ذلظ عغ اختيار كإرادة حخة، كإف العػخب السدػيحييغ الػحيغ يعيذػػف فػي كقتشػا ىػحا بػيغ 

 ( .ٜٔجساعات مدمسة لذاىج عمى ىحا التدامح")
"لسػػا بمػػغ الجػػير اإلسػػالمي كادؼ األردف كعدػػكخ أبػػػ عبيػػجة فػػي فحػػل، كتػػب األىػػالي 
السديحيػف فػي ىػحه الػبالد إلػى العػخب يقػلػػف: "يػا معذػخ العػخب أنػتع أحػب إليشػا مػغ 
الػخـك كإف كػػانػا عمػػى ديششػػا، أنػػتع أكفػػى لشػػا ، كأرأؼ بشػػا ، كأكػػف عػػغ ضمسشػػا ، كأحدػػغ 

عمػػى أمخنػػا كعمػػى مشازلشػػا" ، كأغمػػق أىػػل حسػػز مػػجيشتيع  كاليػػة عميشػػا ، كلكػػشيع غمبػنػػا
دكف جيػػػػػش ىخقػػػػل، كأبمغػػػػػا السدػػػػمسيغ أف كاليػػػػتيع أحػػػػب إلػػػػييع مػػػػغ ضمػػػػع اإلغخيػػػػق 

 ( .ٕٓكتعدفيع")
" أما كاليات الجكلة البيدنصيػة التػي سػخعاف مػا اسػتػلى عمييػا السدػمسػف ببدػالتيع، فقػج 

ػاؿ قػػخكف كثيػػخة، بدػػبب مػػا شػػاع كجػػجت أنيػػا تتستػػع بحالػػة مػػغ التدػػامح لػػع تعخفيػػا شػػ
بيػشيع مػغ اآلراء اليعقػبيػة كالشدػصػرية، فقػج ُسػسح ليػع أف يػؤّدكا شػعائخ ديػػشيع دكف أف 
يتعخض ليػع أحػج، الميػع إال إذا اسػتثشيشا بعػس القيػػد التػي ُفخضػت عمػييع مشعػًا إلثػارة 

 أؼ احتكاؾ بيغ أتباع الجيانات الستشافدة. 
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امح ػ الحؼ يمفت الشطخ في تاريخ القخف الدابع ػ مػغ كيسكغ الحكع عمى مجػ ىحا التد
ىػػػحه العيػػػػد التػػػي أعصاىػػػا العػػػخب ألىػػػالي السػػػجف التػػػي اسػػػتػلػا عمييػػػا، كتعيػػػجكا ليػػػع 
بحسايػػة أركاحيػػع كمستمكػػاتيع ، كإشػػالؽ الحخيػػة الجيشيػػة ليػػع فػػي مقابػػل اإلذعػػاف كدفػػع 

قيػل: إنػو بيشسػا كانػا ( " كقج زار عسخ األماكغ السقجسة يرػحبو البصخيػق، ك ٕٔالجدية)
شمػػب البصخيػػق إلػػى عسػػخ أف يرػػمي  -كقػػج حػػاف كقػػت الرػػالة -فػػي كشيدػػة الؿيامػػة

ىشاؾ، كلكشػو بعػج أف فكػخ اعتػحر كىػػ يقػػؿ: إنػو إف فعػل ذلػظ فػإف أتباعػو قػج يػجعػف 
( " ككاف السديحيػف يػؤدكف الجديػة مػع سػائخ ٕٕؼيسا بعج أنو محل لعبادة السدمسيغ")

تحػػػؿ ديػػانتيع بيػػشيع كبػػيغ الخجمػػة فػػي الجػػير مقابػػل الحسايػػة  أىػػل الحمػػة الػػحيغ كانػػت
 ( .ٖٕالتي كفمتيا ليع سيػؼ السدمسيغ")

" كلسػػػا كػػػاف السدػػػيحيػف يعيذػػػػف فػػػي مجتسعػػػاتيع آمشػػػيغ عمػػػى حيػػػاتيع كمستمكػػػاتيع، 
كخاصػػة فػػي  -نػػاعسيغ بسثػػل ىػػحا التدػػامح الػػحؼ مػػشحيع حخيػػة التفكيػػخ الػػجيشي، تستعػػػا

( ، " زار راىػب ٕٗـية كالخخاء في األياـ األكلى مغ الخالفػة")بحالة مغ الخفا -السجف
( بػػالد الذػػخؽ Ricoldos de Monre Crucisدكمشيكػػاني مػػغ فمػرندػػا كيػػجعى )

حػالي نياية القخف الثالث عذخ كبجاية القخف الخابػع عذػخ، كتحػجث عػغ ركح التدػامح 
"قػخأت فػي التػاريخ  التي تستع بيا الشداشخة إلى عرخه في ضل الحكع اإلسالمي فقػاؿ:

القػػػجيع كفػػػي مؤلفػػػات لمعػػػخب مػثػػػػؽ بيػػػا أف الشدػػػاشخة أنفدػػػيع كػػػانػا أصػػػجقاء لسحسػػػج 
كحمفاء لو، كأف دمحمًا نفدو قج أكصى خمفاءه أف يحخصػا عمى صجاقتيع مع الشداشخة، 

 ( .ٕ٘التي يخعاىا العخب أنفديع حتى ذلظ اليـػ بذيء مغ العشاية")
امتج عمى ىحا الشحػ إلى رعايا السدمسيغ مغ السديحييغ  كإذا نطخنا إلى التدامح الحؼ

في صجر الحكع اإلسالمي، ضيخ أف الفكخة التي شاعت بػأف الدػيف كػاف العامػل فػي 
( ، "إنشا لع ندػسع عػغ أؼ محاكلػة ٕٙتحػيل الشاس إلى اإلسالـ بعيجة عغ الترجيق")

عػػغ أؼ اضػػصياد مػجبخة إلرغػػاـ الصػائػف مػػغ غيػػخ السدػمسيغ عمػػى قبػػػؿ اإلسػالـ، أك 
 مشطع ُقرج مشو استئراؿ الجيغ السديحي. 

كلػػػػ اختػػػار الخمفػػػاء تشفيػػػح إحػػػجػ الخصتػػػيغ الكتدػػػحػا السدػػػيحية بتمػػػظ الدػػػيػلة التػػػي 
أقرى بيا فخديشانج كإيدابيال ديغ اإلسػالـ مػغ أسػبانيا، أك التػي جعػل بيػا لػػيذ الخابػع 
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فخندػػا، أك بتمػػظ الدػػيػلة عذػػخ السػػحىب البخكتدػػتانتي مػػحـبًا يعاقػػب عميػػو متبعػػػه فػػي 
 التي ضل بيا الييػد مبعجيغ عغ إنجمتخا مجة خسديغ كثالثسائة سشة. 

ككانػت الكشػػائذ الذػخؾية فػػي آسػيا قػػج انعدلػت انعػػدااًل تامػًا عػػغ سػائخ العػػالع السدػػيحي 
الػػحؼ لػػع يػجػػج فػػي جسيػػع أنحائػػو أحػػج يقػػف فػػي جػػانبيع برػػفتيع شػائػػف خارجػػة عػػغ 

اء الكشػائذ حتػى اآلف ليحسػل فػي شياتػو الػجليل القػػؼ عمػى الجيغ، كليحا فإف مجخد بقػ
( ، " ٕٚمػػا قامػػت عميػػو سياسػػة الحكػمػػات اإلسػػالمية بػجػػو عػػاـ مػػغ تدػػامح نحػػػىع")

جمب الفتح اإلسػالمي إلػى األؾبػاط فػي مرػخ حيػاة تقػـػ عمػى الحخيػة الجيشيػة التػي لػع 
 يشعسػا بيا قبل ذلظ بقخف مغ الدماف.

عمى أف يجفعػا الجديػة، ككفػل ليػع الحخيػة فػي إقامػة شػعائخىع كقج تخكيع عسخك أحخارًا 
الجيشيػػة، كخمرػػيع بػػحلظ; مػػغ التػػجخل السدػػتسخ الػػحؼ عػػانػا مػػغ عبثػػو الثقيػػل فػػي ضػػل 
الحكػػع الخكمػػاني.. كلػػيذ ىشػػاؾ شػػاىج مػػغ الذػػػاىج يػػجؿ عمػػى أف ارتػػجاد األؾبػػاط عػػغ 

ياد أك ضغط يقػـػ ديشيع كدخػليع في اإلسالـ عمى نصاؽ كاسع كاف راجعًا إلى اضص
عمى عجـ التدامح مغ جانب حكاميع الحجيثيغ، بل لقػج تحػػؿ كثيػخ مػغ ىػؤالء الؿػبط 
إلػى اإلسػػالـ قبػػل أف يػػتع الفػػتح، حػػيغ كانػػت اإلسػػكشجرية حاضػػخة مرػػخ كقتئػػح ال تػػداؿ 

 (.ٕٛتقاـك الفاتحيغ، كسار كثيخ مغ الؿبط عمى نيج إخػانيع بعج ذلظ بدشيغ قميمة")
 

صقة محجكدة فحدب ىي العػخاؽ كالذػاـ، كمرػخ إلػى حػج مػا، مػغ ىحه لسحات عغ مش
العالع الحؼ امتج إليو اإلسالـ كتعامل معو، فيشالظ بالد فارس كأكاسط آسيا، كإفخيؿية، 
كأسػػبانيا، كجشػػػبي أكركبػػا كشػػخقييا، كاليشػػج كالرػػيغ، كجشػػػب آسػػيا، مسػػا تحػػجث عشػػو 

 أرنػلج فأشاؿ الحجيث. 
 السرجر : اإلسالـ اليـػ 

-------------- 
، دار الشفػائذ ، بيػخكت ػ  ٘ٔ( يشطخ : عساد الجيغ خميػل : دراسػة فػي الدػيخة ، طٔ)

 ـ ، الفرالف الثامغ كالتاسع.ٜٜٚٔ
ىػػػػػ ( كتػػػػاب الصبقػػػػات الكبػػػػخػ ، تحقيػػػػق ادكارد سػػػػخاك  ٖٕٓ( دمحم بػػػػغ سػػػػعج ) ت ٕ)

 ٗٛ ، ٖٙ/ٕ/ٔىػػ ) بػجكف تػاريخ (  ٕٖ٘ٔكرفاقو ، مرػر عغ شبعة ليجف ، بخيػل ػ 
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ىػػػ ( ، فتػػػػح البمػػجاف ، تحقيػػق صػػػالح  ٜٕٚ، أحسػػج بػػغ يحيػػػى الػػبالذرؼ ) ت  ٘ٛػػػ 
، أحسػج بػغ كاضػح  ٛٚػ  ٙٚ/ٔـ ،  ٜٚ٘ٔالػجيغ السشجػج ، مكتبػة الشيزػة ، القػاىخة 

ىػ ( ، تاريخ اليعقػبي ، تحقيق دمحم صالح بحػخ العمػـػ ، السكتبػة  ٕٕٛاليعقػبي ) ت 
 .ٕٚػ  ٔٚ/  ٕـ ،  ٜٗٙٔالحيجرية ، الشجف ػ 

 .ٛٚ/  ٔ( البالذرؼ : فتػح البمجاف ٖ)
 .ٖٓػ  ٕٛ/ٕ/ٔ( ابغ سعج : الصبقات ٗ)
 .ٖٛ/  ٕ/  ٔ( السرجر نفدو ٘)
 .ٖٛ٘( عساد الجيغ خميل : دراسة في الديخة ص ٙ)
يع حدػػغ كرفاقػػو ، طٚ) مكتبػػة  ٖ( الػػجعػة إلػػى اإلسػػالـ ، تخجسػػة كتعميػػق حدػػغ إبػػخـا

 .ٜٚ، ص  ٜٔٚٔالشيزة ، القاىخة ػ 
 .  ٛٛػ  ٙٛ( السخجع نفدو : ص ٛ)
 .ٖٓٔ( السخجع نفدو : ص ٜ)
 ( يشطخ السخجع نفدو لإلشالع عمى السديج مغ الذػاىج.ٓٔ)
، دار إحيػػػاء الكتػػػب العمسيػػػة ،  ٖ( حزػػػارة العػػػخب ، تخجسػػػة عػػػادؿ زعيتػػػخ ، طٔٔ)

 .ٖٖٙـ ، ص  ٜٙ٘ٔالقاىخة ػ 
دار العخكبػػة ، القػػاىخة ػ ، مكتبػػة  ٘( مػػاذا خدػػخ العػػالع بانحصػػاط السدػػمسيغ ، طٕٔ)

 .ٖٓػ  ٜٕـ ، ص  ٜٗٙٔ
 .ٖٚػ  ٖٙ( السخجع نفدو ، ص ٖٔ)
، مصبعػػػة مرػػػخ ،  ٕ( كىػػػػ الكتػػػاب الخابػػػع مػػػغ دكلػػػة اإلسػػػالـ فػػػي األنػػػجلذ ، طٗٔ)

 ـ. ٜٛ٘ٔالقاىخة ػ 
ػ  ٖٔٓ/ ٔـ ،  ٜ٘ٙٔ، دار الكذػاؼ ، بيػخكت ػ  ٗ( تػاريخ العػخب السصػػؿ ، ط٘ٔ)

ٖٕٓ. 
كيشطػػػخ : كؿ ديػرنػػػت : قرػػػة الحزػػػارة ،  ٖٛٗػ  ٕٖٗ / ٕ( السخجػػػع نفدػػػو ٙٔ)

ػ  ٜٗٙٔ، لجشػة التػأليف كالتخجسػة كالشذػخ ، القػاىخة ػ  ٕتخجسة دمحم بجراف كآخخيغ ، ط
، كآرثػػػخ سػػػتانمي تخيتػػػػف : أىػػػل الحمػػػة فػػػي اإلسػػػالـ ، تخجسػػػة  ٖٔٔ/  ٖٔـ،  ٜٚٙٔ

 .ٓٚٔـ ، ص  ٜٚٙٔ، دار السعارؼ ، القاىخة ػ  ٕكتعميق د. حدغ حبذي، ط
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 .٘ٙ( الجعػة إلى اإلسالـ ، ص ٚٔ)
 .ٓٚػ  ٜٙ( السخجع نفدو ، ص ٜٔ.)ٛٙ( السخجع نفدو ، ص ٛٔ)
 .ٖٚ( السخجع نفدو ، ص ٕٓ)
 .ٗٚ( السخجع نفدو ، ص ٕٔ)
 .٘ٚ( السخجع نفدو ، ص ٕٕ)
 .ٜٚ( السخجع نفدو ، ص ٖٕ)
 .ٔٛ( السخجع نفدو ، ص ٕٗ)
 .ٔٛ، ص  ٔ( السخجع نفدو ، ىامر ٕ٘)
 .ٛٛخجع نفدو ، ص ( السٕٙ)
 .ٜٜػ  ٜٛ( السخجع نفدو ، ص ٕٚ)
 .ٕٗٔػ  ٖٕٔ( السخجع نفدو ، ص ٕٛ)

================ 
 دور الكّتاب والسداجج عشج السدلسين

 د/ دمحم مشيخ سعج الجيغ
عشجما نفكخ في التخبية أك نتحجث عشيػا، فسػغ الصبيعػي أف يتبػادر لػحىششا أكاًل قبػل كػل 

ا مػغ مشاشػط، كحػيغ نقػػؿ فالنػًا تخبػى، فشعشػي بػحلظ أنػو شيء السجرسة كما يحجث فييػ
أكسل بخنامجًا دراسيًا في السجرسة، كعشجما نجعػ شخرًا متخبيًا، فإنشػا نػخبط بيشػو كبػيغ 
السجرسػػة مػػغ الشاحيػػة السيشيػػة، كعميػػو فإنػػو مػػغ السشاسػػب عشػػج دراسػػة فمدػػفة التخبيػػة أف 

   لػاضح لمخبخة التخبػية.نتشاكؿ السجرسة عمى أنيا السرجر السباشخ السحجد ا
كلكغ عشجما نبجأ التفكيخ في السجرسة نالحػع كعمػى الفػػر أنػو باإلضػافة إلػى السجرسػة 
ىشػػػاؾ كسػػػائل كثيػػػخة تػػػجار مػػػغ خالليػػػا عسميػػػة التخبيػػػة، مػػػغ بػػػيغ ىػػػحه الػسػػػائل تحتػػػل 
السػػجارس بالتأكيػػج أىسيػػة أساسػػية، "كلكػػغ السػػجارس ليدػػت األمكشػػة الػحيػػجة التػػي يشسػػػ 

فخاد نسػًا مػجيًا قرجيًا، فقبل السجرسة ىشػاؾ السشػدؿ ، كىػػ مػغ نػػاح كثيػخة لػو فييا األ
أثػػػػخ فػػػػي الذخرػػػػية أقػػػػػػ كأدـك كأعسػػػػق ، كتقػػػػـػ التعػػػػاليع الجيشيػػػػة أيزػػػػًا فػػػػي العػػػػادة 

 بسسارسة تأثيخىا القػؼ.
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كسا أف االشتخاؾ مع األصجقاء كمع الػدمالء مػغ السػػاششيغ فػي مشاشػط تحتػل اىتسامػًا 
كاالشػػتخاؾ فػػي العسػػل كالحيػػاة السيشيػػة ليػػا عالقػػة بتػجيػػو الشسػػػ اإلندػػاني،  مذػػتخكًا ،

فالسؤسدػػات االجتساعيػػة كػػجكر الكتػػب كالستػػاحف ، ككػػحلظ السػػجارس يسكػػغ أف تكػػػف 
 عػامل لمشسػ العقمي. 

كفػػي الشيايػػة فػػالفخد نفدػػو كسػػيمة تخبػيػػة عمػػى جانػػب عطػػيع مػػغ األىسيػػة، كمػػا يرػػبح 
ميتػػو عمػػى اإلشػالؽ، نتيجػػة تػػأثيخ العػامػل الخارجيػػة، كلكػػغ عميػو الفػػخد ال يتحػػجد فػي ك

   (.ٔيتحجد أيزًا عمى أساس قجرتو الجاخمية عمى التػجو الحاتي")
أما بالشدبة لمسؤسدات التخبػية اإلسالمية، "فقػج عػخؼ اإلسػالـ السؤسدػة التخبػيػة مشػح 

بػغ أبػي األرقػع المحطات األكلى لبجء ندكؿ الػحي عمى قمػب دمحم ، فكانػت دار األرقػع 
أكؿ مؤسدة تخبػية، فقج كاف السعمع األعطع يجسع القمة القميمة التي آمشت بو سػخًا فػي 
ىػػحه الػػجار، كيدػػتخمز نفػسػػيا، كيعمسيػػا آيػػات القػػخآف التػػي يتشػػدؿ بيػػا الػػخكح األمػػيغ 

   (.ٕعمى قمبو، كيذكميا )عقائجيًا( بسا يتفق كتعاليع اإلسالـ الحشيف")
خبػيػػة اإلسػػالمية مقترػػخة عمػػى السجرسػػة فقػػط، بػػل تعػػجتيا إلػػى كلػػع تكػػغ السؤسدػػة الت

الكتاب، كالسدجج، كالسكتبة، كبيػت الحكسة، كدكر العمع، كحػانيت الػراقيغ، كمجالذ 
العمع كالسشاضخة، كمشازؿ العمساء، كمجالذ الفتػػ، كالبيسارستانات، كالسخاكد الرػؼية، 

   كالعتبات السقجسة كغيخىا.
لسؤسدػػات التخبػيػػة اإلسػػالمية، نتػػاج بيئػػة معيشػػة، نابعػػة مػػغ صػػسيع كلقػػج كانػػت ىػػحه ا

حاجػػػات السجتسػػػع اإلسػػػالمي كتصػراتػػػو، مرػػػبػغة بػػػالخكح اإلسػػػالمية، حيػػػث اىتػػػجت 
بتعاليع كأغخاض اإلسالـ، إنيا ليدت بالجخيمة، كإنسا ىي نتػاج نسػػ كتصػػر فػي الحيػاة 

كضػػخكؼ معيشػػة ، كضػػسغ  اإلسػػالمية العامػػة، نذػػأت فػػي أمكشػػة معيشػػة كأزمػػاف معيشػػة،
   أغخاض معيشة أممتيا حاجات السجتسع اإلسالمي الشامية الستصػرة.

   كسشتشاكؿ في بحثشا السؤسدات التعميسية عشج السدمسيغ، كنبجأ بجراسة الكتَّاب.
ضيػػخ الُكتَّػػاب عشػػج السدػػمسيغ مشػػح عيػػج الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع ، كانتذػػخ مػػع 

لبمػػجاف، كأنذػػئ مػػغ خػػالؿ عسػػل إسػػالمي بحػػت، ككػػاف انتذػػار اإلسػػالـ فػػي مختمػػف ا
السكاف الخئيدي فػي العػالع اإلسػالمي لتعمػيع الرػغار، كقػج تستػع بسكانػة كبيػخة األىسيػة 
في الحياة اإلسػالمية، كبخاصػة كأنػو السكػاف الػحؼ يػتعمع ؼيػو الرػبياف القػخآف، إضػافة 
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مدػمع، ككػػحلظ إلػى مػا لمعمػػع مػغ مكانػػة فػي نطػػخ اإلسػالـ حيػػث ىػػ فخيزػػة عمػى كػػل 
تمظ القجكة التي نأخح بيا مغ خالؿ أقػػاؿ كأفعػاؿ الخسػػؿ صػمى هللا عميػو كسػمع حيػث 
حس عمى ضخكرة التعمع ، فكمف كل أسيخ مغ أسخػ الحخب بعػج مػقعػة بػجر بتعمػيع 

   اثشي عذخ شفاًل مغ أشفاؿ السدمسيغ عمى سبيل الفجية.
   كلقج قدست الكتاتيب إلى قدسيغ:

ككػػاف يػػتعمع األشفػاؿ فييػػا القػػخاءة كالكتابػة ، كيحفطػػػف القػػخآف ،   ليػة :ػ  كتاتيػػب أك  ٔ
   كمبادغ الجيغ كأكليات الحداب.

كانػػت لتعمػػيع األشفػػاؿ كالذػػباب عمػػـػ –إف صػػح ىػػحا التعبيػػخ   ػ  كتاتيػػب قانػنيػػة : ٕ
المغػػػة كاآلداب، ككػػػانػا يتػسػػػعػف فييػػػا بعمػػػـػ الػػػجيغ كالحػػػجيث كسػػػائخ صػػػشػؼ العمػػػـػ 

   (.ٖرة عامة)األخخػ برػ 
إال أف أحج الباحثيغ يفرػل بػيغ الكتاتيػب بحيػث يػخػ أنػو "كػاف مػغ الذػائع الستعػارؼ 
عميو أف يقـػ غيخ السدمسيغ بسيشة تعميع القخاءة كالكتابة ، ككاف ىحا الشػع مػغ التعمػيع 
يجػػػػخؼ فػػػػي مشػػػػازؿ السعمسػػػػيغ ، كربسػػػػا خرػػػػز ىػػػػؤالء حجػػػػخة فػػػػي بيػػػػػتيع السػػػػتؿباؿ 

كتاب مغ ىحا الشػػع فػي الكثيػخ الغالػب عمػى اسػتقاللو التػاـ عػغ الصالب، كقج حافع ال
الكتػػاب اآلخػػخ الػػحؼ كػػاف يجػػخؼ بػػو تعمػػيع القػػخآف الكػػخيع ، كمبػػادغ الػػجيغ اإلسػػالمي، 
ككثيػػخ مػػغ البػػاحثيغ لػػع يفخقػػػا بػػيغ نػػػعي الكتػػاب ىػػحيغ ، كقػػخركا أنػػو كػػاف ىشػػاؾ نػػػع 

يحفع ؼيو القػخآف ، كتػجرس بػو عمػـػ كاحج مغ الكتاتيب ، تعمع فييا القخاءة كالكتابة ، ك 
   (.ٗالجيغ")

ندتشتج مغ ىػحا أنػو كػاف ىشػاؾ نػعػاف مػغ الكتاتيػب، أحػجىسا لتعمػيع القػخآف ، كمبػادغ 
الػػػػجيغ اإلسػػػػالمي، كثانييسػػػػا لتعمػػػػيع القػػػػخاءة كالكتابػػػػة كالحدػػػػاب، إال أف ىػػػػحا ال يسكػػػػغ 

ندػتصيع القػػؿ إف  تعسيسو ، حيث كاف ثسة كتاتيػب تجسػع بػيغ تعمػيع ىػحه السػػاد، لكػغ
الكتاتيب القخآنية قج انتذخت بذكل كاسػع كبػارز ; نتيجػة تحسػذ الشػاس الذػجيج لمقػخآف 

   الكخيع، ككثخة الفتػحات اإلسالمية، كبالتالي اتداع رقعة الجكلة.
كػػػحلظ ضيػػػخ نػػػػع مػػػغ الكتاتيػػػب اخػػػتز باأليتػػػاـ، ككػػػاف الغػػػخض مػػػغ إنذػػػائيا، تعمػػػيع 

   يع، إلى جانب التقخب إلى هللا تعالى.األيتاـ كأبشاء الفقخاء كرعايت
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كلػػع تقترػػخ ىػػحه الكتاتيػػب عمػػى تعمػػيع األيتػػاـ بػػل "أضػػيف إلػػييع أكالد الفقػػخاء كالجشػػج 
كالبصاليغ، كقج كفخ ىحا الشػع مغ التعميع الخعاية العمسيػة كاالجتساعيػة ليػحه الفئػة غيػخ 

لخاصػة ، أك إحزػار القادرة ، كالحيغ لع يكغ فػي كسػع ذكييػع إرسػاليع إلػى السكاتػب ا
   (.٘مؤدبيغ ليع إلى السشازؿ")

كلقػج كثػخ االىتسػاـ بكتاتيػب األيتػاـ خػػالؿ عيػػد الػدنكييغ، كاأليػػبييغ كالسساليػظ، فيػػحا 
نػػػػر الػػػجيغ زنكػػػي يبشػػػي "فػػػي كثيػػػخ مػػػغ بػػػالده مكاتػػػب لأليتػػػاـ كيجػػػخؼ عمػػػييع كعمػػػى 

   (.ٙمعمسييع الجخايات الػافخة")
ككبػػخًا، "فكتػػاب أبػػي القاسػػع البمخػػي كػػاف يػػتعمع ؼيػػػو  كاختمفػػت أحجػػاـ الكتاتيػػب صػػغخاً 

تمسيح( كتجؿ ركاية ياقػت عمى أف ىػحا الكتػاب بجانػب اسػتقاللو عػغ السدػجج  ٖٓٓٓ)
كاف فديحًا ليتدع ليحا العجد الكبيخ ،كليحا كاف يحتاج البمخي أف يخكػب حسػارًا ليتػخدد 

   (.ٚبيغ ىؤالء كأكلئظ ; كليذخؼ عمى جسيع تالميحه")
ف السكػاف السخرػز لمكتػاب "يختمػف بػاختالؼ السعمسػيغ كمذػاربيع ، فسػغ مكػاف ككا

متدع شمق اليػاء ،  يداعج الربية عمى اإلؾباؿ عمى الجرس ، إلى مكاف مطمع ، ال 
   (.ٛتجخمو الذسذ يحّج مغ استعجاد الربية لمحفع كاإلفادة مغ التعميع")

عمييػػا الرػػبياف متػػخبعيغ حػػػؿ أمػػا أثػػاث الكتػػاب فكػػاف يفػػخش بالحرػػخ غالبػػًا، يجمػػذ 
معمسيع، ككانت أدكات الجراسة تتزسغ مرحفًا شخيفًا، كعجة ألػاح، كعجدًا مػغ الػجكؼ 

   كاألقالـ.
كقج يخػتز السعمػع "بدػخيخ أك كخسػي مختفػع ، كربسػا عػػض الكخسػي بسرػصبة مبشيػة 

   (.ٜ)دكانة( ليذ عمييا مغ الخياش سػػ بداط صغيخ")
لكتاب ؼيالحع برفة عامة أف ىشاؾ "اتجاىًا نحػ التبكيخ أما سغ ذىاب الربي إلى ا

في التعمع بالكتاب، فسشح الدشة الخامدة أك الدادسة أك الدابعة يشتقل الصفل إلػى بيئػة 
ججيجة ىي الكتاب، حيث يبقى فييػا إلػى أف يػتع حفػع القػخآف بأكسمػو ، أك يحفػع جػدءًا 

كالعخبيػة ، كشػيئًا مػغ الحدػاب،  مشو إلػى جانػب تعمسػو القػخاءة كالكتابػة، كبعػس الشحػػ
 (.  ٓٔكما إلى ذلظ مغ األمػر التي كانػا يعتبخكنيا كسائل لإلحاشة بالجيغ")

كلعمػػو مػػغ األرجػػح أف يبقػػى الرػػبي فػػي الكتػػاب حتػػى سػػغ الثانيػػة عذػػخة أك مػػا دكف 
   ذلظ، كلكغ ال يسشع األمخ أف يكػف ىشاؾ مغ ىع في سغ أكبخ مغ الثانية عذخ.
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ياف يػػأتػف إلػػى الكتػػاب صػػغار الدػػغ، لػػحا كػػاف عمػػى األىػػل أف يؤّمشػػػا كلسػػا كػػاف الرػػب
مغ يخافقيع في غجكىع كركاحيع إلى الكتػاب، كأشمػق عمػى ىػحا الُسخافػق اسػع الدػائق ، 
كاشتخط ؼيو أف يكػف "أميشًا ثقة متأىاًل، ألنو يتدمع الربي في الغجك كالخكاح ، كيشفخد 

   (.ٔٔشدػاف ، فيمتـد أف يكػف كحلظ")بو في األماكغ الخالية ، كيجخل عمى ال
كتعج مثل ىحه األمػر ضاىخة اىتساـ كاضػحة مػغ السدػمسيغ بدػالمة أشفػاليع، كخاصػة 
مػػغ خػػالؿ تمػػظ القػاعػػج التػػي كضػػعػىا ، كرعػػػا فييػػا الطػػخكؼ االجتساعيػػة كاألخالؾيػػة 
لمسجتسػػػع، فػضػػػعػا شػػػخكشًا كقيػػػػدًا لمسحافطػػػة عمػػػى األشفػػػاؿ مػػػغ بعػػػس األمػػػػخاض 

اعيػػة التػػػي كانػػت مشتذػػػخة، كقػػػج امتػػج االىتسػػػاـ باألشفػػػاؿ ليذػػسل أكقػػػات الخاحػػػة االجتس
   كالحىاب إلى السشدؿ كالعػدة مشو.

أما معمع الكتاب فقج جسع ميامًا متعػجدة بيػجه، كميستػو تذػبو إلػى حػج مػا ميسػة السعمػع 
   السشفخد، لكشو يترخؼ ضسغ لػائح كإرشادات معيشة ال يحق لو الخخكج عشيا.

جيػػػجىع فػػػي انتخػػػاب السعمػػػع الػػػحؼ يتػػػػلى تعمػػػيع  -رحسيػػػع هللا–تحػػػخػ أجػػػجادنا "كقػػػج 
صبيانيع، فال يختاركف ليحه السيسػة إال مػغ تقػخر عشػجىع حدػغ أخالقػو، كتػػفخت ؼيػو 
ػػة، مشيػػا االشػػتيار باالسػػتقامة كالعفػػاؼ، كالعجالػػة مػػع الخبػػخة العامػػة  خرػػاؿ رشػػيجة جسَّ

ػف خرااًل يشبغػي تػفخىػا فػي معمػع الكتػاب، بالقخآف كعمػمو. كقج كضع الفقياء السدمس
فالقابدػػي يػػخػ أنػػو يشبغػػي أف يكػػػف مييبػػًا ال فػػي عشػػف، ال يكػػػف عبػسػػًا مغزػػبًا، كال 

   (.ٕٔمبدصًا، مخفقًا بالربياف دكف ليغ، كيشبغي أف يخمز أدب الربياف لسشافعيع")
لسعمػػع أف كلقػج أنيصػػت ميسػػة اإلشػػخاؼ عمػػى معمػع الكتػػاب بالسحتدػػب ، فاشػػتخط بيػػحا ا

يكػف مغ "أىل الرالح كالعفػة كاألمانػة، حافطػًا لمكتػاب العديػد، حدػغ الخػط، كيػجرؼ 
الحدػػػاب، كاألكلػػػى أف يكػػػػف متدكجػػػًا، كال يفدػػػح لعػػػازب أف يفػػػتح مكتبػػػًا إال أف يكػػػػف 
شػػػيخًا كبيػػػخًا ، كقػػػج اشػػػتيخ بالػػػجيغ كالخيػػػخ ، كمػػػع ذلػػػظ فػػػال يػػػؤذف لمتعمػػػيع إال بتدكيػػػة 

    (.ٖٔمخضية كثبػت أىمية")
أما مشيج التعميع كمػاده السقخرة، فكاف يصمب مغ الرػبي أف يحفػع القػخآف الكػخيع كمػو 
أك بعزػػو عػػغ ضيػػخ قمػػب أك ركايػػة كاتقانػػًا، كيػػتعمع القػػخاءة كالكتابػػة كالخػػط، كمبػػادغ 

   الحداب األكلية.
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 كقج اىتع السخبػف السدمسػف بتكػيغ الذخرية الدػية ألشفاؿ الكتاب بتعػيجىع الكتابة
لمشػػػاس، كتعمػػػيع بعزػػػيع بعزػػػًا ، كخاصػػػة مػػػغ خػػػالؿ ذلػػػظ الرػػػبي الستسيػػػد بعمسػػػو ، 
كالسعػػخكؼ بػػالعخيف ، كإمػػالء بعزػػيع عمػػى بعػػس ، كإمامػػة مػػغ بمػػغ سػػغ االحػػتالـ 
كصػػمح إلمامػػة غيػػخه فػػي صػػالة الجساعػػة، مػػع مػػا فػػي ذلػػظ مػػغ اىتسػػاـ فػػي التصبيػػق 

    العسمي لسا يتعمسػنو.
لقػػخاءة كالكتابػػة كحفػػع القػػخآف الكػػخيع، ؼػػيعمسيع "مبػػادغ كقػػج يفػػخغ السعمػػع مػػغ تعمػػيسيع ا

عمػػػـػ الػػػجيغ كالمغػػػة، أؼ أف الشذػػػاط التعميسػػػي داخػػػل الكتػػػاب كػػػاف يستػػػج ليذػػػسل تعمػػػيع 
األشفاؿ بعػس األحاديػث الشبػيػة كآداب الػجيغ، كيعمسيػع عقائػج أىػل الدػشة كالجساعػة، 

حدػػغ مػػغ السخاسػػالت كمسػػا يتشاسػػب مػػع الدػػغ كالفيػػع، ككػػحلظ قػاعػػج المغػػة ، كمػػا يدت
   (.ٗٔكاألشعار ، كيجرجو بحلظ حتى يألفو شبعًا")

أمػػػػا تشطػػػػيع التعمػػػػيع فػػػػي الكتػػػػاب فقػػػػج قػػػػاـ الفقيػػػػاء بسحػػػػاكالت تشطيسػػػػو قػػػػجر اإلمكػػػػاف، 
كأخزعػا الكتاتيب لذخكط مػحجة، باإلضػافة إلػى مػا كانػت تقػـػ بػو الجكلػة باإلشػخاؼ 

بتػو ليػا، كالػحؼ لػو الحػق أف يسشػع عمييا ، كعمى أنطستيا مغ خػالؿ السحتدػب ، كمخاق
   مغ لع تتػفخ ؼيو الذخكط الالزمة لسسارسة السيشة.

ككانػػػت الحيػػػاة فػػػي الكتاتيػػػب "فصخيػػػة فػػػي الغالػػػب" كأكقػػػات الجراسػػػة فييػػػا كانػػػت تحػػػجد 
بعالمػػػات شبيعيػػػة، فذػػػخكؽ الذػػػسذ كػػػاف بػػػجء اليػػػـػ الجراسػػػي ، يصػػػػؿ كيقرػػػخ تبعػػػًا 

   (.٘ٔلذخكؽ الذسذ، كأذاف العرخ")
أمػػا بالشدػػبة لمخاحػػة كالعصػػل السجرسػػية، فقػػج لػػػحع اىتسػػاـ السدػػمسيغ بإعصػػاء الرػػبي ك 

ـ( ٖٖٙٔىػػ/ ٖٚٚقدصًا مغ الخاحة بعج عشاء الجراسة، فيحا ابغ الحاج العبػج رؼ )ت 
يقػؿ "إف ذلظ مدتحب لقػلو عميػو الرػالة كالدػالـ "ركحػػا القمػػب سػاعة بعػج سػاعة" 

(. كىشاؾ تعصيل فػي أيػاـ األعيػاد، ٙٔػا لباقييا")فإذا استخاحػا يػميغ في الجسعة نذص
   كحاالت السخض، كالخياح كالعػاصف كالبخد كالسصخ الذجيج.

أمػا السعمػع فػإذا تغيػب لذػغل شػارغ "فعميػو أف يدػتأجخ لمرػبياف مػغ يكػػف فػييع بسثػل 
كفايتػػو إذا لػػع تصػػل مػػجة ذلػػظ... كػػحلظ إف ىػػػ سػػافخ فأقػػاـ مػػغ يػػػفييع كفايتػػو ليػػع، إف 

فخًا ال بػػج مشػػو، قخيبػػًا اليػػـػ كاليػػميغ، كمػػا أشػػبييسا ؼيدػػتخف ذلػػظ إف شػػاء هللا، كػاف سػػ
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كأما إف بعج أك خيف بعج القخيب لسا يعخض في األسفار مػغ الحػػادث فػال يرػمح لػو 
   (.ٚٔذلظ")

أمػػا تعمػػيع البشػػات، فيبػػجك أف التعمػػيع االبتػػجائي لػػع يكػػغ مخترػػًا بالرػػبياف الػػحكػر دكف 
ف شػػاماًل لمجشدػػيغ، ال سػػيسا عشػػج األغشيػػاء، كأصػػحاب السشاصػػب اإلنػػاث، بػػل إنػػو كػػا

العاليػػػػػػػة كالعمسػػػػػػػاء، "فيػػػػػػػحا القاضػػػػػػػي الػػػػػػػػرع عيدػػػػػػػى بػػػػػػػغ مدػػػػػػػكيغ الستػػػػػػػػفى سػػػػػػػشة 
ـ( كػاف يقػخغ بشاتػو كحفيجاتػو. قػاؿ عيػاض: ككػاف مػغ سػيخة عيدػى بػغ ٛٛٛىػ/ٕ٘ٚ)

مصمبػة مدكيغ في غيخ مجة قزائو أنو كاف إذا أصبح قخأ حدبػًا مػغ القػخآف، ثػع جمػذ ل
   (.ٛٔإلى العرخ. فإذا كاف بعج العرخ دعا بشتيو كبشات أخيو يعمسيغ القخآف كالعمع")

كيبجك أف بعػس الرػبياف كػانػا يدػتسخكف فػي الكتػاب إلػى سػغ االحػتالـ ، كليػحا كػاف 
يخذػػػى عمػػػػى اإلنػػػاث مػػػػغ الفدػػػاد، كلػػػػحلظ لػػػع يسشػػػػع البشػػػات مػػػػغ التعمػػػيع، كإنسػػػػا مشػػػػع 

مغ الغيخة عمى األخالؽ، كحفع الجيغ، كأكبػخ دليػل عمػى اختالشيغ بالحكػر، انصالقًا 
انتذػػػار التعمػػػيع بػػػيغ اإلنػػػاث تمػػػظ األعػػػجاد الكبيػػػخة مػػػغ الشدػػػاء الفقييػػػات، كالذػػػاعخات، 

   كالكاتبات... الخ.
أمػا الحيػػاة االجتساعيػة فػػي الكتػاب، فمػػع يدػػسح السدػمسػف أف تقػػـػ عدلػة كحػػػاجد بػػيغ 

مػع مجتسعػو ، كيذػارؾ فػي حياتػو اليػميػة "فػإذا الكتاب كالسجتسع، كلػحلظ فيػػ يتفاعػل 
مػػات عػػالع جميػػل أفػػاد العبػػاد بعمػمػػو ، أك رئػػيذ نفػػع الػػبالد بآرائػػو كأعسالػػو، أك أميػػخ 
عادؿ أنرف في أحكامو، أغمقت الكتاتيب أبػابيا، كعصل األحجاث دراستيع يـػ دفشو 

   (.ٜٔلح العاـ")مذاركة في السراب العسػمي، كإضيارًا لمتأسي كإجالاًل لخجمة الرا
كيذػػػارؾ الرػػػبياف فػػػي القزػػػايا العامػػػة التػػػي تمػػػع بػػػالسجتسع ؼيقػػػػؿ ابػػػغ سػػػحشػف: "إذا 
أجػػجب الشػػاس ، كاستدػػقى اإلمػػاـ ، فأحػػب لمسعمػػػع أف يخػػخج بيػػع مػػغ يعػػخؼ الرػػػالة 

صػػمى هللا –مػػشيع، كليبتيمػػػا إلػػى هللا بالػػجعاء كيخغبػػػا إليػػو، فإنػػو بمغشػػي أف قػػـػ يػػػنذ 
لسػػا عػػايشػا العػػحاب خخجػػػا برػػبيانيع ، فتزػػخعػا إلػػى هللا  -لدػػالـعمػػى نبيشػػا كعميػػو ا

    (.ٕٓبيع")
كقج تسيد التعميع في الكتاب باالىتساـ بػاآلداب االجتساعيػة حيػث "يقػـػ السعمػع بتأديػب 
األشفػػاؿ ، كتػػخبيتيع التخبيػػة الرػػالحة ، كتعػيػػجىع العػػادات الحدػػشة، كتعمػػيسيع كيؽيػػػة 

كاألدب شبقًا لمعخؼ الجارؼ، كأف يمقي الدالـ عمى مغ  احتخاـ الشاس ، كمخاعاة الحكؽ 
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يػػػجخل عمػػػييع ، أك يسػػػخ بيػػػع مػػػغ الشػػػاس، كيػػػأمخىع ببػػػخ الػالػػػجيغ، كاالنؿيػػػاد ألمخىسػػػا 
بالدػػسع كالصاعػػة، كالدػػالـ عمييسػػا ، كتقبيػػل أيادييسػػا عشػػج الػػجخػؿ إلييسػػا، كيزػػخبيع 

الخارجػة عػغ قػانػف عمى إسػاءة األدب ، كالفحػر مػغ الكػالـ كغيػخ ذلػظ مػغ األفعػاؿ 
   (.ٕٔالذخع")

كالسمفت لمشطخ اىتساـ الفقياء السخبيغ السدمسيغ برحة الربياف في الكتاب، فشرحػا 
بعػػدؿ الرػػبي السػػخيس عػػغ رفاقػػو حتػػى ال يشتذػػخ السػػخض بيػػشيع، يقػػػؿ ابػػغ الحػػاج 
العبجرؼ: "يشبغػي إذا اشػتكى أحػج مػغ الرػبياف كىػػ بالسكتػب بػجػع عيشيػو ، أك شػيء 

(. ٕٕ، كعمع صجقو أف يرخفو )السعمع( إلى بيتو كال يتخكو يقعج في السكتػب")مغ بجنو
كذلػػظ ليتػػخؾ ألىمػػو االىتسػػاـ بػػو ، كالعسػػل عمػػى معالجتػػو ; خػفػػًا مػػغ انتذػػار عػػجكػ 

   السخض بيغ الربياف.
كشمب إلى معمع الربياف مشعيع مغ أكػل الصعػاـ كالحمػػػ السكذػػفة كالسعخكضػة مػغ 

"فػػػال يػػػجع السعمػػػع أحػػػجًا مػػػغ البيػػػاعيغ يقػػػف عمػػػى السكتػػػب ليبيػػػع قبػػػل الباعػػػة الجػػػػاليغ 
(، كبمػغ الحػخص عشػػجىع لجرجػة "تختيػػب ٖٕلمرػبياف، إذ ؼيػو السفاسػػج إف اشػتخػ مشػػو")

   (.ٕٗشبيب يحزخ بالسكتب في كل شيخ")
 

ككصػمت عشايػة السػخبيغ السدػمسيغ بشطافػة الرػبياف فػي السكتػب بػأف أكجبػػا عمػػييع أف 
مكػػػػاف شػػػػاىخ نطيػػػػف، كأف يدػػػػتخجمػا الخػػػػخؽ الصػػػػاىخة لسدػػػػح  يكػػػػػف لسدػػػػح األلػػػػػاح

األلػػػػاح، كال يدػػػتخجمػا البرػػػاؽ بػػػل السػػػاء الصػػػاىخ، ألف البرػػػاؽ ؼيػػػو القػػػحارة كعػػػجـ 
   االحتخاـ لمسادة السكتػبة عمى األلػاح.

أما تسػيل التعميع في الكتاب فكاف يتع عغ شخيق ما يقػـػ بػو اآلبػاء نحػػ أبشػائيع، كمػا 
مػػغ أجػػخ مذػػاىخة، أك مدػػانية ) أؼ معاممػػة بالدػػشة ( أك مقاشعػػة ) أؼ يػػجفع لسعمسيػػع 

يقصعػػو مقاشعػػة مقابػػل تعمػػيع الصفػػل ( أك بسػػا يقػػـػ بػػو القػػادركف ماديػػًا، نحػػػ أقػػاربيع 
الفقػػخاء كغيػػخ أقػػاربيع مػػغ أبشػػاء السدػػمسيغ، مسػػا يػػجخل فػػي بػػاب التكافػػل العمسػػي عشػػج 

   السدمسيغ.
اإلسػػالـ صػػػرًا مػػغ التزػػامغ الذػػعبي فػػي مجػػاؿ  كلقػػج أبػػخز التصبيػػق العسمػػي لسبػػادغ

الخجمات التعميسية ، مسا رفع عػغ كاىػل الجكلػة الرػخؼ عمػى التعمػيع كتسػيمػو إال فػي 



 254 

أضػػيق الحػػجكد، كلعػػل ذلػػظ كػػاف سػػببًا لالنتذػػار الػاسػػع لسؤسدػػات التعمػػيع األكلػػي فػػي 
   العالع اإلسالمي.

   السدجج كرسالتو التخبػية عشج السدمسيغ:
تعمػػيع كدركسػػو بشذػػأة اإلسػػالـ، فكػػاف جساعػػة مػػغ الرػػحابة يعمِّسػػػف فػػي مدػػجج نذػػأ ال

ؾباء في عيج الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع ، كاستخجمت السداجج لمتجريذ مشػح العيػج 
األكؿ. "كمدػػجج ؾبػػاء ىػػػ أكؿ مدػػجج بشػػي فػػي اإلسػػالـ ثػػع مدػػجج الخسػػػؿ صػػمى هللا 

عمسػػي أنذػئ فػػي اإلسػالـ، كؾيامػػو ( كيعػػج السدػجج الشبػػػؼ أكؿ مكػاف ٕ٘عميػو كسػمع ")
ؾيػػاـ أمػػة اإلسػػالـ فػػي السجيشػػة، كتػػاريخ مدػػجج الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع يعػػخض 

   جانبًا كبيخًا مغ تاريخ ىحه األمة.
كإذا دققشا في خصط القػاعج اإلسالمية األكلى نخػ أف ضاىخة انتذػار السدػاجج لػع تكػغ 

ة الجكلػػة اإلسػػالمية السخسػػػمة لعسػػارة كليػػجة الرػػجفة ، بػػل كانػػت أثػػخًا مػػغ آثػػار سياسػػ
البمجاف اإلسالمية في البمجاف السفتػحة، كتخجع ىػحه الدياسػة إلػى الخميفػة الثػاني عسػخ 

   (.ٕٙبغ الخصاب حيغ كتب إلى كالتو في األمرار أف يتخحكا مدججًا لمجساعة)
ـ الخمفػػاء كلقػػج انتذػػخت السدػػاجج انتذػػارًا كبيػػخًا جػػجًا فػػي أنحػػاء العػػالع اإلسػػالمي، كقػػا

كاألمخاء كاألثخياء كالعمساء كالفقياء ببشػاء السدػاجج فػي كػل مجيشػة كقخيػة ; انصالقػًا مػغ 
دعػػػة اآليػػات القخآنيػػة لتعسيػػخ السدػػاجج كبشائيػػا كتكخيسيػػا ، كاالىتسػػاـ بيػػا عمػػى اعتبػػار 
أنيا إحجػ الرجقات الجارية ، كالرتباشيا أيزًا بالذعػر الجيشي الحساسي العاـر عشػج 

   مسيغ ، كبخاصة في الفتخات الستأخخة مغ العرخ.السد
كارتػػبط تػػاريخ التخبيػػة اإلسػػالمية ارتباشػػًا كثيقػػًا بالسدػػجج، "كليػػحا فالحػػجيث عشػػو حػػجيث 
عغ السكػاف الخئيدػي لشذػخ الثقافػة اإلسػالمية، كقػج قامػت حمقػات الجراسػة فػي السدػجج 

الػػبالد اإلسػػالمية  مشػػح نذػػأ، كاسػػتسخت كػػحلظ عمػػى مػػّخ الدػػشيغ كالقػػخكف، كفػػي مختمػػف
دكف انقصاع، كلعل الدبب فػي جعػل السدػجج مخكػدًا ثقاؼيػًا ىػػ أف الجراسػات فػي سػشي 
اإلسالـ األكلى كانت دراسات ديشية تذخح تعاليع الجيغ الججيج كتػضح أسدو كأحكامو 

   (.ٕٚكأىجافو ، كىحه تترل بالسدجج أكثق اتراؿ")
اف مرػػػمى كمجرسػػػة كجامعػػػة كدارًا لقػػػج تػسػػػع السدػػػمسػف فػػػي فيػػػع ميسػػػة السدػػػجج "فكػػػ

لالفتاء، كمشصمقًا لمثػار كالػششييغ في كػل العرػػر، كبػحلظ لعػب السدػجج دكرًا خصيػخًا 
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فػػي حيػػاة السدػػمسيغ ، كمػػا يػػداؿ إلػػى اليػػـػ مخكػػدًا ىامػػًا لمػػػعي اإلسػػالمي... كلػػع تقػػف 
السدػائل  كضيفة السدجج التخبػية عشج ىحا الحج بل كانت أشػبو بشػػاد أدبيػة ، تثػار فييػا

كالسجادالت األدبية كالمغػية السختمفة، كحلظ كانػت مقرػجًا لمقّرػاص يجمدػػف فييػا ، 
ؼيقرػػػػف عمػػػى الشػػػاس القرػػػز التػػػي تجسػػػع بػػػيغ العبػػػخة كالتدػػػمية... ككػػػحلظ كانػػػت 

   (.ٕٛالسداجج مدخحًا لمذعخ العخبي")
الػػجرس كالطػاىخة األكلػػى مػػغ السطػاىخ التخبػيػػة فػػي السدػجج خصبػػة الجسعػػة التػي ىػػي "

التخبػػؼ األسػػبػعي لمسدػمسيغ ، كالتػػي ُتمقػى مػػغ عمػى مشبػػخ السجرسػة األكلػػى لمسجتسػػع،  
كتمكػػػع ىػػػي السدػػػجج، كألمػػػخ مػػػا اقتػػػخف التعمػػػيع بالسدػػػاجج فػػػي نذػػػأة الجكلػػػة اإلسػػػالمية 
كالسجتسػػػع اإلسػػػالمي ; تجدػػػيجًا لمعمػػػع كاإليسػػػاف كأىسيتيسػػػا فػػػي بشػػػاء الفػػػخد الرػػػالح ، 

   (.ٜٕكالسجتسع الفاضل")
كالسداجج ممظ لمجساعة اإلسالمية استخجمتيا معاىج لمتعميع "ألف العمع كػاف دائسػًا مػغ 
اخترػػاص الجساعػػة، فمػػع تكػػغ دكؿ الخالفػػة أك دكؿ الدػػالشيغ مدػػئػلة عػػغ التعمػػيع 
حتػػػى فػػػي عرػػػخ الخاشػػػجيغ ،  كإنسػػػا كػػػاف التعمػػػيع مػػػغ اخترػػػاص األفػػػخاد كالجساعػػػة، 

سػػػػاء كػػػانػا معمسػػػيغ صػػػغارًا ، يعمسػػػػف  فكانػػػت الجساعػػػة تتكفػػػل بسعػػػاش السعمسػػػيغ ،
الربياف القخاءة كالكتابػة ، كيحفطػػنيع القػخآف، أك شػيػخًا أجػالء يقػخؤكف عمسيػع عمػى 
شالبيػع فػي السدػجج فػي عمػـػ القػخآف كالحػجيث كالفقػو كالمغػة كاألدب ،  فمػع ندػسع أف 

يجػػػخؼ) الجكلػػة قػػخرت راتبػػًا لسعمػػػع أك شػػيخ إال ابتػػجاء مػػغ مشترػػػف القػػخف الخػػامذ ال
   (.ٖٓالحادؼ عذخ السيالدؼ (عشجما قامت السجارس")

كلقػػج أدػ اسػػتخجاـ السدػػجج كسعيػػج لمعمػػع إلػػى تمػػظ الخاصػػة اليامػػة التػػي امتػػازت بيػػا 
الحزارة اإلسالمية كىي الحخية الفكخية، فقج ارتػاد مجػالذ السدػاجج العمسيػة الخاغبػػف 

اإلسػػالمية، ككػػاف متاحػػًا فػػي فػػي العمػػع، كالعمسػػاء السدػػمسػف مػػغ جسيػػع أنحػػاء الجكلػػة 
مجالدػػػيا ألؼ شػػػخز مػػػغ السدػػػتسعيغ أف يدػػػأؿ العػػػالع، كفػػػي حػػػاؿ عجػػػده عػػػغ الػػػخد 
كإقشػاع الدػػائل، يفقػػج الثقػػة، كيزػػصخ إلػػى تػخؾ حمقتػػو إمػػا ليشتقػػل إلػػى مدػػجج آخػػخ، أك 

   ليعج نفدو عمسيًا مغ ججيج.
العمع مغ ناحية  كلقج ضسشت مثل ىحه السػاقف "كفاءة العمساء مغ ناحية ، كحخية أىل

، كمػغ السؤكػػج أنػو لػػػ  -بيػحا–أخػخػ ، فقػج أصػػبحػا  فػي امتحػػاف كمحشػة يػمػًا بعػػج يػـػ
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كانت األمة تخكت العمػع لخجػاؿ الجكلػة لسػا ضػل العمػع فػي بػالد اإلسػالـ دائسػًا فػي ذلػظ 
السدػتػػ الخؼيػع، فقػج كػاف عمػى العمسػػاء أف يػاصػمػا الػجرس ; ليحػافطػا عمػى مكػػانتيع 

 لحيغ يدتسعػف إلى دركسيع.أماـ الشاس ا
األدعيػػػػاء كالػػػػجخالء ،  -إذا شػػػػاءت-كلػػػػ تبشػػػػت الجكلػػػػة العمػػػع لفخضػػػػت عمػػػػى الشػػػاس 

كأفدػػجت العمػػع بػػحلظ، كلػػػ قعػػج العمسػػاء لمتػػجريذ فػػي دكر بشتيػػا ليػػع الػػجكؿ ، كتقاضػػػا 
أرزاقيع فييػا ألصػبحػا فػي عػجاد خػجاميا كحػاشػييا... كلكػغ الجساعػة اإلسػالمية كميػا 

عمػػػى القزػػػاء ، كتحػػػافع عمػػػى تقاليػػػجه ، ككانػػػت تخعػػػى العمػػػع كالعمسػػػاء كانػػػت تذػػػخؼ 
فػي مدػتػاىا الخؼيػع مػغ  -أك نطػاـ العمػع كأىمػو–كتحخص عمى أف تطل مؤسدة العمػع 

الجػػػج كالػقػػػار كالتعػػػاكف كحدػػػػغ الدػػػسعة كاإلخػػػالص لمعمػػػع... ككػػػػاف أكبػػػخ مػػػا أعػػػػاف 
أنيػا كانػت تسمػظ  -عكالقزػاء كالعمػ–الجساعة عمى السحافطػة عمػى سػالمة مؤسدػاتيا 

   (.ٖٔالسداجج ، فػضعتيا تحت ترخؼ القزاة كأىل العمع")
كتبػػيغ الجراسػػة فػػي السدػػاجج أىػػع خرػػائز التخبيػػة اإلسػػالمية كمبادئيػػا مػػغ "البدػػاشة 
كمدػػػػاكاة الفػػػػخص كالحخيػػػػة فػػػػي التحرػػػػيل كاالرتبػػػػاط كاالندػػػػجاـ بػػػػيغ حاجػػػػات الػػػػجيغ 

غ كالستعمسيغ في اختيػار مشػاىج الجراسػة ( كالحخية السصمقة لمسعمسيٕٖكحاجات الجنيا")
 كشخائقيا، كأكقاتيا..

ككاف لمستعمع الحخية في أف يحىب إلى أية حمقة في السدجج، كإلى أؼ شػيخ يػأنذ لػو 
كلعمسػػو، كإذا أتػػع عمسػػًا مػػغ العمػػـػ عشػػج شػػيخ مػػغ الذػػيػخ انتقػػل إلػػى اآلخػػخ، كقػػج يبػػجأ 

بخة كحدغ فخاسة أف ىحا الستعمع بجراسة عمع ما ، ؼيجج شيخو مغ خالؿ ما لجيو مغ خ
ال يرمح ليػحا العمػع ،  فيشرػحو أف يتخرػز بعمػع آخػخ ىػػ أندػب لػو، كأكثػخ تمبيػة 

   لحاجاتو كقجراتو.
كلقج اشتيخت مداجج كجػامع متعجدة في العرخ العباسي، ككانت قبمة أنطار العمساء 

كمدػاجج الكػفػة كالستعمسيغ، كمغ ىحه السداجج في العخاؽ جامع السشرػر في بغػجاد، 
كالبرػػخة، كفػػي الذػػاـ الجػػامع األمػػػؼ، كفػػي مرػػخ جػػامع عسػػخك بػػغ العػػاص، كجػػامع 
ابغ شػلػف، كالجامع األزىخ، كانتذخت في ىحه السداجج الحمقات العمسيػة فمػع تقترػخ 
عمػػى الحمقػػات الستخررػػة بالجراسػػات الجيشيػػة كالمغػيػػة ، بػػل تعػػجتيا إلػػى سػػػاىا مػػغ 

   كالحداب كالصب كغيخىا. معارؼ ذلظ العرخ ،  كالفمظ
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ـ( "كانت سيختي في ىحه السػجة أنشػي ٖٕٔٔىػ/ ٜٕٙيقػؿ عبج المصيف البغجادؼ )ت 
أقػػخغ الشػػاس بالجػػامع األزىػػخ مػػغ أكؿ الشيػػار إلػػى نحػػػ الدػػاعة الخابعػػة كسػػط الشيػػار، 
يػػػػأتي مػػػػغ يقػػػػخأ الصػػػػب كغيػػػػخه، كآخػػػػخ الشيػػػػار أرجػػػػع إلػػػػى الجػػػػامع األزىػػػػخ ؼيقػػػػخأ قػػػػـػ 

   (.ٖٖآخخكف")
كمغ السؤكج أف تعميع الصب الحؼ يذيخ إليو البغجادؼ في الجامع األزىخ كالحؼ مارس 
تعميسػػػو ىػػػػ الجانػػػب الشطػػػخؼ مشػػػو، ألف الجانػػػب العسمػػػي التصبيقػػػي تػػػخؾ ليسػػػارس فػػػي 

   السجارس كالبيسارستانات.
"كال نػػداع فػػي أف الجراسػػات الجيشيػػة كانػػت أىػػع مػػا يجػػحب الصػػالب ، كيعشػػى بػػو العمسػػاء 

ف فػػي حمقػػاتيع، كالتػػي كػػاف نذػػػء نطاميػػا فػػي السدػػاجج ىػػػ نذػػػء نطػػاـ فػػي السعمسػػػ 
   (.ٖٗالتخرز")

أما الحمقات العمسية في السداجج فقج تػالى ذكخىا فػي كتػب التػاريخ كالتػخاجع، بػل يكػاد 
ال يخمػػػ تػػاريخ عػػالع مػػغ العمسػػاء أك شػػيخ مػػػغ الذػػيػخ، مػػغ اإلشػػارة إلػػى )حمقػػة( لػػػو 

مػظ الحمقػات مشتذػخة مشػح العرػػر األكلػى فػي السدػاجج بسدجج مغ السداجج، ككانػت ت
الجامعػػة بالحجػػاز كالذػػاـ كالعػػخاؽ كمرػػخ كالقيػػخكاف كقخشبػػة ، كغيخىػػا مػػغ السشػػاشق 
كالسسالػػػظ اإلسػػػالمية كعػاصػػػسيا كمػػػجنيا، كسػػػسي الػػػجرس )حمقػػػة( ألف الصػػػالب كػػػانػا 

يق أك )يتحمقػف( أؼ يشتطسػف في شبو عقج أك حمقة حػػؿ شػيخيع ككانػت الحمقػة تزػ
   (.ٖ٘تتدع أك تتزاعف تبعًا لعجد الصالب")

ـ( "كانػت حمقتػػو فػػي مدػػجج ٜٜٓىػػػ/ ٖٓٛفيػحا دمحم بػػغ سػػميساف أبػػ بكػػخ البغػػالي )ت 
   (.ٖٙعسخك العتيق تجكر عمى سبعة عذخ عسػدًا مغ كثخة مغ يحزخىا")

لقػػج كػػاف الذػػيخ يتخػػح مكانػػو فػػي السدػػجج إلػػى جانػػب أسػػصػانة يدػػتشج إلييػػا بطيػػخه إف 
مكغ "كإذا اقتخب أحج مغ ىحه الحمقة سسع الشػجاء: دكركا كجػػىكع إلػى ىػحا السجمػذ، أ

كقج أحرى السقجسي في السدجج الجامع بالقاىخة كقت العذاء مائة عذخ مجمدػًا مػغ 
   (.ٖٚمجالذ العمع")

ككاف الستعمسػػف يجمدػػف حػػؿ الذػيخ "عمػى شػكل دائػخة إف كػاف العػجد صػغيخًا بذػكل 
سعمع يذخح السادة بصخيقة مػحية باأللفة كالجؼء، كمذجعة لمشقاش كاؼ كبحيث يجع ال
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(. أمػا إذا زاد العػجد ٖٛالحيػؼ بيشسا الصالب يدجمػف السالحطات كيػجيػف األسئمة")
   فتتخح الحمقة شكل نرف دائخة.

كقج سسي مجمذ الذيخ أحيانًا بالصاؽ أك السحخاب، كقج تدسى الحمقة زاكية، فيحا ابغ 
خف الدػػادس اليجػػخؼ يذػػاىج فػػي الجػػامع األمػػػؼ بجمذػػق لمسالكيػػة زاكيػػة جبيػػخ فػػي القػػ

(    (.ٜٖلمتجريذ في الجانب الغخبي يجتسع فييا شمبة السغاربة كليع أجخ معمـػ
 

كلقػػػج أصػػػبحت بعػػػس السدػػػاجج كحمقاتيػػػا مصسحػػػًا كمصمبػػػًا لػػػبعس العمسػػػاء، ربسػػػا لسػػػا 
خ العمع بػيغ أكبػخ مجسػعػة تعصيو لمعالع مغ مكانة عمسية أك اجتساعية، كرغبة في نذ

مػػغ الجسػػاىيخ السدػػمسة، فيػػحا الخصيػػب البغػػجادؼ يػػحكخ أنػػو "لسػػا حػػج شػػخب مػػغ مػػاء 
زمـد ثالث شخبات كسأؿ هللا ثالث حاجػات: آخػحًا بقػػؿ الشبػي صػمى هللا عميػو كسػمع: 
"مػػاء زمػػـد لسػػا شػػخب لػػو" فالحاجػػة األكلػػى أف يحػػجث بتػػاريخ بغػػجاد، كالثانيػػة أف يسمػػي 

   (.ٓٗع السشرػر، كالثالثة أف يجفغ إذا مات عشج قبخ بذخ الحافي")الحجيث بجام
كبشتيجػػة لمرػػخاعات الدياسػػية كالسحىبيػػة، سػػخعاف مػػا جسعػػت السدػػاجج بػػيغ الرػػبغتيغ 
العمسيػة كالسحىبيػػة، كسػا كػػاف الحػاؿ بالشدػػبة لمجػػامع األزىػخ، كالػػحؼ اخػتز فػػي العيػػج 

مغ السعخفة "كاف نسػذجػًا شػيعيًا  الفاشسي بعمـػ آؿ البيت، كتخررو بسثل ىحا الشػع
لتأسيذ )السجرسة( في عالع الدشة، فالسعيجاف مطيػخاف مػغ مطػاىخ التشػافذ السػحىبي 
في العالع اإلسالمي، فييسا استخجمت كسائل التخبية كالتعميع ألغخاض مػازية متبايشػة، 

بػػيغ  فالػجعػة لسػحىب مػغ السػحاىب تحػت رعايػة الجكلػة أصػبح مألػفػًا مشػح بػجء التشػافذ
   (.ٔٗالفاشسييغ كالعباسييغ عمى الديادة في القخف الخابع اليجخؼ")

ككاف السدجج مخكدًا لمتعميع العالي، كقج أثخ في نسػػ العمػـػ كانتذػارىا الترػالو بالػجيغ 
ككػنو مكانًا لمعبادة، ككحلظ فتح أبػابو ليتمقى الجسيع العمع ؼيو، عمى اعتبار أف بيػت 

صاف، كال يحتػاج الػػجخػؿ إلييػا إلػى اسػػتئحاف، كيذػعخ الصالػػب هللا لػيذ ألحػج عمييػػا سػم
فييػػػا بالحخيػػػة كاليدػػػخ أكثػػػخ مسػػػا ىػػػػ الحػػػاؿ فػػػي مشػػػازؿ العمسػػػاء كالحكسػػػاء كمجالدػػػيع 
األدبية كالخاصة، فالسشازؿ محجػرة عمى الشاس إال َمْغ أبيح لو دخػليػا، كليػا مكانتيػا 

   كاحتخاميا كأدبيا.
ع شمبتو إلى قدسيغ:كلقج عجَّ السدجج بسثابة مجرس    ة عالية كقدِّ
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ػ شػػالب مشتطسػػػف فػػي الجراسػػة ال يشقصعػػػف عػػغ الػػجرس إال بعػػج إتسػػاـ السػػشيج ،  ٔ
كالحرػػػؿ عمػػى إجػػازة مػػغ األسػػتاذ السخػػتز، كىػػؤالء يتفخغػػػف لمعسػػل سػػشػات عػػجة ،  

   ؼيحزخكف إلى الجامع مغ الرباح الباكخ يشكبػف شيمة الشيار عمى الجرس.
سعػف غيػخ مشتطسػيغ كىػؤالء يػحىبػف السػتساع بعػس الػجركس ، كسػا ػ شػالب مدػت ٕ

    (.ٕٗنحىب نحغ الستساع بعس السحاضخات العامة دكف تقيج بسشيج معيغ)
كلقج عسج الخميفة في فتخة مغ فتػخات العرػخ العباسػي إلػى تعيػيغ شػيخ الحمقػة، ككػاف 

تػاره، مػػع بعػس أصػحاب الشفػػػذ فػي الجكلػػة يػجيػػف نطػػخه بعػس األحيػػاف إلػى مػػغ يخ
اإلشارة إلى أف مكانة العالع العمسية كاالجتساعية كانت تمعب دكرىا الكبيخ في اختيػاره 

   لمتجريذ في السدجج.
كيعج الفقياء "أكثخ العمسػاء شالبػًا، ككػاف ذلػظ شبيعيػًا ألف الفقيػاء يعمسػػف العمػع الػحؼ 

يػػة فػػي ذلػػظ (. كألىسيػػة العمػػـػ الجيشٖٗيؤىػػل أصػػحابو لتػػػلي مشاصػػب يعيذػػػف مشيػػا")
العرػخ كبخاصػػة مػػادة الفقػػو. كلكػغ لػػػ قػػػرف عػػجد التالميػػح فػي ذلػػظ العرػػخ بسػػا نػػخاه 

   اليـػ لػججناه صغيخًا مسا يجؿ عمى كثخة العمساء بالشدبة لمتالميح.
كيػػخػ أحػػج البػػاحثيغ "أف الصػػالب يكثػػخكف فػػي حمقػػات الستكمسػػيغ لسػػا يجػػخؼ بيػػشيع مػػغ 

   (.ٗٗلمفخجة كالتعميع")مشاضخات ككاف الصالب يختمفػف إلييا 
كال شظ في أف مثل ىحه السجالذ تدتيػؼ الشاس فيي مثل مغ أمثمة اإلقشاع "كصػػرة 
بارعػػػة لمحخكػػػات العقميػػػة السختمفػػػة فػػػي اليجػػػـػ كالػػػجفاع كالسػػػجاكرة كاسػػػتعساؿ الحيمػػػة، 
كالجسيػر بصبيعتو مأخػذ بسذاىجة مثل ىػحه الخرػػمات كمتابعػة مثػل ىػحه الحخكػات 

   (.٘ٗئسًا لسعخفة نتائجيا مغ ضفخ ىحا كانقصاع ذاؾ")، متصمع دا
كمغ الػسائل التي كانػت تعػخؼ بيػا أعػجاد الصػالب "إحرػاء محػابخىع التػي يزػعػنيا 

(، ككػػػانػا يسدػػػكػف فػػػي أيػػػجييع بػػػاألقالـ ٙٗأمػػػاميع كالتػػػي كانػػػت أىػػػع عتػػػاد الصالػػػب")
ء يدسى قػاركرة كاألكراؽ لمكتابة كيزعػف أماميع السحابخ، "كيحزخكف كتبيع في شي

   (.ٚٗ، كلعميا سسيت بيحا االسع مغ قبيل الفكاىة")
ىػػػػ/ ٙٓٗكحػػػيغ نتػجػػػو إلػػػى تػػػخاجع بعػػػس الفقيػػػاء: أمثػػػاؿ أبػػػي حامػػػج االسػػػفخايشي )ت 

ـ( ٛ٘ٓٔىػػػػ/ ٛٚٗـ(، كأبػػي السعػػالي عبػػػج السمػػظ الجػػػيشي أمػػػاـ الحػػخميغ )ت ٘ٔٓٔ
ىػػػ/ ٖٓٔخؼ )ت ـ(، ودمحم بػػغ جخيػػخ الصبػػٜٛٗىػػػ/ٖٖٚكأبػػي الصيػػب الرػػعمػكي )ت 
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ـ(، يمفػػػت نطخنػػػا كثػػػخة أعػػػجاد شػػػالب العمػػػع الػػػحيغ كػػػانػا يختػػػادكف حمقػػػاتيع، فقػػػج ٕٕٜ
تحكسػػت شػػيخة كمكانػػة ىػػؤالء العمسػػاء فػػي الػسػػط العمسػػي مػػغ خػػالؿ إؾبػػاؿ متدايػػج مػػغ 
الصالب عمييع، كبمغ األمخ ببعزيع أف قامت بيشيع كبيغ شالبيػع جدػػر مػغ السحبػة 

جرجػػة أنيػػع عسػػجكا إلػػى تقػػجيع األرزاؽ كالسدػػاعجات ليػػؤالء كالثقػػة كالرػػالت الصيبػػة ; ل
   الصالب.

أمػػا مػاعيػػج التػػجريذ فػػي السدػػاجج فقػػج راعػػى الفقيػػاء السخبػػػف السدػػمسػف فػػي تحجيػػجىا 
"مرمحة الجساعة في تقػجيع كقػت الحزػػر كتػأخيخه إذا لػع يكػغ عميػو ؼيػو ضػخكرة كال 

حزػػػر الػػجرس فػػي السخحمػػة (. كلػػع يكػػغ ىشػػاؾ كقػػت محػػجد بالزػػبط لٛٗمديػػج كمفػػة")
العاليػػة مػػغ التعمػػيع، ألنػػو غالبػػًا مػػا كػػػاف يػػختبط ذلػػظ بػقػػت السعمػػع، كربسػػا كػػاف أكثػػػخ 

   األكقات مالءمة إللقاء الجرس ىػ الرباح.
لكػػغ ىػػحه األكقػػات تشػعػػت فسشيػػا مػػا كػػاف "صػػباحًا كمشيػػا مػػا كػػاف بعػػج العرػػخ كقبػػل 

مػغ مػادة كاحػجة فػي ذات الػقػت ، صالة السغخب، كبسا أف الصالب يقـػ بجراسػة أكثػخ 
، فػػإف الػقػػت الجراسػػي كػػاف مػػغ السخكنػػة  كيػػحىب إلػػى أكثػػخ مػػغ معمػػع فػػي نفػػذ اليػػـػ
بحيػػػػث تشػػػػاكؿ اليػػػػـػ بأكسمػػػػو، كيحػػػػخص الصمبػػػػة عمػػػػى الػصػػػػػؿ إلػػػػى مكػػػػاف أسػػػػتاذىع 

    (.ٜٗمبكخيغ")
 أما السػجة الدمشيػة لمػجرس فيبػجك أنيػا كانػت قرػيخة "كعػادة تتػخاكح بػيغ سػاعة كسػاعتيغ
حتى ال يسل الصالب أك يذعخ بإرىاؽ، كالجركس يػميػة كمتػاليػة، كال يفرػل بيشيػا أؼ 
فاصػػل، مػػا عػػجا أيػػاـ الجسػػع كاألعيػػاد، كحػػيغ ييصػػل السصػػخ غديػػخًا، كبعػػس اإلجػػازات 

   (.ٓ٘األخخػ الستفخقة")
كقج يستج كقت الجرس إلى السجػ الحؼ "يػخاه األسػتاذ كشالبػو مشاسػبًا كيتشػػع عمػى نحػػ 

يبجأ مغ االستذارة التي تعػدىا بعزيع، كقػج ال يدػتغخؽ لحطػة كيسكػغ أف يستػج شجيج 
   (.ٔ٘ساعات شػااًل")

كلع يكغ ىشاؾ ججكؿ خاص يعيِّغ أكقات الجركس أك نػعيا ، كلكغ فػي الغالػب كانػت 
تخرز ساعات البكػر كالحىغ في حالة تييؤ كنذاط لجراسة العمـػ الشقمية التي ىػي 

خ كالحػػػجيث كالفقػػػو كالشحػػػػ كالرػػػخؼ كغيخىػػػا، أمػػػا بعػػػج الطيػػػخ عسػػػاد الػػػجيغ كالتفدػػػي
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فتخرز لجراسة العمـػ األخخػ التي تدتشج إلى العقل، أما السداء فجعمػه لالستحكار 
   كالحػار كالتأمل.

كلكغ ذلظ لع يسشع أف تمقى دركس الفقو أك غيخه مغ العمـػ األخػخػ فػي أؼ كقػت مػغ 
ـ( "أف جػػامع عسػػخك كػػاف بػػيغ ٜٚٚٔىػػػ/ ٖٚٙأكقػػات الشيػػار، فقػػج ذكػػخ السقجسػػي )ت 

   (.ٕ٘العذائيغ مغترًا بحمق الفقياء كأئسة القخاء كأىل األدب كالحكسة")
ـ( أف الفقياء فػي الجػامع األزىػخ كػانػا يتحمقػػف ٛٔٗٔىػ/ ٕٔٛكذكخ القمقذشجؼ )ت 

ؼيو يـػ الجسعة بعج الرالة إلى أف ترمى صالة العرخ ، ككانػا يتكمسػف في الفقو، 
كاف الصالب يشتقل مغ حمقة إلػى أخػخػ تبعػًا لشذػاشو ، كعػجد العمػـػ التػي يخغػب فػي ك 

   (.ٖ٘دراستيا)
أمػػا مػػجة الجراسػػػة فػػي السدػػػجج، كالعسػػخ الػػػحؼ يبػػجأ ؼيػػػو السػػتعمع دراسػػػتو، فيػػخػ تختػػػػف 

TRITTON  أنو ُتفتقج اإلحراءات الستعمقة بأعسار الصالب السدمسيغ فػي العرػػر
سػػػػػ حػػػاالت نػػػادرة، كيعتبػػػخ سػػػغ الدادسػػػة عذػػػخة كبجايػػػة  الػسػػػصى، كلػػػع ترػػػل إليشػػػا
   ( أؼ في السخحمة العالية مغ التعميع.ٗ٘لجراسة العمـػ في السداجج)

لكػغ يبػػجك أف شالػػب العمػػع "لػع يكػػغ مقيػػجًا بعػػجد خػػاص مػغ الدػػشيغ أك عػػجد معػػيغ مػػغ 
 الكتػػب يتعػػيغ عميػػو قخاءتيػػا فكػػاف لػػو أف يتػػخؾ الجراسػػة متػػى شػػاء، كلكػػغ يغمػػب عمػػى
الطغ أف الصالب يحتاج إلى اثشتي عذخة سشة كي يتسع مشيج الجراسة بالسدػجج... بيػج 
أف كثيخًا مغ الصمبة قج شػجعيع عمػى شػػؿ اإلقامػة بالسدػجج ، كاالنقصػاع لصمػب العمػع 

   (.٘٘ما كاف يجر عمييع مغ العصاء ، كيجخؼ عمييع مغ األرزاؽ")
ي السدػػجج، فػػال شػػظ فػػي أف المغػػة أمػػا لغػػة التػػجريذ التػػي كػػاف يدػػتخجميا العمسػػاء فػػ

األساسية ىي المغػة العخبيػة لغػة القػخآف الكػخيع، إال أنػو بعػج الفتػحػات اإلسػالمية دخػل 
الكثيػػػخ مػػػغ الشػػػاس فػػػي اإلسػػػالـ، كىػػػع مػػػغ شػػػعػب مختمفػػػة مػػػشيع الفارسػػػي كالخكمػػػي 
كالدنجػػػي... الػػػخ، مسػػػا حػػػتع عمػػػى الفؿيػػػو أك السحػػػجث اتبػػػاع شػػػتى الػسػػػائل إليرػػػاؿ 

صحابيا ، كخاصة إذا كانت أداتيا المغة، فيحا "مػسى بغ سيار األسػارؼ السعارؼ أل
كػاف مػػغ أعاجيػب الػػجنيا، كانػت فرػػاحتو بالفارسػية فػػي كزف فرػاحتو بالعخبيػػة، ككػػاف 
يجمذ في مجمدو السذيػر بو ؼيقعج العخب عغ يسيشو كالفخس عػغ يدػاره، ؼيقػخأ اآليػة 
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حػػؿ كجيػو إلػى الفػخس ؼيفدػخىا بالفارسػية مغ كتاب هللا كيفدخىا لمعخب بالعخبية، ثع ي
    (.ٙ٘فال يجرؼ بأؼ لداف ىػ أبيغ")

كلقػػػػج اىػػػػتع السخبػػػػػف السدػػػػمسػف بسجػػػػالذ الػػػػجرس فػػػػي السدػػػػاجج فػضػػػػعػا ليػػػػا آدابػػػػًا 
كأخالؾيػػات، كأصػػػاًل يشبغػػي أف يتبعيػػا العػػالع كالسػػتعمع، مسػػا يخمػػق أجػػػاء نؿيػػة نطيفػػة 

ى بشػػػاء جدػػػػر الثقػػػة كالسحبػػػة بػػػيغ قصبػػػي تدػػػػدىا العالقػػػات اإلندػػػانية، كالقائسػػػة عمػػػ
    العسمية التعميسية كالتعمسية.

أما مرادر الشفقات عمى السداجج كالجػامع فقػج تعػجدت، فاألكقػاؼ قامػت بػجكر كبيػخ 
مغ أجل تجعيسيا ، كتسكيشيػا مػغ أداء رسػالتيا، كيسكػغ القػػؿ أف "قػػة الذػعػر الػجيشي 

ف ازدىػػار ىػػحه األكقػػاؼ أدػ بػػجكره إلػػى أدت إلػػى ازدىػػار األكقػػاؼ كانتذػػارىا، كسػػا أ
تقػية الذعػر الجيشي، كاستسخار تجفق السذاعخ الجيشية عغ شخيػق السؤسدػات الجيشيػة، 
كلقػػج تعػػجدت األمػػػر السػقػفػػة مػػغ بمػػجاف كضػػياع كأمػػالؾ كحػانيػػت، كتعػػجد السشتفعػػػف 

   (.ٚ٘مغ أئسة كخصباء كفقياء كمجرسيغ كعمساء كشمبة كمؤدبيغ كقػاـ كفقخاء")
كلعبت الرػجقات العامػة كالخاصػة دكرىػا إف كػاف لجيػة مػا يقجمػو الخمفػاء أك مػا كػاف 

   يعصى في مختمف السشاسبات كالسػاسع، أك ما يعصى مغ فخكض الدكاة.
أمػػػا الذػػػيعة األماميػػػة "فقػػػج تستعػػػػا بحخيػػػة ندػػػبية فػػػي تعمػػػيع عمػػػػميع بسدػػػاجج عخفػػػت 

يػػػا مخاقػػػج أئسػػػتيع ، كأخػػػحت أىسيػػػة بالعتبػػػات الذػػػخيفة كالسذػػػاىج الخاصػػػة بيػػػع ; ألف في
السدػػاجج السػػحكػرة تػػدداد شػػػيئًا فذػػيئًا خػػالؿ القػػخنيغ الخابػػػع كالخػػامذ لميجػػخة، كيعتقػػػج 

   اإلمامية أف الدكغ كالتجريذ في السخاقج السحكػرة مغ األمػر السدتحبة ديشيًا.
غ جعفػخ كيخكؼ السفيج أف أحجىع قاؿ: حجثشا دمحم بغ معقػل قػاؿ: حػجثشا أبػي عبػج هللا بػ

    (.ٛ٘الحسيخؼ عشج قبخ الحديغ في الحائخ سشة ثساف كتدعيغ كمائتيغ")
كمغ أىع السذاىج الذيعية: مذػيج عمػي بػغ أبػي شالػب )رضػي هللا عشػو( فػي الشجػف، 
كمذيج اإلماميغ الكاضع كالجػػاد ببغػجاد )رضػي هللا عشيسػا(، كمذػيج الحػايخ أك مذػيج 

ج اإلمػػاـ الخضػػػا )رضػػي هللا عشػػو( فػػػي الحدػػيغ (رضػػي هللا عشػػو( فػػػي كػػخبالء، كمذػػي
   شػس، كمذيج فاشسة )رضي هللا عشيا( في قع.
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كقػػج لعبػػت السذػػاىج دركًا تخبػيػػًا كسؤسدػػات تعميسيػػة شػػيعية "مسػػا دفػػع دكنالجسػػغ إلػػى 
القػػػػػؿ إف اإلمػػػػاـ الرػػػػادؽ كتالمحتػػػػو كػنػػػػػا شػػػػبو مجرسػػػػة سػػػػقخاشية ، كإف عػػػػجدًا مػػػػغ 

 (.ٜ٘جـ عمع الكالـ كفشو")تالمحتو أسيسػا إسيامًا كبيخًا في تق
كقج احتػت ىحه السذاىج عمى خػدائغ لمكتػب حتػى إّف كثيػخًا مػغ العمسػاء أك أصػحاب  

   الخدائغ الخاصة كانػا يػقفػف كتبيع عمييا.
----------- 

   اليػامر :
   .ٔ٘(فيميب. ىػ. فيشكذ: فمدفة التخبية، ص ٔ)
   .ٔٔٔ-ٓٔٔ(عبج الغشي عبػد: في التخبية اإلسالمية، ص ٕ)
   .ٓٚ(دمحم أسعج شمذ: التخبية كالتعميع في اإلسالـ، ص ٖ)
   .ٙٗ(أحسج شمبي: التخبية اإلسالمية، ص ٗ)
(عبج الغشي محسػد عبج العاشي: التعمػيع فػي مرػخ زمػغ األيػػبييغ كالسساليػظ، ص ٘)

ٕٔٔ.    
   (شياب الجيغ عبج الخحسغ بغ إسساعيل السقجسي )أبػ شامة(:ٙ)

   .ٖٕ، ص ٔفي أخبار الجكلتيغ الشػرية كالرالحية، جكتاب الخكضتيغ 
   .ٗ٘(أحسج شمبي: التخبية اإلسالمية، ص ٚ)
   .ٕٚ(خصاب عصية عمي: التعميع في مرخ في العرخ الفاشسي األكؿ، ص ٛ)
   .ٓ٘(حدغ حدشي عبج الػىاب: مقجمة كتاب آداب السعمسيغ البغ سحشػف، ص ٜ)
   .ٖٓٔفي اإلسالـ، ص (أحسج فؤاد األىػاني: التخبية ٓٔ)
   .ٗٓٔ(عبج الخحسغ بغ نرخ الذيدرؼ: نياية الختبة في شمب الحدبة، صٔٔ)
   .ٚٗ(حدغ حدشي عبج الػىاب: مقجمة كتاب آداب السعمسيغ البغ سحشػف، ص ٕٔ)
(دمحم بغ دمحم القخشي السعخكؼ بابغ األخػة: معالع القخبة فػي أحكػاـ الحدػبة، ص ٖٔ)

ٕٙٓ.    
   .ٕٕٙق الجشجؼ: دراسات كبحػث في تاريخ التخبية اإلسالمية، ص (مجاىج تػفيٗٔ)
   .٘ٛٔ(حدغ عبج العاؿ: التخبية اإلسالمية في القخف الخابع اليجخؼ، ص ٘ٔ)
   .ٕٖٔ، ص ٕ(ابغ الحاج العبج رؼ: السجخل، جٙٔ)
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   .ٚ٘(حدغ حدشي عبج الػىاب: مقجمة كتاب آداب السعمسيغ، صٚٔ)
سفرػػمة ألحػػػاؿ السعمسػػيغ كأحكػػاـ السعمسػػيغ كالستعمسػػيغ، ص (القابدػػي: الخسػػالة الٛٔ)

ٖٕٔ 
   .ٚ٘(حدغ حدشي عبج الػىاب: مقجمة كتاب آداب السعمسيغ البغ سحشػف، ص ٜٔ)
   .ٔٔٔ(ابغ سحشػف: آداب السعمسيغ، صٕٓ)
   .ٕٔٙ(ابغ األخػة القخشي: معالع القخبة في أحكاـ الحدبة، ص ٕٔ)
   .ٕٕٖ، صٔ، ج(ابغ الحاج العبج رؼ: السجخلٕٕ)
   .ٖٖٔ(السخجع نفدو: ص ٖٕ)
(عبج الغشي محسػد عبج العاشي: التعميع في مرخ زمػغ األيػػبييغ كالسساليػظ ص ٕٗ)

ٔٗ٘.    
   .ٕٙٗ، ص ٕ(السقخيدؼ: الخصط، جٕ٘)
   .ٕٚٗ(السخجع نفدو: ص ٕٙ)
   .ٕٓٔ(أحسج شمبي: التخبية اإلسالمية، ص ٕٚ)
ػاندػػي: دراسػػات مقارنػػة فػػي التخبيػػة اإلسػػالمية (عمػػي الجسبالشػػي، أبػػػ الفتػػػح التٕٛ)

   .ٕٓ-ٜٔص
   .ٜٕ(اسحق أحسج فخحاف: التخبية اإلسالمية بيغ األصالة كالسعاصخة، صٜٕ)
   .ٖٗ(حديغ مؤنذ: السداجج، صٖٓ)
   .ٖٚ(السخجع نفدو، صٖٔ)
   .ٜ٘(أسساء حدغ فيسي: مبادغ التخبية اإلسالمية، ص ٕٖ)
   .ٛٙنباء في شبقات األشباء، ص(ابغ أبي أصيبعة: عيػف األٖٖ)
   .ٖٙ(عبج المصيف الصيباكؼ: تاريخ العخب كاإلسالـ، ص ٖٗ)
   .ٗٗٔ-ٖٗٔ(أحسج فكخؼ: مداجج القاىخة كمجارسيا، ص ٖ٘)
   .ٔ٘ٗ(الديػشي: حدغ السحاضخة في أخبار مرخ كالقاىخة، صٖٙ)
   .ٕ٘ٓ(السقجسي: أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع، صٖٚ)
(ٖٛ )Bayard Dodge: Muslim Education in the Mediaeval Times, 

p. ٛ.   
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   .ٕ٘ٗ(ابغ جبيخ: الخحمة، ص ٜٖ)
   .ٙٔ، ص ٗ(ياقػت: معجع األدباء، جٓٗ)
   .٘٘(عبج المصيف الصيباكؼ: تاريخ العخب كاإلسالـ، صٔٗ)
   .ٕٚ(أسساء حدغ فيسي: مبادغ التخبية اإلسالمية، ص ٕٗ)
   .ٜٕٙاإلسالمية في القخف الخابع اليجخؼ، ص  (آدـ متد: الحزارةٖٗ)
   .ٜٕٕ(شػقي ضيف: تاريخ األدب العخبي في العرخ العباسي الثاني، ص ٗٗ)
   .ٙٓٔ(شو الحاجخؼ: الجاحع حياتو كآثاره، ص٘ٗ)
   .ٜٕٚ-ٜٕٙ(آدـ متد: الحزارة اإلسالمية في القخف الخابع اليجخؼ، ص ٙٗ)
   .ٜٕٚ(السخجع نفدو: صٚٗ)
   .ٗٗجساعة الكشاني: تحكخة الدامع كالستكمع في آداب العالع كالستعمع ص (ابغٛٗ)
   .ٖٖ٘(دمحم عبج الحسيج عيدى: تاريخ التعميع في األنجلذ، ص ٜٗ)
   .ٕٗٔ(خػلياف ريبيخا: التخبية اإلسالمية في األنجلذ، صٓ٘)
   .ٕٗٔ(السخجع نفدو. ص ٔ٘)
   .ٕ٘ٓع، ص (السقجسي: أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليٕ٘)
   .ٖٚٙ، صٖ(القمقذشجؼ: صبح األعذى، جٖ٘)
(٘ٗ )Bayard Dadge: Muslim Education in the Mediaeval Times, 

p.ٛ.   
-ٖٛٔ(خصاب عصيػة عمػي: التعمػيع فػي مرػخ فػي العرػخ الفػاشسي األكؿ، ص٘٘)

ٖٜٔ.    
   .ٖٜٔ، صٔ(الجاحع: البياف كالتبييغ، ج ٙ٘)
   .ٖٕٗؼ كالحياة االجتساعية في مرخ، ص (دمحم دمحم أميغ: األكقاٚ٘)
(عبػػج هللا ؼيػػاض: تػػاريخ التخبيػػة عشػػج اإلماميػػة كأسػػالفيع مػػغ الذػػيعة بػػيغ عيػػجؼ ٛ٘)

   .ٔٚالرادؽ كالصػسي، ص
     .٘ٚ(السخجع نفدو: صٜ٘)
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دمذػق -السرجر : مجمة التخاث العخبي)مجمة فرمية ترجر عغ اتحاد الكتاب العخب
 -ـ  ٜٜٓٔنيدػػػػاف كتسػػػػػز "ابخيػػػػل كيػليػػػػػ"  -العاشػػػػخة الدػػػػشة  - ٓٗك  ٜٖ( العػػػػجد 
 ىػ ٔٔٗٔكمحـخ  ٓٔٗٔشػاؿ 

================= 
 الخِّدة بين الرخاع الحزاري ُوسشَّة التجافع  

 )الذبكة اإلسالمية( 
أثػػػار حػػػادث الػػػخدة لمسػػػػاشغ األفغػػػاني الصبيػػػب " عبػػػج الػػػخحسغ " ضػػػجة فػػػي األكسػػػاط 

رػػخ أثشػػاء عسمػػو لرػػالح جساعػػة إغاثػػة لالجئػػيغ بعػػج أف تبػػيغ أنػػو قػػج تش -اإلسػػالمية 
أحػػجثت الػخدة كالتعامػل الغخبػي معيػا ضػجة فػػي  -عامػا ٘ٔاألفغػاف فػي باكدػتاف قبػل 

الػسػػػط اإلسػػػالمي، ليعػػػػد الحػػػجيث حػػػػؿ عالقتشػػػا بػػػالغخب كمحاكلػػػة فيػػػع كجيػػػة نطػػػخ 
 الغخب إلى قزايانا .

ة التي تعسل في السشاشق أكاًل : حادث الخدة يبيغ مجػ خصػرة جسعيات اإلغاثة الغخبي
اإلسػػالمية، كُيطيػػخ بػضػػػح أف التشرػػيخ ىػػػ اليػػجؼ الحؿيقػػي ليػػحه الجسعيػػات كلػػيذ 
اإلغاثة، كساٌ يطيخ الخصخ الكبيػخ الػحؼ يتعػخض لػو السدػمسػف الالجئػػف الػحيغ تعسػل 
بيشيع ىحه الجسعيات بعج أف تع التزػييق عمػى عسػل جسعيػات اإلغاثػة اإلسػالمية مػغ 

 حاكسة بجعػػ محاصخة اإلرىاب.قبل األنطسة ال
ثانيًا : فزحت حادثة الخدة لمسػاشغ األفغاني الدػمػؾ الغخبػي عسػمػا تجػاه الؿػيع التػى 
يػجعػ إلييػػا مػػغ السدػاكاة كالحخيػػة كاحتػػخاـ القػانػف، فقػػج مػػارس عػجد مػػغ الػػجكؿ الغخبيػػة 
ضػػػغصا عمػػػى أفغاندػػػتاف كعمػػػى رأسػػػيا الػاليػػػات الستحػػػجة بعػػػج أف تعيػػػج الػػػخئيذ بػػػػش 

استخجاـ نفػذ بالده عمى أفغاندتاف لزساف "حق عبج الخحسغ في اختيار ديشػو"، كسػا ب
كأعخبت عجة دكؿ تشذخ قػات في أفغاندتاف، مغ بيشيا كشجا كإيصاليا كألسانيا كأسػتخاليا، 

-ٕ٘عغ قمقيا بذػأف ىػحه القزػية، ككانػت ككالػة األنبػاء اإليصاليػة قػج ذكػخت الدػبت 
كجػػو رسػػالة إلػػى الػػخئيذ األفغػػاني عبػػخ كزيػػخ خارجيتػػو أف "بابػػا الفاتيكػػاف  ٕٙٓٓ-ٖ

الكارديشػػاؿ أنجيمػػػ سػػػدانػ تػػجعػ إلػػى احتػػخاـ حقػػػؽ اإلندػػاف ". إف ىػػحا الزػػغط عمػػى 
الحكػمػة األفغانيػػة كػاف الدػػبب السباشػخ كراء اإلفػػخاج عػغ السختػػج "عبػج الػػخحسغ " رغػػع 
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ؿ رضػػاىا يػػشز عمػػى أف الجسػػتػر األفغػػاني الججيػػج الػػحؼ رعتػػو الػالايػػات الستحػػجة كنػػا
 عقػبة اإلعجاـ جداء جخيسة االرتجاد عغ الجيغ اإلسالمي.

ثالثػػػًا : فتحػػػت كػػػل الػػػجكؿ الغخبيػػػة أذرعيػػػا ليعػػػير عمػػػى ثخاىػػػا كتحػػػت رعايتيػػػا السختػػػج 
األفغاني حيث صخح رئيذ الػزراء االيصػالي سػيمفيػ بيخلدػكػني اف "السختػج األفغػاني" 

بعػػػػج اف مشحتػػػػو  ٕٙٓٓ-ٖ-ٜٕربعػػػػاء الػػػػحؼ اعتشػػػػق السدػػػػيحية كصػػػػل الػػػػى ركمػػػػا األ
 الحكػمة االيصالية المجػء الدياسي .

رابعًا : يبجك ىحا التخحيب الحؼ لؿيو السختػج مشصؿيػا كمتػافقػًا مػع الؿػيع الغخبيػة " فقػط " 
في حالة االرتجاد عغ اإلسالـ كذخط لمجػػء كالعػير ىشػاؾ، أمػا إذا لجػأ إلػييع ميػاجخ 

لؿيع الحؿيؿية لمغخب كسأضخب ىشػا مػثال بالسيػاجخيغ فقيخ متسدظ بجيشو، حيشئٍح تبجك ا
دليال عمى ما أقػؿ : فحدب تقخيخ صادر عغ األمع الستحجة، فإف أسبانيا تحتاج إلػى 

ألػػػف ميػػػاجخ سػػػشػيا لكػػػي  ٕٓٗ، كبستػسػػػط ٕٓ٘ٓمميػػػػف ميػػػاجخ بحمػػػػؿ سػػػشة  ٕٔ
تحػػػافع عمػػػى معػػػجالت نسػىػػػا االقترػػػادؼ الحػػػالي، رغػػػع ذلػػػظ فقػػػج جػػػاء فػػػي تقػػػاريخ 

آالؼ شػػخز لقػػػا حػػتفيع غخقػػا فػػي  ٓٔعيػػات كمشطسػػات حقػؾيػػة: إف أكثػػخ مػػغ لجس
مزػػيق جبػػل شػػارؽ أثشػػاء محػػاكالتيع اليجػػخة إلػػى أكربػػا عبػػخ القػػػارب خػػالؿ األعػػػاـ 
الخسدة عذخ الساضية فقط، كسا أف كزيخ الجاخمية الفخندي نيكػال ساركػزؼ قج صخح 

كضػع غيػػخ شػخعي مػػغ  ألػف أجشبػي فػػي ٖٔأنػو تػػع شػخد نحػػػ  ٕ٘ٓٓ-ٜ-ٜالجسعػة 
، داعيػػػا إلػػػى تدػػػخيع عسميػػػات ٕ٘ٓٓفخندػػػا خػػػالؿ األشػػػيخ الثسانيػػػة األكلػػػى مػػػغ عػػػاـ 

 الصخد.
خامدػػػًا : حتػػػى نفيػػػع العالقػػػة مػػػع الغػػػخب البػػػج أف نشطػػػخ فػػػي مػضػػػػع الرػػػخاع بػػػيغ 
الحزػػػػارات الػػػػحؼ ىػػػػػ مػضػػػػػع غخبػػػػي بامتيػػػػاز حيػػػػث يعػػػػػد إلػػػػى العرػػػػخ اليػنػػػػاني 

اـيع الرػػخاع بػجالالتيا الستعػػجدة كمعانييػػا الستشػعػػة، كالخكمػاني المػػحيغ سػػادت فييسػا مفػػ
انصالقًا مسا كاف يعخؼ في الفكخ اليػناني القجيع مغ عقيجة " صخاع اآللية " ك" صخاع 
القػة كالزعف " ك" صخاع الخيخ كالذخ "، ك" صخاع اإلندػاف مػع الصبيعػة " ك" صػخاع 

غ ركح الرػػخاع ىػػحه، فالرػػخاع اإلندػػاف مػػع اآلليػػة "، كسػػا ال يخمػػػ " العيػػج القػػجيع " مػػ
إذف أسّّ مػػػغ األسػػػذ الثابتػػػة التػػػي قامػػػت عمييػػػا الحزػػػارة الغخبيػػػة، كإذا تأممشػػػا اليػػػـػ 
الػضع الجكلي العاـ، كجػجنا أف نطػاـ العػلسػة الػحؼ تقػػده الػاليػات الستحػجة األمخيكيػة 
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كتدػػعى إلػػى فخضػػو عمػػى العػػالع عبػػخ مجسػعػػة مػػغ التػػجابيخ كاألنطسػػة ُيػػخاد تصػيُعيػػا 
كصّبيا في قالب دكلي لمجفع بشطاـ العػلسة إلػى اكتدػاح السػاقػع كفػخض الػجػػد عمػى 
العػػػالع كّمػػػو، كجػػػجنا ىػػػحا الشطػػػاـ تعبيػػػخًا عػػػغ فكػػػخة الرػػػخاع كانعكاسػػػًا لخكحيػػػا، كسػػػا أف 
الحػػخب عمػػى اإلرىػػاب كفػػق السشطػػػر األمخيكػػي، تحػلػػت ىػػي األخػػخػ إلػػى حػػخب مػػغ 

 ألمخيكي لرخاع الحزارات بالقػة.أجل الييسشة كالتدّمط، كفخض السفيـػ ا
سادسػا : رغػع أف الغػخب ىػػ الػحؼ أنذػأ كرعػى كيرػجر مفيػـػ الرػخاع الحزػػارؼ إال 
أف الدػػػؤاؿ الػػػحؼ يصػػػخح نفدػػػو: ىػػػل ىػػػحا السفيػػػـػ حتسػػػي الحػػػجكث? كسػػػا بذػػػخ بػػػحلظ 
صامػيل ىشتشغتػف في كتابو الذييخ "صجاـ الحزارات كإعادة صشع الشطاـ العالسي"، 

ـ كفخاندػػيذ فػكػيامػػا الػػحؼ أصػػجر كتابػػو الذػػييخ أيزػػًا ٜٜٙٔاـ الػػحؼ صػػجر فػػي عػػ
 "نياية التاريخ"?

اإلجابػػة ىشػػا ىػػي الشفػػي السصمػػق، كمػػغ ىشػػا يػػأتي دكرنػػا كسدػػمسيغ فػػي تعسيػػق مفيػػػـػ 
"التجافع الحزارؼ" كدشة ربانية بجيال عغ مفيـػ الرخاع الغخبي، كليذ يعشي ذلظ أف 

خد تتحقػػق ؼيػػو السرػػالح كالسشػػافع لمشػػاس الحيػػاة ستدػػيخ كفػػق خػػط بيػػاني صػػاعج كمّصػػ
كافة في جسيع األحػاؿ كتتخقى ذكاتيع، كأف الخيػخ كالذػخ ال يترػادماف، كإنسػا القرػج 
مػػػغ ذلػػػظ أف التػػػجافع ُيبصػػػل الرػػػخاع، كأف الخيػػػخ يغمػػػب عمػػػى الذػػػخ، كأف الحزػػػارات 

األخػػالؽ كالدػػالـ َتَتػاَصػُل كتَػػَتالَقُح كَتتَػػجاَفُع، كأف ؾػػيع الخيػػخ كالعػػجؿ كالفزػػيمة كمكػػاـر 
في الشفذ كفي األرض ىي مقّػمات الحزارة التي تخػجـ اإلندػاف، كأف الحػق كالعػجؿ 
ىسا قاعجتا الحزارة التي يدػعج اإلندػاف فػي كشفيػا كُيبػجع كيعّسػخ األرض كيرػمح كال 
يفدػج، فػإف الرػخاع حالػٌة عارضػػٌة، كىػػ شػحكٌذ عػغ القاعػػجة، كلػيذ شبيعػًة مػغ شبػػائع 

َتشػػاَفى كالفصػػخة اإلندػػانية، كىػػػ نؿػػيُس " التػػجافع الحزػػارؼ " الػػحؼ الحزػػارات، ألنػػو يَ 
قامػػػت الحزػػػارة اإلسػػػالمية عمػػػى أساسػػػو، كىػػػػ إلػػػى ذلػػػظ كمِّػػػو، البػػػجيُل السػضػػػػعيُّ 
، مػػػغ جػػػّخاء شػػػيػع  لمفػضػػى التػػػي تدػػػػد األكسػػػاط الفكخيػػة كالدياسػػػية فػػػي العػػػالع اليػػـػ

خكػػػػة الفكػػػػػخ العػػػػػالسي مفػػػػاـيع مغمػشػػػػػة كرؤػ مذّػشػػػػة كتحمػػػػػيالت مغخضػػػػة تػػػػػجفع بح
، نحػػػ مشػػاشق مجيػلػػٍة محفػفػػٍة بالسخػػاشخ التػػي  كبالدياسػػة الجكليػػة عمػػى كجػػو العسػػـػ

د اإلندانية في حاضخىا كفي مدتقبميا.  تتيجَّ
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سػػػابعًا : كإف كػػػاف ىػػػحا األفغػػػاني قػػػج أعمػػػغ ردتػػػو فػػػإف السذػػػكمة تكسػػػغ ؼػػػيسغ ىػػػع عمػػػى 
السجتسعػات السدػمسة، كػحلظ شاكمتو كلكػشيع اليعمشػػف ردتيػع ليطمػػا شػػكة فػي خاصػخة 

لػػغ يدػػتصيع الغػػخب أف يجخنػػا إلػػى مفيػمػػو لرػػخاع الحزػػارات كلكششػػا سػػشطل أكؼيػػػاء 
 لؿيسشا كسشجعػىع " لمتجافع الحزارؼ " ك" التفاعل الحزارؼ ".

كأخيػػخا : فػػإنشي أىػػجؼ الغػػخب ىػػحه الػثيقػػة التاريخيػػة مثػػاال عمػػى تصبيقشػػا لسبادئشػػا التػػي 
، " مػغ جػػرج الثػاني ممػظ انجمتػخا كالدػػيج كالشػخكيج إلػى عذشا ليا كسشسػت مػغ أجميػا

الخميفة ممظ السدمسيغ في مسمكة األنجلذ صاحب العطسة ىذاـ الثالث الجميل السقػاـ 
.. بعػػج التعطػػيع كالتػػػػقيخ نفيػػجكع أنشػػا سػػػسعشا عػػغ الخقػػي العطػػػيع الػػحؼ تتستػػع بؽيزػػػو 

دنػا ألبشائشػا اقتبػاس نسػاذج الرافي معاىج العمػع كالرػشاعات فػي بالدكػع العػامخة .. فأر 
مغ ىحه الفزائل لتكػف بجاية حدشة في اقتفاء أثخكع، لشذخ ربػع العمع في بالدنا التي 
يحيط بيا الجيل مغ أركانيا األربعة، كقج كضعشا ابشة شؿيقشا األميخة " دكبانت " عمػى 

ف، رأس بعثة مغ بشات األشخاؼ االنجميد لتتذػخؼ بمػثع أىػجاب العػخش كالتسػاس العصػ
لتكػػػػػف مػػػػع زميالتيػػػػا مػضػػػػع عشايػػػػة عطسػػػػتكع، كقػػػػج زكدت األميػػػػخة الرػػػػغيخة بيجيػػػػة 
متػاضػػعة لسقػػامكع الجميػػل ... أرجػػػ التكػػـخ بقبػليػػا مػػع التعطػػيع كالحػػب الخػػالز .." 

 مغ خادمكع السصيع / جػرج الثاني".
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 السرخيػف: صبخؼ الديج )بترخؼ يديخ(
================ 

 حزارتشا وحزارتيم  
 )الذبكة اإلسالمية( الذيخ/ عبج الخحسغ الدجيذ

إف صػػػشاعة األمجػػػػاد كبقػػػػاء األمػػػػع يكسػػػػغ فػػػػي خمػػػػػد الحزػػػػارات، كسػػػػخ بقػػػػاء أمجػػػػاد 
الذعػب كخمػد حزارات األمع يكسغ في مجسػعة عشاصخ رئيدة، يػأتي فػي شميعتيػا 

ستأمل في تأريخ الحزػارات اإلندػانية يجػج أنيػا عقيجٌة إيسانية، كُمُثٌل كؾيع أخالؾية، كال
تعػير تقمبػػات شػػتى، بػػيغ ازدىػػار كانحػػجار، كؾيػاـ كانييػػار، بػػل لعػػل بعزػػيا ُكتػػب ليػػا 

 االضسحالؿ كالجمار، لفقجه عشاصخ البقاء كاالستسخار.
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كأنبػل حزػػارة عخفيػػا التػػأريخ البذػػخؼ ىػي حزػػارتشا اإلسػػالمية، فسػػا الحزػػارة الغخبيػػة 
اترػػػػاليا بحزػػػػارتشا اإلسػػػػالمية فػػػي األنػػػػجلذ كغيخىػػػػا، بيػػػػَج أف سػػػػبب  اليػػػـػ إال نتػػػػاج

إفالسيا اعتسادىػا عمػى الشطػخة الساديػة فػي مشػأػ عػغ الػجيغ كاألخػالؽ، مسػا كػاف سػبًبا 
فػػي شػػقاء اإلندػػانية، كمػػا كثػػخة حػػػادث االنتحػػار كاالضػػصخابات الشفدػػية كاالنحخافػػات 

فشائية كبخػ، يتشادػ في قعخىػا العقػالء الخمؿية إال انحجاٌر سحيق كتخٍد عسيق في ُىّػة 
 الستجراؾ ما فات، كأنى ليع التشاكش مغ مكاف بعيج.

 معاشخ السدمسيغ:
لقج تعّخت حقائق الحزارة الغخبية كاىتدت مرجاقيتيا في االضصالع بالسؤىالت التي 
تؤىميػػا لؿيػػادة العػػالع نحػػػ إسػػعاد اإلندػػاف، كتحقيػػق اسػػتقخاره، كضػػساف حقػقػػو، كرعايػػة 

ثمػػو اإلندػػانية الخؼيعػػة، كؾيسػػو األخالؾيػػة العميػػا، ليحرػػل لػػو األمػػغ السشذػػػد، كالحيػػاة مُ 
الكخيسة السبتغاة، كليذ ىشػاؾ مػغ يدػتصيع الشيػػض بالسذػخكع الحزػارؼ العػالسي إال 

ػًة َكَسػًصا ّلَتُكػُنػػْا ُشػَيَجاءأمٌة كاحجة، ىي أمة الذيادة عمى الشاس، ) َكَكح    ِلَظ َجَعْمَشػػ ُكْع ُأمَّ
( ِسيغَ َظ ِإالَّ َرْحَسػًة ّلْمَعػػػ مَ [، أمػة الخحسػػة لمعػالسيغ، )َكَمػا َأْرَسْمَشػػ  ٖٗٔ( ]البقػخة: لشَّػاسِ َعَمػى  

ػػٍة ُأْخِخَجػػْت ِلمشَّػػاِس تَػػػْأُمُخكَف ٚٓٔ]األنبيػػاء: [، أمػػة الخيخيػػة عمػػى العػػالع، )ُكشػػػُتْع َخْيػػَخ ُأمَّ
[، أمػػٌة التسكػػيغ فػػي ٓٔٔ( ]آؿ عسػػخاف:ّللَِّ ٱِمُشػػػَف ِبػػَكُتؤْ  ْلُسْشَكػػخِ  َكَتْشَيػػْػَف َعػػِغ  ْلَسْعُخكؼِ ٱِبػػ

ػػَمػ   َأَقػػاُمػْا  ألْرضِ ُيْع ِفػػى  ِإْف مَّكَّشَّػػػ   لَّػػِحيغَ  األرض، ) َكػػػػ   َكاتَػػُػْا  ةَ لرَّ  ْلَسْعُخكؼِ ٱَكَأَمػػُخكْا ِبػػ ةَ لدَّ
ِ َعػ   ْلُسْشَكخِ  َكَنَيْػْا َعِغ   [.ٔٗ( ]الحج:ألُمػرِ ِؿَبُة  َكّللَّ

ا رعػاكع هللا ػ فدػػمفشا ىػع بشػػاة صػػخح الحزػارة اإلسػػالمية، كحسمػػة مذػػعل غػخك ػ يػػ كال
اليجايػػػة اإليسانيػػػة، كرافعػػػػ لػػػػاء الدػػػعادة لعسػػػـػ البذػػػخية، كذلػػػظ تػػػاج متػػػألق كعصػػػاء 
متجفق، كنػر متأللئ في جبيغ أمتشا اإلسالمية، لسسيِّدات حزارية، كخرػصية ديشية 

 الـ ديًشا، كبسحسج (نبيًا كرسػاًل.كباإلس ًبا،لع يذخؼ بيا إال مغ رضي باّلل ر 
 العقيجة: إخػة
ىػػحه السسيػػدات الحزػػارية كركيدتيػػا عقيػػجة التػحيػػج الخالرػػة، عقيػػجٌة تحػػث عمػػى  كأكؿ

العمػػع، كتحتػػػـخ العقػػػل، كتخعػػػى الُخمػػػق، كتدػػعى إلػػػى تحقيػػػق السرػػػالح كدرء السفاسػػػج، 
ي الزػسيخ، كرعاية حقػػؽ اإلندػاف فػي حفػع ديشػو كنفدػو كعقمػو كمالػو كعخضػو، كتخبػ

التػسػػػػط كاالعتػػػػجاؿ كالخفػػػػق كاليدػػػػخ  ىكتعمػػػػي الػػػػخكح اإليجابيػػػػة البشػػػػاءة، كتحػػػػس عمػػػػ
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كالتػازف كالعجؿ كالخحسػة، كميسػا قػاؿ الستحػحلقػف عشيػا فقػج قػاؿ الحػق تبػارؾ كتعػالى: 
ػػػػ   ِكغَّ َيُقػُلػػػػَف َفػػػِإنَُّيْع اَل ُيَكػػػّحُبػَنَظ َكَلػػػػ   لَّػػػِحػ )َقػػػْج َنْعَمػػػُع ِإنَّػػػُو َلَيْحُدُنػػػَظ   ّللَِّ ِت  ِبػَئاَيػػػػ   يغَ ِمسِ لطَّ

 [.َٖٖيْجَحُجكَف( ]األنعاـ: 
أحًجا مغ السشرفيغ ال يشكخ أنو لع يذيج العالع حزارة أكثخ مشيػا رحسػة بػالخمق،  كإف

كسسًػا في الخُمق، كعجالة في الحكع عمى مخ الجىػر ككخ العرػر، كيػـػ أف سػقصت 
انػػت مػػػغ األزمػػات األخالؾيػػة حتػػػى الحزػػارات السػىػمػػة فػػي مدػػػتشقعات الساديػػة، كع

اإلسػػالمية ىػػي الجػػجيخة بإمدػػاؾ زمػػاـ  أمتشػػاغخقػػت فػػي أكحػػاؿ التسػػّدؽ كالزػػياع، فػػإف 
الؿيػػادة، كامتصػػػاء صػػيػة الدػػػيادة كالخيػػادة عمػػػى العػػالع، كحيشيػػػا فمػػغ تتخػػػح مػػغ التقػػػجـ 
 الحزارؼ أداًة الستغالؿ الذعػب، كاستشداؼ خيخاتيا، كإىػجار كخامتيػا، كلػغ تتخػح مػغ

مػػغ اآلالت  حاالكتذػػافات كاالختخاعػػات شخيًقػػا إلػػى اإللحػػاد كدعػػع اإلرىػػاب، كلػػغ تتخػػ
العدكخية كالتقانات الحخبية ذريعة إلى تيجيج أمغ الجكؿ كالذعػب، كالعسميات اليسجية 
خ كسػػائل اإلعػػالـ كسػػائل لتزػػميل الػػخأؼ العػػاـ كالذػػارع  كالػحذػػية كالبخبخيػػة، كلػػغ ُتدػػخِّ

ي، كتمػظ أعبػاء حسػل الخسػالة اإلسػالمية إلنقػاذ البذػخية كإسػعاد العالسي كالسحيط الػجكل
 التي تتيو اليـػ في أنفاؽ مطمسة مغ الطمع كالذقاء. نيةاإلندا
 اإليساف: إخػة
تخكػػػت حزػػػارتشا اإلسػػػالمية آثػػػاًرا خالػػػجة فػػػي مختمػػػف الشػػػػاحي العمسيػػػة كالخمؿيػػػة  كلقػػػج

، كخّمفت آثػاًرا بعيػجة السػجػ قػيػة كغيخىا، كحققت دكًرا عطيًسا في تأريخ تقجـ اإلندانية
التػأثيخ ؼيسػػا كصػػمت إليػو الحزػػارات الحجيثػػة، كلػيذ ىػػحا مػػغ السبالغػة فػػي شػػيء، كال 

، بػػلِ سػػِجّل التػػأريخ ناصػػح بػػأحخؼ مػػغ  كاالدعػػاءضػػخًبا مػػغ التفػػاخخ الكػػاذب  السػػحمـػ
ذىب كمجاد مغ نػر، كإليظ أييا السشرف بعس الذػاىج الػاقعية كالشسػاذج الحيػة مػغ 
تػػػأريخ حزػػػػارتشا السذػػػخؽ الػضػػػػاء، الػػػػحؼ يشزػػػح عػػػػجاًل كرحسػػػػة كإنرػػػاًفا حتػػػػى مػػػػع 

 السخالف، كاسسع كقارف، فسا أشبو الميمة بالبارحة.
ِإنَّػا  لشَّػاُس َأيَُّيػا  ندعة حزػارتشا اإلندػانية ُيعمػغ اإلسػالـ السبػجأ اإلندػاني الخالػج: )ي   ففي
ُكْع( َأْتَقػػػ   ّللَِّ َخُفػْا ِإفَّ َأْكػػَخَمُكْع َعشػػَج  بًا َكَؾَباِئػػَل ِلَتَعػػػ  ُكْع ُشػػُعػ ُكع ّمػػغ َذَكػػٍخ َكُأْنثَػػى  َكَجَعْمَشػػػ  َخَمْقَشػػػ  

يػػػة، كالتفخقػػػػة كالعرػػػػبية،  نية[ ليشقػػػػل اإلندػػػػأٖ]الحجػػػخات:  مػػػغ أجػػػػػاء الحقػػػػج كالكخـا
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كالتسييػػػػد العشرػػػػخؼ إلػػػػى السدػػػػاكاة كالتعػػػػاكف الػػػػحؼ ال أثػػػػخ ؼيػػػػو السػػػػتعالٍء عخقػػػػي أك 
 ي مبادغ حزارتشا كتذخيعاتيا ككاقعيا.عشرخؼ، كيتجمى ذلظ ف

زخػػخت كتػػب الدػػيخ كالتػػأريخ بػقػػائع كثيػػخة، ىػػحا أميػػخ السػػؤمشيغ عسػػخ رضػػي هللا  كقػػج
عشو، يخػ مخة في الدػؽ شيًخا كبيًخا يدأؿ الرجقة، ككاف ييػدًيػا مػغ سػكاف السجيشػة، 

ؾ إذ أخػحنا ؼيدألو )عغ حالو، كإذا بعسخ السدمع اإلنداني السميع يقػؿ لو: )ما أنرػفشا
شػػػيًخا(، كأخػػػح بيػػػجه إلػػػى بيتػػػو، فقػػػجـ لػػػو مػػػغ  ضػػػيعشاؾمشػػػظ الجديػػػة فػػػي شػػػبيبتظ، ثػػػع 

 شعامو، ثع أرسل إلى خازف بيت الساؿ أف افخض لو كألمثالو ما يغشيو كيغشي عيالو.
 أكبخ، ىحا ػ لعسخك الحق ػ مغ شػاىج الخكعة الحزارية في تأريخ أمتشا السجيج. هللا

 األحبة: معاشخ
اؿ الشطػػخة إلػى السخػػالف أعمشػت حزػػارتشا اإلسػالمية مبػػجأ اإلنرػاؼ، كحدػػغ مجػ كفػي

التعامػػػل، كالػػػجعػة إلػػػى هللا بالحدػػػشى، مؤكػػػجة اإليسػػػاف بجسيػػػع الخسػػػل عمػػػييع الرػػػالة 
[، مػػػع الحػػػخص عمػػػى مبػػػجأ الحػػػػار ٖٙٔكالدػػػالـ، )اَل ُنَفػػػّخُؽ َبػػػْيَغ َأَحػػػٍج ّمػػػْشُيْع( ]البقػػػخة:

[، )َكاَل ُتَجػػػ ِجُلػْا أَْىػػَل َٜٜيُكػُنػػػْا ُمػػْؤِمِشيَغ( ]يػػػنذ:  َحتَّػػى   لشَّػػاَس   ِخهُ كاإلقشػػاع، )َأَفَأنػػَت ُتْكػػ
[، مػػع التأكيػػج عمػػى األخػػح بقاعػػجة سػػج ِٙٗىػػَى َأْحَدػػُغ( ]العشكبػػػت:  لَِّتىٱِإالَّ ِبػػ بِ ْلِكتَػػػ   

الحرائع في عجـ سّب آليتيع، حتى يكػف ليع ما لشا، كعمييع مػا عميشػا، كالحػخص عمػى 
بالسعخكؼ، كحدغ الجػار، ككخيع السعاممة، فقج كاف لخسػػؿ اإلسػالـ عميػو  راحبةالس

الرالة كالدالـ جيخاف مغ أىل الكتاب، فكاف يدكرىع كيتعاىجىع ببخه، كيقبل ىجاياىع، 
كمػػا كتػػاب أميػػخ السػػؤمشيغ عسػػخ ألىػػل إيميػػا، كإعصػػاؤىع األمػػاف عمػػى أنفدػػيع كأمػػػاليع 

أف ال يدػػاكشيع فييػػا ييػػػدؼ إال أنسػػػذج رائػػٌع  خاشيعكأمػػاكغ عبػػاداتيع، كإجػػابتيع الشػػت
يحسػل مغػػدػ عسيًقػػا فػػي آثػار حزػػارتشا اإلسػػالمية، مسػػا دعػا كثيػػًخا مػػغ مشرػػفييع إلػػى 
االعتخاؼ بأف األمع لع تعخؼ فاتحيغ راحسػيغ متدػامحيغ مثػل العػخب، كال ديًشػا سػسًحا 

 مثل ديشيع، كالفزل ما شيجت بو األعجاء.
 اإلسالـ: أمة
خؽ فػػػي حزػػػارتشا اإلسػػػالمية أال كىػػػػ جانػػػب أخالقشػػػا الحخبيػػػة، فقػػػج جانػػػب مذػػػ كثسػػػة

أشػػػخقت شػػػسذ حزػػػارتشا كالعػػػالع كمُّػػػو تحكسػػػو شػػػخيعة الغػػػاب، حتػػػى تػػػخّدػ إلػػػى عػػػالع 
الػحػش الكاسخة، فػضعت حزارتشا الزػابط الحخبية محخِّمة الحخب لمشيب كالدمب، 
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بيمػػة، مشيػػا الػػجفاع كإذالؿ كخامػػة الذػػعػب، كسػػحق السجتسعػػات، كجعمػػت ليػػا غايػػات ن
 لَّػػِحيغَ   ّللَِّ ِتُمػْا ِفػػي َسػػِبيِل  عػػغ عقيػػجة األمػػة كأمػػغ السجتسػػع كرّد عػػجكاف السعتػػجيغ، )َكَقػػػ  

[، فػػػػالحخب ال تشدػػػػيشا ٜٓٔ( ]البقػػػػخة: ْلُسْعتَػػػػِجيغَ  اَل ُيِحػػػػبُّ  ّللََّ ِتُمػَنُكْع َكاَل َتْعتَػػػػُجكْا ِإفَّ  ُيَقػػػػػ  
ة حيشسػا يذػتج الػػشيذ: )ال تسثمػػا، كال تغػجركا، الكخيسػ ػصػايامبادئشػا، كلػحلظ جػاءت ال

كال تغمػػػا، كال تقتمػػػا شػػيًخا كال كليػػًجا كال امػػخأة، كال تعقػػخكا نخػػاًل كال تحخقػػػه، كال تقصعػػػا 
شػػجخة مثسػػخة، كال تػػحبحػا شػػاة كال بقػػخة كال بعيػػًخا إال لسأكمػػو، كسػػػؼ تسػػخكف بػػأقػاـ قػػج 

أنفدػيع لػو(، جػاء ىػحا فػي كصػية أبػي كمػا فخغػػا  عفخغػا أنفدػيع فػي الرػػامع فػجعػى
 بكخ الرجيق حيشسا أنفح جير أسامة رضي هللا عشيسا.

مغ ىحا رسػؿ اإلسالـ ، يخخج مغ معخكة أحج جخيًحا قج ُكدخت رباعيتو، كُشج  كأبمغ
كجيػػو، ؼيقػػػؿ لػػو بعػػس الرػػحابة رضػػي هللا عػػشيع: لػػػ دعػػػت عمػػييع يػػا رسػػػؿ هللا، 

لكشػػي ُبعثػػت رحسػػة لمعػػالسيغ، الميػػع اىػػج قػػػمي فػػإنيع ال فقػػاؿ: ))إنػػي لػػع ُأبعػػث لعاًنػػا، ك 
يعمسػػػف((، كىكػػحا قػػاؿ يػػـػ الفػػتح: ))اذىبػػػا فػػأنتع الصمقػػاء((، كرأػ فػػي بعػػس غدكاتػػو 

 امخأة مقتػلة فغزب كقاؿ: ))ألع أنيكع عغ قتل الشداء?! ما كانت ىحه لتقاتل((.
كقع بأيجييع كثيٌخ مػغ  تأريخشا السجيج مدجاًل ىحه الخكائع، ففي حخكب التتار كيسزي

أسػػػخػ السدػػػمسيغ كأىػػػل الحمػػػة، فتػػػجخل شػػػيخ اإلسػػػالـ ابػػػغ تيسيػػػة رحسػػػو هللا فػػػي فػػػظ 
األسخػ، فأجابو الػالي إلى فّظ أسخػ السدمسيغ فقط، فأبى شػيخ اإلسػالـ ذلػظ، كقػاؿ: 
"ال بج مغ افتكاؾ الجسيع، مغ أىل ديششػا كأىػل ذمتشػا، كال نػجع أسػيًخا ال مػغ أىػل السمػة 

 أىل الحمة"، كىكحا تعامل حزارتشا األسخػ مغ السدمسيغ كغيخىع. كال مغ
فتح صالح الجيغ رحسػو هللا بيػت السقػجس كػاف فييػا مػا يديػج عمػى مائػة ألػف مػغ  كلسا

غيخ السدمسيغ فبحؿ ليع األماف عمى أنفديع كأمػػاليع، كسػسح ليػع بػالخخكج مشيػا لقػاء 
 الفقخاء ففجاؤه عميو رحسو هللا. شيء يديخ يجفعو السقتجركف مشيع، كمغ ال يقجر مغ

حزارتشا في ركائعيا، فسا ىي حزارتيع في شػشائعيا كفطائعيػا? كمػا يػـػ حميسػَة  ىحه
 بدّخ.
 فكاف العجؿ فيشا سجيًة فمسا حكستع ساؿ بالجـ أبَصحُ  حكسشا
 عجٌب ىحا التفاكت بيششا فكل إناء بالحؼ ؼيو يشزح كما
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كإرىابيع عمى الخغع مغ الذعارات البخاقة التي شيج التأريخ السعاصخ كحذية القـػ  لقج
ُتسػػػتيغ عسمًيػػػا فػػػي كػػػل لحطػػػة، كرغػػػع العيػػػػد الجكليػػػة كالسػاثيػػػق العالسيػػػة التػػػي تشػػػادؼ 
بحقػؽ اإلنداف فػي مػاثيػق مػىػمػة كديسقخاشيػات مدعػمػة، تخخقيػا جػخائع بذػعة أمػاـ 

ضج السدمسيغ فػي التأريخ السخازؼ الشكخاء في التعرب  لسسع العالع كبرخه، كال ُيغف
الحػخكب الرػػميبية كفػػي األنػػجلذ كفػػي الػاقػع السعاصػػخ، مسػػا يصػػأشئ رؤكَسػػيع خجػػاًل 
كحيػػػاًء، بػػػل إف مخػػػازييع فػػػي االضػػػصياد، كالتعرػػػب ال يصسخىػػػا التػػػأريخ، كمػػػا أفعػػػاؿ 

بعيػػًجا فيػػحه  بالشازيػػة كمآسػػي محػػاكع التفتػػير بخاؼيػػة عمػػى أىػػل اإلسػػالـ، بػػل ال نػػحى
السيتيغ ميسػػا أعمشػػػا فػػي السحافػػل الجكليػػة كفػػي مػاثيػػق ىيئػػة أحقػػادىع فػػي الحػػخبيغ العػػ

األمػػع الحجيثػػة إندػػانيتيع، كىػػع عمػػى أرض الػاقػػع يسارسػػػف كحذػػيتيع كضػػخاكتيع، كإف 
 التخمق يأتي دكنو الُخُمق.

شعارات تختبػئ كراء شػعار الدػالـ كاالسػتقخار، كىػي تػدرع اإلرىػاب كاالسػتعسار،  إنيا
كالسجخيػػات الجكليػػة كزر قدػػػتيع، مسػػا يؤّكػػج عمػػى مػػخ  كقػػج كذػػفت األحػػجاث العالسيػػة

العرػػػر أنيػػع سػػّفاكػ الػػجماء ككحػػػش التعرػػب كعبيػػج القدػػػة. فكيػػف ُتَذػػّغ الحسػػالت 
متيسػػة إيػػاىع باإلرىػػاب كالػحذػػية كىػػحه  سدػػمسيغاإلعالميػػة السغخضػػة ضػػجَّ اإلسػػالـ كال

 ششائعيع?!
تيال، كمجػازر قانػا، كعشاقيػج يشدى الغيػركف عمى أكضاع أمتيع محابح صػبَخا كشػا كلغ

 الغزب الرييػني ضج إخػانشا في فمدصيغ السجاىجة، حيث تتحجث الحجارة ىشاؾ.
 الخصاص ؼيا حجارُة حجثي أف العقيجة قػة ال ُتيَدـ سكت
سػػقصت األقشعػػة عػػػغ اإلعػػالـ الغخبػػي السعاصػػخ حيشسػػػا تأكػػج لمسػػخاقبيغ أف أكثػػػخ  كلقػػج

سية تديصخ عمييا السشطسات الرػييػنية، بػل إنيػا ككاالت األنباء كقشػات الفزاء العال
ُتسثِّل ُدمى في يج المػبي الرييػني العػالسي، كإذا بصػل العجػب فػي ذلػظ فالعجػب مػغ 

إال أبػاًقا ناعقة تجيج التمفيق السكذػؼ كاالسػتيالؾ  لاإلعالـ السترييغ، الحؼ ال يسث
، كإنيػػا دعػػػٌة حػػّخاء لخجػػاؿ اإلعػػالـ فػػي عالسشػػا اإلسػػ المي لمتفاعػػل كاإليجابيػػة، السػػحمـػ

كالشيػض مغ الخكػد كالدمبية، كالتخمز مغ الشسصية كالغثائية، كتدخيخ ىحه الػسػائل 
كعػجـ الخكػػف إلػى اإلثػارة  التبػيغ،لبياف ركائع حزارتشا اإلسالمية، كسػا يجػب التثبػت ك 

 كاالستفداز كالسداس بالثػابت، في ضل تجاعيات العػلسة كالحسمة عمى اإلرىاب.
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بػػػػج مػػػػغ ضػػػػبط السرػػػػصمحات حتػػػػى ال ُيخَمػػػػط بػػػػيغ اإلرىػػػػاب السػػػػحمـػ كالسقاكمػػػػة  ال
السذخكعة، كحتى ال ُيتَّيع األبخياء مغ حسمة الذخيعة كدعاة اإلصالح فػي األمػة كأىػل 
الخيػػػخ كالحدػػػبة كالسؤسدػػػات العمسيػػػة كالجعػيػػػة كاإلغاثيػػػة كالخيخيػػػة بػػػجعػػ مكافحػػػة 

 .ـلقػ اإلرىاب، كما اإلرىاب إال ما في جعبة ا
السصػػخكح عمػػى الػػخأؼ العػػاـ العػػالسي كعمػػى كسػػائل اإلعػػالـ الغخبيػػة: ىػػل مػػا  كالدػػؤاؿ

يجػػخؼ عمػػػى أرض فمدػػصيغ كمػػػا تسارسػػػو إسػػخائيل الحاقػػػجة يتسذػػػى مػػع الحػػػق كالعػػػجؿ 
كاإلندػػانية? كإذا لػػع تكػػغ مسارسػػات الرػػييػنية فػػي فمدػػصيغ إرىاًبػػا فسػػا ىػػػ اإلرىػػاب 

الحزارؼ الكبيخ في ؾيادة دفة العالع  خكعلسذإًذا?! مسا يتصمب اضصالع ىحه األمة با
إلى بّخ األماف كساحل الشجاة فػي عػالع يسػػج بالتحػجيات، كال مكػاف ؼيػو لمزػعفاء، بػل 

 الزعفاء ؼيو كالسدمسػف ىع الستيسػف كالزحايا، كالغيخ ىػ الخرع كالَحَكع.
َأْمػػِخِه َكَلػػػ ِكغَّ  اِلػػٌب َعَمػػى  غَ  ّللَُّ  البػػجار عبػػاد هللا، كالِحػػحار الحػػحار أمػػة اإلسػػالـ، )كَ  فالبػجار
 [.ٕٔاَل َيْعَمُسػَف( ]يػسف:  لشَّاسِ َأْكَثَخ  
 إخالص الشية كجػب
ضل فكخة الؿياـ بالسذخكع الحزػارؼ اإلسػالمي يجػب أف ُتخَمػز الشيػات، كتحدػغ  في

السقاصج، كتتحقػق الػحػجة اإلسػالمية باالعترػاـ بالكتابػة كالدػشة، كترػفػ القمػػب مػغ 
حقػػػاد كاليػػػػػ، كتتخبػػػى األجيػػػاؿ عمػػػى العمػػػع الذػػػخعي، كالتمقػػػي مػػػغ العمسػػػاء غػائػػػل األ

ال بػػػػج مػػػػغ إعػػػػادة الشطػػػػخ فػػػػي السػاقػػػػف  يػػػػات،الخاسػػػػخيغ، كيشذػػػػغمػا بالسيسػػػػات كاألكل
ت أىػػل الخيػػخ فػػي األمػػة  كالدياسػػات، كفػػتح صػػفحة السحاسػػبة كالسخاجعػػات، حتػػى ُيفػػػِّ

ػف أمػػػػاـ مذػػػػخكع األمػػػػة الفخصػػػػة عمػػػػى السرػػػػصاديغ فػػػػي السػػػػاء العكػػػػخ، الػػػػحيغ سػػػػيقف
، حتػػى سػػمبتيع الثقػػة  الحزػارؼ مػػغ أكلئػػظ السشيػػدميغ السخػػجكعيغ ببخيػػق حزػػارة القػػـػ

كأمػػتيع، كحتػػى أصػػبحػا متدػػػليغ عمػػى مػائػػج الغػػخب الثقاؼيػػة كأشخكحاتػػو  دػػيعفػػي أنف
الفمدؽية، فانبخػ بعزيع بأقالـ مأجػرة لمسدػاس بثػابػت األمػة فػي عقيػجتيا كأخالقيػا، 

الػالء كالبخاء عشجىع، كنالػا مغ مكانة حجاب السخأة السدمسة، كاسػتخف  فاىتدت عقيجة
الذػػػػخعية، فشعقػػػػػا بأصػػػػػات ببَّغاكيػػػػة  لتعميسيػػػػةبعزػػػػيع بثقافػػػػة السدػػػػمسيغ كمشػػػػاىجيع ا

بالتغييخ كالتبجيل، بجعػػ التججيج كالتصػػيخ زعسػػا، ككثػخ السفتػنػػف بدػامخيِّي عرػخنا 
كحػػػات السغخضػػة، كفػػي ِخزػػػع ىػػحه األحػػػجاث كعجمػػػىع مػػغ الثقافػػػات الػافػػجة، كاألشخ 
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 الحػخميغالحػالظ يشصمق صػت مػجكٍّ مػغ أرض الجديػخة أرض الخسػالة كاليجايػة أرض 
الذػػػخيفيغ حخسػػػػيا هللا، ُمعمًشػػػػا أف ال مدػػػاكمة عمػػػػى الػػػػجيغ كالعقيػػػجة، فذػػػػفى بحسػػػػج هللا 
صػػػجكر السػػػؤمشيغ الغيػػػػريغ، كسػػػج الصخيػػػق أمػػػاـ السغخضػػػيغ السبصمػػػيغ، لتدػػػيخ سػػػفيشة 

لسجتسػػع فػػي أجػػػاء آمشػػة فػػي عػػالع مػػتالشع األمػػػاج، كػػل ذلػػظ بفزػػل هللا، ثػػع بفزػػل ا
كبشػا فأبجعػا في البشاء، فجعػات األمة ليع بالتدجيج  ؿيادة،رّباف ميخة، قادكا فأحدشػا ال

كالتػفيػػق، كأف يفػػخج هللا الغسػػة عػػغ ىػػحه األمػػة، كذلػػظ ال يكػػػف بػػالخكػف إلػػى األحػػالـ 
بخصػػػى متػازنػػػة إلػػػى ميػػػجاف الرػػػالح كاإلصػػػالح، كأف يتفػػػخغ  الػرديػػػة، كإنسػػػا بػػػالشدكؿ

أف يػفػػق الجسيػػع لسػػا ؼيػػو  ؤكؿالجسيػػع لمبشػػاء الحزػػارؼ فػػي كػػل السيػػاديغ، وهللا السدػػ
 الخيخ في الحاؿ كالسآؿ، إنو خيخ مدؤكؿ كأكـخ مأمػؿ.
================ 

 فزل الحزارة اإلسالمية على العلهم الطبية  
 . ىشاء إسساعيل ) مجمة الحج كالعسخة ( )الذبكة اإلسالمية( د 

، كصػاحب  عشجما جػاء اإلسػالـ اىػتع العػخب مشػح فجػخه بذػتى ضػخكب السعخفػة كالعمػـػ
االنترػػارات الحخبيػػة الخائعػػة، تقػػجـ الثقافػػة كازدىػػار الفكػػخ عمػػى صػػعيج جسيػػع العمػػـػ 

 كالسعارؼ الشطخية التصبيؿية باإلضافة إلى مختمف الفشػف كالرشاعات. 
الىتساـ الكبيخ الحؼ أكلتو الجكلة اإلسالمية بالعمع كالعمساء عاماًل ـيػأ الطػخكؼ ككاف ا

السالئسػػة النتذػػار التعمػػيع، فسػػا لبثػػت العمػػـػ كالصػػب أف اكتدػػيا ثػًبػػا ججيػػًجا، بػػل نفخػػت 
فييسػػا الػػخكح مػػغ ججيػػج. فمقػػج شػػجع نبػػي اإلسػػالـ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع نفدػػو دراسػػة 

تعػػالى لػػع يزػػع داء إال كضػػع لػػو دكاء غيػػخ داء كاحػػج:  الصػػب كقػػاؿ: "تػػجاككا فػػإف هللا
 الِيَخـ"]ركاه أبػ داكد[.

حػػافع العمسػػاء السدػػمسػف عمػػى تػػخاث السعخفػػة اإلغخيؿيػػة فػػاحتخمػه كقػػجركه كنيزػػػا بػػو 
كشػركه، ككاف ذلظ إسياًما عطيًسػا فػي تقػجـ الصػب، فقػج تػخجع السدػمسػف إلػى العخبيػة 

السخاكػػػػد العمسيػػػػة فػػػػي مختمػػػػف أنحػػػػاء الجكلػػػػة مؤلفػػػػات جػػػػاليغ كغيػػػػخه، ككزعػىػػػػا عمػػػػى 
 اإلسالمية، فكاف ليحا العسل العطيع كالجميل فػائجه العمسية الكبيخة كالجسة. 
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كقج أسيع كالة السدمسيغ كحلظ في نيزة عمع السعالجػة بالعقػاقيخ، بػل يعتقػج الكثيػخكف 
، كسػا ىػػ السخادفة لمعقار الصبي، مذتقة مغ أصل عخبػي Drugأف الكمسة اإلنجميدية 

 الحاؿ في آالؼ السرصمحات األخخػ. 
كػػحلظ أنذػػأ الػػػالة السدػػمسػف السدتذػػؽيات التعميسيػػة الكبيػػخة كالسدتػصػػفات العامػػة فػػي 

 سائخ أنحاء الجكلة اإلسالمية.
كمػػغ حدػػغ حػػع العمػػـػ الصبيػػة أنيػػا حطيػػت بالشرػػيب األكفػػى بفزػػل ىػػحا التذػػجيع 

لثػخاء، السػيسا خػػالؿ الحؿبػة الػاقعػة بػػيغ السعشػػؼ كالسػادؼ مػػغ الخمفػاء كأكلػي األمػػخ كا
 ـ. ٕٓٓٔ – ٓٓٛاألعػاـ 

كىػػحا االزدىػػار شػػسل جسيػػع الػػجكؿ اإلسػػالمية مػػغ الذػػخؽ فػػي الذػػاـ إلػػى الغػػخب فػػي 
األنػػجلذ، ككػػػاف لسرػػػخ اإلسػػػالمية الشرػػػيب األكبػػخ فػػػي ىػػػحا التقػػػجـ الحزػػػارؼ، فقػػػج 

خ العخبػي.. فقػج أعصػت مػا أعصت لجنيا العمـػ الصبية الكثيخ، كاعتبخت أحج يشػابيع الفكػ
لػع تعصػو الػاليػات اإلسػالمية األخػخػ حزػارة كعمًسػا كفشِّػا كفكػًخا كابتكػاًرا، ؼبعػج أف مػػغ 

ىػػ فػي عيػج الخميفػة عسػخ بػغ الخصػاب رضػي هللا ٕٔهللا عمييا بالفتح اإلسػالمي سػشة 
عشػو، التقػت حزػػارة العػخب القػادميغ مػػغ شػبو الجديػخة العخبيػػة بحزػارة الفخاعشػة التػػي 
تدمسيا أبشاء الشيل، كقج عكػذ السدػمسػف ضػػء الذػسذ الغاربػة لمحزػارات الفخعػنيػة 
كاليػنانية، ككاف ليع فزل الحفاظ عمى العمـػ الصبية; ألف الخكمػاف لػع يحدػشػا الؿيػاـ 

 عمى ىحا التخاث، بيشسا العخب السدمسػف تدمسػه كأتقشػه كأبجعػا ؼيو كأضافػا إليو.
نتيجة مباشخة في دفع عجمة التقجـ في شتى مياديغ العمـػ  كاف ىحا االلتقاء الحزارؼ 

كالسعخفة كالرشاعات كالشطع اإلدارية، كسا صاحب الفتػح اإلسػالمية إنذػاء السػجارس، 
كمػػغ أركع مطػػاىخ الحزػػارة اإلسػػالمية مػػجارس الصػػب، فسشػػح ؾيػػاـ الجكلػػة اإلسػػالمية 

دكر لمعبػػادة، ككػػاف أكؿ كانػػت السدػػاجج معاىػػج عامػػة لتعمػػيع الذػػخيعة فزػػاًل عػػغ أنيػػا 
معيػػج ىػػػ الػػحؼ أنذػػأه الخسػػػؿ الكػػخيع صػػمى هللا عميػػو كسػػمع فػػي مدػػجج السجيشػػة، بعػػج 

 ىجختو في الدشة األكلى.
كبسػػػػخكر الػػػػدمغ أصػػػػبحت السدػػػػاجج كميػػػػا جامعػػػػات إسػػػػالمية، كصػػػػار اسػػػػع السدػػػػجج 
"جػػػامع"، كاليػػػـػ نحػػػػغ ندػػػسي مؤسدػػػػتشا العمسيػػػة الكبيػػػخة الذػػػػاممة بسؤنػػػث "جػػػػامع" أؼ 

 امعة"، كأصبح يجرس فييا مختمف عمـػ الجنيا كالجيغ ."ج
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كاشػػتيخ عسػػخ بػػغ مشرػػػر البيػػابخؼ، ودمحم بػػغ عبػػج هللا السرػػخؼ، بتػػجريذ الصػػب فػػي 
الجػامع الصػلػػني الػػحؼ أنذػاه أحسػػج بػغ شػلػػف، مؤسػػذ الجكلػة الصػلػنيػػة فػي مرػػخ 

كػاف يػجرس في خالؿ القخف الثالث اليجخؼ، كسا اشػتيخ عبػج المصيػف البغػجادؼ الػحؼ 
الصب في الجامع األزىخ )كقج أنذأ في زمغ السعد لجيغ هللا الفػاشسي، مؤسػذ الجكلػة 

 الفاشسية في مرخ، خالؿ القخف الخابع اليجخؼ(. 
كسا ُأنذئت بيػت الحكسة )أؼ خدائغ الكتب( لجسع الكتب مغ مختمف العمـػ لحفطيػا 

التػػي أنذػػئت فػػي زمػػغ  كتخجستيػػا، ككانػػت أكؿ دار حكسػػة ىػػي دار الحكسػػة الؿياسػػية،
ىػػاركف الخشػػيج )القػػخف الثػػاني اليجػػخؼ(، كجسػػع لػػو البخامكػػة كتػػب اليشػػج الؿيسػػة، ككتػػب 
فارس، كاليػناف، كنذصت حخكة التخجسػة، كفػي عرػخ السػأمػف فػي أكؿ القػخف الثالػث 
 ، اليجػػػػػخؼ، فأصػػػػػبحت دار الحكسػػػػػة أكاديسيػػػػػة لمبحػػػػػث العمسػػػػػي فػػػػػي مختمػػػػػف العمػػػػػـػ

أضػػاؼ العػػخب عمػػػميع إلػػى مػػا تخجسػػػه مػػغ عمػػـػ األمػػع كخرػًصػػا العمػػـػ الصبيػػة، ك 
 األخخػ.

كلسا انتذخت العمـػ كازدادت السؤلفات، كبمػغ شػغف الشػاس بػالعمـػ مبمًغػا كبيػًخا لػع تعػج 
دكر الحكسػػة تفػػي بػػالغخض، فأنذػػئت دكر العمػػـػ لتمقػػى فييػػا السحاضػػخات، كأكليػػا دار 

 عمع السػصمي )في القخف الثالث اليجخؼ(.
لسػجارس التػي أنذػئت عػغ شخيػق األسػاتحة كاألثخيػاء، كابتػجأت بػجار يجتسػع ثع ضيخت ا

فييػػا األسػػتاذ مػػع شالبػػو، كأقػػجـ مجرسػػة ىػػي مجرسػػة أبػػي بكػػخ بػػغ فػػػرؾ األصػػبياني 
، ثع أصبحت  )القخف الخامذ اليجخؼ( في نيدابػر، ككانت تجرس فييا مختمف العمـػ

سػػة الشطاميػػة التػػي أنذػػأىا تمػػظ السػػجارس "حكػميػػة"، كأكؿ مجرسػػة حكػميػػة ىػػي السجر 
 نطاـ السمظ )في القخف الخامذ في بغجاد كخخاساف(. 

كىشػا تجػجر اإلشػارة إلػى أف العػخب السدػمسيغ ىػع أكؿ مػغ جعػل التػجريذ مػغ كاجبػات 
 الجكلة، كأكؿ مغ عخفػا تأميع الصب كالعالج.

ليجػخؼ كيعج الخازؼ كاحًجا مػغ أشػيخ األشبػاء السدػمسيغ، فقػج ألػف فػي القػخف العاشػخ ا
أكثخ مػغ ثالثسائػة كتػاب فػي الصػب، كسػا كضػع مػسػػعة شبيػة كاممػة، كاشػتيخ كػحلظ 
الصبيػػػب السدػػػمع ابػػػغ سػػػيشا، حتػػػى أصػػػبح كتابػػػو "القػػػانػف فػػػي الصػػػب" كاحػػػًجا مػػػغ أىػػػع 
السخاجع الجراسية في السجارس الصبية خػالؿ العرػػر الػسػصى، كاشػتيخ شبيػب مدػمع 



 279 

ي القػػخف العاشػػخ كتاًبػػا يدػػتعخض ؼيػػو آخػػخ فػػي قخشبػػة كىػػػ الدىػػخاكؼ، الػػحؼ كتػػب فػػ
بالتفرػػيل كػػل السعػػارؼ الصبيػػة فػػي زمشػػو، كسػػا ألػػف كتاًبػػا مرػػػًرا فػػي الجخاحػػة يعتبػػخ 
األكؿ مػػغ نػعػػو فػػي تػػاريخ الصػػب، كضػػسشو صػػػًرا لػػألدكات التػػي تدػػتخجـ فػػي عمػػـػ 

 الجخاحة.
 

، مػشيع مػغ كمغ أمثمة دكر العمع الصبية )دار ابغ سيشا(، فكاف يجتسع فييػا شمبػة العمػع
يقخأ في كتاب القانػف، كآخخ يقخأ في شخؽ الذفاء، ككاف التجريذ يتع لياًل لعجـ كجػد 
فػػخاغ خػػالؿ الشيػػار بدػػبب خجمػػة الدػػمصاف كاألمػػخاء، كمػػغ أىػػع السػػجارس الصبيػػة أيًزػػا 
السجرسة الجخػارية بالذاـ، التي أنذأىا أبػ دمحم بغ عمي بغ حامج السعخكؼ بالجخػار، 

)أؼ شبيًبػػا لمعيػػػف(، كتتمسػػح عمػػى يجيػػو كثيػػخ مػػغ أشبػػاء دمذػػق، ككػػاف ككػػاف كحػػااًل 
أسػػتاًذا ببيسارسػػتاف الشػػػرؼ الكبيػػخ، ثػػع بعػػج كفاتػػو أكقفػػت داره كجعمػػت مجرسػػة لمصػػب، 
ككػػػػحلظ السجرسػػػػة الجيشدػػػػخية التػػػػي أنذػػػػأىا عسػػػػاد الػػػػجيغ الجيشدػػػػخؼ، كلكػػػػغ دكر العمػػػػع 

مػغ العمػـػ التجخيبيػة التػي ال كالسجارس الصبية لع تف بػالغخض السصمػػب; ألف الصػب 
ترػمح ليػػا ىػحه السعاىػػج، فكػاف البػػج مػػغ الجراسػة العسميػػة، كلػحلظ ضمػػت البيسارسػػتانات 
ىػػي كميػػات الصػػب السفزػػمة لتػػجريذ السقػػخرات لمصالػػب، حيػػث إنيػػا مكػػاف تتػػػافخ ؼيػػو 

 الحاالت السخضية كشخؽ العالج.
عشػػى السػػخض، ك"سػػتاف" كالبيسارسػػتاف ىػػي كمسػػة فارسػػية تتكػػػف مػػغ شػػقيغ "بيسػػار" بس

بسعشى مكاف، أؼ أف معشاىا مجتسعة "مكاف السخض" ثع حػػرت فػي العرػػر الحجيثػة 
إلػػػى كمسػػػة مارسػػػتاف، أصػػػبحت لفتػػػخة شػيمػػػة تصمػػػق عمػػػى دكر العػػػالج العقمػػػي، حتػػػى 

 صارت التعبيخ العامي ليحا الشػع مغ السدتذؽيات.
 

التعميسيػة، كأىسيػا البيسارسػتاف  بحلظ أنذئت السجارس الصبية العمسية، أك البيسارستانات
السقتجرؼ في القخف الخابع اليجخؼ في بغػجاد، كقػج ىجمػو السغػػؿ، كالبيسارسػتاف الشػػرؼ 
الكبيػػخ فػػي دمذػػق )فػػي القػػخف الدػػادس اليجػػخؼ( ، كالبيسارسػػتاف العزػػجؼ فػػي بغػػجاد، 
كالسشرػػػرؼ بالقػػاىخة، الػػحؼ أنذػػأه السشرػػػر سػػيف الػػجيغ قػػالككف، )فػػي القػػخف الدػػابع 
اليجخؼ(، ككاف يذخؼ عمى البيسارستاف كيجرس الصػب ؼيػو عمسػاء شػيج ليػع التػاريخ; 
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ففػػػي البيسارسػػػتاف العزػػػجؼ كػػػاف ابػػػغ بصػػػالف، كابػػػغ التمسيػػػح، كسػػػشاف بػػػغ قػػػخة ، كفػػػي 
 السقتجرؼ كاف الػاسصي. كفي الشػرؼ: ابغ الجخػار، كابغ الشؽيذ، كابغ أبي أصيبعة.

ف أعطع مدتذػفى، ككميػة شبيػة فػي تػاريخ مرػخ أما بيسارستاف قالككف في القاىخة فكا
خالؿ العرػر الػسصى، ككاف يذخؼ عمى رئاسػتو كبيػخ أشبػاء، كىػػ مػا يقابػل اليػـػ 
عشجنا "عسيج كمية الصب"، ككاف يتع اختياره مغ كبار األشباء، كأحدشيع سسعة كعمًسا، 

حػق مقابمػة ككاف اإلشخاؼ عمى البيسارستاف يعتبخ مغ كضائف الجكلة السيسة كلخئيدو 
الدمصاف في أؼ كقت، كسا كاف لمبيسارستاف قدساف: قدع لمخجاؿ، كآخخ لمشداء، ككل 

 –الجخاحػػة  –قدػػع مػػغ األقدػػاـ الجاخميػػة يذػػسل تخررػػات عػػجة مثػػل: شػػب العيػػػف 
 األمخاض العقمية كالشفدية...إلخ. –اإلسياؿ كالحسى 

ؼ ليػع أصػشاؼ مػخيس يػمًيػا يرػخ  ٓٓٓٗكسا كػاف قدػع خػارجي يتػخدد عميػو حػػالي 
جيجة مػغ العػالج، ككػاف كػل قدػع يذػخؼ عميػو رئػيذ، ككػاف لػخئيذ األشبػاء كرؤسػاء 
الفػػػخكع فقػػػط اإلذف بسداكلػػػة فشػػػػف الصػػػب لسػػػغ يخكنػػػو صػػػالًحا مػػػغ الصػػػالب الجارسػػػيغ 
بالبيسارسػػتاف، ككػػاف يعػػاكف السجرسػػيغ أك األسػػاتحة شػائػػف السعيػػجيغ، فشطػػاـ السعيػػجيغ 

اإلسالمي، ككاف لمسعبج كاجبات مشيا مػا ذكػخه القمقذػشجؼ  ىػ أصاًل مغ ابتكار التعميع
 )إذا ألقى السجرس الجرس كانرخؼ أعاد الصمبة ما ألقاه السجرس ليفيسػه كيحدشػه(.

كػػاف االلتحػػاؽ بالسجرسػػة الصبيػػة أك البيسارسػػتاف سػػياًل، إذ يػػحىب الصالػػب إلػػى حيػػث 
ت الجراسة، بل كدراسة ما يجمذ األستاذ، كيدتسع إليو، كالصالب حخ في اختيار مقخرا

يخغػػب ؼيػػػو كحخيػػػة التشقػػل مػػػغ أسػػػتاذ إلػػى آخػػػخ، حتػػػى تكػػػف الجراسػػػة عمػػػى ىػػػػاه، كال 
تفػػخض عميػػو فػػي ىيئػػػة بػػخامج أك مقػػخرات إجباريػػػة، كلػػع يكػػغ األمػػػخ فػضػػى كسػػا قػػػج 
يتبػػادر إلػػػى الػػحىغ، كلكػػػغ كانػػػت ىشػػاؾ كتػػػب أساسػػػية يجػػب أف يجرسػػػيا الصالػػػب، كال 

 و إذا لع يتقغ ىحه الكتب.يسكشو الحرػؿ عمى إجازت
كلعػػل الكثيػػػخيغ يعمسػػػػف أف ىػػػحا الشطػػػاـ انتيػػػى مػػغ عشػػػجنا نحػػػغ مبجعيػػػو، كانتقػػػل إلػػػى 
الجكؿ الستقجمة عمى رأسيا الػاليات الستحجة كأكركبا، كمازاؿ قائًسػا كيصبػق لػجييع حتػى 
، فالصالػػػب الػػػحؼ يػػػجرس دراسػػػات عميػػػا أك عاديػػػة يختػػػار أسػػػتاذه كالسقػػػخرات أك  اليػػػـػ

مج التػي سيجرسػيا بشفدػو كبحخيػة كاممػة، كال تفػخض عميػو أك يفػخض عميػو أسػتاذه البخا
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أك مذػػخؼيو. كلكػػػغ مػػغ يعتػػػخؼ اليػػـػ بيػػػحا اإلبػػجاع العطػػػيع لمعػػخب، كفزػػػل الحزػػػارة 
 اإلسالمية عمى العمـػ كشخؽ السشاىج كالتجريذ?

ـ شبيًبػػػا ٖٚ٘ٔكتسػػخ سػػتة قػػػخكف كاممػػة بعػػػج ىػػحا اإلبػػجاع اإلسػػػالمي، كنجػػج فػػػي عػػاـ 
بمجيكًيا، بل عالًسا مغ عمساء جامعة لػفاف، ىػ أنجريو فيدالػس، يتخجع الكتاب التاسػع 
مغ كتب الخازؼ إلى المغات األكركبية، كما لبث فيدالػس أف عػيغ أسػتاًذا لمتذػخيح فػي 
جامعػػة بػػادكا، كفػػي عيػػجه أدخمػػت كميػػة الصػػب فػػي جامعػػة بػػادكا األسػػاليب اإلسػػالمية 

لتػػي مػػػا لبثػػت أف انتذػػػخت فػػي سػػػائخ أكركبػػا كأسػػػيست الججيػػجة فػػػي مسارسػػة الصػػػب، ا
 إسياًما كبيًخا في تقجـ الصب في أكركبا.

=============== 
 الهحجة والتهحيج أساس بشاء الحزارة اإلسالمية

 )الذبكة اإلسالمية( د. عبج الحميع عػيذ
 نسػذج التالحع بيغ العخب كالبخبخ 

، تحػاكؿ تيسػير األخػػة اإلسػالمية، تثػر في كثيخ مغ بالد السدمسيغ نعخات عشرػخية
كتحكيب التالحع الجشدي الحؼ صيخه اإلسالـ في بػتقػة "األخػػة"، كفػتح بػو العػالع مػغ 
خالؿ كل األجشاس اإلسالمية صانعة الحزارة اإلسالمية، عخبية أك تخكية، أك كخدية 

 أك بخبخية!!
محػػاكالت تجميخيػػة كفػػي بػػالد الذػػساؿ اإلفخيقػػي ) كاألنجلدػػي سػػابًقا ( كجػػجت كمازالػػت 

لإليقاع بيغ عشرخؼ العخب كالبخبخ الحيغ يخجعاف في الحؿيقة إلى أصل عخبي كاحج، 
 كقج التحسا مًعا في فتح األنجلذ كنذخ اإلسالـ في العالع.

كمغ البجييي أف العشرخ البخبخؼ بكل خمفيتو الثقاؼية يسثل كاحػًجا مػغ أبػخز السكػنػات 
إنكار دكره  -كمغ العبث بل مغ األنانية القػمية  - الثقاؼية لمسغخب العخبي اإلسالمي

 الحزارؼ األساسي عبخ عجد متصاكؿ مغ القخكف!!
إىسػاؿ السكػنػات الثقاؼيػة العخبيػة التػي  –مػع كجػػد ىػحا العشرػخ  –عمى أنو ال يسكغ 

استقخت عمى امتجاد السغخب مشح الفتح اإلسػالمي، كال سػيسا تػأثيخ الػجكلتيغ الكبيػختيغ: 
في تييػارت، كالفػاشسييغ فػي السيجيػة، كىسػا دكلتػاف قامتػا عمػى التػحيػج بػيغ  بشي رستع

 البخبخ كالعخب في سياؽ كاحج!!
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كىػػحا ال يعشػػي إىسػػاؿ شػػأف الجيػػج الػػحؼ بحلػػو البخبػػخ أنفدػػيع فػػي تعمػػع العخبيػػة كعمػػـػ 
اإلسالـ، حتى إنشا لشجج القخف الخابع اليجخؼ لع يكج يبدغ حتى صار كثيخ مغ البخابػخة 

حسػػف العػخب فػي عمػـػ لغػة "الزػاد" كأصػبح عمسػاء البخبػخ يشػاضخكف فقيػاء العػػخب يدا
 في القػاعج األصػلية كالفخكع الفقيية كقزايا عمع الكالـ.

لقج استصاع الصابع العخبي أف يغمب عمى الثقافة مشح مصمع القخف الخابع اليجخؼ، كقػج 
ىػ عقيجة األمػة، كأف تػاريخ ساعج عمى ذلظ أف الثقافة العخبية جدء مغ اإلسالـ الحؼ 

األمػػة مشػػح ثالثػػة قػػخكف ىػػػ تػػاريخ ىػػحه الثقافػػة، كأف السغػػخب العخبػػي محػػاط مػػغ كػػل 
أشخافػػو بثقافػػات عخبيػػة، سػػػاء مػػغ ناحيػػة الذػػساؿ حيػػث )األنػػجلذ اإلسػػالمية(، أك مػػغ 
الذػػػخؽ حيػػػث مشػػػابع الثقافػػػة اإلسػػػالمية.. مسػػػا يجعمشػػػا نصسػػػئغ إلػػػى القػػػػؿ بػػػأف الثقافػػػة 

إلسػػالمية قػػج نجحػػت فػػي أف تكػػػف الثقافػػة "األـ" كاألكلػػى.. مشػػح القػػخف الخابػػع العخبيػػة ا
اليجػػخؼ، كنجحػػت فػػي أف تكػػػف مشػػاط عشايػػة الػػجكؿ البخبخيػػة، عمػػى اخػػتالؼ مشازعيػػا 

 كاتجاىاتيا الدياسية الخسسية.
، كقػج اعتبخكىػا  –أيسػا احتػخاـ  –كلقج حطيت العخبية بػاحتخاـ البخبػخ  عمػى كجػو العسػـػ

دب كلغة العمػع كعشػػاف الثقافػة، فػانبمج بالتػالي فػي القػخنيغ الخػامذ كالدػادس لداف األ
اليجخييغ "عرخ ججيج أصبحت ؼيو المغة العخبية ربة السشدؿ، كصاحبة األمخ كالشيي 

 عمى القخائح كالعقػؿ".
كعشج مشترف القخف الخامذ اليجخؼ حجث ما ىػ معخكؼ مغ زحف الؿبائل العخبيػة 

كميسػػا يكػػغ مػػغ اآلثػػار الدػػمبية التػػي خمفتيػػا ىػػحه الؿبائػػل فػػي  عمػػى السغػػخب العخبػػي،
الحياة الدياسية كاالقترادية كالعسخانية )بخاصة( في السغخب العخبي، فإنيا كانت مغ 

 الشاحية الثقاؼية أكبخ العػامل السؤثخة في تعخيب الثقافة السغخبية. 
ف البخبػخؼ، الػحؼ كػاف فقج أثخت لغة التخاشػب لؿبائػل بشػي ىػالؿ كبشػي سػميع فػي المدػا

شاغًيا عمى المداف العخبي في األرياؼ، كفي السجف أيًزا، كسارت عسميػة االسػتعخاب 
 تبًعا لعسمية السدج كاالحتكاؾ في الحياة العسمية اليػمية.

كقج بخز بيحا السطيخ الحزارؼ دكر ججيج في اآلداب السغخبية يدسيو أحج السؤرخيغ 
كىػ دكر تع كضع حجخه األساس فػي القػخف الخػامذ السعاصخيغ بػ)الجكر السجرسي(، 

اليجػػخؼ، كقػػج ضػػل ىػػحا االتجػػاه يختسػػخ فػػي القػػخف الدػػادس اليجػػخؼ، كىػػػ دكر يستػػاز 
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بأنػػو آخػػخ األدكار السجرسػػية األخػػخػ، التػػي اختسػػخت فػػي الحىشيػػة السغخبيػػة، كليػػحا فقػػج 
 جاء "خالصة لألدب العخبي كزبجة لمعقػؿ".

أت )الجدائػػخ( تػػجخل فػػي عػػجاد الػػجكؿ السعخبػػة فعػػاًل، كقػػج كيبػػجك أنػػو بعػػج ىػػحا الػػجكر بػػج
سبقتيا بقميل مغ الدشػات )تػنذ(، أما السغخب األقرى فقج تأخخ عشيسا تػأخًخا ندػبًيا 

 يسثل خالًفا في الجرجة، ال في السطيخ الحزارؼ العاـ!!
كمػػغ عشاصػػخ التكػػػيغ الثقػػافي التػػي ال يسكػػغ تجاىػػل تأثيخىػػا فػػي ىػػحا الصػػػر، زحػػف 

ب "مالػػظ بػػغ أنػػذ" بػػجًءا مػػغ التػػأثيخ الػػحؼ أحجثتػػو "مجرسػػة القيػػخكاف" التػندػػية، مػػحى
كمخكًرا بالقدع الغخبي في العػالع اإلسػالمي كمػو، كىػػ القدػع الػحؼ انػتطع ؼيػو األنػجلذ 
كبمػػجاف السغػػخب العخبػػي، كعبػػػًرا إلػػى القػػارة اإلفخيؿيػػة حيػػث ال يػػداؿ مػػحىب مالػػظ ىػػػ 

 السحىب الغالب في ىحه البالد.
كالجػػػجيخ بالػػػحكخ أف احتكػػػاؾ السغػػػخب باألنػػػجلذ كىجػػػخة بعػػػس األنجلدػػػييغ كاألفارقػػػة 
كالرػػقمييغ كغيػػخىع إليػػو، كإسػػياـ ىػػؤالء فػػي الحخكػػة الثقاؼيػػة السغخبيػػة، بسػػا حسمػػػه مػػغ 

 عمـػ كآداب.
كػػػل ىػػػحه العشاصػػػخ كربسػػػا غيخىػػػا، قػػػج كػنػػػت السالمػػػح األساسػػػية لمذخرػػػية الثقاؼيػػػة 

ازىػا فػي صػػرة حزػارية خاصػة ذات إشػار خػاص، كسػا السغخبية، كسػاعجت عمػى إبخ 
أف ىػػحه العشاصػػخ فػػي الػقػػت نفدػػو قػػج سػػاعجت عمػػى رقػػي الثقافػػة السغخبيػػة كازدىارىػػا 

 عامة.
كقػج انتذػػخت فػػي ىػػحا العرػػخ ضػػاىخة التشػػافذ الثقػػافي، ككػػاف الدػػباؽ قائًسػػا بػػيغ بمػػجاف 

فػػػاس، كتمسدػػػاف، السذػػخؽ كالسغػػػخب كاألنػػجلذ كعػاصػػػسيا السختمفػػة السيجيػػػة كبجايػػة ك 
 كسبتة ، كبغجاد كالقاىخة كالسجيشة السشػرة، كمكة، كغيخىا. 

كقج بخزت كل مجيشػة مػغ ىػحه السػجف بمػػف خػاص مػغ العمػـػ أك اآلداب غمػب عمييػا، 
 كاشتيخت بو. 

فالسيجية عاصسة البحػػث الكيساكيػة، كصػقمية عاصػسة التخجسػة كالشقػل لمعمػـػ العخبيػة 
سة الخياضيات )كمغ بجاية الجدائخية ىػحه أخػح األكركبيػػف إلى الالتيشية، كبجاية عاص

األرقػػاـ العخبيػػة كالجبػػػخ كالسقابمػػة كىشجسػػػة أكقميػػجس(، كىكػػػحا األمػػخ فػػػي كػػل عاصػػػسة 
 إسالمية عخبية.
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كقج سػاعج عمػى ىػحا التشػافذ كعصائػو الحزػارؼ، مػا كػاف يمتػـد بػو الحكػاـ مػغ رعايػة 
 ء.لمسمترقيغ بيع مغ العمساء كاألدباء كالذعخا

كعمػػػى سػػػبيل السثػػػاؿ، فػػػإف حكػػػاـ السغػػػخب األكسػػػط )الجدائػػػخ( خػػػالؿ القػػػخف الخػػػامذ 
كالدػػادس لميجػػخة كػػانػا يخعػػػف العمسػػاء كالذػػعخاء، كيغػػخكنيع بالقػػجـك عمػػييع، كيجػػػدكف 
عمػػييع بالعصػػاء جػػػًدا حاتسًيػػا، ككػػاف أبػػخز حكػػاـ الجدائػػخ عمػػى اإلشػػالؽ خػػالؿ القػػخف 

لحسادؼ" أشػؿ السمػؾ باًعا في ىحا السزسار، الخامذ اليجخؼ "الشاصخ بغ عمشاس ا
 فقج كاف يؤمو األدباء، كيقرجه الذعخاء، ؼيغجؽ صالتو عمييع.

ككػاف األميػخ "السشرػػػر بػغ الشاصػػخ بػغ عمشػػاس" الػحؼ خمػػف أبػاه الشاصػػخ عمػى حكػػع 
 الجدائخ، يكتب كيقػؿ الذعخ، كيذجع األدباء كالذعخاء.

اصع اإلسالمية )دكف جػازات سفخ أك تأشيخات ككانت حخكة االنتقاؿ الستاحة بيغ العػ 
دخػػػػػؿ كخػػػػخكج(، كانػػػػت ىػػػػحه الحخكػػػػة االنتقاليػػػػة التػػػػي غمػػػػب عمييػػػػا شػػػػابع البعثػػػػات 

 كالخحالت العمسية، مغ أبخز العػامل في إذكاء ركح الشذاط الثقافي.
كىي ضاىخة عامة في العالع اإلسالمي كمػو خػالؿ ىػحه العرػػر بػجرجات متفاكتػة بػيغ 

ت ىػػحا العػػالع، كلخبسػػا كانػػت ىػػحه الطػػاىخة أقػػػػ فػػي عػػالسي السغػػخب شػػعػب كحكػمػػا
كاألنجلذ عشيا في السذخؽ، نطًخا لذعػر أبشاء السذػخؽ بػأنيع السرػجر كاألصػل الػحؼ 
يجػػػب أف تذػػػج إليػػػو الخحػػػاؿ كيدػػػعى إليػػػو، كأيًزػػػا لذػػػعػر السغاربػػػة بسكانػػػة إخػػػػانيع 

 )السذارقة( في الحزارة اإلسالمية.
قاليع غيػخ ذات أىسيػة كىػي لػع تسثػل حػاجًدا أك فاصػاًل بػيغ العمسػاء لقج كانت حجكد األ

كاألدباء كالكتاب كالذعخاء، بل كانت األفكار في العػالع اإلسػالمي مترػمة كسػا تعكػذ 
تقارًبػػا ثقاؼيػػا يعتبػػخ خريرػػة كبػػخػ مػػغ خرػػائز الحزػػارة اإلسػػالمية فػػي عرػػػر 

 االزدىار.
تأكيج كاضح لبػخكز ىػحه الطػاىخة كدكرىػا كفي السػسػعات العمسية الكبخػ ليحه القخكف 

اإليجابي في خمق كحجة فكخية في العالع اإلسالمي كمو، فػابغ بدػاـ يفػخد القدػع الخابػع 
مغ مػسػعتو "الحخيخة في محاسغ أىل الجديخة")القدػع الخابػع مػغ السجمػج األكؿ(، لسػغ 

ـ كالعػػخاؽ، ىػػاجخ إلػػى الجديػػخة "أؼ األنػػجلذ" مػػغ اآلفػػاؽ كشػػخأ عمييػػا مػػغ شػػعخاء الذػػا
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كيذػػتسل ىػػحا القدػػع عمػػى تػػخاجع ليػػؤالء الخحالػػة الذػػعخاء فػػي القػػخف الخػػامذ اليجػػخؼ، 
 ىػ قخيًبا مغ مشترف القخف الدادس اليجخؼ.ٕٗ٘كحتى كفاة ابغ بداـ سشة 

كالسقخؼ صاحب مػسػعة "نفح الصيب" يػرد لشا نحًػا مغ مائتيغ كخسديغ تخجسة لسػغ 
العمسػاء كاألدبػاء كالفقيػاء، كيػػرد لشػا أيًزػا قخيًبػا رحمػػا عػغ األنػجلذ إلػى السذػخؽ مػغ 

 مغ خسذ كسبعيغ تخجسة لسغ رحمػا مغ السذخؽ إلى األنجلذ.
كفي كتاب "الرمة" ألبي القاسع خمف بغ عبج السمظ الذييخ بػ" ابػغ بذػكػاؿ" الستػػفى 

ىػػػ، نمحػػع الطػاىخة نفدػػيا، فأغمبيػػة الستػخجع ليػػع رحمػػػا إلػى السذػػخؽ، ككثيػػخ ٛٚ٘سػشة 
غ السذػػارقة زاركا األنػػجلذ، كقػػج ألحقيػػع ابػػغ بذػػكػاؿ بقائستػػو التػػي أشمػػق عمييػػا اسػػع مػ

 "الغخباء"!!
كفػػػي "التكسمػػػة" البػػػغ األبػػػار، كفػػػي "كؼيػػػات األعيػػػاف" البػػػغ خمكػػػاف، ك"فػػػػات الػؼيػػػات" 
لمرفجؼ، كفػي "جػحكة السقتػبذ" لمحسيػجؼ، كفػي غيخىػا مػغ السرػادر، ندػتصيع التأكػج 

 ػ كاضح.مغ ىحه الطاىخة عمى نح
ـ، كىػػ بسرػخ، بعثػة لمبحػث عػغ ٜٗٓٔىػػ ٔٗٗكيحكخ "ناصخ خدخك" أنو رأػ سشة 

 اآلثار الفخعػنية )جساعات مغ السصالبيغ(، قادتو مغ الذاـ كالسغخب.
كسػػا أف السذػػاىيخ كػػانػا يتبػػػأكف مخكػػدىع الثقػػافي عمػػى امتػػجاد العػػالع اإلسػػالمي كمػػو، 

سغػخب كالعػخاؽ يقػخكف بػأف "أبػا العػالء ك"ناصخ خدػخك" يػحكخ لشػا أف أفاضػل الذػاـ كال
 السعخؼ" أديب عرخىع بال مشازع.

كحػػيغ يػػػرد لشػػا "السقػػخؼ التمسدػػاني" حيػػاة األزدؼ الحسيػػجؼ صػػاحب "جػػحكة السقتػػبذ" 
السحكػر آنًفا، يخيل إليشا أنشا أماـ مػاشغ عالسي مشػع غخيب; فقج عػاش كشمػب العمػع 

 ككاسط كبغجاد، كغيخىا!! في كل مغ األنجلذ كمرخ كدمذق كمكة السكخمة
فشحغ بإيجاز شجيج أماـ ضاىخة يسكػغ أف ندػسييا بػػ)الػحجة الحزػارية( حتػى كإف كػاف 

 ثسة تفكظ سياسي مشتذخ. 
كىػػػحه الػحػػػجة الحزػػػارية صػػػيخت السغػػػخب العخبػػػي فػػػي بػتقتيػػػا كلػػػع تمبػػػث أف جعمػػػت 

 انتساءه لمحزارة اإلسالمية انتساء كجػد ككياف كمريخ.
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ؼ ذكخناه بإيجػاز تبػجك محػاكالت الفرػل بػيغ العخبػي كالبخبػخ، كىػي كفي ضػء ىحا الح
كحلظ بيغ كل األجشػاس اإلسػالمية فػي الحؿيقػة. عسميػة فرػل بػيغ أجػداء جدػج كاحػج، 

 كحزارة إسالمية تقـػ في بشيتيا األساسية عمى الػحجة كالتػحيج.
=================== 

 حزارتشا ليدت للبيع
 الحميع عػيذ )الذبكة اإلسالمية( د . عبج

ف  ··إف تاريخشا اإلسالمي ىػػ أفزػل تػاريخ عخفتػو األرض عبػخ مدػاحة التػاريخ السػجكَّ
 ···!! كىػػحه الحؿيقػػة تتجمػػى عشػػجما نشطػػخ إلييػػا فػػي سػػياؽ بذػػخيتو، )فيػػػ تػػاريخ بذػػخ(

كعشجما نشطخ إليو بالجسمة، ال بالػقػؼ الستخبز الحاقج عشج نقصة معيشػة ، ففػي حيػاة 
 ·أك عاديًا ػ ىفػات كل إنداف ػ عطيساً 

كالتػػػػاريخ ىػػػػػ حيػػػػاة مجسػػػػػع البذػػػػخ أك الشػػػػاس األحيػػػػاء، كلػػػػيذ رصػػػػجًا لتػػػػاريخ أكىػػػػاـ 
عاشػػا عمػى األرض، ككانػت ليػع أشػػاؽ  ···بػل ىػػ تػاريخ نػاس كاقعيػيغ  ···أسصػرية

  ·ركحية، كغخائد بذخية!!
ػ  ٔكعشػػجما نشطػػخ بيػػحا التقػػػيع السػضػػػعي، فدػػشجج أف عرػػخ الخسػػالة كالخاشػػجيغ )

ىػػػػ(، ىػػػػػ أفزػػػل عرػػػػػر التػػػاريخ البذػػػػخؼ عمػػػى اإلشػػػػالؽ، كال يدػػػاكيو إال حيػػػػاة ٗٔ
 ·األنبياء عمييع الدالـ، كقج تقتخب مشيع حياة حػاريي األنبياء مغ الجرجة األكلى

كلػػع يحػػع أؼ نبػػي بيػػحا الجسػػع العطػػيع الػػحؼ صػػشعو رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع 
  ·رة اإلسالمية!ككاف القسة السثمى لمحزا ···عمى عيشيو

ىػػ( ال يعشػي ٗٔىػػ(، لػع يشقصػع ىػحا التػاريخ ألف عػاـ )ٖٕٔػ  ٗٔفمسا جػاء األمػيػػف )
مػت كل الرحابة، ؼبقى عرخ األمػييغ يخشح بيؤالء العطساء، كانحرخ الخمل في 

بػل  ···بعس الشػاحي القػمية كالدياسية، ككانت الحيػاة الجيشيػة كاالجتساعيػة فػي القسػة
سػػت أعطػػع الفتػحػػات التػػي قػػاـ بيػػا الذػػعب السدػػمع تحػػت ؾيػػادة بشػػي فػػي ىػػحا العرػػخ ت

 ·أمية عغ رضا كشػاعية
ىػػػ(، مزػػت الحيػػاة االجتساعيػػة، كاالقترػػادية، ٙ٘ٙىػػػ ػ ٖٕٔفمسػػا جػػاء العباسػػيػف )

كالتذػػخيعية، بؿيػػادة الذػػعب السدػػمع فػػي مجخاىػػا الصبيعػػي ، فشيػػُخ الحزػػارة الػػجافق ال 
 ·كلة أك سقػط أخخػ يخزع لمتحػالت الدياسية بؿياـ د
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 كقج كقع العباسيػف في خصأيغ:
أكليسػػا: حخكػػة التخجسػػة إلػػى العخبيػػة مػػغ دكف ضػػػابط كاؼيػػة، كمػػغ دكف حخكػػة تخجسػػة 

 ···مزادة تشذخ العقيجة اإلسالمية في العالع
كثانييسا: إشغاؿ األمة بفتشة خمق القخآف، كاستعساؿ العشف كالقدػة، كتخؾ الحبل عمػى 

  ·السشيدميغ أماـ السقػالت الفمدؽية!! الغارب لمسعتدلة
لكػػغ العباسػػييغ نذػػخكا الحزػػارة اإلسػػالمية، كامتػػجت فػػي عيػػجىع حخكػػة سػػمسية دعػيػػة 
لشذخ اإلسالـ! إذ إف فتػحات بشي أمية العدكخية كالدياسية لع تعػِغ دخػػؿ الشػاس فػي 

نذػػػخ اإلسػػػالـ فػػػػرًا، فاإلسػػػالـ ال يػػػؤمغ بػػػاإلكخاه، فكػػػاف العرػػػخ العباسػػػي ىػػػػ الػػػحؼ 
 ·اإلسالـ بػاسصة األمة الجاعية، ال الجكلة الخاعية

ثػػػع إف الحكػمػػػة العباسػػػية كقفػػػت ػ برػػػخامة ػ ضػػػج الحخكػػػات الباششيػػػة كالبخامكػػػة، 
كالخخَّمية، كحدبيا أنيا صسجت في كجو السج الفاشسي الحؼ نجح فػي االسػتيالء عمػى 

ى الحكػػع، بحيػػث كسػػا أنيػػا اسػػتػعبت الدػػيصخة الذػػيعية البػيييػػة عمػػ ··السغػػخب كمرػػخ
  ·بقيت الديصخة البػييية سيصخة سياسية، ال باششية!!

ثػػػع جػػػاء العثسػػػانيػف، الػػػحيغ عاشػػػػا خسدػػػة  ··كجػػػاء الدنكيػػػػف، كاأليػبيػػػػف، كالسساليػػػظ
ـ، فكاف لمجسيع بعس الدمبيات، لكػشيع قػجمػا لإلسػالـ ٕٜٗٔقخكف حتى سقصػا سشة 

  ·أعطع الخجمات، كصجكا عشو أششع الغارات!!
اؿ اإلسالـ ػ بفزل ىؤالء األسالؼ ػ مػجػدًا إلػى اآلف، يرػارع السحػغ، كيسػتز كماز 

السػػؤامخات الخبيثػػة، كيفمػػت بالسدػػمسيغ ػ تحػػت رايتػػو الخفاقةػػػ مػػغ مخحمػػة االسػػتعسار 
العدكخؼ كالدياسي األكركبي إلى مػاجية الغدك الفكخؼ الرميبي كالرييػني، ثع إلى 

 ·، اآلف مغ صعػبات كمؤامخات عالسيةمخحمة الرحػة اإلسالمية، كما تػاجيو
لكػػغ اإلسػػالـ يستػػج إلػػى كػػل قػػارات األرض بفزػػل األمػػة الجاعيػػة، كيشترػػخ حتػػى مػػع 

كسيذػػق السدػػمسػف شػػػخيقيع  ···اليػػدائع الدياسػػية كالعدػػكخية، كسػػػا انترػػخ أيػػاـ التتػػػار
بػػإذف هللا، كسػػتخفق رايػػة اإلسػػالـ ػ ميسػػا كانػػت الدػػحب داكشػػة ػ فاإلسػػالـ ىػػػ الحػػل 
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كليذ لمسدػمسيغ كحػجىع، كىػػ قػجر هللا الغالػب، كاألمػل الػحيػج الػحؼ  ··حيج لمبذخيةالػ 
  ·ال أمل في إنقاذ البذخية مغ دكنو!

كىػػػحه الحزػػػارة السثمػػى التػػػي صػػػيخت  ··كىػػػح اإلسػػػالـ الفػػاتح ···ىػػحا التػػػاريخ الرػػامج
حػػػجة، الجػانػػػب الػججانيػػػة، كالعقميػػػة، كالخكحيػػػة، كالفخديػػػة، كاالجتساعيػػػة، فػػػي بػتقػػػة كا

كحققػػت لإلندػػاف إندػػانيتو، فكانػػت مذػػخؽ الشػػػر، ركحػػًا كعقػػاًل لكػػل الػػجنيا ألكثػػخ مػػغ 
 ·عذخة قخكف 

ىػػحا التػػاريخ، كىػػحه الحزػػارة، ىػػل يجػػػز أف نبيعيسػػا رخيرػػيغ فػػي عرػػػر ترػػصشع 
  ·األمع فييا لشفديا تاريخًا، كتتػىع لشفديا حزارة!!

شمػػػػػة كالشدعػػػػػات الذػػػػػاذة، كىػػػػػل يجػػػػػػز أف يبؿيػػػػػا مصعشػػػػػًا لدػػػػػياـ أصػػػػػحاب الشحػػػػػل البا
كالسحشَّصػػيغ فػػػي كيػػػؼ أحػػػجاث معيشػػػة، ال يخيػػجكف أف يتحػلػػػػا عشيػػا ليسػػػجكا الصػػػخؼ، 

 ·كيػسعػا الرجر، كيتعاممػا مع البذخية بالسؿياس السالئع لمصاقة البذخية
 بع سشسزي في مجاالت صخاع األمع، كحػار الحزارات? 

يع إال إذا كشػػػا قػػػج قخرنػػػا أف نفقػػػج إف أسػػػالفشا ىػػػع أجػػػجادنا، كال ندػػػتصيع أف نشدػػػمخ عػػػش
  ·فاالسع كحجه ال يجؿ عمى صاحبو، كال يعتسج في سجالت التاريخ!! ···ىػيتشا

كإف حزارتشا ىي قدساتشا الحزارية التي نتسيد بيا كنحغ نرشع حزارتشا السعاصخة 
فيي التي تجؿ عميشا، كتؤكػج أنشػا شػخيحة خاصػة مػغ البذػخ،  ···التكشػلػجية كاإلندانية

 ·لدشا عبيجًا تابعيغ، قج ضاعت مالمحيع .. ك 
ككسػػا أف أبػػا بكػػخ، كعسػػخ، كعثسػػاف، كعميػػًا ىػػع ػ بعػػج إمػػاـ الػػجعػة، كرسػػػؿ اإلندػػانية 

فيػػػع  ··صػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع، قػػػجكتشا كعطساؤنػػا، فكػػػحلظ نشطػػػخ إلػػػى مػػغ جػػػاء بعػػػجىع
تػػابعيغ، فيػػع مػغ خيػػخ القػخكف، كمػػغ الرػحابة كال ···دكنيػع، لكػػشيع أزكػى مشػػا، كقػجكتشا

ككػػػحلظ نخبػػػي األمػػػة عمػػػى  ··كمػػػغ األسػػػالؼ السجتيػػػجيغ، مرػػػيبيغ كػػػانػا أك مخصئػػػيغ
االنتساء لحزارتيا كُصشَّاعيا كاالعتداز بيع، دكف أف نقجسيع أك نختفع بيع إلػى درجػة 

 ·فال عرسة ألحج بعج رسػؿ هللا، خاتع الشبييغ عميو الرالة كالدالـ ···العرسة
أك تذػىو أك تكبِّخ لحطات الزعف ؼيو، أك تسزي في  كالػيل ألمة تتخبز بتاريخيا

 ·شخيقيا مغ دكف معالع تدتميسيا مغ حزارتيا
 إنيا ػ عشجئح ػ أمة ضائعة، تائية، قج ضمت الصخيق!! 



 289 

إف تاريخشا، كحزارتشا، ليدػا لمبيػع، كإف مؤرخيشػا كمفكخيشػا السشتسػيغ الػػاعيغ بدػشغ هللا 
كد عػػػغ ىػػػحا التػػػاريخ، كىػػػحه الحزػػػارة، كأف فػػػي التقػػػجـ، يجػػػب أف يجشػػػجكا أنفدػػػيع لمػػػح

 يحدشػا ػ كحلظ ػ تػضيفيسا لالنبعاث الحزارؼ العرخؼ السشذػد .
 ) عغ مجمة الػعي اإلسالمي (

==================== 
 تاريخ مذخق للعلهم الريجلية في الشيزة اإلسالمية

 )الذبكة اإلسالمية( د . أبػ الػفاء عبج اآلخخ
، كاألعسػػػاؿ الرػػػيجلية قخكنػػػًا عجيػػػجة إلػػػى مػػػا قبػػػل الشيزػػػة ضمػػػت السعػػػارؼ الرػػػيجلية 

اإلسالمية، أشبو بسػا نػخاه اآلف مػغ "أعسػاؿ العصػارة، كخبػخات العصػاريغ" إلػى أف ضيػخ 
العمساء في عرػر الشيزػة اإلسػالمية، فقػامػا بالجراسػات السشيجيػة، كأجػخكا التجػارب 

تذػػافات القائسػػة عمػػى البحػػث العمسيػػة، كاسػػتعسمػا األجيػػدة العمسيػػة، كتػصػػمػا إلػػى االك
كالتجخبة، كبيحا أصبحت )الريجلة( عمسًا لو كل مقػمات العمػع: السالحطػة، كالبحػث، 

 كالتجخبة.
 الشيزة الريجلية كعمساء الريجلة:

كؼيسػػا يمػػي نعػػخض بعػػس مطػػاىخ الشيزػػة الرػػيجلية، كنػػحكخ بعػػس مذػػاىيخ العمسػػاء 
 :الحيغ شاركػا في ىحا الجانب مغ الشيزة اإلسالمية

 أكاًل :
لقج تقجـ عمع الكيسياء تقجمًا عطيسًا، كذلظ نتيجة لسجيػػدات العػالع الذػييخ )جػابخ بػغ 
حيػػاف( الػػحؼ يعتبػػخ مػػغ أعطػػع عمسػػاء العػػالع فػػي جسيػػع العرػػػر، كلقػػج عػػخؼ العمسػػاء 

 قجره فدسػا "عمع الكيسياء" )عمع جابخ(.
شيتخيػػػظ، ككػػػاف )جػػػابخ بػػػغ حيػػػاف( أكؿ مػػػغ حّزػػػخ: حػػػامس الكبخيتيػػػظ، كحػػػامس ال

، كمػػػاء الػػػحىب. كأصػػػبح ليػػػحه الكيساكيػػػات  ككخبػنػػػات الرػػػػدا، ككخبػنػػػات البػتاسػػػيـػ
أىسيػة عطسػػى فػػي العرػػػر الحجيثػة، بػػل تكػػاد تكػػػف مػغ أسػػذ حزػػارة القػػخف التاسػػع 

 عذخ كالعذخيغ في الكيسياء، كالريجلة، كالدراعة، كالرشاعة.
 جارب الكيسيائية.كىػ أكؿ عالع كيسيائي استعسل السػازيغ الحداسة في الت
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كلقج ابتجع شخقًا أفادت كثيخًا في تحزيخ العقاقيخ كتشقيتيا كذلظ في عسميات )البمػػرة، 
 كالتخشيح، كالتقصيخ، كالترعيج( كغيخىا مغ األعساؿ اليامة الكيسيائية كالريجلية.

ككاف )جابخ بغ حياف( حخيرػًا عمػى إبػخاز أىسيػة التجػارب، كاتبػاع السػشيج التجخيبػي، 
أقػالػػو السػػأثػرة: "إف مػػغ كاجػػب السذػػتغل فػػي الكيسيػػاء، العسػػل كإجػػخاء التجػػارب، كمػػغ 

كإف السعخفة ال تحرل إال بيػا" كبيػحا يكػػف )جػابخ بػغ حيػاف( كمػغ بعػجه )مدػمسة بػغ 
أحسػػػج السجخيصػػػي( قػػػج سػػػبقا عمسػػػاء الغػػػخب بعػػػجة قػػػخكف فػػػي إخزػػػاع العمػػػع لمتجخبػػػة، 

 تجخبة.ككضع أسذ "السشيج العمسي" الحؼ يقـػ عمى ال
كألف )جابخ بغ حياف( العجيج مغ الكتب في الكيسياء كالريجلة مشيا كتاب )السػازيغ( 
ككتاب )سخ األسخار( ككتاب )الخػاص( ككتاب )الدسـػ كدفع مزارىا( كلقج تخجست 

 معطع كتبو إلى المغات األكربية، كضمت مخجعًا في جامعات أكربا لعجة قخكف.
 ثانيًا:

كالصبيػػة كالكيسيائيػػة بعػػج ذلػظ درجػػات أخػػخػ عمػػى يػػجؼ العػػالع  ارتقػت العمػػـػ الرػػيجلية
الذييخ )أبػ بكخ الخازؼ( الحؼ بخع في الصب كالريجلة كالكيسياء، كمغ مؤلفاتو كتػاب 
)السشرػرؼ( الحؼ أىجاه إلى السشرػر أميخ خخاساف، كالػحؼ تخجسػو إلػى الالتشيػة ؼيسػا 

ائية .. مشو بجامعػات أكربػا، حتػى بعج )جيخار الكخيسػني( كضمت تجرس األجداء الكيسي
 القخاف الدادس عذخ.

ككتػػػاب )الحػػػاكػ( كىػػػػ مػسػػػػػعة مػػػغ عذػػػخيغ جػػػدءًا، يبحػػػػث فػػػي كػػػل فػػػخكع الصػػػػب 
كالكيسياء، ككاف يجرس أيزًا في جامعات أكربا، بل إنو كاف أحػج الكتػب التدػعة التػي 

 كانت تجرس بكمية شب باريذ.
رائعػػػة، كىػػػي الجراسػػػة األكلػػػى التػػػي ككػػػاف مؤلفػػػو )الجػػػجرؼ كالحرػػػبة( دراسػػػة عمسيػػػة 

استصاعت أف تفخؽ بيغ تذخيز ىحيغ السخضيغ، كحتى تعخؼ ؾيسة الكتاب الصبية، 
، كىػػ مػغ أكائػل ٙٙٛٔ، سػشةٜٗٗٔفقج أعيج شبعو أربعيغ مػخة بالمغػة اإلنكميديػة بػيغ 
 الكتب التي أخخجتيا السصابع األكلى في العالع.

 ة مغ جمج الحيػاف.كىػ الحؼ اختخع خيػط الجخاحة السرشػع
كسا أنو قجـ العجيج السبتكخ مغ األدكية التي تعالج أمػخاض العيػػف، كالرػجر كاألمعػاء 

 كالسجارؼ البػلية.
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 ثالثًا:
خزػػعت األدكيػػة كالعالجػػات لجراسػػات مدتؽيزػػة عمػػى أيػػجؼ عمسػػاء األمػػة اإلسػػالمية 

الذييخ )ابغ في عرػر الشيزة اإلسالمية، ككاف مغ أبخز العامميغ في ىحا السيجاف 
سػػيشا ( الػػحؼ يعتبػػخ مػػغ أعطػػع العمسػػاء إلػػى عرػػخنا ىػػحا، ككتابػػو )القػػانػف( مػػغ أشػػيخ 
السؤلفات الصبية التػي سػجميا التػاريخ، كضمػت ىػحه السػسػػعة مخجعػًا لمصػب كالرػيجلة 
في كثيخ مغ بالد العالع الستحزػخ، حتػى أكائػل القػخف الثػامغ عذػخ، كلقػج بػجأت كتبػو 

الثاني عذخ، كذلظ بعس دارساتو أساسػًا لبػخامج التعمػيع الصبػي  تتخجع مشح أكئل القخف 
 كالريجلي في إسبانيا كفخندا كإيصاليا حتى الشرف األكؿ مغ القخف الثامغ عذخ.

كقػػػاـ )ابػػػغ البيصػػػار( كىػػػػ أكبػػػخ عمسػػػاء الشبػػػات مػػػغ العػػػخب، بجراسػػػات مػسػػػعة عمػػػى 
 الشباتات الصبية، كقاـ بإجخاء التجارب عمييا.

 رابعًا:
عمساء األمة اإلسالمية لمرشاعات الريجلية ، نتيجة ماقامػا بػو مػغ دراسػات فػي ميج 

 )فغ التجييد الجكائي(.
ككصػػف )أبػػػ مػػخكاف بػػغ زىػػخ( "قالبػػا" تػضػػع ؼيػػو السدػػاحيق، لتخػػخج أقخاصػػًا سػػيمة 

 التشاكؿ، كسا قاـ بجراسات لحفع العقاقيخ فكاف مغ أكائل الباحثيغ في ىحا الحقل..
عػػػخض مػػػػجد لجانػػػب مػػػغ جػانػػػب الشيزػػػة اإلسػػػالمية التػػػي عاشػػػيا )كبعػػج( .. فيػػػحا 

السدػػمسػف، لعػػجة قػػخكف، كذلػػظ عشػػجما تأصػػمت العقيػػجة فػػي نفػسػػيع ، كالنػػت األسػػباب 
 لعدائسيع ..

فعمى أثخ ضيػػر اإلسػالـ فػي الجديػخة العخبيػة، ضيػخت أمػة مدػمسة، تػػلى أمخىػا: سػيج 
 كسالمو عميػو كعمػى آلػو، كفػي أقػل الخسل كخاتع األنبياء كالسخسميغ )دمحم( صمػات هللا

عامػػًا كانػػت األمػػة اإلسػػالمية مػػغ اليشػػج كفػػارس شػػخقًا إلػػى السحػػيط األشمدػػي  ٓ٘مػػغ 
كشػػػساؿ إسػػػبانيا غخبػػػًا، كأصػػػبحت السجيشػػػة السشػػػػرة كالكػفػػػة كدمذػػػق كبغػػػجاد كالبرػػػخة 
كسػػسخقشج كالقيػػخكاف كالقػػاىخة كغخناشػػة كقخشبػػة كشميصمػػة مخاكػػد الحزػػارة ليػػحه األمػػة 

سػالمية، كانزػست إلػى ىػحه العػاصػع ؼيسػا بعػج عػاصػع أخػخػ إسػالمية: كاألسػػتانة اإل
 كالقدصشصيشية .



 292 

ك بمػػغ السدػػمسػف مػػغ السجنيػػة كالتقػػجـ كالحزػػارة درجػػة عطيسػػة لػػع يبمغيػػا شػػعب مػػػغ 
شػػػعػب األرض فػػػي مثػػػػل ىػػػحه الفتػػػػخة القرػػػيخة. كسػػػػا امتػػػجت حزػػػػارتيع عػػػجة قػػػػخكف 

شيزػػة العمسيػػة التػػي بمغتيػػا األمػػة اإلسػػالمية كأضػػاءت كػػل أرجػػاء السعسػػػرة، ككانػػت ال
األساس الحؼ قامت عميو الشيزة الحجيثة، كلػ أنرف السؤرخػف لقالػا: بأف الشيزة 
الحجيثة بجأت مشح الشيزة اإلسالمية كاستسخت في تصػر مترػل بحيػث يجػب اعتبػار 

ة حتػى الشيزة اإلسالمية كالشيزة األكربية جدءيغ مترميغ لمشيزػة الحجيثػة السدػتسخ 
 يػمشا ىحا.

( مػػػا تػػػداؿ مصخكحػػػة عمػػػى الفكػػػخ اإلندػػػاني  كليػػػحا فػػػإف )قزػػػية ترػػػحيح تػػػاريخ العمػػػـػ
عامػة، كالفكػػخ اإلسػػالمي خاصػػة ، كمػػغ الػاجػػب عمػى رجػػاؿ التػػاريخ الػػجفاع عػػغ ىػػحه 
القزػػػية بسػػػا يتػػػيح لمحقػػػائق التاريخيػػػة أف تطيػػػخ كتدػػػػد، كبسػػػا يتػػػيح لتػػػاريخ الحزػػػارة 

 الالئقة بيغ تاريخ الحزارات.. اإلسالمية أف يأخح مكانتو
)كختامػًا( آمػػل أف يكػػػف فػػي الحػػجيث عػػغ الحزػارة اإلسػػالمية مػػا يحفػػد اليسػػع، كيذػػج 
العػػدائع، كيقزػػػي عمػػى حالػػػة اليػػػأس كاالستدػػالـ كيػػػجفع السدػػػمسيغ جسيعػػًا إلػػػى العسػػػل 
الجاد، الخالز لػجو هللا الكخيع، حتى تأخح األمة اإلسالمية دكرىا في ركب الحزارة 

 تى تربح: أمة قائجة ال مقػدة، كمبتكخة ال مقمجة .. وهللا كلي التػفيق..كح
 ىػ ( ٜٖٛٔ) مجمة الجامعة اإلسالمية رمزاف 

================== 
 تاريخشا... ىل من الزخوري إعادة كتابتو ؟

 بقمع د / قاسع عبجه قاسع 
غ كىػجؼ الجراسػات التاريخ بسعشاه الػاسع ، نتاج لتػخاكع الفعػل اإلندػاني عمػى مػخ الػدم

التاريخية الحجيثة يشرب عمػى تحميػل عشاصػخ ىػحا التػخاكع كمكػناتػو ، سػعيا إلػى فيػع 
 الحاضخ كاستذخاؼ آفاؽ السدتقبل.

لػػػيذ ثسػػػة معشػػػى لمتعامػػػل مػػػع التػػػػاريخ بسفيػػػـػ الحكايػػػة كمشصػػػق الدػػػخد ، أك اعتبػػػػار 
اىي بيػا فػي مجػاؿ السعمػمات التاريخية ، حمية تدداف بيا الػخءكس الفارغػة ، كيػتع التبػ

الدػػػسخ ، أك كسػػػيمة يػػػتسكغ صػػػػاحبيا مػػػغ الفػػػػز فػػػػي مدػػػابقات الرػػػحف كالتمفديػػػػػف 
 فحدب.
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كلع تكغ ىحه أبجًا كضيفة التػاريخ مشػح بجايػة السعخفػة التاريخيػة التػي تػسػل بيػا اإلندػاف 
لسعخفػػة ذاتػػو ، إذ إف السعخفػػة التاريخيػػة كالخغبػػة فػػي معخفػػة الساضػػي تكػػاد تخقػػى إلػػى 

خيػػػدة لػػػجػ اإلندػػػاف ، عمػػػى مدػػػتػػ الجساعػػػة ، كعمػػػى مدػػػتػػ الفػػػخد عمػػػى مدػػػتػػ الغ
الدػاء ، فالتاريخ بسعشاه الػاسع ، ىػ قرة اإلنداف في الكػف ، كتفاعمػو مػع الصبيعػة 
عمى مخ الدماف ، كىػ في ىحا يذبو نيػخًا يتػجفق مػغ السشبػع إلػى السرػب ، مػغ بجايػة 

التػي لػع  -كػل تفاصػيل رحمػة اإلندػاف الػجػد اإلنداني حتى المحطة الخاىشػة ، يحسػل 
 عبخ الدماف. –تشتو بعج 

كمغ ىشا يبجك الدؤاؿ السصخكح سؤااًل ذا مذخكعية عمسية : ىػل ىشػاؾ ضػخكرة إلعػادة 
كتابػػة تاريخشػػا ? كربسػػا يكػػػف الػػتحفع الػحيػػج مػػغ جػػانبي أف الدػػؤاؿ يشبغػػي أف يكػػػف : 

 –أؼ إعادة تفديخه  –ءة تاريخشا ىل ىشاؾ ضخكرة إلعادة قخاءة تاريخشا ? إف إعادة قخا
 ىي التي يشبغي أف تكػف محاًل ليحا الدؤاؿ السيع في ترػرؼ .. 

كسػػأحاكؿ فػػي الرػػفحات كالدػػصػر التاليػػة أف أبػػيغ األسػػباب التػػي دعتشػػي إلػػى اقتػػخاح 
ىػػػحه الرػػػيغة لمدػػػؤاؿ ، كمػػػغ ناحيػػػة أخػػػخػ ، فػػػإف الدػػػؤاؿ يحسػػػل داللػػػة ضػػػسشية بػػػأف 

ثػػػخ مسػػػا يتعمػػػق بالساضػػػي ، فػػػشحغ نصػػػخح الدػػػؤاؿ بدػػػبب التػػػاريخ يتعمػػػق بالحاضػػػخ أك
 الطخكؼ التي تحيط بشا حاليا.

ىػػحا السػػجخل يػػؤدؼ بشػػا بالزػػخكرة إلػػى عػػجة أسػػئمة تتعمػػق بالبحػػث فػػي التػػاريخ العخبػػي 
كيػػف يسكػػغ التعامػػل ? ىػػل نعتبػػخه قرػػة تحكػػي لشػػا عػػغ الساضػػي السجيػػج عمػػى نحػػػ 

نترػػارات لػػع يكػػغ لشػػا ػ نحػػغ أبشػػػاء يجغػػجغ فيشػػا مذػػاعخ الدىػػػ الكاذبػػة بإنجػػػازات كا
 فزل في تحؿيقيا ?  –الحاضخ العخبي التعذ 

كىل نكتفي بقخاءة ىحا التاريخ مغ مشصمق نفدي تعػيزي يقػؿ : )نحغ كشا( في زمػغ 
 نكاد نعجد ؼيو عغ )أف نكػف( ? !!

 كىل يسكغ لمقخاءة الجدئية السبتدخة لتاريخ كل دكلة عخبيػة أف تغشػي عػغ إعػادة القػخاءة
عػػغ مفيػػـػ الكػػل العخبػػي ? أـ أف ىػػحه القػػخاءة الجدئيػػة تعبيػػخ كانعكػػاس لحالػػة التذػػخدـ 

 كالعجد العخبي في مػاجية العجكاف الرييػني كاألمخيكي عمى جبيات عجيجة ? 
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كىػػػػل ندتدػػػػمع لسػػػػا تذػػػػيعو )القػػػػخاءة الرػػػػييػنية( لتاريخشػػػػا كتػػػػاريخ الحزػػػػارة العخبيػػػػة 
التاريخية باألكىاـ األسصػرية كالغيبيات الجيشيػة اإلسالمية بالذكل الحؼ يخمط الحقائق 

 ? 
كيسكػػغ االستخسػػاؿ فػػي ىػػحه األسػػئمة كمػػا تفػػخع عشيػػا بالزػػخكرة إلػػى مػػا ال نيايػػة ، بيػػج 
أنشػػا يجػػب أف نتػقػػف قمػػياًل أمػػاـ حؿيقػػة ميسػػة مؤداىػػا أف التػػاريخ يحػػجث مػػخة كاحػػجة ، 

لجساعة اإلندانية بحاجػة إلػى كتتعجد السخات التي تتع فييا قخاءتو أك تفديخه ما دامت ا
تججيج كعييا بتاريخيا ، أؼ كعييا بحاتيا ، إذ إف األحجاث التاريخية ىػي السػادة الخػاـ 
التػي يتشاكليػػا السػؤرخ بسشيجػػو العمسػػي كأدكاتػو البحثيػػة ، لكػػي يفيسيػا كيحمػػل عشاصػػخىا 

 السخكبة ..
ة لألحجاث التاريخية، أما ما ندسيو )كتابة التاريخ( فيي في الػاقع عسمية تدجيل جدئي

سػاء كاف ىحا التدجيل قج تع في كتب السؤرخيغ كحػلياتيع ، أك فػي الػثػائق بأنػاعيػا 
السختمفة ، أك في الشقػػش كالسدػكػكات ، أك غيخىػا مػغ السرػادر التاريخيػة السعخكفػة 

.. 
كال يسكغ ألحج أف يدعع أف كل ما حػجث فػي التػاريخ قػج تػع تدػجيمو بالفعػل ، كمػغ ثػع 

ميسػػة السػػؤرخ ، أك الباحػػث فػػي التػػاريخ ، أف يحػػاكؿ اسػػتقخاء مرػػادره بذػػياداتيا  فػػإف
الجدئيػػػة السػػػتخداد صػػػػرة الحػػػادث مػػػغ ذمػػػة الساضػػػي ، كإعػػػادة بشائيػػػا بكػػػل الػسػػػائل 
السشيجيػػة أكاًل ، ثػػػع محاكلػػة الفيػػػع كالتفدػػيخ ثانيػػػًا ، كعشػػجما يرػػػل البحػػث إلػػػى نتيجػػػة 

أىػػجاؼ الجساعػػة اإلندػػانية فػػي الحاضػػخ  معيشػػة يسكػػغ اسػػتخجاـ حرػػاد البحػػث لخجمػػة
كالسدػػػتقبل ، ىػػػحه العسميػػػة ثالثيػػػة السخاحػػػل ىػػػي مػػػا ندػػػسيو قػػػخاءة التػػػاريخ أؼ تفدػػػيخه 

 كليدت كتابتو..
كمػػغ ىشػػػا يسكػػغ أف نفيػػػع الدػػبب فػػػي أف العرػػػر السختمفػػػة تذػػيج )قػػػخاءات مختمفػػػة( 

مة تتع )قػخاءة( ججيػجة لتاريخ الجساعة اإلندانية ، قبيمة أك شعبًا أك أمة ، ففي كل مخح
لمتاريخ تدمط فييا األضػاء عمى جػانب معيشة ، كعشاصخ محجدة مغ التاريخ ، يسكػغ 

 أف تداعج السجتسع عمى التعامل مع حاضخه بذكل أكثخ نجاحًا.. 
فقبػػل عرػػػر الجيسقخاشيػػة كاالشػػتخاكية مػػثاًل كػػاف التخكيػػد فػػي قػػخاءة التػػاريخ عمػػى دكر 

ًا لفكػػخة الحكػػع الفػػخدؼ ، كلكػػغ مػػا حػػجث بعػػج ذلػػظ ، ال القرػػخ، كدكر البصػػل ; تخسػػيخ
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سيسا بعج نياية الحخب العالسية الثانية ، كشػيػع األفكػار الجيسقخاشيػة كاالشػتخاكية ، أف 
بػػػجأ البحػػػث التػػػاريخي ييػػػتع بتدػػػميط الزػػػػء عمػػػى التػػػاريخ االجتسػػػاعي كدكر العسػػػاؿ 

خة حػػق الذػػعػب فػػي حكػػع كالفالحػػيغ ، كتػػػاريخ السػػجف ، كمػػا إلػػى ذلػػظ ; تكخيدػػًا لفكػػ
 نفديا بشفديا ..

كما حجث في العػالع العخبػي أثشػاء فتػخة الدػتيشيات كمػا بعػجىا ، حيػث تػع التخكيػد عمػى 
جػانب بعيشيا مغ تاريخ مرخ كالسشصقة العخبية تتعمق بالصبقػة العاممػة أك الفالحػيغ ، 

كالحخكػػات أك الصبقػات االجتساعيػػة بذػػكل عػاـ ، فزػػاًل عػػغ دراسػة األنذػػصة الذػػعبية 
كىحا كمو يسكغ أف يكػف مثااًل ثانيًا عمى تعجد القخاءات لمتاريخ الحؼ يخز  –الثػرية 

 شعبًا أك أمة مغ األمع في فتخات متعجدة مغ تاريخيا.
كإعادة قخاءة التاريخ ليدت تدكيخًا لمتاريخ بأؼ حاؿ مػغ األحػػاؿ ، كإنسػا ىػي تػأتي فػي 

اريخ ، باعتبػػػػاره مسارسػػػػة فكخيػػػػة فػػػػي خجمػػػػة سػػػػياؽ الػضيفػػػػة الثقاؼيػػػػة االجتساعيػػػػة لمتػػػػ
 الحاضخ ..

كمغ السيع أف نذيخ في ىحا الرػجد إلػى أف الجساعػات اإلندػانية ال يسكػغ أف تدػتسخ 
فػػػي االحتفػػػاظ بػػػأؼ مسارسػػػة ثقاؼيػػػة أك اجتساعيػػػة ، مػػػا لػػػع تكػػػغ ليػػػا فائػػػجة تعػػػػد عمػػػى 

 الجساعة بذكل إيجابي.
جؼ إلػى البحػث عػغ العشاصػخ التػي يشبغػي كبالتالي فإف عسميػة إعػادة قػخاءة التػاريخ تيػ

تدػميط الزػػء عمييػا لخجمػة الحاضػػخ ، كاستذػخاؼ آفػاؽ السدػتقبل ، كلػيذ السقرػػػد 
ىشػػا أف قػػخاءة التػػاريخ ػ أؼ تفدػػيخه ػ يسكػػغ أف تكػػػف عسميػػة تشبؤيػػة سػػاذجة ، كإنسػػا 
 السقرػد أف القخاءة السعادة لمتاريخ يسكغ أف تدمط الزػء عمى عشاصخ بعيشيػا تكػػف 
إليامػًا ، كحػػافدًا عمػى الفعػػل التػاريخي فػػي الحاضػخ كالسدػػتقبل ، كبعبػارة أخػػخػ تجعػػل 
مػػػغ السعخفػػػة التاريخيػػػة نػعػػػًا مػػػغ التػػػاريخ الحػػػافد الػػػحؼ يشذػػػط الفعػػػل لػػػجػ الجساعػػػة 

 اإلندانية ..
كربسػػا يتجدػػج ىػػحا ؼيسػػا فعمػػو السؤرخػػػف العػػخب أثشػػاء فتػػخة الحػػخكب الرػػميبية ، عشػػجما 

تػػاريخ القػػجس ، كفزػػل الجيػػاد كالسجاىػػجيغ ، كإعػػادة قػػخاءة تػػاريخ بػػجأت الكتابػػة عػػغ 
الدػػػيخة الشبػيػػػة كالسغػػػازؼ ، ثػػػع ضيػػػػر نسػػػط مػػػغ الكتابػػػة التاريخيػػػة يخكػػػد عمػػػى سػػػيخة 

 الدمصاف السجاىج مثل سيخة صالح الجيغ األيػبي.
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ىػػػحه القػػػخاءات الستعػػػجدة ، لمتػػػاريخ تذػػػكل فػػػي حؿيقػػػة األمػػػخ نطػػػخات فػػػي مػػػخآة الػػػحات 
لمتعػخؼ عمػى القدػسات كالسالمػح الثقاؼيػة كالحزػارية التػي يسكػغ أف تكػػػف  الحزػارية

ىاديػػًا إلػػى شخيػػق الفعػػل الحاضػػخ ، كعسميػػة إعػػادة القػػخاءة التػػي تتكػػخر كػػل حػػيغ ىػػي 
محػػاكالت معػػادة كمتعػػجدة لفيػػع الػػحات ، كىػػحا ىػػػ الدػػبب فػػي أف الذػػعػب تعيػػج قػػخاءة 

 تاريخيا أكثخ مغ مخة.
 تفديخ التاريخ : 

حيػػة أخػػخػ ، حخصػػت القػػػػ االسػػتعسارية كالغاصػػبة دائسػػًا عمػػى إعػػادة قػػخاءة كمػػغ نا
تاريخ الذعػب التي أخزعتيا ، بالذػكل الػحؼ يخػجـ أىػجافيا التدػمصية ، كمػغ األمػػر 
ذات الجاللة فػي ىػحا الدػياؽ أف االحػتالؿ الشػازؼ لفخندػا أثشػاء الحػخب العالسيػة الثانيػة 

سػػجارس الفخندػػية ، كسػػا أف الرػػيايشة فعمػػػا قػج حػػخص عمػػى تغييػػخ كتػػب التػػاريخ فػي ال
الذػػيء نفدػػو بعػػج نجػػاحيع السؤقػػت فػػي اغترػػاب األرض العخبيػػة فػػي فمدػػصيغ ، لقػػج 
أعػػػادكا )قػػػخاءة( التػػػاريخ العخبػػػي ، كالتػػػاريخ الفمدػػػصيشي خاصػػػة ، بالذػػػكل الػػػحؼ يغّيػػػب 

 الجكر العخبي ..
نية ، كإنسا كانػت تدكيػخًا كلكغ ىحه القخاءة لع تكغ تفديخًا لمتاريخ مغ كجية نطخ صييػ 

لتاريخ العخب كالفمدصيشييغ كالحزارة العخبية اإلسالمية بػجػو عػاـ ، مػغ أجػل تغييػب 
دكر الفمدػػصيشي ، كتبخيػػخ سػػخقة األرض بدػػخقة التػػاريخ كالتػػخاث ، كػػحلظ فػػإف إصػػخار 
اإلدارة الحاكسػػة فػػي الػاليػػات الستحػػجة األمخيكيػػة اآلف عمػػى تغييػػخ السشػػاىج الجراسػػية ، 

مغ بيشيا التاريخ بذكل خاص ، في إشار ما تدسيو إصالح العقػل العخبػي يسكػغ أف ك 
 يكذف لشا أىسية ىحه العسمية الستكخرة إلعادة قخاءة التاريخ. 

كقػػػج اسػػػتخجـ الرػػػيايشة قػػػخاءتيع الخاصػػػة لتػػػاريخ السشصقػػػة أداة فػػػي الرػػػخاع الدياسػػػي 
اختالقيػا كتخكيجيػا عػػغ  كالعدػكخؼ كالثقػافي ضػج العػػخب ، كسػا أف األسػاشيخ التػي تػػع

إسخائيل القجيسة قج ساعجت عمى تخسيخ بعس األكىاـ في أذىاف الييػد كأبشاء الغػخب 
األكربػػػي كاألمخيكػػػي عػػػغ العػػػخب كالسدػػػمسيغ كفمدػػػصيغ ، باعتبارىػػػا )حقػػػائق تاريخيػػػة( 

 تعصييع حقًا في أرض لع تكغ ليع يػمًا.
ات كمخاكػد البحػػث الجراسػية كليذ مغ قبيل السرادفة أف كخاسػي التػاريخ فػي الجامعػ

الغخبية ، كاألمخيكية مشيا برػفة خاصػة ، ضمػت تحػت الدػيصخة شػبو الكاممػة لمبػاحثيغ 
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كالسؤرخيغ الييػد حتى مشترف القخف العذخيغ عمى أقل تقجيخ ، ككاف الحراد السػخ 
ليحه الديصخة الرييػنية أف رسخت في أذىاف أبشاء الغخب صػرة سمبية تسامًا لمعػخب 

ج عمييا تخاث قػائع مشػح عرػخ الحػخكب الرػميبية ، يحسػل صػػرة سػمبية لمعػخب ، ساع
 كالسدمسيغ بػجو عاـ ..

كلع يكغ األمخ مجخد دعاية سيئة يسكغ عالجيػا بالسفػاـيع اإلعالميػة الدػصحية ، كسػا 
يطػػػػغ الجيابػػػػجة مػػػػغ أصػػػػحاب القػػػػخار ، كإنسػػػػا كػػػػاف قػػػػخاءة التػػػػاريخ لخجمػػػػة األىػػػػجاؼ 

قبمية ، كألف ىػحه القػخاءة تسػت بذػكل مشيجػي كمػجركس تشفيػحًا الرييػنية اآلنية كالسدػت
لػصػػية "ىختػػدؿ " بإحػػجاث أكبػػخ قػػجر مػػغ الزػػجة حػػػؿ القزػػية الييػديػػة )مػػغ خػػالؿ 
الفغ كالتاريخ ( فإنيا تخكت أثارىا الدمبية حتى في أكسػاط السػؤرخيغ العػخب ، كمازلشػا 

 نعاني مغ ىحه اآلثار حتى اآلف.
السػضػعية مػاتية تسامًا لديادة ىحه القخاءة الرػييػنية فػي  ككانت الطخكؼ التاريخية

دكائخ الغخب األكربي كاألمخيكي ، كانتقاؿ بعػس انعكاسػاتيا عمػى أفكػار كمفػاـيع نفػخ 
 مغ السؤرخيغ العخب )الحخفييغ(..

حؿيقػػػة أف عػػػجدًا مػػػغ السػػػؤرخيغ العػػػخب الفػػػاىسيغ قػػػج عسمػػػػا عمػػػى )تعخيػػػب( الجراسػػػة 
كػخ ، كفػي العقػػد األكلػى مػغ القػخف العذػخيغ ، لكػغ آذاف أكربػا التاريخية مشػح كقػت مب

كأمخيكا كانت مفتػحػة كراغبػة فػي االسػتساع إلػى القػخاءة الرػييػنية لمتػاريخ مشػح القػخف 
التاسػع عذػػخ ، ذلػػظ أف الفتػػخة التػػي نذػػط فييػا السؤرخػػػف العػػاممػف فػػي خجمػػة الحخكػػة 

األكربيػف كاألمخيكيػػف ، تحػت  الرييػنية جاءت في أعقاب فتخة نذط فييا السؤرخػف 
مطمة االستذخاؽ لجراسة تاريخ الحزارة العخبية اإلسالمية ، كتاريخ السدمسيغ كالعخب 
، انصالقػػا مػػغ ركح العػػجاء لمجكلػػة العثسانيػػة بدػػبب حػػخكب السػػػرة اليػنانيػػة التػػي تصػػػع 
اؾ فييػػػػا كثيػػػػخ مػػػػغ األكربيػػػػيغ كاألمػػػػخيكييغ لمقتػػػػاؿ إلػػػػى جانػػػػب اليػنػػػػانييغ ضػػػػج األتػػػػخ 

 العثسانييغ ، باعتبارىع أصحاب حزارة الغخب الكالسيكية.
)كبالسشاسػػبة كانػػت تمػػظ ىػػػي الفتػػخة التػػي ضيػػخت فييػػػا مػجػػة العػػجاء لمدػػامية ، كالتػػػي 
كانت مػجية ضج العخب كالسدمسيغ كالييػد ، ثػع حػلتيػا الجعايػة الرػييػنية إلػى أداة 

 ابتداز لرالح الحخكة الرييػنية(. 
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ىحه الفتخة سػيجج أف البحػػث كالجراسػات التاريخيػة التػي خخجػت فػي كالشاضخ في تخاث 
ىػػحه الفتػػخة ، كانػػت فػػي الغالػػب األعػػع نػعػػًا مػػغ القػػخاءة االنتقاميػػة التػػي تحػػخض أبشػػاء 
الغػػػخب ضػػػج السدػػػمسيغ ، كالعػػػخب بذػػػكل عػػػاـ ، ككانػػػت تمػػػظ فخصػػػة ذىبيػػػة لػػػع يتػػػػاف 

خي الفتػػػخة االسػػػتعسارية السؤرخػػػف الرػػػيايشة فػػػي اسػػػتغالليا ، كالدػػػيخ عمػػػى نيػػػج مػػػؤر 
 األكربية في قخاءة أك تفديخ تاريخ الحزارة العخبية اإلسالمية.

كمغ ناحية أخخػ كانت الطخكؼ التاريخية السػضػعية مػاتية لمقػخاءة الرػييػنية ألف 
الجراسػػات التاريخيػػة العخبيػػة الحجيثػػة كانػػت ال تػػداؿ فخخػػًا مػػغ أفػػخاخ الجراسػػة التاريخيػػة 

 –رؤساء قدع التاريخ بالجامعػة السرػخية ػ أكلػى الجامعػات العخبيػة  األكربية ، إذ كاف
ـ ككاف شبيعيًا أف تدػػد السفػاـيع التاريخيػة مػغ كجيػة ٖٜٙٔمغ األكربييغ حتى سشة 

نطػػخ السػػؤرخيغ األكربيػػيغ فػػي الجراسػػػات التاريخيػػة العخبيػػة الشاشػػئة ، ككانػػت الشتيجػػػة 
ف أكربيػة كأمخيكيػة معاديػة ، أك مشحػازة فػي الحتسية أنشا صخنا نقخأ التاريخ العخبي بعيػػ 

 أحدغ األحػاؿ.
ىحه الحؿيقة التػي نعخفيػا ىػي التػي اسػتػجبت شػخح الدػؤاؿ حػػؿ ضػخكرة إعػادة قػخاءة 

 تاريخشا أك إعادة تفديخه مغ مشطػر عخبي.
 

 تعخيب الجراسات التاريخية :
الفكػػػخ  كربسػػػا يكػػػػف مػػػغ السشاسػػػب أف نحػػػاكؿ الشطػػػخ إلػػػى السذػػػيج الحػػػالي فػػػي مجػػػاؿ

التػاريخي العخبػي قبػػل الخػػض فػػي تفاصػيل اإلجابػػة عػغ الدػػؤاؿ الػحؼ يذػػي بػأف ثسػػة 
أزمة تكسػغ كراء الدػؤاؿ ، فقػج مػخ البحػث التػاريخي العخبػي ، بتصػػرات كثيػخة مشػح بػجأ 
األجانب كالجراسات التاريخية في جامعة القاىخة قبل ما يديج عمى ثالثة أرباع القػخف ، 

خيغ السرػػػخييغ كالعػػػخب الػػػخكاد بتعخيػػػب الجراسػػػة التاريخيػػػة ، فقػػػج قػػػاـ عػػػجد مػػػغ السػػػؤر 
كتخخجت أعػجاد كبيػخة مػغ البػاحثيغ العػخب لػع يمبثػػا أف أسدػػا األقدػاـ األكاديسيػة فػي 
الجامعات العخبية ، التي تػالت في الطيػر في شتى أرجاء الػشغ العخبي ، كتكاثخت 

 ر الفكخ التاريخي العخبي.الجراسات كالبحػث التي حققت قجرًا متػازنًا مغ تصػ 
كقج أدت ىحه الديادة الكسية إلى تغيخ نػعي ككيفي في مجاؿ الجراسات العخبية حقػًا ، 
كلكػػػغ ركح التفػػػػخؽ كعػػػػجـ التشدػػػيق كغيػػػػاب مذػػػػخكع عخبػػػي متكامػػػػل إلصػػػػجار الكتػػػػب 
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كالسػسػعات التي تحسل القخاءة العخبيػة لمتػاريخ ، حالػت دكف اإلفػادة الكاممػة مػغ ىػحه 
 الكسية كالتغيخ الشػعي الشدبي. الديادة

كالسشصقة العخبية حافمة بأقداـ التاريخ ، كسا أف أعجادًا متدايجة مػغ الجسعيػات السيتسػة 
بالجراسػػات كالبحػػػث التاريخيػػة قػػج نبتػػت عمػػى أرض الػاقػػع األكػػاديسي العخبػػي ، كىػػحه 

يػػب نقصػػة إيجابيػػة يجػػب أف نزػػعيا فػػي الحدػػباف ، كمػػغ ناحيػػة أخػػخػ فػػإف عسميػػة تعخ 
الجراسػػات التاريخيػػة فػػي العػػالع العخبػػي تسػػت أحيانػػًا بشجػػاح كبيػػخ فػػي بعػػس الفػػخكع ، 
كبشجػػاح جدئػػي فػػي فػػخكع أخػػخػ ، عمػػى حػػيغ بقيػػت فػػخكع قميمػػة أسػػيخة تسامػػًا لمسفػػاـيع 

 األمخيكي..  –كالسرصمحات كالسشطػر األكربي 
لحؿيقػة الػضيفػة كىحه نقصة إيجابية ثانية كحلظ ، فإف عػجد السػؤرخيغ العػخب الفػاىسيغ 

الثقاؼية االجتساعية لمجراسة التاريخية يدداد بذكل مصػخد ، كىػحه نقصػة إيجابيػة ثالثػة ، 
فزاًل عغ أف البحػث كالجراسػات التاريخيػة التػي قػاـ بيػا السؤرخػػف العػخب قػج نجحػت 
إلى حج ما في إحجاث شػخخ فػي الرػػرة التػي رسػستيا القػخاءة الرػييػنية االستذػخاؾية 

خب كالحزارة العخبية ، كىحه نقصػة إيجابيػة رابعػة ، كاألىػع مػغ ىػحا كمػو أف لتاريخ الع
عجدًا متدايػجًا مػغ السػؤرخيغ السدػمسيغ كالعػخب قػج نجحػػا فػي كدػخ االحتكػار الييػػدؼ 
الرػػييػني لجراسػػة الحزػػارة العخبيػػة اإلسػػالمية فػػي الجامعػػات األكربيػػة كاألمخيكيػػة ، 

 كىحه نقصة إيجابية خامدة.
اإليجابيػة فػي السذػيج ، كغيخىػا ال تشفػي كجػػد الشقػاط الدػمبية الستسثمػة فػي  ىحه الشقػاط

سػػػػيادة السفيػػػػػـػ األكربػػػػي فػػػػػي تقدػػػػيع العرػػػػػػر التاريخيػػػػة حتػػػػػى اآلف ، كفػػػػي تدػػػػػمط 
السرصمحات األكربية التي تخجـ القخاءة األكركبية التي ترصجـ بالزخكرة مع القػخاءة 

سائل أعجاد البػاحثيغ كالسػؤرخيغ العػخب ، العخبية لمتاريخ العخبي ، فزاًل عغ تخمف ك 
 كضآلة السػارد السالية السخررة لتعميسيع ..

كمغ ناحية أخخػ ، فػإف الخرػػمة القائسػة بػيغ معطػع الحكػاـ العػخب كالبحػث العمسػي 
كأىمو ، قج جعمت مدألة البحث العمسي مدألة مطيخية شكمية في كثيخ مغ األحيػاف ، 

اء في ذلظ بصبيعة الحاؿ ، انطخ إلى ميدانيات البحػث كلع يكغ البحث التاريخي استثش
العمسي في العالع العخبي ، كقارنيا بسيدانية البحث العمسي في دكلػة الكيػاف الرػييػني 
مػػػثال ..كمثمسػػػا يفتقػػػخ العػػػخب حاليػػػًا إلػػػى التشدػػػيق فػػػي كثيػػػخ مػػػغ أمػػػػر حيػػػاتيع عمػػػى 
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جعميػػػع يتػػػػاركف فػػػي  السدػػػتػيات الدياسػػػية كاالقترػػػادية كالعدػػػكخية ، كبالذػػػكل الػػػحؼ
الػػخكغ السطمػػع مػػغ العػػالع، غيػػخ أنيػػع ال يدالػػػف أسػػخػ التػػػاريخ القصخيػػة كالسحميػػة التػػي 
تعكذ كاقعيع الدياسػي السفكػظ ، كحػاؿ التذػخذـ التػي يعػانػف مشيػا مػغ جيػة كتكخسػو 

 مغ جية أخخػ.
ا كمغ ىشا فإف اإلجابة عغ الدؤاؿ السصػخكح : ىػل ىشػاؾ ضػخكرة إلعػادة كتابػة تاريخشػ
? تكػف باإليجاب حتسًا إذ إف ما تع إنجازه قج تحقػق بجيػػد فخديػة فػي غالػب األحػػاؿ 
، كلع تكغ تدانج ىحه السبادرات الفخدية جيػد مؤسدية عامة فػي كثيػخ مػغ األحيػاف ، 
كىػػ مػػا أدػ بالزػخكرة إلػػى عػجـ تػػػافخ الذػػخكط الالزمػة لػجػػػد )قػخاءة عخبيػػة لمتػػاريخ 

 العخبي( حتى اآلف ..
أف الفتخة التي تستج مغ العقػد األكلى مغ القخف العذخيغ حتى اآلف قج شيجت صحيح 

تصػػػرًا كسيػػًا كبيػػخًا ، بيػػج أف ىػػحا التصػػػر الكسػػي لػػع يكػػغ يػازيػػو تصػػػر كيفػػي مشاسػػب ، 
كىػػػ مػػا يعشػػي أنػػو ال تػجػػج حتػػى اآلف مػػجارس عخبيػػة ، أك حتػػى اتجاىػػات فػػي الفكػػخ 

جػػػازات الفكػػػخ التػػػاريخي الغخبػػػي كمجارسػػػو التػػػاريخي ، كمػػػا زلشػػػا نعػػػير عالػػػة عمػػػى إن
 كاتجاىاتو حتى اآلف.

كحػػيغ ضيػػخت مجسػعػػة مػػغ السػػؤرخيغ العػػخب تدػػيخ عمػػى ىػػجؼ مجرسػػة ليػبمػػػد فػػػف 
رانكػة األلسػػاني الرػارمة الخاليػػة مػغ الخيػػاؿ نافدػتيا جساعػػة ندػبت نفدػػيا إلػى الفكػػخ 

جرسة البػرجػازية الساركدي ، كنطخيات التفديخ السادؼ ، عمى حيغ لحق آخخكف بالس
 التي يسثميا اإلنجميدؼ )آرنػلج تػيشبي( .

كعمػػػى الػػػخغع مػػػغ أف البحػػػث التػػػاريخي قػػػج حقػػػق قػػػجرًا معقػػػػاًل مػػػغ التقػػػجـ الشدػػػبي فػػػي 
الشرف األكؿ مغ القخف العذخيغ ، فإف التخاجػع بػجأ مػخة أخػخػ فػي الخبػع األخيػخ مػغ 

 ىحا القخف ، كألسباب كثيخة ال يتدع السجاؿ ليا..
ع البحػػػػػث التػػػػػاريخي ضػػػػػسغ تخاجعػػػػػات كثيػػػػػخة فػػػػػي العػػػػػالع العخبػػػػػي ، كإف ضمػػػػػت تخاجػػػػػ

 مجسػعات مغ السؤرخيغ الفخادػ ، كمخاكد البحػث ، تحاكؿ الدباحة ضج التيار.
كعمى الخغع مػغ أف السقارنػة بػيغ األكضػاع فػي خسدػيشيات القػخف العذػخيغ كاألكضػاع 

ػعي ، فإف ما يحقق إعػادة قػخاءة اآلف في مجاؿ الجراسات التاريخية كالتقجـ الكسي كالش
تاريخشػػا مػػغ شػػخكط لػػع تتػػػافخ حتػػى اآلف ، كلدػػت أضػػغ أف األمػػخ مدػػتحيل أك حتػػى 
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صعب ، ذلػظ ألنشػا نستمػظ السقػمػات كالذػخكط الالزمػة لتحقيػق ذلػظ ، كلكششػا ال نسمػظ 
التشديق الجساعي عمى مدتػػ العالع العخبي مغ ناحية ، كنفتقخ إلى اإلدارة الدياسػية 

 ي تػفخ الذخكط الرحية لمبحث العمسي مغ ناحية أخخػ..الت
كعمػػى الػػخغع مػػغ أف مؤسدػػػات أىميػػة كثيػػخة تحػػاكؿ إذكػػػاء العسػػل الثقػػافي فػػي الػػػػشغ 
العخبي فإف نذاشيا يكػاد يكػػف محرػػرًا فػي نصػاؽ األدب كالشقػج كالجرسػات األدبيػة ، 

ذ سػػػمبيًا عمػػػى كسػػػا أف االسػػػتبجاد الدياسػػػي الػػػحؼ تعػػػاني مشػػػو الذػػػعػب العخبيػػػة انعكػػػ
الحخية الفكخية ، كلع يكغ البحث التاريخي استثشاء فػي ذلػظ بصبيعػة الحػاؿ ، كالسدػألة 
ال تحتاج إلى جيج السقاتميغ بقجر ما تحتػاج إلػى صػبخ العمسػاء ، كلشػا ؼيسػا حػجث فػي 

 مجاؿ الجراسات العثسانية أسػة.
 دفاع الحزارة اإلسالمية: 

خاءة تاريخشػا حؿيقػة مؤداىػا أف خصػػات ميسػة قػج كربسا يداعجنا عمػى الػجعػة إلعػادة قػ
تسػت بالفعػل فػي ىػحا السجػاؿ فػػي دراسػة بعػس جػانػب الحزػارة العخبيػة اإلسػػالمية ، 
كبعػس فتػخات تػاريخ السدػػمسيغ ، فزػاًل عػغ القػخاءة الشاجحػػة لفتػخات ميسػة فػي تػػاريح 
العػػخب الحػػجيث كالسعاصػػخ، كقػػج أسػػيع مؤرخػػػف مدػػمسػف كعػػخب كثيػػخكف فػػي إعػػادة 
 قخاءة التاريخ اإلسالمي بالجرجة التي أحجثت صجعًا في الخؤية الغخبية ليحا التاريخ .

ككجػػػػجت مخاجعػػػػات كثيػػػػخة لعػػػػجد مػػػػغ الُسدػػػػّمسات التػػػػي كانػػػػت راسػػػػخة بذػػػػأف التػػػػاريخ 
اإلسػػػالمي كالحزػػػارة اإلسػػػالمية بالفعػػػل ، كلكػػػغ اليجػػػـػ العشيػػػف مػػػغ جانػػػب الػػػجكائخ 

كالسدػػػمسيغ كالعػػػخب يدػػػتجعي جيػػػجًا أكثػػػخ قػػػػة الرػػػييػنية كاإلمبخياليػػػة عمػػػى اإلسػػػالـ 
 كمثابخة إلعادة قخاءة أك تفديخ التاريخ اإلسالمي .

كىشػػا يشبغػػػي أف نذػػػيخ إلػػػى أنشػػا لدػػػشا بحاجػػػة إلػػػى قػػخاءة تبخيخيػػػة ، أك دفاعيػػػة لمتػػػاريخ 
اإلسػػػالمي أك تػػػاريخ الحزػػػارة العخبيػػػة اإلسػػػالمية ، كسػػػا أنشػػػا لدػػػشا بحاجػػػة إلػػػى قػػػخاءة 

د التاريخ اإلسالمي مغ شابعو البذخؼ ، كتحاكؿ أف تجعمو نػعًا مػغ بعيػف كردية تجخ 
الفعاليات اإللييػة ، فقػج كػاف السدػمسػف األكائػل بذػخًا مثػل سػائخ البذػخ ، كلكػشيع كػانػا 
أصػػحاب مخجعيػػة تسثػػل قػػػاـ حزػػارتيع ، كعمييػػا مػػجار حيػػاتيع ، كيجػػب إعػػادة قػػخاءة 

مخجعيات أخخػ لع يكغ أصحاب  تاريخييع في ضػء ىحه السخجعية ، كليذ في ضػء
 ىحه الحزارة يعخفػف عشيا شيئًا ، كسا أنيا ليدت ممدمة لشا في حاضخنا بذيء.
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كيتسثػػل خصػػخ القػػخاءة التبخيخيػػة أك الجفاعيػػة ، لمتػػاريخ اإلسػػالمي فػػي أنيػػا تترػػػر أف 
الحزػػارة العخبيػػة اإلسػػالمية كانػػت حزػػارة أحاديػػة الجانػػب ، كىػػػ أمػػخ ال يسكػػغ أف 

حًا مغ ناحية ، كسا أنػو يعيػق فيسشػا لتاريخشػا مػغ ناحيػة أخػخػ، فقػج كانػت يكػف صحي
الحزارة العخبية اإلسالمية حزارة متعجدة الجػانب ، حققػت الكثيػخ مػغ اإلنجػازات ، 
كحفمت بالعجيج مغ الدمبيات، شأف كل حزارات البذػخ ، كلكشيػا فػي التحميػل األخيػخ 

ا لكػل األجشػاس كالػجيانات فأفػادت مػشيع كانت حزػارة إندػانية الصػابع ، فتحػت ذراعييػ
 كأفادتيع ..

كربسػػا يكػػػف ىػػحا ىػػػ الدػػبب فػػي أف ىػػحه الحزػػارة ىػػي األشػػػؿ عسػػخًا بػػيغ حزػػارات 
البذػػػخ ، كاألكسػػػع فػػػي مػػػجاىا الجغخافػػػي ، كسػػػا أف مخاكػػػد الثقػػػل فييػػػا تشقمػػػت بػػػيغ كػػػل 

حسػل خصػخًا آخػػخ األقػاليع الحزػارية القجيسػة فػػي العػالع ، كػحلظ فػإف القػػخاءة التبخيخيػة ت
ىػػػػػ اإلحدػػػػاس بالجكنيػػػػة الحزػػػػارية إزاء اآلخػػػػخ الػػػػحؼ ييػػػػاجع حزػػػػارتشا كتاريخشػػػػا ، 

 كاإلحداس بالجكنية يعيق القخاءة الػاعية لمتاريخ عمى أؼ حاؿ.
 ىػٕٚٗٔالسرجر : مجمة العخبي الكػيتية ، عجد ربيع األكؿ سشة 
============== 
 متى ندج ىحه الثغخة؟  

 مرصفى الدباعي* )الذبكة اإلسالمية(
مػغ شػالع تػػاريخ اإلسػالـ مشػػح بعػث هللا بػػو دمحمًا صػمى هللا عميػػو كسػمع حتػػى اليػـػ يػػخػ 
ضاىخة كاضحة كل الػضػح كىي أف اإلسالـ ما بخح يخػػض معػارؾ متعػجدة الشػػاحي 
تدتيجؼ القزاء عميو أك تذػييو أك صخؼ السدػمسيغ عشػو، كىػحه السعػارؾ تتدػع مػغ 

تشطػػػيع كالكيػػػج السحكػػػع كسػػػا تتدػػػع مػػػغ جيػػػة السدػػػمسيغ بػػػالبخاءة جيػػػة أعجائػػػو بالجقػػػة كال
كالغفمة عغ ىحه السؤامخات كالجفاع العفػؼ دكف إعجاد سابق أك ىجـػ مزاد، كلػال أف 
اإلسالـ ديغ هللا الحؼ تكفل بحفطو لكانت بعس مؤامخات أعجائػو كاؼيػة لمقزػاء عميػو 

 كمحػ أثخه. 
سالـ تمبذ فػي كػل عرػخ لبػسػيا، فيػي حػيغ كمغ الػاضح أف السؤامخات العجائية لإل

يكػػػػف السدػػػمسػف أقػيػػػاء تأخػػػح شخيػػػق التيػػػجيع الفكػػػخؼ كالخمقػػػي كاالجتسػػػاعي، كحػػػيغ 
يكػنػف ضعفاء تتخح شخيػق الحػخب كالتجسػع كتدػتيجؼ اإلبػادة كاإلفشػاء، فػإذا عجػدت 
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شخيق الحخب عغ تحقيق أىجافيا انقمبػت إلػى شخيػق فكػخؼ خػجاع تدػتيػؼ الغػافميغ أك 
غفميغ، فيشبت لإلسالـ في داخل أسػاره نابتة تشحخؼ شيئًا فذيئًا عغ عقيجة اإلسالـ الس

الدػػسحة السذػػخقة السحػػخرة حتػػى تشتيػػي إلػػى عقائػػج كأفكػػار تخػػالف السبػػادغ األساسػػية 
لإلسػػالـ، كتحقػػق األىػػجاؼ الخئيدػػية التػػي يدػػعى إلييػػا أعػػجاؤه مػػغ حيػػث يبػػجك أنيػػع ال 

 ع. عالقة ليع بيحا التخخيب كالتيجي
كندػػؽ مػػثاًل آخػػخ عمػػى يقطػة أعػػجاء اإلسػػالـ كإحكػػاـ السػؤامخات عميػػو، كىػػػ اسػػتغالؿ 
الخالؼ الحؼ كقع في صجر اإلسالـ بيغ الرحابة رضػاف هللا عمػييع حػػؿ الخالفػة، 
إف مثمػػو يقػػع فػػي كػػل أمػػة كفػػي كػػل عرػػخ، كلكشػػا لػػع نػػخ أمػػة مػػغ األمػػع غيخنػػا عشيػػت 

 ًا!.. بإثارة مثل ىحا الخالؼ أربعة عذخ قخن
إف السؤامخة تبجأ مػغ الييػػدؼ السػاكخ عبػج هللا بػغ سػبأ ثػع يتمقفيػا قػادة الفػخس الػثشيػػف 
الػػػحيغ خمػػػز اإلسػػػالـ شػػػعػبيع مػػػغ حكسيػػػع الطػػػالع كعقيػػػجتيع الػثشيػػػة، كفػػػتح عقػليػػػا 
كعيػنيا لخؤية الشػر كالتعخؼ عمى الحق، فيؤالء حيغ انيدمػا أمػاـ الجػير اإلسػالمي 

مة لالنتقػاـ مػغ ىػؤالء السحػػخريغ إال أف يذػػىػا سػسعتيع كسػػيختيع السشقػح لػع يجػجكا كسػػي
في بث األخبار الكاذبة عشيع مسا يدرؼ بسكانتيع حقػًا لػػ صػحت ىػحه األخبػار، كمسػا 
يحػػط مػػغ شػػأف ىػػحا الػػجيغ كحزػػارتو إذ كػػاف ىػػؤالء حسمتػػو كقػػادة جيػشػػو، كلػػيذ أدؿ 

الحزػارة اإلسػػالمية  عمػى ذلػػظ مػغ أف نقسػػة أكلئػظ الحاقػػجيغ قػج انرػػبت عمػى مفػػاخخ
عمسػػػًا كحكسػػػًا كؾيػػػادة، أؼ عمػػػى جسيػػػع القػػػادة العدػػػكخييغ الػػػحيغ كػػػانػا يػجيػػػػف ىػػػحه 
الحسػػالت التحخيخيػػة، كعمػػى عمسػػائيع الػػحيغ نذػػخكا عمػػع اإلسػػالـ كشػػخيعتو كأدكا أمانػػة 
العمع إلى مغ بعػجىع بتجػخد ال يعػخؼ أكلئػظ الحاقػجكف لػو مثػياًل فػي تػاريخيع أك تػاريخ 

 غيخىع. 
ج حرل ىحا كمو كأثخ أثػخًا بالغػًا فػي تذػتيت كمسػة السدػمسيغ ككىػغ قػػتيع ؼيسػا بعػج، لق

ككاف الطغ أف يعي السخمرػف السثقفػف مغ السدمسيغ في ىػحا العرػخ ىػحه الػجركس 
السؤلسة، كلكغ األسف أف كثيخًا مغ ىؤالء لع يسدػكػا القمػع ليخفعػػا أمتشػا مػغ حزػيس 

ياديغ العمع كالقػة كالحزارة، بػل أعادكىػا جحعػة مػغ الجيالة كالتأخخ، كليجفعػىا إلى م
ججيج، فاقترخت كل كتاباتيع كأقاصيريع عمى ترػيخ الخالؼ القػجيع بأسػمػب يديػج 
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في الفخقة، كيؤجج نار الزغائغ، كيذست أعجاء اإلسالـ بشا، كيحقػق ليػع أىػجافيع فػي 
 كالتقػػ. مشعشا مغ االلتقاء مغ ججيج عمى الحب كالخيخ كالتعاكف عمى البخ 

كلػػػ سػػألت ىػػؤالء الػػحيغ يديػػػجكف الشػػار اشػػتعااًل، ؼػػيع ىػػػحا الجيػػج الزػػائع? كؼػػيع ىػػػحه 
السدػػػاعي التػػػي تميػػػي أمتشػػػا عػػػغ بشػػػاء السجػػػج مػػػغ ججيػػػج كعػػػغ تحخيػػػخ أكشانيػػػا مػػػغ 
االسػػػتعسار كآثػػػاره، كتسكػػػغ االسػػػتعسار الججيػػػج أف يػػػتسع رسػػػالة االسػػػتعسار القػػػجيع فػػػي 

مػلة دكف تجسعيا ككحجتيا? كلػ سألتيع ؼيع ىحا كمو لسػا إذالليا كاستالب خيخاتيا كالحي
كاف جػابيع إال جػاب كاحج: إنشا نجافع عغ حق سمب مػغ أصػحابو!.. ىػل فػي تػاريخ 
العػالع كمػػو أف أمػػة شػػغمت بشػداع بػػيغ أجػػجادىا مزػػى مشػػح أربعػة عذػػخ قخنػػًا كقػػج انتيػػػا 

مفػف? ىػل فػي العػالع اليػـػ إلى ذمة هللا كىػ كحجه الحؼ يحكع بيشيع ؼيسا كانػا ؼيو يخت
أمػة تحتػػـخ نفدػػيا كتغػػار عمػى كخامتيػػا تذػػغل بخػػالؼ عفػى عميػػو الدمػػاف عػػغ أخصػػار 

 محجقة بيا مغ كل مكاف? 
ىػػػحه بعػػػس األمثمػػػة عمػػػى يقطػػػة أعػػػجائشا كسػػػيخىع عمػػػى إحكػػػاـ السػػػؤامخات عمػػػى أمتشػػػا 

ػاشػف التػي كشخيعتشا كتاريخشا، كغفمتشػا نحػغ عػغ ذلػظ كمػو، كاندػياقشا مػع األىػػاء كالع
يعػػػخؼ أعػػػجاؤنا كيػػػف يثيخكنيػػػا فػػػي كػػػل عرػػػخ بسػػػا يالئػػػع ركح العرػػػخ كمقتزػػػيات 

 مرالح أكلئظ األعجاء.. 
تخػ، لػع فػاض تػاريخ اإلسػالـ بيػحه الطػاىخة السؤلسػة: يقطػة أعجائػو كدأبيػع عمػى حبػظ 
السػؤامخات لتيجيسػػو، كغفمػػة أبشائػػو عػػغ ذلػػظ كمػو فػػال يذػػعخكف بػػالخصخ إال بعػػج أف يقػػع 

، كبعػػج أف تػػشيكيع الجيػػػد فػػي دفعػػو كتقميػػل أخصػػاره? أىػػػ ناشػػئ مػػغ بػػخاءة بيػػع فعػػالً 
اإلسالـ كخبث أعجائو? أـ ىػ ناشئ مغ شبيعة الخيخ كشبيعة الذخ في كل زماف? أـ 
ىػي شبيعػة العرػػر الساضػية التػي لػػع تكػغ تػتقغ كسػائل اكتذػاؼ السػؤامخات كالجػػخائع 

 آف األكاف ألف تقػػػـػ فيشػػػا مجػػػامع كالخيانػػػات? قػػػج يكػػػػف مػػػغ ىػػػحه األمػػػػر كميػػػا، فيػػػال
كمؤسدات لتتبع آثار السؤامخات كأىجافيا ككسائل تشفيحىا، كسػا تقػـػ فػي كػل دكلػة مػغ 
 دكلشا اآلف دكائخ لتتبع آثار السؤامخات الدياسية كالعدكخية عمى أكشانيا كشعػبيا? 

اريخ، كال يحتخمشػا إف استسخارنا في ىحه الغفمة جخيسة ال يغفخىا هللا، كال يعػحرنا فييػا التػ
معيا األحفاد، كلػ أف دكلة إسالمية خررػت عذػخ ميدانيتيػا لفزػح ىػحه السػؤامخات 
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لكػػاف أعطػػع شػػخؼ فػػي تػػاريخ اإلندػػانية: شػػخؼ القزػػاء عمػػى الذػػخ الستػػخبز بػػالخيخ 
 تخبرًا يؤدؼ إلى شقاء اإلندانية كدمارىا. 

مسػػػغ ال يتػػػاجخكف كىػػل لشػػػا أف نشػػػادؼ جسيػػػع عقػػػالء السدػػػمسيغ كمفكػػخييع ككتػػػابيع ػ 
بالخالفػات السحىبيػة ػ بػأف يمتقػػا مػغ ججيػج عمػى كمسػة سػػاء: أف يػجفشػا آثػار الساضػي 
كمػػػو، كأف يعسمػػػػا عمػػػى مػػػا يػػػجفع عػػػغ أمػػػتيع األخصػػػار السحجقػػػة بيػػػع مػػػغ كػػػل مكػػػاف، 
متعػػاكنيغ برػػػجؽ كإخػػػالص، تعػػػاكف الػػػحيغ ال تعػػخؼ األىػػػػاء إلػػػى قمػػػػبيع سػػػبياًل، كال 

حًا، كأف يجعمػػػا قػػجكتيع دمحمًا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع، كىػػجفيع الجسػػائذ إلػػى عقػػػليع مشفػػ
تخميز السدمسيغ مغ أكزارىع كأغالليع، كتبميغ رسالة اإلسالـ كنذخ ىجايتو كنػػره فػي 

 العالسيغ، حتى ال تكػف فتشة كيكػف الجيغ كمو هلل? الميع إنشا بمغشا فاشيج.. 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جد التاسع.* )حزارة اإلسالـ( الع
============= 

 السجارس الشعامية في عيج الدالجقة
 أكاًل : نذأتيا :

أختمف السؤرخػف كأىل العمع حػؿ بجاية نذأة السجرسة اإلسالمية، فسشيع مغ قػاؿ أنيػا 
كمػشيع مػغ قػاؿ  ىٜ٘ٗضيخت في عيج نطاـ السمظ الحؼ أنذأ السجرسة الشطامية سػشة 

، كلكػػػػغ بػػػػالخجػع إلػػػػى السرػػػػادر كالكتػػػػب إنيػػػػا كانػػػػت قػػػػج ضيػػػػخت قبػػػػل ذلػػػػظ بكثيػػػػخ
فػي أكاخػخ القػخف الثػاني كأكائػل  افالستخررة نجج أف السجرسة في أكؿ ضيػػر ليػا كػ

القػػخف الثالػػث اليجػػخؼ كىػػحه السجرسػػة ىػػي مجرسػػة اإلمػػاـ أبػػي حفػػز الفؿيػػو البخػػارؼ 
 "  ىٕٓٚ - ىٓ٘ٔ
البخػارؼ مػغ مغ ندبتيا إلى مؤسديا أنيػا قػج أسدػت أثشػاء حياتػو، كأبػػ حفػز  كيبجك

الفقيػػػاء الػػػحؼ تدعسػػػػا الحخكػػػة الفكخيػػػة فػػػي مجيشػػػة بخػػػارؼ، ثػػػع نذػػػصت حخكػػػة إنذػػػاء 
السجارس في بالد السذخؽ بعج ىػحا التػاريخ، فقػج تػع إنذػاء مجرسػة بشيدػابػر مُشػح بجايػة 

أبػػػػ حػػػاتع دمحم بػػػغ حبػػػاف التسيسػػػي الذػػػافعي  مػػػاـ[ أنذػػػأىا اإلٔالقػػػخف الخابػػػع اليجػػػخؼ ]
نػػت السػػجارس التػػي أسدػػت فػػي ذلػػظ الػقػػت مػػجارس أحاديػػة (. كقػػج كاىٖٗ٘ – ٕٓٚ)

السحىب تفخدت بتػجريذ مػحىب كاحػج، ذلػظ ألف التشػافذ السػحىبي الػحؼ كانػت تعيذػو 
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[، كمػغ الجػجيخ بالػػحكخ أف ٕبغػجاد حاضػخة الخالفػػة قػج امتػج إلػػى بػالد مػا كراء الشيػػخ ]
ء أكؿ مجرسة السجارس كانت قج ضيخت في دمذق قبل ضيػرىا في بغجاد، فقج تع إنذا

كىحه السجرسة ىي السجرسة الرػادرية السشدػػبة إلػى مشذػئيا، صػادر  ىٜٖٔفييا عاـ 
عبج هللا، كتبعو بعج ذلظ مقخغ دمذق " رشأ بغ نزيف " حيػث قػاـ بتأسػيذ السجرسػة 

السػجارس خػخج الصمبػة مػغ الحمػق التػي كانػت  هالخشائية في حجكد األربعسائة، كإلى ىح
ف يخػػتز بتمقػػي عمػػع معػػيغ فيػقػػف عمػػييع كعمػػى شػػيػخيع تعقػػج فػػي السدػػجج إلػػى مكػػا

[، كؼيسا يمي ذكخ لبعس السجارس التي أنذئت قبل ٖالساؿ كتػفخ ليع أسباب التعميع ]
 اؿالسجرسة الشطامية كىي حدب التدمدل الدمشي لطيػرىا كىي أيزًا عمى سبيل السثػ

 ال الحرخ : 
 (.ىٕٚٔ - ىٓ٘ٔمجرسة اإلماـ أبي حفز الفؿيو البخارؼ ) -ٔ
شػػيج  ىٖ٘ٓمجرسػة ابػػغ حيػاف، فػػي بجايػة القػػخف الخابػػع اليجػخؼ كفػػي حػػالي سػػشة  -ٕ

 أبػ حاتع ابغ حياف البدتي دارًا في بمجه بدت كجعل فييا خدانة كتب كبيػتًا لمصمبة.
( ىجخؼ أنذئت مجرسة أبي الػليج حداف بغ ىٜٖٗمجرسة أبي الػليج، قبل سشة ) -ٖ

 ( كيحكخ أنو كاف كثيخ السالزمة ليا.ٜٖٗأحسج الشيدابػرؼ الذافعي ت 
( الحؼ كصفو الدبكي بأنػو كػاف إلػى ىٖٛٛمجرسة دمحم بغ عبج هللا بغ حساد ت ) -ٗ

 أف خخج مغ دار الجنيا كىػ مالـز لسدجج كمجرستو.
السجرسػػة الرػػادرية التػػي أنذػػئيا األميػػخ شػػػجاع الجكلػػة صػػادر بػػغ عبػػج هللا سػػػشة  -٘

 في مجيشة دمذق. ىٜٖٔ
سػػة البييؿيػػة بشدػػيابػر كالتػػي أنذػػئت قبػػل أف يػلػػج نطػػاـ السمػػظ كقػػج كلػػج سػػشة السجر  -ٙ

 فتكػف ىحه السجرسة أنذئت قبل ىحا التاريخ. ،ىٛٓٗ
( كالتػي بشاىػا ألىػل العمػع بشيدػابػر عمػى بػاب ىٜٕٗمجرسة أبي بكػخ البدػتي )ت -ٚ

غ داره ككقػػف جسمػػػة مػػغ مالػػػو عمييػػا ككػػػاف ىػػػحا الخجػػل مػػػغ كبػػار السجرسػػػيغ كالشػػػاضخي
 بشيدابػر.

مجرسة اإلماـ أبي حشيفة كالتي أنذئت بجػار مذيج أبػي حشيفػة كأسدػيا أبػػ سػعج  -ٛ
 [.ٗابغ السدتػفي حيث تع افتتاحيا قبل افتتاح السجرسة الشطامية بخسدة شيػر]
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ذكػػخ بعػس السػػؤرخيغ أف الغدنػػييغ اىتسػػػا بالسػجارس مػػغ خػالؿ بعػػس أمػػخاءىع،  كقػج
[ كجػػاء ٘اف كاليػػًا عمػػى نيدػػابػر كسػػساىا الدػػعجية ]حيشسػػا كػػ –كالشرػػخ بػػغ سػػبكتكيغ 

نطاـ السمظ فػجج أمامو ىحه الشساذج العجيػجة مػغ السػجارس، كرأػ الفػاشسييغ قػج سػبقػه 
دعػػتيع كدراسػة مػػحىبيع فكانػت ىػحه مرػػادر  يإلػى تذػييج األزىػػخ، كاالعتسػاد عميػو فػػ

جة لتذػػػارؾ إيحػػػاء كتحفػػػد لمؿيػػػاـ بإنذػػػاء مجسػعػػػة مػػػغ السػػػجارس كليدػػػت مجرسػػػة كاحػػػ
 [.ٙالسجاىجيغ في حخبيع ضج السبتجعيغ بشفذ الدالح ]

تدػػخبت الباششيػة فػػي سػػريا كفػػارس كالعػػخاؽ كأخػحت بفزػػل إغػخاء الػػجعاة كإثػػارتيع  لقػج
يػػجعػاف لمسػػحىب البػػاششي  –حدػػغ الّرػػباح  –كمػػغ بعػػجه  –ناصػػخ خدػػخك  –فصػػاؼ 

يع يشاؿ  يخؼ في السػصل كبغػجاد ثع البداس –اإلسساعيمي الذيعي الخافزي، كقاـ إبخـا
الدػػالجقة جسيعػػًا، ككػػاف لػػجار الحكسػػة  ءبثػػػرتيغ عشيفتػػيغ كػػادت تقزػػياف عمػػى الخمفػػا

كاألزىخ المحيغ أسدػيسا الفػاشسيػف فػي القػخف العاشػخ اليجػخؼ بالقػاىخة الفزػل األكبػخ 
[، كلػع يكػغ إيقػاؼ حخكػة ٚفي بث مبادغ التذيع اإلسساعيمي كنذػخ الحكػع الفػاشسي ]

 جدػػعه فزػػاًل عػػغ القزػػاء عمييػػا بػػاألمخ اليػػّيغ، جػػحكرىا قػػج تغمغمػػت فػػي الباششيػػة ىػػح
البمػػج اإلسػػالمي الكبيػػخ بحيػػث لػػع يبػػق عزػػػ مشػػو سػػميسًا كبخاصػػة إقمػػيع خخاسػػاف فإنػػو 
كاف مػشغ السغحَّيغ ليا باآلراء الفمدؽية كالبخاىيغ السشصؿية إف لع يكػغ مػغ السؤسدػيغ 

 [.ٛع كالحجة عغ شخيق الحػار كالسشاقذة ]ليا، .. كقج اتخح ىؤالء كتديمتيع اإلقشا
بػػجأ التفكيػػخ الفعمػػي فػػي إنذػػاء ىػػحه السػػجارس الشطاميػػة لمػقػػػؼ أمػػاـ السػػج الذػػيعي  لقػػج

اإلمػػامي كاإلسػػساعيمي البػػاششي عقػػب اعػػتالء الدػػمصاف ألػػب أرسػػالف عػػخش الدػػالجقة 
حدػغ بػغ فقج استػزر ىحا الدمصاف رجػاًل قػجيخًا كسػشيًا متحسدػًا ىػػ ال ،ى٘٘ٗفي عاـ 

السمػظ، فػخأػ ىػحا الػػزيخ أف االقترػار عمػى  ـعمي بغ إسحاؽ الصػسي، السمقب بشطا
مقاكمػػة الذػػػيعة اإلماميػػػة كاإلسػػساعيمية الباششيػػػة سياسػػػيًا لػػغ يكتػػػب لػػػو الشجػػػاح إال إذا 
كازػ ىػػػػحه السقاكمػػػػة الدياسػػػػػية مقاكمػػػػة فكخيػػػػة، ذلػػػػػظ أف الذػػػػيعة ! إماميػػػػة كػػػػػانػا أك 

فكخيػة متعػجدة،  ئللفتخة كما قبميا إلى الجعػة لسػحىبيع بػسػاإسساعيمية نذصػا في ىحه ا
كىػػحا الشذػػاط الفكػػخؼ مػػا كػػاف يػػشجح فػػي مقاكمتػػو إال نذػػاط سػػشي مساثػػل يترػػجػ لػػو 
بالحجػػػة كالبخىػػػاف، خاصػػػة كأف الدػػػالجقة كرثػػػػا فػػػي فػػػارس كالعػػػخاؽ نفػػػػذ بشػػػي بػيػػػو 

كػػخىع، كسػػا غزػػػا الذػػيعييغ، كىػػؤالء لػػع يػػألػا جيػػجًا فػػي تذػػجيع اإلماميػػة عمػػى نذػػخ ف
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فػػي فػػارس كالعػػخاؽ كتختػػب عمػػى ذلػػظ كمػػو تدايػػج  اعيميةالصػػخؼ عػػغ نذػػاط دعػػاة اإلسػػس
نفػػػذ الذػػيعة فييسػػا، خاصػػة بعػػج أف لجػػأ الذػػيعة إلػػى إنذػػاء مؤسدػػات تعميسيػػة تتػػػلى 
التخكيج لعقائجىع، كتعسل عمى نذخىا، فقج أنذاء أبػ عمي بغ ِسّػار الكاتب أحج رجاؿ 

ىخمػػد :  راـدار كتػػب فػػي مجيشػػة البرػػخة كأخػػخػ فػػي مجيشػػة  ىٕٖٚعزػػج الجكلػػة ت 
كجعػػل فييػػا إجػػخاء عمػػى مػػغ قرػػجىسا، كلػػـد القػػخاءة كالشدػػخ ككػػاف فػػي األكلػػى مشيسػػا 

[، كسػا أسػذ أبػػ نرػخ : سػابػر ٜشيخ يجرس عميو عمع الكالـ عمى محىب السعتدلػة]
ككقف  ،ىٖٖٛ دارًا لمعسل في الكخخ ؼيعاـ ىٙٔٗبغ أرد شيخ : كزيخ بياء الجكلة ت 

أنيػا بمغػت عذػخة آالؼ كأربعسائػة مجمػج فػي أصػشاؼ  ثيخفييا كتب كثيخة، ذكخ ابغ األ
، كأسشج الشطخ في أمخىا كرعايتيا إلى رجميغ مغ العمػييغ يعاكنيسا أحػج القزػاة  العمـػ

[، كبعج كفاة سابػر آلػت مخاعػاة ىػحه الػجار إلػى الذػخيف الخضػى نقيػب الصػالبييغ ٓٔ]
دار اسػساىا  ذػيػرالذػاعخ اإلمػامي الس ىٙٓٗالذػخيف الخضػي ت  [ كحلظ اتخػحٔٔ]

[. كيػػػجؿ ٕٔدار العمػػػع، كفتحيػػػا لصػػػالب العمػػػع، كعػػػيغ ليػػػع جسيػػػع مػػػا يحتػػػاجػف إليػػػو ]
مجػخد اسػػع ىػػحه السؤسدػػات عمػػى الفػػخؽ بيشيسػػا كبػػيغ دكر الكتػػب القجيسػػة، فكانػػت دار 

مػػػاـ السؤسدػػػات الكتػػب تدػػػسى قػػػجيسًا خدانػػػة الحكسػػة، كىػػػي خدانػػػة كتػػػب لػػيذ غيػػػخ، أ
[. كىػحا يذػيخ إلػى ىػحه الػجكر ٖٔالكتب جػدء مشيػا] خدانةالججيجة فتدسى دكر العمع، ك 

 [.ٗٔالججيجة كانت ليا كضيفة تعميسية أيزًا ]
جانػب دكر العمػع ىػحه كػاف كثيػخ مػغ أئسػة الذػيعة اإلماميػة يقػمػػف بالػجعػة إلػى  كإلػى

جىع كأعشى بيا السداجج التي محىبيع كنذخ عقائجىع في بيػتيع الخاصة، أك في مذاى
لػػػئغ بعزػػػيا ال يثبػػػت كالتػػػي عخفػػػت عشػػػجىع  –عمػػػى حػػػج قػػػػليع  –دفػػػغ فييػػػا أئسػػػتيع 
دمحم بػػغ دمحم الشعسػػاف، شػػيخ اإلماميػػة  السفيػػج[: فقػػج كػػاف الذػػيخ ٘ٔبالعتبػػات السقجسػػة ]
يعقػػج : مجمػػذ نطػػخ بػػجار يحزػػخه كافػػة العمسػػاء ككانػػت لػػو  ىٖٔٗالستػػػفي فػػي عػػاـ 
[ كأمػػا أبػػ جعفػػخ الصػسػػي دمحم بػػغ ٙٔاء األشػػخاؼ يسػيميع إلػػى محـبػػو ]مشدلػة عشػػج أمػػخ 

فقػػػج فػػػخ إلػػػى الشجػػػف بعػػػج أف ىػػػػ جسػػػت داره فػػػي  ،ىٓٙٗالحدػػػغ فؿيػػػو اإلماميػػػة ت 
فػي حسمػة الزػغط التػي تعػخض ليػا الذػيعة  ىٛٗٗكنيبت محتػياتيػا فػي عػاـ  اد،بغج

جيػج مػغ مػاصػمة في بغػجاد عقػب دخػػؿ الدػالجقة إلييػا كتسكػغ الصػسػي فػي مقػخه الج
نذػػاشو العمسػػي كالتعميسػػي فػػألف مجسػعػػة مػػغ الكتػػب فػػي الفقػػو كالحػػجيث عمػػى مػػحىب 
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اإلماميػة احتمػت مكانػػًا بػارزًا فػػي الجراسػات الذػيعية اإلماميػػة، كالتيػحيب كاالستبرػػار، 
كىسػػػػا مػػػػغ الكتػػػػب األربعػػػػة السعػػػػػؿ عمييػػػػا عشػػػػجىع كالتػػػػي تحفػػػػل بالخكايػػػػات الزػػػػعيفة 

 –ف ليػػا فػػي السيػػداف العمسػػي الرػػحيح، كسػػا أممػػى الصػسػػي كالسػضػػػعية كالتػػي ال كز 
عمػػى شمبتػػو كثيػػخًا مػػغ الػػجركس جسعيػػا فػػي كتػػاب سػػساه األمػػالي  –فػػي مذػػيج الشجػػف 

الجيػػػد التػػي قػػاـ بيػػا اإلماميػػة لمتػػخكيج لسػػحاىبيع كالجعايػػة لػػو، أمػػا  س[. ىػػحه بعػػٚٔ]
يو إذ حازكا قرب الدبق اإلسساعيمية، فكانػا أساتحة ىحا السيجاف كليع القجـ الخاسخة ؼ
 [ ٛٔفي إنذاء السؤسدات التعميسية، كتػجيييا كجية محىبية .]

 –مُشػػح ؾيػػاـ دكلػػتيع فػػي الذػػساؿ اإلفخيقػػي  –الفػػاشسيػف نذػػاشيع فػػي ىػػحا السجػػاؿ  بػػجأ
كجعمػػا مشػو مؤسدػة تعميسيػة  ىٜٖ٘ككاف عيجىع الحىبي بإنذػاء الجػامع األزىػخ عػاـ 

عشجما ما سأؿ : الػػزيخ يعقػػب بػغ كمػذ الخميفػة  ىٖٛٚتعشي بشذخ محىبيع في عاـ 
العديد في صمة رزؽ جساعة مغ الفقياء : فأشمق ليع ما يكفي كل كاحج مػشيع، كأمػخ 
ليػػع بذػػخاء دار كبشائيػػا فبشيػػت بجانػػب الجػػامع األزىػػخ، فػػإذا كػػاف يػػـػ الجسعػػة حزػػخكا 

مػػغ مػػاؿ إلػػى الجػػامع : كتحمقػػػا ؼيػػو بعػػج الرػػالة إلػػى أف ترػػمى العرػػخ، ككػػاف ليػػع 
 مغػخضالػزيخ صمة في كل سشة ثػع أنذػأ الحػاكع بػأمخ هللا دار العمػع " دار الحكسػة " ل

كحسمت الكتب إلييا مغ خدائغ القرػر، كمغ خدائغ مقػخ الجكلػة  ىٜٖ٘ذاتو في عاـ 
الفاشسيػػػة كأجػػػخػ األرزاؽ عمػػػى مػػػغ رسػػػع لػػػو بػػػالجمػس فييػػػا، كالخجمػػػة ليػػػا مػػػغ فؿيػػػو 

تيع فسػػشيع مػػغ يحزػػػخ لقػػخاءة الكتػػػب كمػػشيع مػػػغ كغيػػخه، كحزػػخىا الشػػػاس عمػػى شبقػػػا
مػا يحتػاج الشػاس إليػو مػغ الحبػخ  ييػايحزخ لمشدخ، كمشيع مغ يحزخ لمتعمع كجعػل ف

[، ىػحا باإلضػافة إلػى البػخامج التعميسيػة التػي كانػت تعػج ٜٔكاألقالـ كالػرؽ كالسحػابخ ]
افػػة محىبيػػة بعشايػػة خاصػػة فػػي عاصػػسة الخالقػػة الفاشسيػػة إلعػػجاد الػػجعاة، كتثؿػػيفيع ثق

أثػخه  لػحلظكاسعة قبل إرساليع إلى البالد اإلسالمية لشذػخ السػحىب اإلسػساعيمي، ككػاف 
فػػػي ركاج ىػػػحا السػػػػحىب فػػػي بعػػػػس مشػػػاشق الذػػػػخؽ اإلسػػػالمي نتيجػػػػة ليػػػحه الجيػػػػػد 

[، لحلظ كمو فكخ نطاـ السمظ في أف يقػاـك ٕٓالسشطسة السدتسخة في نذخ ىحه الجعػة ]
ب الحؼ يشتذخ بو، كمعشى ذلظ أنو رأػ أف يقػخف السقاكمػة الشفػذ الذيعي بشفذ األسمػ 
[، كتخبية األمة عمى كتاب هللا كسشة رسػلو ٕٔأيزًا ] يةالدياسية لمذيعة بسقاكمة فكخ 

صمى هللا عميو كسمع كعقيجة أىػل الدػشة كالجساعػة السدػتسجة مػغ الػػحي اإلليػي. كمػغ 
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ت إليػػو، ألنػػو الػػحؼ جػػج فػػي ىشػػا كػػاف تفكيػػخه فػػي إنذػػاء السػػجارس الشطاميػػة التػػي ندػػب
األكفػاء مػغ األسػاتحة  يػاإنذائيا كخصط ليا، كأكقف عمييػا األكقػاؼ الػاسػعة، كاختػار ل

 [ٕٕفكاف مغ الصبيعي أف تشدب إليو مغ دكف الدالجقة ]
كاف الشطاـ شافعيًا سشيًا حخيرًا عمى اإلسالـ الرحيح كقج عاصػخت نطػاـ السمػظ  لقج

انػػت مشتذػػػخة فػػػي العػػالع اإلسػػػالمي كالسعتدلػػػة كالباشيشػػػة آراء كأفكػػار متبايشػػػة مختمفػػػة ك
كبقايػػا القخامصػػة كغيػػخىع مػػغ أصػػحاب السمػػل كالشحػػل ككػػاف نطػػاـ السمػػظ يخمػػي بجرجػػة 

مرػمحة الجكلػة كتبعػث عمػى االسػتقخار كالدػكشية  جـكبيخة إلى تػجيػو الخعيػة كجيػة تخػ
إفيػاـ الشػاس عامػة  كاألمغ، لحا كاف ىع نطاـ السمظ التأكيج عمى مػاضع الجراسة عمػى

كمشتدػػبي الشطاميػػة خاصػػة أصػػػؿ الػػجيغ الرػػحيحة، كلسػػا كػػاف نطػػاـ السمػػظ شػػافعيًا، 
مػػػغ  ككػػػافكػػػاف يػػػخػ أف يػػػجرس الفقػػػو كاألصػػػػؿ السدػػػتسجة مػػػغ أفكػػػار كأراء الذػػػافعية 

 [.ٖٕشخكط الشطامية أف يكػف السجرس مغ الذافعية أصاًل كفخعًا ]
مة اليـػ السج الباششي في أنحاء السعسػرة كقج مغ األخصار العطيسة التي تػاجو األ إف

استيجؼ عقيجة األمة ككتاب ربيا كسػشة نبييػا كتاريخيػا كعطسائيػا، كالكثيػخ مػغ رمػػز 
األمة اإلسالمية في عػالع الدياسػة كالفكػخ كالعمػع كالتػاريخ كالثقافػة فػي حالػة اسػتخخاء، 

رس، كندػػتخخج العبػػخة، تجػػخؼ مػػغ تحػػتيع، فيػػال ندػػتميع الػػج سػػجمخةكفتػػػر، كالبػػخاكيغ ال
كنعسػػل بالدػػشغ كالقػػػانيغ اإللييػػة فػػي الػػجعػة إلػػى اإلسػػالـ الرػػحيح الػػحؼ جػػاء بػػو دمحم 
صمى هللا عميو كسمع، ؼيكػف مػغ حكامشػا، مثػل ألػب أرسػالف فػي غيختػو، كمػغ كزرائشػا 

كابػغ عقيػل كالبغػػؼ كغيػخىع  ي،كشطاـ السمظ في ىستو، كمغ عمسائشا كػالجػيشي كالغدالػ
ع عػغ الكتػاب كالدػشة كالرػحابة، كقزػايا الفكػخ، كنػضػف الػسػائل الحجيثػة فػي دفػاعي

في بث عقائج اإلسالـ الرحيحة كتاريخػو السػثػق كفكػخه البػجيع مػغ خػالؿ الفزػائيات 
كاالنتخنػػػػػت كالسصػػػػػابع كالجخائػػػػػج كالسجػػػػػالت كالكتػػػػػب كالشػػػػػجكات كالسػػػػػؤتسخات كالسشػػػػػاىج 

نخيػػػج بػػػحلظ كجػػػو هللا كأجػػػخه كمثػبتػػػو كالجامعػػػات ككسػػػائل الػػػجعػة بأنػاعيػػػا،  ةكالسجارسػػػ
 كمخافقة الشبييغ كالرجيقيغ كالذيجاء كالرالحيغ.

ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ 
 .ٜٗ[ اإلدارة التخبػية في السجارس في العرخ العباسي ص ٔ]
 .ٖٖٚ – ٖٖٙ[ السجرسة مع التخكيد عمى الشطاميات لمدامخائي ص ٕ]
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اإلدارة التخبػيػػػػة فػػػػي  ٜٛص  [ نطػػػػع التعمػػػػيع عشػػػػج السدػػػػمسيغ، عػػػػارؼ عبػػػػج الغشػػػػيٖ]
 .ٜ٘السجارس في العرخ العباسي ص 

 .ٖٔ٘[ التعميع اإلسالمي بيغ األصالة كالتججيج ص ٗ]
 .ٖ٘ٙ[ نطاـ السمظ ص ٘]
 .ٖ٘ٙ[ السرجر نفدو ص ٙ]
 .ٖٖ٘[ نطاـ السمظ ص ٚ]
 .ٖٗ٘،  ٖٖ٘[ السرجر نفدو ص ٛ]
 .ٜٛ – ٚٛ[ تاريخ التخبية عشج اإلمامية، عبج هللا ؼياض ص ٜ]
 (.ٖٖٓ/ٔ( الحزارة اإلسالمية في القخف الخابع )ٕ٘ٓ/ٛ[ السشتطع )ٓٔ]
 .ٚٚٔ[ التاريخ الدياسي كالفكخؼ د. عبج السجيج أبػ الفتػح ص ٔٔ]
 د. أحسج شمبي. ٜٖٔ[ تاريخ التخبيةاإلسالمية ص ٕٔ]
 .ٚٚٔ[ التاريخ الدياسي كالفكخؼ د. عبج السجيج ص ٖٔ]
 .ٚٚٔ[ السرجر نفدو ص ٗٔ]
 .ٛٚٔ( التاريخ الدياسي كالفكخؼ ص ٔٔ/ٛلسشتطع )[ ا٘ٔ]
 [ السرجر نفدو.ٙٔ]
 .ٕٙٚ – ٕ٘ٚ[ تاريخ التخبية عشج اإلمامية ص ٚٔ]
 .ٛٚٔ[ التاريخ الدياسي كالفكخؼ ، عبج السجيج ص ٛٔ]
 .ٛٚٔ( التاريخ الدياسي كالفكخؼ عبج السجيج ص ٕٕٚ/ٕ[ خصط السقخيدؼ )ٜٔ]
 .ٜٚٔ[ التاريخ الدياسي كالفكخؼ ص ٕٓ]
 .ٜٚٔ[ السرجر نفدو ص ٕٔ]
 .ٜٚٔ[ السرجر نفدو ص ٕٕ]
 .٘ٓٔ[ بحػث في تاريخ الحزارة اإلسالمية ص ٖٕ]

 : الذبكة الميبية السرجر
============== 

 التخاث العلسي العخبي وتاريخ العلهم العخبية اإلسالمية  
 )الذبكة اإلسالمية( 
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سػػػيامات العخبيػػػة كاإلسػػػالمية نعشػػػي بػػػالتخاث العمسػػػي العخبػػػي عشػػػجما نتحػػػجث عشػػػو اإل
الػسيصة في العمـػ البحتة كالتصبيؿيػة. كقػج كػاف ىػحا التػخاث محطػضػًا لجيػة التػاصػل 
بيغ إسياماتو فػي ضيػػر العمػـػ الحجيثػة، كالبػجء بجراسػاتو كقخاءاتػو التاريخيػة كالشقجيػة. 

زؼ كإبػغ فحتى القخف الدابع عذخ السيالدؼ، كانت الشذػخات الالتيشيػة لمخػػارزمي كالػخا
سػيشا كالتّبػاني، ال تػداؿ مدػتعسمة أك معخكفػة. فػي حػيغ بػجأت نذػخات األصػػؿ العخبيػة 

 في القخف الثامغ عذخ، كاشتّج عػدىا في القخف التاسع عذخ.
بيج أّف ما كاف جاريًا في الػاقع، انقصع في الػعي. فكسا تعخضت الحزارة اإلسػالمية 

يخ الحزػارؼ العػالسي، كػحلظ تعخضػت لسحاكالت اقتراص كاغتياؿ مػغ سػياقات التػار 
االنجازات العمسية العخبية اإلسالمية لالنتقاص أك اإلنكار، كبخاصة في الفمظ كالصب 
، كفالسفة التاريخ، أكثخ مسا ىػ مغ  كاليشجسة كالخياضيات. كمغ جانب مؤرخي العمـػ

 جانب السدتذخقيغ، الحيغ ما كانػا يجيجكف التعخؼ عمييا في أؼ حاؿ.
األمخ تغيخ تغيخًا راديكاليًا بعج الحخب العالسية الثانية كعمى مدتػػ الجراسات  عمى أفّ 

الشطخيػػػة كالتاريخيػػػة، كسػػػا عمػػػى مدػػػتػػ الشذػػػخات العمسيػػػة لمشرػػػػص الصبيػػػة كالفمكيػػػة 
كالخياضػػية كعمػػـػ الشبػػات كالحيػػػاف. كبدػػبب التقػػجـ فػػي مجػػاؿ نذػػخ الشرػػػص، حػػجث 

ػاًل إلػى إمكػاف كتابػة السػسػػعات، ككتابػة تقجـ في الجراسات في شتى السجػاالت، كصػ
تػػاريخ لمصػػب العخبػػي أك لمفمػػظ العخبػػي أك لعمػػع السشػػاضخ أك لمكيسيػػاء أك الخياضػػيات... 
الػػخ. كفػػي الدػػياؽ نفدػػو مػػا عػػاد مػػغ السسكػػغ تجاىػػل العمػػـػ العخبيػػة باعتبارىػػا جػػدءًا 

قػت نفدػو. ككػاف تكػيشيًا في الحزارة اإلسالمية، كفي االنجاز العمسي العالسي فػي الػ 
التػػخاث العمسػػي العخبػػػي محطػضػػًا أيزػػػًا مػػغ حيػػػث اّف القػػائسيغ عمػػػى نذػػخ نرػصػػػو 
كدراساتو بيشيع اليػـػ عػجد كبيػخ مػغ العػخب كالسدػمسيغ ذكؼ الذػيخة العالسيػة مثػل فػؤاد 
سػدكيغ كعبػج الحسيػج صػػبخا كرشػجؼ راشػج كسػمساف قّصايػػو كأحسػج سػميع سػعيجاف كأحسػػج 

اشػػا كجػػػرج صػػميبا كأكسػػل الػػجيغ إحدػػاف أكغمػػػ. كبعػػس يػسػػف الحدػػغ كأحسػػج فػػؤاد ب
ىػػؤالء، مػػػغ مثػػل رشػػػجؼ راشػػج كفػػػؤاد سػػدكيغ أصػػػحاب مذػػخكعات كبػػػخػ، فػػي تػػػاريخ 
العمػػػـػ أك فمدػػػفتيا أك ىسػػػا معػػػًا، مػػػا عػػػاد يسكػػػغ أحػػػجًا تجاىميػػػا أك إغفػػػاؿ أشخكحاتيػػػا 

 كأفكارىا.
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جػدء أساسػي فػي تػاريخ التخاث العمسي كالفمدفي كالثقافي، العخبي اإلسالمي، ىػ اليـػ 
العمػع كالثقافػػة فػػي العػػالع. كبدػبب ضػػخكؼ الحرػػار، التػػي يسػّخ بيػػا العػػخب، كتسػػخ بيػػا 
ثقافتيع، ككجػدىع الدياسي كاإلنداني، فمعخكض التػعية السدتشيخة كالسشفتحة كالعامة، 
أىسية استثشائية ليذ مغ أجل التْخبيت الشخجدي، بل مغ أجػل السعخفػة كالتذػجيع عمػى 

 اح كالسذاركة.االنفت
 ٕٗ/ٚٓ/ٕٗٓٓالحياة 

================== 
 دور التخجسة في الجعهة إلى هللا

 )الذبكة اإلسالمية( 
ما زالت الجعػة اإلسالمية تخصػ خصػات كئيجة في نذخ الجيغ عمى مدتػػ الذعػب، 
فمػػػػػ ارتزػػػػيشا السقارنػػػػة بػػػػيغ تخجسػػػػات معػػػػاني القػػػػخآف كتخجسػػػػات اإلنجيػػػػل لػجػػػػجنا أف 

قج قاـ بتخجسة اإلنجيل السعتسج لجيو إلى كل المغات الحية تقخيبا، ككػاف ذلػظ الفاتيكاف 
 قبل أف تبجأ حخكة تخجسة معاني القخآف لجػ السدمسيغ برػرة مشطسة ذات أثخ.

أمػػا إذا أتيشػػا لشقػػارف بػػيغ صػػخاع نذػػخ ثقافػػة الحزػػارات لػجػػجنا أف السدػػمسيغ ال يعػػجكف 
غ المتػػاف يشتقػػي مشيسػػا الغػػخب مػػا شػػاء أف تكػػػف حزػػارتيع مثػػل حزػػارة اليشػػج كالرػػي

 ليتخجسو دكف أف تكػف تمكسا الحزارتاف ذاتي ثقافة غازية.
كالػاقػػع أف الحزػػارة اإلسػػالمية عخيقػػة العمػػـػ كالسعػػارؼ أصػػيمة السثػػل كالؿػػيع، بيػػخت 
العػػالع كمػػو بسشطػمتيػػا السعخؼيػػة، كأقامػػت لمبذػػخية صػػخحا مػػغ السعػػارؼ كالعمػػـػ مػػازاؿ 

 سيخ العقل اإلنداني.شاخرا شامخا في ض
كمثل ىحه الحزارة الذػساء ال يميػق بيػا أف تتػػارػ عػغ أعػيغ الخمػق كتتذػخنق مدػتتخة 
عػػغ احتياجػػات اإلندػػانية بػػدعع اعتدازىػػا بالمغػػة العخبيػػة األصػػيمة، أك بػػدعع أنيػػا غشيػػة 

 بشفديا، أك بدعع عجـ قجرتيا عمى مشافدة الدحف الحزارؼ الغخبي.
 عميو كسمع تخجسانا ىػ زيج بغ ثابت أمخه أف يتعمع الدخيانية فمقج اتخح الشبي صمى هللا

فتعمسيػػا فػػي بزػػعة عذػػخ يػمػػا. كاسػػتصاع القػػخآف أف يكػػػف كتػػاب البذػػخية األكؿ فػػي 
خػػػالؿ عذػػػخ سػػػشيغ عشػػػجما اسػػػتقخ فػػػي كجػػػجاف الذػػػعػب التػػػي فػػػتح بالدىػػػا السدػػػمسػف 

 األكؿ.
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اإلسػالمية حتػى غػجت المغػة ككاف تخجسة التخاث العخبي ىػ الدالح الثاني فػي الفتػػح 
العخبية ىي لغة الثقافة كالسعخفة، ألنيا صارت المغة الػسيصة بػيغ كػل الذػعػب لشػػاؿ 

 العمـػ الخاؾية.
كبػجأ الزػػعف يػػجب فػػي أكصػاؿ الثقافػػة اإلسػػالمية يػػـػ انتػجب بعػػس ضػػعاؼ الشفػػػس 

لثقاؼيػة أنفديع لتخجسة عمـػ الحزارات األخخػ إلى المغػة العخبيػة، كاشػتغمت الحخكػة ا
بيحا الدخع الفارغ، الحؼ كاف نفعػو فػي ميػداف الحزػارات األخػخػ; إذ جعمػت السعػاييخ 
الفمدػػؽية اليػنانيػػة ىػػي الحاكسػػة عمػػى الحػػق السصمػػق فػػي الشطػػاـ السعخفػػي اإلسػػالمي.. 
كصػػار القػػخآف نفدػػو يحػػاكع إلػػى مشصػػػق أرسػػصػ كأفالشػػػف، كشػػغل السدػػمسػف دىػػػػرا 

قييغ، ككاف الجاىػل بعمػـػ تمػظ الحزػارات الػافػجة معػجكًدا بالشداع بيغ اإلشخاقييغ كالخكا
 ؼيسغ ال يػثق بعمسو أصال كإف كاف إماما مغ أئسة الجيغ.

كػػل ذلػػظ حيشسػػا انعكػػذ الػػجكر األصػػيل الػػحؼ كانػػت تقػػـػ بػػو الفتػحػػات اإلسػػالمية أال 
 كىػ غدك العقػؿ كالقمػب بإيراؿ معاني ىحا الجيغ الستيغ .

شػػئت فقػػل: االسػػتخخاب( لػػجكر التخجسػػة فػػي تػػػشيغ الثقافػػة  كقػػج فصػػغ االسػػتعسار )كإف
الغازيػة، فأسذ بجػار التخسانات العدكخية الجخارة ىيئات عمسية راؾية السدتػػ كانػت 
ميستيػػػػا مدػػػػاعجة الدحػػػػف العدػػػػكخؼ عبػػػػخ اسػػػػتعخاض ثقافػػػػة السدػػػػتعسخ بمغػػػػة الجكلػػػػة 

نيػػػػات الػػػػجكؿ السغػػػػدكة، كعشػػػػجما ضيػػػػخ الفػػػػخؽ جميػػػػا بػػػػيغ تخمػػػػف الػػػػجكؿ السغػػػػدكة كإمكا
االستعسارية في السجاؿ االقترادؼ كالعدكخؼ كفي السجاالت السجنية الستشػعػة تقبمػت 
الشاس ىديستيع باقتشاع كراحت نفدية اليديسة تتغمغل في جحكر الزسيخ حتى مدخت 
األفئػػجة ككجػػػجنا مػػػغ أفػػخاد األمػػػة اإلسػػػالمية مػػغ يشػػػادؼ بكتابػػػة المغػػة العخبيػػػة بحػػػخكؼ 

 كفخاف بكل مشتٍع إلى اإلسالـ .التيشية كمغ يصمب ال
تمػظ الييئػػات العمسيػة ىػػي السحافػل االستذػػخاؾية التػي كانػػت تمعػب دكرا ال يقػػل خصػػػرة 

 عغ الجكر التشريخؼ الحؼ صاحب االستعسار في مخاحمو السختمفة.
كالغخيػػب أف جػػل البػػاحثيغ لػػع يفيسػػػا أك لػػع يحػػاكلػا أف يتفيسػػػا أسػػباب ؾيػػاـ السحافػػل 

جسػػة كثيػػخ مػػغ السخاجػػع العخبيػػة إلػػى لغػػاتيع الالتيشيػػة عمػػى اختالفيػػا. االستذػػخاؾية بتخ 
فبمغػػت سػػحاجة الػػبعس إلػػى الػػدعع أف السدتذػػخقيغ قػػج انبيػػخكا بالثقافػػة العخبيػػة فكػػانػا 
خجاما في محخابيا كسػجنة فػي معبػجىا ـيامػا بجساليػا كعطستيػا. كنحػغ ال نشكػخ كجػػد 
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ع ال تسػت برػمة لمػجكر الجسعػي الػحؼ السدتذخقيغ السشرفيغ لكغ عجدىع أك انتساءاتي
كػاف يقػػـػ بػو جػػل السدتذػخقيغ أال كىػػػ الؿيػاـ بحخكػػة تخجسػة كاسػػعة الشصػاؽ مػػغ كإلػػى 
المغة العخبية بغخض أف يتخررػا ىع في المغة العخبية ؼيحتمػا مخجعيتيا دكف عمساء 

 السدمسيغ أنفديع.
السفيػػخس أللفػػاظ كىػحا مػػا قػػج حػػجث بالفعػل ، فسػػغ الػػحؼ يشكػػخ عطسػة مذػػخكع السعجػػع 

 الحجيث، أك َمغ مغ األدباء يدتصيع أف يتعامى عغ الجكر األدبي لمسدتذخقيغ?!
كفي غزػف بزعة عقػد أكاخخ القخف التاسع عذخ كانت األكاديسيػات الغخبيػة مػػئال 
لكثيخ مغ الباحثيغ العػخب كالسدػمسيغ لجراسػة المغػة العخبيػة كاإلسػالـ نفدػو ، كصػارت 

دكتػػػراه الجكلػػة مػػغ فخندػػا كأكدػػفػرد كىارفػػارد مػػغ إنجمتػػخا تييػػؤ  دكتػػػراه الدػػػربػف أك
 صاحبيا لتبػغ أعمى السشاصب العمسية في جامعات بالده.

كصػػػػار بعػػػػس األكػػػػاديسييغ يتفػػػػاخخكف أنيػػػػع درسػػػػػا آداب المغػػػػة العخبيػػػػة فػػػػي أركقػػػػة 
جامعػات أكركبػػا، كاألنكػػى أف مػشيع مػػغ يدىػػػ أنػو درس الحػػجيث أك التػػاريخ اإلسػػالمي 

 سيخة الخمفاء عمى يج أساتحة الكخاسي في الجامعات السديحية.أك 
لكغ السذاىج لكل ذؼ لب أف الجراسات العخبيػة كاإلسػالمية فػي تمػظ الجامعػات ال تػتع 
بالمغػػػػة العخبيػػػػة، كسػػػػا نػػػػجرس مػػػػثال األدب اإلنجميػػػػدؼ بالمغػػػػة اإلنجميديػػػػة، بػػػػل إف كػػػػل 

ع بغيخ المغػة العخبيػة، ال لذػيء الجراسات بسا في ذلظ البحث الحؼ يتقجـ بو الباحث تت
إال ألف السذخفيغ أعاجع، كالسخاجع التي يصالب الباحث العخبي كالسدػمع بػالخجػع إلييػا 

 جميا كتبو السدتذخقػف بمغاتيع األعجسية.
كىكحا نخػ كيف أف حخكة التخجسة التي قاـ بيا السدتذػخقػف كػاف ليػا دكر كاسػع بعػج 

السخجعيػة فػي العمػـػ المغػيػة العخبيػة كاإلسػالمية  ذلظ فػي تبػػء الثقافػة الغخبيػة مشرػب
 أيزا.

كنحػػػغ إذا أردنػػػا أف ندػػػتعيج السخجعيػػػة العمسيػػػة لمحزػػػارة اإلسػػػالمية )فػػػي إشػػػار لغتشػػػا 
كديششػا عمػػى األقػػل( فالبػج مػػغ الؿيػػاـ بحخكػة تخجسػػة كاسػػعة لعمػمشػا اإلسػػالمية كالمغػيػػة 

ف يكػػف كسػصاء أعػاجع أعػالج الستحجثيغ باسع لغتشا كديششػا ال أ -نحغ  -بحث نكػف 
 ىع الشاشقػف الخسسيػف باسع اإلسالـ .
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إف شسػػػػح الػػػجعاة يجػػػب أف يتجػػػاكز مجػػػخد تخجسػػػة معػػػاني القػػػخآف إلػػػى تخجسػػػة التػػػخاث 
 اإلسالمي األصيل، حتى يقخأ العالع عغ ديششا كسا نفيسو نحغ ال كسا يفيسو األعاجع.

عامػة كالػجعاة السخمرػيغ خاصػة  كىحا يدتتبع بالزخكرة أف يكػف مغ بيغ أبشاء األمة
مػػغ يػػتقغ لغػػات األمػػع حتػػى تأخػػح حخكػػة التخجسػػة جانػػب األصػػالة، كتػػأمغ التحخيػػف، 

 كتزسغ األمانة في الشقل كالرياغة.
كال ريػػػب أف حخكػػػة التخجسػػػة التػػػي نعشييػػػا تحتػػػاج إلػػػى دعػػػع دكلػػػي أك معػنػػػة ىيئػػػات 

ئػػػات اإلغاثػػػة فػػػي إسػػػالمية عالسيػػػة، كىػػػي أشػػػبو بالػػػجكر الجيػػػادؼ الػػػحؼ تقػػػـػ بػػػو ىي
السشاشق اإلسالمية السشكػبػة، ألنشػا ال نػخػ نكبػة أعطػع مػغ أف نػتعمع الػجيغ كالمغػة مػغ 

 غيخنا.
كإضػػػافة إلػػػى ذلػػػظ ال بػػػج أف يتجػػػاكر مػػػع حخكػػػة التخجسػػػة حخكػػػة عمسيػػػة بحثيػػػة راؾيػػػة 
السدػػتػػ تقػػـػ بتعقػػب كتابػػات السدتذػػخقيغ كالػػخد عمييػػا بػػشفذ المغػػة سػػػاء عبػػخ شبػػع 

ك فػػػػي دكريػػػػاتيع العمسيػػػػة أك عمػػػػى صػػػػفحات اإلعػػػػالـ أك حتػػػػى عمػػػػى كتػػػػب مدػػػػتقمة أ
 صفحات اإلنتخنت.

 
كحػػػجيثشا عمػػػػى التخجسػػػػة ال يتصػػػخؽ إلػػػػى محاربػػػػة االستذػػػخاؽ كالتشرػػػػيخ فقط،بػػػػل إلػػػػى 
مػاجية كل السحاىب اليجامة كالسشحخفة أيزا مػغ حيػث إف خصخىػا عمػى الػجيغ الحػق 

 ال يقل تذػييا عغ الكفخ الرخاح.
الػػػخفس كالسجػسػػػية الستذػػػيعة تشفػػػث سػػػسيا بكػػػل لغػػػات العػػػالع عبػػػخ  كىػػػاىي ذؼ قػػػػػ 

السجػػػػالت التػػػػي ترػػػػجرىا سػػػػفاراتيا بمغػػػػات تمػػػػظ البمػػػػجاف، كتخصػػػػج ميدانيػػػػات ضػػػػخسة 
 لسداعجة أقمياتيا في كل العالع عبخ السشح الجراسية.

كىػػػاىي ذؼ القاديانيػػػة كالبيائيػػػة تحػػػخص عمػػػى شبػػػع أدبياتيػػػا بكػػػل لغػػػات العػػػالع مػػػع 
أييػػا الغيػػػر  -لمغػػات العالسيػػة كاإلنجميديػػة كالفخندػػية كالعخبيػػة، مسػػا يشبيػػظ االىتسػػاـ با
 أف التخجسة سالح ماض في نذخ األفكار.  -عمى ديشظ 

 كيسكششا صياغة األفكار السيسة بالشدبة ليحه الصخيقة مغ شخؽ الجعػة ؼيسا يمي: 
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كػل بمػجاف العػالع  ( إيجاد الكػػادر التػي تػتقغ المغػات العالسيػة، كمخاشبػة الػجعاة فػئ)
مسػغ يتقشػػف لغػة بمػجانيع مػع المغػػة العخبيػة، كتكػػيغ جبيػة عالسيػة لمتعخيػف باإلسػػالـ، 
 تسػليا الحكػمات كالجكؿ كالييئات اإلسالمية كاألفخاد، عمى أف يتخؾ إشخافيا لمجعاة.

( عقػػج مػػؤتسخات عالسيػػة أك محميػػػة لسشاقذػػة ىػػحا السػضػػػػع، كمدػػاىسة الػػجعاة فػػػي ٕ)
 حاث التي تخز ىحا الرجد، مع تقجيع خبخات ذكؼ الخبخة في ىحا السجاؿ.تقجيع األب

( تكػػػيغ مكاتػػب تخجسػػة لػػجػ كػػل حخكػػة أك اتجػػاه دعػػػؼ يقػػـػ بتخجسػػة الكتػػب التػػي ٖ)
 تذخح حقائق اإلسالـ مع التشديق بيغ تمظ السكاتب حتى ال يحرل التكخار.

ة لمتخجسػػػة، كاستزػػػافة ( تشسيػػػة ميػػػارات التخجسػػػة لػػػجػ الػػػجعاة بعقػػػج دكرات تجريبيػػػٗ)
 الستخرريغ في ىحا السجاؿ لتجريذ أحجث تقشيات التخجسة.

( صػػػقل لغػػػات الستػػػخجسيغ كالخقػػػي بسدػػػتػاىا حتػػػى تكػػػػف تخجسػػػاتيع محػػػل احتػػػخاـ ٘)
أصحاب تمظ المغات، كيكػف ذلظ بسديج مغ التخرز فػي أدبيػات المغػة الثانيػة التػي 

 يتقشيا الستخجع.
مختمفػػػػة تتػػػػخجع فييػػػػا كتابػػػػات عمسػػػػاء العرػػػػخ ( إنذػػػػاء صػػػػحف كمجػػػػالت بمغػػػػات ٙ)

كفتػاكاىع، كيػقػف الشػػاس مػغ خالليػػا عمػى أخبػار السدػػمسيغ بخؤانػا كلػػيذ بػخؤػ ركيتػػخ 
 كأسػشيتجبخس.

( السدػػارعة فػػي اسػػتكساؿ تخجسػػة معػػاني القػػخآف الكػػخيع إلػػى كػػل لغػػات العػػالع سػػجا ٚ)
 لمفخض الكفائي العالق بكاىل األمة.

الحػجيث الشبػػؼ إلػى لغػات العػالع الحيػة، كاختيػار الكتػب ( البجء في مذخكع تخجسػة ٛ)
السعتسػجة مثػل الرػػحاح أك ريػاض الرػػالحيغ كنحػىػا مػغ الكتػػب التػي عػػع نفعيػا بػػيغ 

 السدمسيغ.
( البجء في مذخكع جػاد لتخجسػة عقائػج أىػل الدػشة كالجساعػة إلػى كػل لغػات العػالع، ٜ)

زػػػػالة فػػػػي دعػػػػػة غيػػػػخ فػػػػي مػاجيػػػػة الحسػػػػالت الذخسػػػػة التػػػػي تقػػػػـػ بيػػػػا السػػػػحاىب ال
السدػػػمسيغ، كإنقػػػاًذا ألكلئػػػظ األفػػػخاد الػػػحؼ كقعػػػػا فػػػي بػػػخاثغ تمػػػظ السػػػحاىب جيػػػال مػػػشيع 

 بحؿيقة اإلسالـ .
( تالفي القرػر اإلعالمي، كالبجء في مذخكع جػاد لقشػاة إسػالمية دعػيػة عالسيػة ٓٔ)

 تدتخجـ المغات العالسية الحية في عخض اإلسالـ كتبياف حقائقو.
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قػػػج تبػػجك لػػظ ضػػخبا مػػغ األحػػالـ الذػػػاردة،  -أييػػا القػػارغ العديػػد  -ار إف ىػػحه األفكػػ
كلكششػػي أجػػـد لػػظ غيػػخ شػػاؾ، أف إمكانياتشػػا تدػػتصيع أف تفعػػل مػػا ىػػػ أكثػػخ مػػغ ذلػػظ، 
كلكػػغ السصمػػػب: أف تحرػػل البػػجاءة، كتشذػػأ السبػػادرة األكلػػى، كسػػتجج األمػػخ بعػػج ذلػػظ 

 تػجيا يتراعج، كمدمكا يختاده كل السخمرػف.
================== 

 جابخ بن حيان رائج الكيسياء الحجيثة  
 )الذبكة اإلسالمية( إعجاد : ربيع محسػد

" نحػػػغ عمسشػػػػا العػػػالع " ، ىػػػػحه الجسمػػػة يعمسيػػػػا بحػػػػق كػػػل مػػػػغ اشمػػػع عمػػػػى العصػػػػاء   
الحزارؼ الحؼ قجمو عمساء السدػمسيغ لمعػالع كػل العػالع ، كمعشػا فػي ىػحه السقالػة عمػع 

لألمة اإلسالمية في أكج ازدىارىػا ، كأنسػػذج مذػخؽ مػغ  مغ أعالـ العصاء الحزارؼ 
صفحات الحزارة اإلسالمية في مجاؿ الكيسيػاء كالعمػـػ التصبيؿيػة ، إنػو أبػػ الكيسيػاء 

 جابخ بغ حياف .
 مغ ىػ جابخ بغ حياف 

ىػ أبػ عبج هللا جابخ بغ حياف بغ عبج هللا األزدؼ ، شبيب عخبػي، عػاش فػي العػخاؽ 
ىػ أكؿ مغ اشتغل بالكيساء القجيسة كنبغ فييا، حتى إف العخب سسَّػا بالكػفة كبغجاد، ك 

الكيسيػػاء عامػػة "صػػشعة جػػابخ"، إشػػارة إلػػى أف "جػػابخ بػػغ حيػػاف" ىػػػ أكؿ مػػغ زاكليػػا، 
ككذػػػػف عػػػػغ مفخدىػػػػا كمخكِّبيػػػػا، كتشػػػػاكؿ فػػػػي كتاباتػػػػو الفمػػػػدات كأكاسػػػػيجىا كأمالحيػػػػا، 

ػػػػخىا كنقَّاىػػػػا بػػػػالبمػرة كأحسػػػػاض الشتخيػػػػظ كالكبخيتيػػػػظ كالخميػػػػظ، كعػػػػالج القمػيػػػػ ات كحزَّ
 كالتقصيخ، كالتخشيح كالترعيج.

إف جػػابخ بػػغ حيػػاف ىػػػ الػػحؼ كضػػع األسػػذ العمسيػػة لمكيسيػػاء الحجيثػػة كالسعاصػػخة ، 
 كشيج بحلظ كثيخ مغ عمساء الغخب .

 بختيمػ :"إف لجابخ في الكيسياء ما ألرسصػ في السشصق" . Berthelotفقاؿ عشو 
كميػدؼ )بػاكػف( : )إف جػابخ بػغ حيػاف ىػػ أكؿ مػغ عمػع عمػع كقاؿ عشػو الفيمدػػؼ اإلن

 الكيسياء لمعالع، فيػ أبػ الكيسياء(
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كيقػؿ ماكذ مايخىػؼ : يسكغ إرجػاع تصػػر الكيسيػاء فػي أكربػا إلػى جػابخ ابػغ حيػاف 
برػرة مباشخة. كأكبخ دليل عمى ذلظ أف كثيخًا مغ السرصمحات التي ابتكخىا ما زالت 

 غات األكربية.مدتعسمة في مختمف الم
 لقج عسج جابخ بغ حياف إلى التجخبة في بحػثو ، كآمغ بيا إيسانا عسيقا .

ككاف يػصي تالميحه بقػلو :"كأكؿ كاجب أف تعسل كتجخؼ التجػارب، ألف مػغ اليعسػل 
كيجخؼ التجارب ال يرل إلى أدنى مخاتب اإلتقػاف. فعميػظ يػابشي بالتجخبػة لترػل إلػى 

 السعخفة".
 : أصل كمسة كيسياء 

يػػحكخ بعػػس السػػؤرخيغ أف العمسػػاء السدػػمسيغ الػػحيغ اشػػتغمػا بعمػػع الكيسيػػاء مشػػح عيػػج 
 جابخ بغ حياف اشتقػا لفع) الكيسياء( مغ نفذ لغتيع العخبية . 

( . كتػػجؿ أداة  Alchemyكأصػػل كمسػػة كيسيػػاء فػػي المغػػات األجشبيػػة ىػػػ ) الكسػػي ػػػػػ 
فػػخ مػػغ السػػؤرخيغ أف كمسػػة ) التعخيػػف ) الػػػ( عمػػى األصػػل العخبػػي كالشػػظ . كيقػػػؿ ن

 كسي ( مغ أسساء مرخ القجيسة كتعشي األرض الدػداء . 
كىشػاؾ فئػػة تقػػػؿ بػػأف الكمسػة أصػػميا يػنػػاني قػػجيع كعػػغ األصػل نقػػل جػػابخ كأمثالػػو مػػغ 
العمساء العخب كالسدمسيغ كمعشى الكمسة اليػنانية ىػ صيخ السعػادف كصػبيا . ككانػت 

دأ مػػغ عسػل عمسػػاء الكيسيػػاء كالسذػػتغميغ بيػػحا الفػػغ صػشاعة السعػػادف آنئػػح جػػدءًا ال يتجػػ
 برفة عامة .

 عمساء السدمسيغ حخركا عمع الكيسياء مغ الخخافة 
بػػػجأت الكيسيػػػاء خخاؼيػػػة تدػػػتشج عمػػػى األسػػػاشيخ الباليػػػة ، حيػػػث سػػػيصخت فكػػػخة تحػيػػػل 
السعػػػادف الخخيرػػػة إلػػػى معػػػادف نؽيدػػػة . كذلػػػظ ألف العمسػػػاء فػػػي الحزػػػارات مػػػا قبػػػل 

سػػالمية كػػانػا يعتقػػجكف السعػػادف السشصخقػػة مثػػل الػػحىب كالفزػػة كالشحػػاس الحزػػارة اإل
كالحجيث كالخصاص كالقرجيخ مغ نػع كاحج ، كأف تبايشيا نابع مغ الحخارة كالبخكدة ك 
الجفػػػاؼ كالخشػبػػػة الكامشػػػة فييػػػا كىػػػي أعػػػخاض متغيػػػخة ) ندػػػبة إلػػػى نطخيػػػة العشاصػػػخ 

حا يسكغ تحػيل ىػحه السعػادف مػغ بعزػيا األربعة ، الشار ك اليػاء ك الساء كالتخاب(، ل
 البعس بػاسصة مادة ثالثة كىي اإلكديخ . 
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كمػػغ ىػػحا السشصمػػق تخيػػل بعػػس عمسػػاء الحزػػارات الدػػابقة لمحزػػارة اإلسػػالمية أنػػو 
 باإلمكاف ابتكار إكديخ الحياة أك حجخ الحكسة الحؼ يديل عمل الحياة كيصيل العسخ . 

ادتيا الخخافػػات ك الذػعػذة كلكػغ عمسػاء العػػخب فعمػع الكيسيػاء مػخ بحؿبػػة مػغ الػدمغ سػ
السدمسيغ ىع الػحؼ حخركىػا مػغ ذلػظ الزػجيج الفاسػج الػحؼ ال يعتسػج عمػى عمػع ، بػل 

 كاف مرجرىا الػىع كالبمبمة . 
كبالفعػل تػػأثخ بعػػس العمسػاء العػػخب ك السدػػمسيغ األكائػل كجػػابخ بػػغ حيػاف ك أبػػػ بكػػخ 

ا عمسػػاء العػػخب كالسدػػمسيغ مػػغ اليػنػػاف . الػػخازؼ بشطخيػػة العشاصػػخ األربعػػة التػػي كرثيػػ
لكشيسػػا قامػػا بجراسػػة عمسيػػة دؾيقػػة ليػػا ; أدت ىػػحه الجراسػػة إلػػى كضػػع كتصبيػػق السػػشيج 

 العمسي التجخيبي في حقل العمـػ التجخيبية . 
فسحاكلة معخفة مجػ صحة نطخية العشاصخ األربعة ساعجت عمساء العخب كالسدمسيغ 

غ السػػػػػاد الكيساكيػػػػة ، ككػػػػحلظ معخفػػػػة بعػػػػس فػػػػي الػقػػػػػؼ عمػػػػى عػػػػجد كبيػػػػخ جػػػػجًا مػػػػ
التفػػاعالت الكيساكيػػة ، لػػحا إلػػى عمسػػاء السدػػمسيغ يخجػػع الفزػػل فػػي تصػػػيخ اكتذػػاؼ 

 -التبمػػر  -التخشػيح  -التدػامي -بعس العسميات الكيسيائيػة البدػيصة مثػل : التقصيػخ
 التكديج

 مكتذفات ابغ حياف في مجاؿ الكيسياء 
جػػػػابخ فػػػػي الكيسيػػػػاء إدخػػػػاؿ البحػػػػث التجخيبػػػػي إلػػػػى كانػػػػت أىػػػػع اإلسػػػػيامات العمسيػػػػة ل

الكيسيػػاء، كىػػػ مختػػخع القمػيػػات السعخكفػػة فػػي مرػػصمحات الكيسيػػاء الحجيثػػة باسػػسيا 
 ، كماء الفزة. Alkaliالعخبي 

كىػػػ كػػحلظ صػػاحب الفزػػل ؼيسػػا عخفػػو األكربيػػػف عػػغ ممػػح الشذػػادر، كمػػاء الػػحىب، 
 كالبػتاس، كزيت الداج ) حسس الكبخيتيظ (. 

أنو تشاكؿ في كتاباتو الفمدات، كأكديجىا، كأمالحيا، كأحساض الشتخيظ كالكبخيتيػظ، كسا 
 كعسميات التقصيخ، كالتخشيح، كالترعيج. 

كمػػغ أىػػع إسػػياماتو العمسيػػة كػػحلظ، أنػػو أدخػػل عشرػػَخْؼ التجخبػػة كالسعسػػل فػػي الكيسيػػاء 
ابخ ُيَعػجُّ مػغ كأكصى بجقة البحث كاالعتساد عمى التجخبة كالربخ عمى الؿياـ بيا ، فج

 ركاد العمـػ التصبيؿية.
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كتتجمػػػى إسػػػياماتو فػػػي ىػػػحا السيػػػجاف فػػػي تكخيػػػخ السعػػػادف، كتحزػػػيخ الفػػػػالذ، كصػػػبغ 
األقسذػػة كدبػػغ الجمػػػد، كشػػالء القسػػاش السػػانع لتدػػخب السػػاء، كاسػػتعساؿ ثػػاني أكدػػيج 

 السشغشيد في صشع الدجاج. 
كتشؿيػػػػة السعػػػػادف كصػػػػبغ كشػػػػخح بالتفرػػػػيل كيؽيػػػػة تحزػػػػيخ الػػػػدرنيخ ، كاألنتيسػػػػػف ، 

 األقسذة.
ك اكتذػػػف أف الذػػػب يدػػػاعج عمػػػى تثبيػػػت األلػػػػاف ، كسػػػا أنػػػو صػػػشع كرقػػػًا غيػػػخ قابػػػل 

 لالحتخاؽ ، كحزخ أيزًا نػعًا مغ الصالء يسشع الحجيج مغ الرجأ . 
كسػا أف جػػابخ ىػػػ أكؿ مػغ اسػػتعسل السػػػازيغ الحداسػة ، كاألكزاف الستشاـيػػة فػػي الجقػػة 

 في تجاربو العمسية .
كاكتذػػػػف "الرػػػػػدا الكاكيػػػػة" أك القصػػػػخكف ، ك ىػػػػػ أكؿ مػػػػغ استحزػػػػخ مػػػػاء الػػػػحىب 
كالفزة بخمصيسا بحامس الكبخيت كحامس الشتخيظ ، ك أكؿ مغ أدخل شخيقة فرػل 
 الحىب عغ الفزة بالحّل بػاسصة األحساض ، كىي الصخيقة الدائجة إلى يػمشا ىحا.

ك أدخػل تحدػيشات عمػى  كأكؿ مغ اكتذف حسس الشتخيظ ك حسػس الييػجرككمػريظ ،
 شخؽ التبخيخ كالترؽية كاإلنريار كالتبمػر كالتقصيخ.

 مؤلفاتو : 
جػاء فػي "األعػالـ" لمدركمػي أف جػػابخًا لػو ترػانيف كثيػخة تتػػخاكح مػا بػيغ مػائتيغ كاثشػػيغ 
كثالثيغ كخسدسائة كتاب، لكغ ضاع أكثخىا. كقج تخجست بعس كتب جابخ إلى المغة 

الثاني عذػخ، كسػا تػخجع بعزػيا مػغ الالتيشيػة إلػى اإلنجميديػة  الالتيشية في أكائل القخف 
ـ أعػػاد ىػليػػارد صػػياغتيا، كقػػجـ ليػػا بسقجمػػة كاؼيػػة ، ٕٜٛٔـ ، كفػػي سػػشة ٛٚٙٔعػػاـ 

 كضل األكربيػف يعتسجكف عمى كتبو لعجة قخكف .
 مغ أىع ىحه الكتب :

سـػ كتاب " الدسـػ كدفع مزارىا " : كتاب في خسدة فرػؿ تبحث أسساء الدػ - ٔ
ك أنػاعيا كتأثيخاتيا السختمفة عمػى اإلندػاف كالحيػػاف. كالعالمػات كالعػالج كالحػحر مػغ 
الدسـػ كؼيو قدع الدسـػ إلى سسـػ حيػانية كنباتية كحجخية كالدئبق كالػدرنيخ كالػداج. 

 كىحا الكتاب يعتبخ ىسدة كصل بيغ الصب كالكيسياء.
 نياية االتقاف: كىػ مؤلف رائج في الكيسياء. - ٕ
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 أصػؿ الكيسياء - ٖ
 استقراءات السعمع  - ٖ
 السػازيغ الرغيخ - ٗ
كتػػاب الخسػػائل الدػػبعيغ : كيذػػسل سػػبعيغ مقالػػة حػػػؿ أىػػع تجاربػػو فػػي الكيسيػػاء  - ٘

كالشتػػائج التػػي تػصػػل إلييػػا كيسكػػغ اعتبػػاره خالصػػة مػػا كصػػل إليػػو عمػػع الكيسيػػاء عشػػج 
 العخب في عرخه.

ـ عمػػػى اخػػػتالؼ بػػػيغ  ٘ٔٛ، السػافػػػق  ىػػػػ ٜٜٔتػػػػفي جػػػابخ بػػػغ حيػػػاف حػػػػالي عػػػاـ 
 السؤرخيغ 

فيل بعج اشالعشا عمى ماقجمو ىػحا العػالع الجميػل لمعػالع ، نعػخؼ كػع خدػخ العػالع كػل 
العػػالع بانحصػػاط السدػػمسيغ فػػي عرػػخنا الحاضػػخ ، كىػػل مػػغ ىسػػة لذػػبابشا كػػي نرػػل 

ق األمػل إال حاضخنا بساضيشا ليكػػف مدػتقبمشا زاىػخًا بػإذف هللا ، ىػحا ىػػ أممشػا كال يتحقػ
 بالعسل ، كآخخ دعػانا أف الحسج هلل رب العالسيغ .

================ 
 من حقهق اإلندان الغخبية إلى واجبات االستخالف اإلسالمية

 )الذبكة اإلسالمية( كساـ فؤاد*
ىػػػل يعشػػػي العشػػػػاف الػػػحؼ كضػػػعشاه أف ىشػػػاؾ خالًفػػػا عسيًقػػػا بػػػيغ الحزػػػارتيغ الغخبيػػػة 

ى قزػػية حقػػػؽ اإلندػػاف? اإلجابػػة نعػػع، كالبػػػف شاسػػع. إف كاإلسػػالمية فػػي الشطػػخ إلػػ
ف، ندػػبة لمعرػػػر الحجيثػػة،  مفيػػـػ حقػػػؽ اإلندػػاف مفيػػـػ غخبػػي الشذػػأة، حػػجيث التكػػػُّ
كىػػػػ مخػػػالف برػػػػػرة كبيػػػخة لسفيػػػـػ حقػػػػػؽ الشػػػاس فػػػي السشطػمػػػػة الؿيسيػػػة الحقػؾيػػػػة 

 اإلسالمية.
ة دفعت بعس الغيػريغ شاع مفيـػ حقػؽ اإلنداف في الفكخ الدياسي السعاصخ لجرج

عمػى اإلسػالـ إلػى التحػػخؾ لػضػع مػا تسػػت تدػسيتو: بيػاف عػػالسي لحقػػؽ اإلندػاف فػػي 
اإلسالـ، عمى ندق اإلعالف العالسي لحقػؽ اإلنداف الرادر عغ ىيئة األمع الستحجة 

، إلػػى درجػػة أف اإلعػػالف اإلسػػالمي تزػػسغ نفػػذ السفػػاـيع كالرػػػر ٜٛٗٔفػػي عػػاـ 
ميثػاؽ األمػع الستحػجة، مػع التأكيػج عمػى أف اإلسػالـ بػو نفػذ الحقػؾية التػي كردت فػي 

حقػؽ اإلنداف الػاردة في إعالف األمع الستحجة، معتحريغ إلى العالع عػغ عػجـ كضػػح 
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الشز اإلسالمي في ىحا الرجد، أك معتحريغ عغ عجـ اىتساـ الحزارة اإلسالمية بػو 
 حتى ذلظ الػقت.

إلسػػالـ آنػػحاؾ بعػػخض مجسػعػػة مػػغ األدلػػة كقػػج قػػاـ ىػػؤالء السفكػػخكف الغيػػػركف عمػػى ا
الجالػػػة عمػػػى أف كالميػػػع حػػػق، كأف اإلسػػػالـ ديػػػغ بػػػو نفػػػذ السسيػػػدات التػػػي تحفػػػل بيػػػا 
الحزػػارة الغخبيػػة، كذلػػظ مػػغ دكف محاكلػػة البحػػث فػػي أصػػػؿ الػػحات; إذ ربسػػا يكػػػف 

 لجييا ما يفػؽ في ؾيستو ما أنتجتو الحزارة الغخبية.
سة السدمسيغ إدراكيع ضخكرة التحخؾ الدػخيع لمخػخكج ككاف دافع أكلئظ السفكخيغ كالدا

بػثيقػػػػة إسػػػػالمية تحفػػػػع مػػػػاء كجػػػػو الحزػػػػارة اإلسػػػػالمية فػػػػي مػاجيػػػػة التقػػػػجـ الفكػػػػخؼ 
الدياسػػي الغخبػػي، حتػػى لػػػ كانػػت كثيقػػة شػػػىاء. ككػػاف السشػػتج اإلسػػالمي الكػػامغ فػػي 

. فسػا ىػي ذلظ الػقت يفػؽ فػي ؾيستػو كفػي نفاسػتو مػا أنتجتػو الحزػارة الغخبيػة بالفعػل
 قرة ذلظ التسيد كتمظ الشفاسة?

 مفيـػ حقػؽ اإلنداف.. الصبعة الغخبية:
مفيػػػـػ حقػػػػؽ اإلندػػػاف كسػػػا يػػػخػ البػػػاحثػف كالسفكػػػخكف مفيػػػـػ شػػػائع االسػػػتخجاـ فػػػي 
أدبيػػػات الفكػػػخ كالخصػػػاب الدياسػػػييغ السعاصػػػخيغ، كىػػػػ أيًزػػػا مػػػغ السفػػػاـيع الحجيثػػػة 

 ا في أدبيات الفكخ الدياسي.ندبًيا، التي ال يسكغ اقتفاء أثخىا بعيجً 
فالسفيـػ فػي الفكػخ الدياسػي الغخبػي لػع يػتع صػكو كسرػصمح إال مػع ضيػػر عػجد مػغ 
الػثػػائق الدياسػػية السحػػجدة التػػي حسمػػت ىػػحا االسػػع بيػػحه الجرجػػة مػػغ الػضػػػح، مثػػل: 
إعالف حقػؽ اإلنداف بالػاليات الستحجة السعخكؼ باسع "إعالف فيخجيشيا" الرادر عػاـ 

، كانتيػػػاًء بػػػإعالف األمػػػػع ٜٓٚٔعػػػالف الثػػػػرة الفخندػػػية الرػػػادر فػػػػي عػػػاـ ، كإ ٙٚٚٔ
 ، كالسدسى "اإلعالف العالسي لحقػؽ اإلنداف".ٜٚٗٔالستحجة الرادر في عاـ 

لحا فسغ الرعب حيغ نتعامل مع مثل ىحا السفيـػ أف نقتفي لو أثػًخا مػتغمغاًل فػي قمػب 
كىػػي أصػػل الحزػػارة  -القجيسػػة  جػػحكر الفكػػخ اإلندػػاني الغخبػػي. فالحزػػارة اليػنانيػػة

كسا يخػ الباحثػف لع ترظ مفيـػ الحق، كلػع تزػع لفًطػا لغػًيػا يقابمػو. كلػع  -الغخبية 
تبجأ مفخدة الحق في التػجاكؿ بالرػػرة التػي نعخفيػا اليػـػ إال بعػج أف أصػمتيا الحزػارة 

حقػػؽ  اإلسالمية، فسشح ميجىا األكؿ تكمػع بيػا الشبػي الكػخيع صػمى هللا عميػو كسػمع عػغ
هللا عمى العباد كحقػؽ العباد عمى هللا كحق الدكجيغ كل عمى اآلخػخ، بػل ىشػاؾ ذلػظ 
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ؽ ؼيػو الشبػي صػمى هللا عميػػو كسػمع عمػى قػػؿ سػمساف، "آخػى الشبػػي  الحػجيث الػحؼ صػجَّ
صػػمى هللا عميػػػو كسػػمع بػػػيغ سػػمساف كأبػػػي الػػػجرداء، فػػدار سػػػمساف أبػػا الػػػجرداء، فػػػخأػ أـ 

مػػا شػػأنظ? قالػػت: أخػػػؾ أبػػػ الػػجرداء لػػيذ لػػو حاجػػة فػػي الػػجرداء متبحلػػة، فقػػاؿ ليػػا: 
الجنيا. فجاء أبػ الجرداء، فرشع لو شعاما، فقاؿ: كل، قػاؿ: فػإني صػائع، قػاؿ: مػا أنػا 
، قػاؿ: نػع، فشػاـ،  بآكل حتى تأكل، قاؿ: فأكػل، فمسػا كػاف الميػل ذىػب أبػػ الػجرداء يقػـػ

، فقاؿ: نع، فمسا كاف مغ آخخ الميل، قاؿ سم ساف: قع اآلف، فرػميا، فقػاؿ ثع ذىب يقـػ
لو سمساف: إف لخبظ عميظ حقا، كلشفدظ عميظ حقا، كألىمظ عميظ حقا، فأعط كػل ذؼ 
حق حقو، فأتى الشبي صمى هللا عميو كسمع فحكخ ذلػظ لػو، فقػاؿ الشبػي صػمى هللا عميػو 

 كسمع: صجؽ سمساف" )ركاه البخارؼ(.
ركبا في العرػر الػسصى، كقػج ثع بجأ السفيـػ يذق شخيقو إلى حيد االستخجاـ في أك 

أرخ السفكػػخكف لػػحلظ مػػع اسػػتخجاـ القػػذ تػمػػاس اإلكػػػيشي لػػو فػػي الحػػجيث عػػغ مفيػػـػ 
حق السمكية، كالتي تشاكليػا باعتبارىػا حقػا تتختػب عميػو مدػؤكلية اجتساعيػة، كىػي فكػخة 
معخكفػػػة فػػػي الدػػػياؽ التذػػػخيعي اإلسػػػالمي الستسثمػػػة فػػػي مفيػػػـػ اسػػػتخالؼ هللا تعػػػالى 

 في الساؿ ليشفقو في سبيمو عمى مغ يحتاجو.اإلنداف 
كقج بجأ استخجاـ السفيـػ برػرة مشطسػة مػع كتابػات مفكػخؼ نطخيػة العقػج االجتسػاعي: 
ػػػ. ككػػاف أكلئػػظ السفكػػخكف شميعػػة مفكػػخؼ عرػػخ الشيزػػة الدػػاعيغ  ىػػػبد كلػػػؾ كركسُّ
إلى فرل العسمية الدياسية برفة خاصػة كالجكلػة برػفة عامػة عػغ سػمصاف الكشيدػة، 
ككانػػػت فكػػػخة التعاقػػػج األسػػػاس الػضػػػعي لتذػػػكل مفيػػػـػ الحػػػق كتأسيدػػػو فػػػي التذػػػكيل 

 الفكخؼ كالحزارؼ الغخبي.
 

?  كيف تأسذ السفيـػ
استشجت األدبيات التي تشاكلت عالقات البذخ قبل ضيػر نطخية العقج االجتساعي إلػى 

لػو إال فػي مفيـػ القانػف الصبيعي، كىػ مفيـػ ذك شابع ميتػافيديقي ال أسػاس ممسػًسػا 
أفكػػػار مفكػػػخؼ اليػنػػػاف القػػػجامى، كىػػػػ يعشػػػي: مجسػعػػػة مػػػغ العػػػادات كالؿػػػيع الدػػػمػكية 
كاألخالؾية التي ندبت لإلنداف استشادا إلى كجػػده عمػى ضيػخ البدػيصة، كتختػب عمػى 
إسشادىا لػو التدامػو بيػا حيػاؿ غيػخه، لسػا يعشيػو ذلػظ مػغ التػداـ غيػخه بيػا حيالػو. فكانػت 
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تديخ كفًقا ليحا السدسى: القانػف الصبيعي. كىحا السفيـػ كاف مغ العالقات بيغ البذخ 
الغسػػض بسكػػاف، بحيػػث كانػػت تحتذػػج تحػػت لػائػػو كػػل ؾيسػػة اجتساعيػػة كسػػمػكية يػػخػ 

 السفكخكف أنيا ضخكرية لمحفاظ عمى سالمة سيخ االجتساع اإلنداني آنحاؾ.
ػض، ىػي األسػاس كضمت عالقة الشاس بفكخة القانػف الصبيعي ىػحه، بسػا لّفيػا مػغ غسػ

الفمدفي لسا يسكغ لشا نحغ أف ندسيو بالحقػؽ االجتساعية كالفخدية، كذلظ شيمػة كجػػد 
الحزػػػارة الخكمانيػػػة كمػػػغ بعػػػجىا الحزػػػارة السدػػػيحية التػػػي امتػػػج كجػدىػػػا الفعمػػػي فػػػي 

ـ. كضمت ىحه الفكخة ىي السييسشة إال مغ ٜٛٚٔأكركبا حتى ؾياـ الثػرة الفخندية عاـ 
 لحجيث عشيا ؼيسا سمف.شحرات أسمفشا ا

كمػػع تجػػحر الثػػػرة الفخندػػية، كاتجػػاه السفكػػخيغ فػػي إشارىػػا إلػػى البحػػث عػػغ أسػػاس ال 
ديشي لمعالقة بيغ الجيغ كالدياسة، بخز مفكخك العقج االجتساعي ليقػجمػا نطػخيتيع التػي 
أبػػػػػخزت مفيػػػػػـػ الحػػػػػق كحزػػػػػػر قػػػػػانػني راسػػػػػخ، كمكشػػػػػت لػػػػػو فػػػػػي الفكػػػػػخ الدياسػػػػػي 

 ي األكركبي.كاالقترادؼ كاالجتساع
كنطخيػػة العقػػج االجتسػػاعي لػػجػ كػػل مػػغ تػمػػاس ىػػػبد كجػػػف لػػػؾ تحػػاكؿ أف تفدػػخ 
كيؽية ؾياـ الجكلة في الساضي، مغ خػالؿ افتػخاض أف الجكلػة قامػت بسػجػب عقػج بػيغ 

 الحاكع كالسحكػميغ. كمغ ىحا السشصمق التعاقجؼ نذأ مفيـػ الحق.
ألصػل فػي الصبيعػة اإلندػانية أنيػا كتقـػ نطخيات العقج االجتسػاعي عمػى افتػخاض أف ا

شبيعػػػػة شػػػػخيخة، كأف ىػػػػحه الخاصػػػػية خمقػػػػت بيئػػػػة صػػػػخاعية مدػػػػتسخة، قػػػػادت الجساعػػػػة 
اإلندػػانية إلػػى حالػػة اصػػصمح مفكػػخك العقػػج االجتسػػاعي عمػػى تدػػسيتيا: "حالػػة الصبيعػػة 
األكلى"، كأف ىحه الحالة عخفت عشج كل مغ ىػبد كلػؾ باعتبارىا حالة حخب الجسيػع 

: أؼ تمظ الحالة التي يعع فييا الرخاع كل جػانػب العالقػات االجتساعيػة، ضج الجسيع
بحيث يريخ كل فخٍد عزٍػ في الجساعة البذخية خرًسا لكل أعزاء ذات الجساعػة. 
كيػػػخػ كػػػل مػػػغ تػمػػػاس ىػػػػبد كجػػػػف لػػػػؾ أنػػػو نتاًجػػػا ليػػػحه الحالػػػة تػافػػػق األفػػػخاد فػػػي 

دارة الجساعػة البذػخية عمػى نحػػ الجساعة البذخية عمى التعاقػج مػع حػاكع قػػؼ ليكفػل إ
يحقػػق األمػػغ لمجسيػػع، كيكفػػييع مػبػػة حالػػة الصبيعػػة األكلػػى: حالػػة حػػخب الجسيػػع ضػػج 

 الجسيع.
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أما تػماس ىػبد فصخح فكخة تخمي الجساعة البذخية عغ كل حقػقيا لػحلظ الحػاكع فػي 
 مقابل أف يكفييع حالة حخب الجسيع ضج الجسيع، كيػفخ ليع األمغ.

فخفس فكخة تشازؿ الجساعة البذػخية عػغ كامػل حقػقيػا، كأكػج أف الػحؼ كأما جػف لػؾ 
حػػجث ىػػػ تشػػازؿ الجساعػػة عػػغ بعػػس حقػقيػػا، كىػػي الحقػػػؽ التػػي يسكػػغ أف ندػػسييا 
اليػػـػ الحقػػػؽ الدػػيادية، فػػي مقابػػل ؾيػػاـ ىػػحا الحػػاكع أك الجكلػػة بحسايػػة سػػائخ حقػػػؽ 

 األفخاد، كعمى رأسيا حق السمكية.
ػػػ ف مػػع يتفػػق مػػع كػػل مػػغ ىػػػبد كلػػػؾ فػػي أف األسػػاس فػػي البذػػخ كأمػػا جػػاف جػػاؾ ركسُّ

الذػػخ، بػػل افتػػخض العكػػذ: األسػػاس ىػػػ الخيػػخ، كمػػغ ىشػػا فػػإف ترػػػره بالتػػالي لحالػػة 
الصبيعة األكؿ اختمف، فيي لع تكغ مغ كجية نطخه حالة حخب الجسيػع ضػج الجسيػع، 

 بل كانت حالة رفاـية عامة.
ػػ إلػى األفكػار اال قترػادية التػي كانػت قػج بػجأت تشتذػخ فػي كقج تػجػو جػاف جػاؾ ركسُّ

عرػخه ليبػيغ سػػبب نذػأة الجكلػة عمػػى نحػػ مختمػػف، حيػث أشػار إلػػى تذػكظ الجساعػػة 
البذخية في إمكاف استسخار ىحه الحالة مغ الخفاـية إلػى مػا ال نيايػة اسػتشاًدا إلػى فكػخة 

ثػاؿ آدـ نجرة السػارد التي كانػت قػج بػجأت تشتذػخ مػع كتابػات السفكػخيغ االقترػادييغ أم
ػ أف الشاس حخًصػا مػشيع عمػى عػجـ ضػياع ىػحه  سسيث كجيخمي بشثاـ. كليحا أكج ركسُّ
الحالػػة الفخدكسػػية قػػامػا باالتفػػاؽ مػػع حػػاكع قػػػؼ قػػادر عمػػى تػػأميغ عسميػػة تػػجاكؿ الؿػػيع 
االقترػػػادية، كتشػػػازلػا لػػػو عػػػغ جػػػدء مػػػغ حقػػػػقيع مقابػػػل أف يكفػػػل ليػػػع اسػػػتسخار حالػػػة 

 الخفاىة ىحه.
خة الحقػؽ أف تصػػرت مػع إعػالف فيخجيشيػا لحقػػؽ اإلندػاف فػي الػاليػات ثع لع تمبث فك

الستحػػػجة، ثػػػع مػػػع إعػػػالف الثػػػػرة الفخندػػػية، كانتيػػػاًء بػػػإعالف األمػػػع الستحػػػجة فػػػي نفػػػذ 
 الرجد.

لقج كاف مػخدُّ التفرػيل فػي بدػط نطخيػة العقػج االجتسػاعي إلػى حاجتشػا لتحميػل األسػذ 
. كمػػغ خػػالؿ م عػػاكدة قػػخاءة ىػػحه الخبػػخة نجػػج أف أشخكحػػة التػػي اسػػتشج عمييػػا السفيػػـػ

 حقػؽ اإلنداف في الغخب استشجت إلى ثالثة أسذ، ىي:
 التعاقج. -أ 
 الرخاع. -ب 
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 السشفعة. -جػ 
فالتعاقج تع استشادا إلى رؤية أكلئظ السفكخيغ أف الجساعة اإلندػانية تػاضػعت عمػى أف 

ف حالػػة الرػػخاع القػػائع السشفعػػة التػػي سػػتعػد عمييػػا مػػغ جػػخاء االتفػػاؽ مػػع حػػاكع، ككقػػ
ػػ( سػتكػف مشفعػة تدػتحق تقمػيز  )لجػ كل مغ ىػبد كلػؾ(، أك السحتسل )لػجػ ركسُّ

 عجد الحقػؽ التي يتستع بيا الفخد.
أمػػا األسػػاس الثػػاني كىػػػ الرػػخاع ؼػػيسكغ تسثمػػو فػػي حػػجيث كػػل مػػغ ىػػػبد كلػػػؾ عػػغ 

ت بيػع إلػى حالػة حػخب الجسيػع ضػج الجسيػع. كحتػى  الصبيعة الذخيخة لألفخاد، كالتي أدَّ
ػ الحؼ ترػر أف حالػة الصبيعػة األكلػى كانػت حالػة رفاـيػة أكػج عمػى أف مرػيخ  ركسُّ
الجساعة البذخية إلى الرخاع استشادا إلى تجػجد الحاجػات كتغيخىػا كتشػعيػا فػي الػقػت 
الحؼ تتجو ؼيو السػارد الستاحة نحػ مديج مغ الشجرة. بل إف أساس السشطػر الرػخاعي 

ي تأسدػػت عمييػػا الحزػػارة الغخبيػػة يخجػػع فػػي أحػػج ركافػػجه إلػػى الفكػػخ فػػي األدبيػػات التػػ
االقترادؼ الػضعي الغخبي الحؼ أكج عمى نجرة السػارد كتدايج الحاجات البذخية عمى 

 نحػ تعجد معو السػارد عمى الػفاء بيحه الحاجات.
كلػة كأما فكخة السشفعة فيي فكخة نذأت في حقل األدبيات الفكخيػة االقترػادية، فػي محا

لتبخيػخ السمكيػػة كرأس السػػاؿ كتحػػػالت البخجػازيػػة األكركبيػة نحػػػ التجػػارة ثػػع الرػػشاعة، 
كجيػػػد تعطػػػيع الػػخبح كتقميػػػل اإلنفػػاؽ.. إلػػػخ. ككانػػت ىػػػحه الفكػػخة التػػػي خػػط مالمحيػػػا 
السفكػػخ جيخيسػػي بشثػػاـ أساسػػا لشذػػأة مفيػػـػ البخاجساتيػػة الػػحؼ مثَّػػل أحػػج أىػػع ركافػػج بشػػاء 

بػي. كسػا أف نفػذ الفكػخة: السشفعػة، مثمػت البيئػة التػي نسػا فييػا التذكيل الحزػارؼ الغخ 
مفيػػػـػ الخشػػػادة أك العقالنيػػػة التػػػي اسػػػتشج إلييػػػا بعػػػس السفكػػػخيغ فػػػي تجشػػػيشيع لسفيػػػـػ 

 حقػؽ اإلنداف.
فالحالػػػة التعاقجيػػػة جسػػػاع ذلػػػظ كمػػػو، كسػػػا أنيػػػا فػػػي الشيايػػػة التجدػػػيج السمسػػػػس لسفيػػػـػ 

عاقجيػػة تتسثػػل ؼيسػػا يتختػػب عمػػى العقػػج مػػغ حقػػػؽ الحػػق. فالتخجسػػة العسميػػة أليػػة حالػػة ت
 عمى شخؼ كالتدامات عمى شخؼ آخخ في نفذ العقج.

 
 الصخح اإلسالمي: التسايد كالتسيد:



 328 

أشخنا مغ قبل لحالة بعس السفكخيغ السدمسيغ الػحيغ سػارعػا إلػى تقميػج الغػخب كأعمشػػا 
اإلندػػػاف فػػػي أف اإلسػػػالـ لجيػػػو مشطػمػػػة حقػػػػؽ إندػػػاف كسػػػا لػػػجػ الغػػػخب، كأف حقػػػػؽ 

اإلسػػالـ ال تقػػلُّ ألبتػػة فػػي نصاقيػػا كفػػي ؾيستيػػا عػػغ حقػػػؽ اإلندػػاف فػػي الفكػػخ الغخبػػي. 
مػػػغ الدػػػيل أف نحػػػػحك حػػػحك ىػػػؤالء السفكػػػػخيغ، الػػػحيغ اصػػػصمح عػػػػجد غيػػػخ قميػػػل مػػػػغ 
السفكػػخيغ عمػػى تدػػسيتيع بػػالسفكخيغ االعتػػحارييغ، كمػػغ ثػػع نؤكػػج بػػأغمع األيسػػاف عمػػى 

ية مساثمػػة لمحقػػػؽ الػػػاردة فػػي السػاثيػػق كاإلعالنػػات احتػػػاء اإلسػػالـ عمػػى حقػػػؽ إندػػان
 الغخبية لحقػؽ اإلنداف.

بل مغ الديل عميشا أيزا أف نقػؿ: إف أسذ حقػؽ اإلنداف في اإلسالـ تعاقجية كسػا 
 في الغخب.. فاإلسالـ كمو تعاقج عمى التدميع هلل رب العالسيغ في مقابل الجشة.

سػػػاس إسػػػالمي لمحقػػػػؽ، كنمػػػبذ نطخيػػػات كمػػػغ الدػػػيل أف نقػػػػؿ: إف السشفعػػػة أيزػػػا أ
السقاصج كالسرالح في الفقو اإلسػالمي كأصػػلو لبػاس نطخيػة السشفعػة بػجاللتيا األدنػى 

 في الفكخ الغخبي.
كيسكػػغ مػػغ بػػاب السدايػػجة أف نقػػػؿ: إف الرػػخاع أحػػج األسػػذ التػػي يحفػػل بيػػا اإلسػػالـ 

 ممبديغ في ىحا اإلشار نطخية التجافع لباس نطخية الرخاع.
ششا أف نفعل ىحا كمو، لكغ لغ نفعل ألسباب كجيية. فإف لع يكغ الػقػت قػج أسػعف يسك

إخػانشػػػا السفكػػػخيغ االعتػػػحارييغ ليخاجعػػػػا كشػػػدىع القخآنػػػي; فػػػإف الػقػػػت قػػػج فدػػػح أمامشػػػا 
لشبحػث فػي ىػحا الكشػد، كلشخػخج مشػو بسػا ىػػ أرقػى مػغ شػخح الغػخب فػي مجػاؿ حقػػؽ 

 اإلنداف.
ت أف اإلسػالـ لػيذ أدنػى مػغ الحزػارة الغخبيػة أدت إف محاكالت مفكخؼ اإلسالـ إثبػا

إف  -بيػػع إلػػى أف اسػػتػردكا السشطػمػػة الؿيسيػػة الغخبيػػة، كقػػامػا بصالئيػػا بمػػػف إسػػالمي 
كفػػػاتيع أف السفػػػاـيع مختبصػػػة بأسدػػػيا الفمدػػػؽية، كأف محاكلػػػة اسػػػتيخاد  -جػػػاز التعبيػػػخ

ى اسػتسخار االعتسػػاد الشسػػذج الغخبػي بأسدػػو الغخبيػة سػػتؤدؼ بشػا، كقػػج أدت بالفعػل، إلػػ
عمػى االسػتيخاد الفكػخؼ مػغ اآلخػخ، كمػغ ثػػع قػادت أمتشػا العخبيػة كاإلسػالمية إلػى حالػػة 
مغ التبعية الثقاؼية، ناـيظ عغ أثػخ السشطػمػة الحقػؾيػة السدػتػردة فػي إحػجاث التفػخؽ 
كالرػػخاع االجتسػػاعي. كسػػا أف ىػػحا االسػػتيخاد حخمشػػا مػػغ أف نبشػػي مشطػمتشػػا الخاصػػة، 
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خب مغ مذعل حزارؼ ىػ اليـػ فػي مدػيذ الحاجػة إليػو بعػجما كصػل إليػو كحـخ الغ
 مغ تفدخ اجتساعي.

ال يسكششا أف نشكخ أف في اإلسالـ حقػًقا تزارع حقػؽ الغخب إف لع تتفػؽ عمييا كسػا 
قػػاؿ االعتػػحاريػف، لكػػػغ لػػيذ معشػػػى ىػػحا أف نجعػػل الغػػػخب ىػػػ السعيػػػار الػػحؼ نقمػػػجه، 

ازه. إف القزػػية أشػػػبو بقزػػػباف قصػػػاريغ: مشصمقيسػػػا فشخػػيط أزياءنػػػا عمػػػى معػػػاييخه كشػػػخ 
مختمف، كغايتيسا مختمفة، كلكغ تقاشعت مدػاراتيسا كمحصاتيسػا فػي بعػس األحيػاف، 
لكغ ىحا ال يعشي أنيسا بشفذ السدار. كقج كاف ذاؾ ىػ الخصأ الحؼ كقع ؼيو أسػاتحتشا 

حصػات أحياًنػا ال االعتحاريػف الحيغ ال نشكػخ جيػجىع كاجتيػادىع. فتػحػج السدػارات كالس
 يعشي التذابو ناـيظ عغ التصابق. فالبػف شاسع. كلكغ كيف? .

 
 مغ التعاقج إلى التخاحع:

لدػػػػت ىشػػػػا برػػػػجد أف أضػػػػع ثشائيػػػػات متقابمػػػػة شخفيػػػػا األكؿ غخبػػػػي كالصػػػػخؼ اآلخػػػػخ 
إسػػالمي، فمػػيذ األمػػخ كسػػا يذػػي بػػو ىػػحا العشػػػاف الفخعػػي، لكػػغ أحػػاكؿ ىشػػا أف أرسػػع 

البشاء اإلسالمي السدتقل عػغ البشػاء الغخبػي، البشػاء السدػتقل  مالمح صػرة مقارنة بيغ
 في األسذ كالسشصمقات، كفي أسمػب البشاء، كفي الغاية مغ ىحا البشاء.

كبجاية أقػؿ: إف الفارؽ األساسي بيغ الصخح اإلسالمي كالصخح الغخبي في بشاء مفيـػ 
اف. فأسػػػاس مفيػػػـػ حقػػػػؽ اإلندػػػاف تتسثػػػل فػػػي السفارقػػػة بػػػيغ مفيػػػػمي الرػػػخاع كاإليسػػػ

ًدا لمحالة الحقػؾية أـ  حقػؽ اإلنداف في الغخب ىػ الرخاع.. سػاء أكاف الرخاع مؤسِّ
أسمػًبا لسسارستيا. فحقػؽ اإلنداف تأسدت في الغخب بدبب حالة صخاع الجسيع ضػج 
الجسيػػع، كمسارسػػػة الحالػػػة الحقػؾيػػػة الغخبيػػػة تعتسػػج كػػػحلظ عمػػػى الرػػػخاع بػػػيغ الحقػػػػؽ 

 لسخأة لع تتحقق كلع تتأسذ إال عبخ صخاع السخأة مع الخجل، كىكحا.كبعزيا. فحقػؽ ا
أمػػػا فػػػي اإلشػػػار اإلسػػػالمي فػػػإف اإليسػػػاف كػػػاف األسػػػاس الػػػحؼ بشيػػػت عميػػػو السشطػمػػػة 
الحقػؾيػػػػة اإلسػػػػالمية، فاإليسػػػػاف كّلػػػػج مفيػػػػـػ األخػػػػػة كالتػػػػخاحع. قػػػػاؿ هللا تعػػػػالى: )إنسػػػػا 

ا أرسػػمشاؾ إال رحسػػػة لمعػػػالسيغ( (، كقػػاؿ تعػػػالى: )كمػػػٓٔالسؤمشػػػف إخػػػػة( )الحجػػػخات: 
(. فاآلية األكلػى تدػتمـد التػخاحع لرػػف عالقػة التػآخي بػيغ السدػمسيغ. ٚٓٔ)األنبياء: 
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كاآلية الثانية مجَّت نصاؽ ىػحا التػخاحع لمعػالسيغ، عمػى اعتبػار أف ىػحه األمػة أمػة دعػػة 
 كرحسة ال أمة مشغمقة عمى رسالتيا.

 
 مغ الحق إلى الػاجب:

يخ دمحم الغدالػي رحسػو هللا تعػالى نطػخة ثاؾبػة فػي بحػث قزػية الحقػػؽ كاف لفزيمة الذػ
ىػػحه، حيػػػث أكػػػج فػػػي إحػػػجػ كتاباتػػػو عمػػػى أف اإلسػػػالـ لػػػع يعػػػالج قزػػػية الحقػػػػؽ كسػػػا 
عالجيا الغخب، فالغخب كضع لمشاس حقػقػا فػي مػاجيػة بعزػيع ، فتحػلػت العالقػات 

يشسػا صػاغ اإلسػالـ اإلندانية إلػى تشػاقس مرػمحي، كمػغ ثػع إلػى تشػافذ بػل صػخاع، ب
حقػػػؽ الشػػاس فػػي صػػػرة كاجبػػات تقػػع عمػػى عػػاتق السحيصػػيغ بيػػع، يدػػائميع هللا تعػػالى 
عشيػػا يػػـػ الؿيامػػة، فحقػػػؽ الدكجػػة كاجبػػات عمػػى الػػدكج، كحقػػػؽ الػػدكج كاجبػػات عمػػى 
الدكجة، كحقػؽ الجػار كاجبػات عمػى جػاره كىكػحا.. كمػغ ثػع تحػلػت مشطػمػة الحقػػؽ 

مشطػمػػػػة عصػػػاء كتػػػخاحع كتػػػخاٍض ال مشطػمػػػة تشػػػػاقس  فػػػي الحزػػػارة اإلسػػػالمية إلػػػى
 مرمحي كصخاع كتشافذ كغرب كإكخاه.

كمػغ ىشػا نجػج أف األسػػاس اإليسػاني لمحقػػؽ فػي اإلسػػالـ كػاجبػات فػي اإلسػالـ جعػػل 
البذخ يتدابقػف لمػفاء بيا، في حيغ تحػلت الحقػؽ في الغخب إلى أعباء يسكغ لمفخد 

 نػف أك غفل رعاتو. أف يتخمز مشيا متى غابت أعيغ القا
 

 مغ الشدبي الغخبي إلى السصمق اإلسالمي:
مػػغ أىػػع مسيػػدات مشطػمػػة الحقػػػؽ اإلسػػالمية أنيػػا اسػػتشجت إلػػى داعػػي اإليسػػاف بػػخب 
الخمػػق، فػػالحقػؽ فػػي السشطػمػػة اإلسػػالمية ىػػي حقػػػؽ الخالئػػق.. كػػل الخالئػػق. كىػػي 

السشطػمػػػة التػػػي  مشطػمػػػة أمػػػخ بيػػػا رب الخالئػػػق، كمػػػا داـ رب الخالئػػػق مصمًقػػػا فػػػإف
فخضيا مشطػمػة مصمقػة ال يسكػغ التيػاكف فػي االئتسػار بيػا، كسػا أنيػا مشطػمػة متعاليػة 
عمى أف يزػعيا بذػخ قػج تكػػف ليػع مرػالحيع الصبؿيػة أك االقترػادية أك الدياسػية.. 

 إلخ.
أما الغخب فقج أسػشج ندػق الحقػػؽ ؼيػو إلػى فكػخة السشفعػة. كالسشفعػة فكػخة ندػبية متغيػخة 

دمػػػػاف كدكراف األحػػػػػاؿ، كسػػػػا أف فكػػػػخة السشفعػػػػة تتغيػػػػخ كفػػػػق نطػػػػخة الجساعػػػػة بتغيػػػػخ ال
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السييسشػػة عمػػى دكائػػػخ صػػشاعة القػػػخار أك القخيبػػة مػػػغ دكائػػخ التػػػأثيخ عميػػو: كجساعػػػات 
الزغط، أك الصبقات االجتساعية، أك الشخب الدياسية السييسشة.. إلخ. كىحا ما يجعػل 

 ة بالتبعية.فكخة الحقػؽ في السشطػمة الغخبية فكخة ندبي
 كقج لسدشا تجمييغ بارزيغ ليحه الشدبية في الحزارة الغخبية:

التجمػػي األكؿ: تسثػػل فػػي إنكػػار الغػػخب لحقػػػؽ اإلندػػاف غيػػخ الغخبػػي. كتػػاريخ الغػػخب 
حافل بالشساذج كاألمثمة عمى ىحه الحالة، كمغ يخيج السثػاؿ فميخقػب اليابػاف فػي الحػخب 

عػػػخاؽ أك فمدػػػصيغ أك لبشػػػاف أك الدػػػػداف أك كػريػػػا االسػػػتعسارية العالسيػػػة الثانيػػػة، أك ال
 الذسالية أك األرجشتيغ أك بػليؽيا.. إلخ.

التجمػػي الثػػاني: يتسثػػل فػػي ىذاشػػة كضػػع الحخيػػات فػػي الػاليػػات الستحػػجة بعػػج أحػػجاث 
الحػػادؼ عذػػخ مػػغ سػػبتسبخ، مػػغ تجدػػذ عمػػى البخيػػج العػػادؼ كاإللكتخكنػػي كاليػػاتف، 

غ الدفخ، كمشع مغ العػدة.. إلخ. ألػيذ ىػحا دلػياًل كاالعتقاالت بال محاكسات، كمشع م
عمى أف فكخة الحق اإلنداني ىحه فكخة ندبية تأسيًدا عمى ما يخكف مغ نفع ليا، حتى 

 لػ كاف ذاؾ الشفع ضشيا أك متػىسا.
إف لمسدػػمع أف يفخػػخ بػػأف مشطػمتػػو الؿيسيػػة الحقػؾيػػة مختمفػػة كثيػػخا، إف لػػع نقػػل جػػحرًيا 

فيػػحا االخػػتالؼ سػػببو تفػػخد مشطػمػػة اإلسػػالـ كسػػسػىا كصػػجؽ عػػغ السشطػمػػة الغخبيػػة. 
 تػجييا اإلنداني العاـ الذامل.

كلكغ يشبغي أيًزا عمى السفكخيغ السدمسيغ أف يحخصػا عمى تػضيح ىحه الرػرة مغ 
ناحية، كأف يحخصػا مغ ناحية ثانية عمى بمػػرة بخنػامج لرػػف ىػحه الحقػػؽ، كخاصػة 

يمػف حػػخص الغػخبييغ عمػى حقػػقيع الدياسػية يجعػػل  الحقػػؽ الدياسػية. فػالبخيق الػحؼ
حسمػػػة السذػػػخكع اإلسػػػالمي يتػىسػػػػف أنيػػػع فػػػي مػقػػػف ضػػػعف فػػػي مػاجيػػػة السذػػػخكع 
الحقػقي الغخبػي فػي الػقػت الػحؼ ال يخقػى ؼيػو ذاؾ السذػخكع الغخبػي عمػى بيخجػو مػغ 

 مصاكلة القسة الدامقة التي يبمغيا مذخكعشا اإلسالمي الحقػقي.
 ػػػػػػػػػػ

 ب كباحث مغ مرخ * كات
================= 

 من أعالم الحزارة اإلسالمية " ابن الشفيذ "
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 )الذبكة اإلسالمية( إعجاد : ربيع محسػد
العخب كالسدمسيغ ليدػا عالة عمى الحزارة اإلندانية كسا يدعع أعػجاؤىع ، كإنسػا ىػع   

تعسػػػق ثقتيػػػا  فػػاعمػف كمبػػػجعػف فييػػػا ، كعمػػػى األجيػػػاؿ العخبيػػػة كاإلسػػػالمية الذػػػابة أف
بحزػارتيا ، كأف تدػػتعج السػػتعادة مكانتيػػا عبػػخ السذػػاركة األكسػػع فػػي البحػػث العمسػػي 

 كفي اإلبجاع كاالبتكار كاالختخاع .
ابغ الشؽػيذ عػالع مػسػػعي فيػػ شبيػب عػاـ كشبيػب كحػاؿ " عيػػف " كعػالع بػالسشصق 

يخ بمقػب ابػغ كالفقو كالحجيث كبعمع األصػؿ كبالمغة العخبية نحػىا كصخفيا ، كقج اشت
 الشؽيذ لشفاسة عقمو كعسمو .

كقػج قيػػل ؼيػو: ) لػػع يػجػػج عمػى كجػػو األرض قاشبػػة مثيػل لػػو فػػي الصػب، كال جػػاء بعػػج 
 ابغ سيشا مثمو. قالػا، ككاف في العالج أعطع مغ ابغ سيشا (.

إف أكؿ مغ تشبو إلى أخصاء جاليشػس، كنقجىا، ثع اكتذف الجكرة الجمػية الرػغخػ لػع 
األسباني، كال ىارفي اإلنجميدؼ، بل كاف رجال عخبيا مغ عمسػاء الصػب يكغ سخفيتػس 

في القخف الدابع اليجخؼ السػافق لمقخف الثالث عذخ السيالدؼ، كىػ ابغ الشؽيذ الحؼ 
كصل الى ىحا االكتذاؼ العطيع قبل ىارفي بأربعسائة عاـ، كقبل سخفيتػس بثالثسائػة 

 عاـ. 
 اسسو كنذأتو

يغ عمي بغ أبػي الحػـد السعػخكؼ بػابغ الشؽػيذ ، كىػػ شبيػب ىػ أبػ الحدغ عالء الج
 ىػ. ٚٓٙكعالع كلج بجمذق سشة 

نذأ ابغ الشؽيذ بجمذق كاخح عمـػ الصب عمي أيجؼ أشبائيػا كبخاصػة عمػي يػج كبيػخ 
األشباء ميحب الجيغ كالجخػار صاحب مجرسة الجخػارية الصبية بجمذػق ثػع رحػل ابػغ 

يشػػػة القػػػاىخة كأصػػػبح عسيػػػج البيسارسػػػتاف أك الشؽػػػيذ إلػػػى مرػػػخ كاسػػػتػشغ بيػػػا فػػػي مج
 ٓٛ٘السدتذفى الشاصخؼ "مدتذفى قالككف حالًيا" الػحؼ أنذػأه الدػمصاف قػالككف عػاـ 

اليجػػخؼ ، كسػػا صػػار شبيبػػا خاصػػا لمدػػمصاف ببيػػخس البشجقػػجارػ ممػػظ مرػػخ كالذػػاـ ، 
 شػاؿ الدشػات االثشتيغ كالعذخيغ األخيخة مغ عسخ الطاىخ ببيخس كفػي القػاىخة حطػي

 ابغ الشؽيذ باحتخاـ األشباء كالحكاـ كاألمخاء.
 إنجازاتو
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لقػج بقػي العمػع قخكنػًا مرػػخًا عمػى تعػاليع جػاليشػس كابػغ سػػيشا ، كفجػأة ضيػخ ثالثػة مػػغ 
العمساء األكربييغ يرفػف الجكرة الجمػيػة فػي القػخف الدػادس عذػخ بػحات األلفػاظ التػي 

يل سػخفتػس اإلسػباني الػحؼ حكػع استخجميا ابغ الشؽيذ قبميع بثالثة قخكف ، كىع ميذػ
عميػػػو باإلعػػػجاـ حخقػػػًا بدػػػبب مؤلفػػػو الالىػػػػتي، ككػلػمبػػػػ فػػػي بػػػادكا ، كأخيػػػخًا ىػػػارفي 

 اإلنجميدؼ الحؼ درس في بادكا كادعى أنو صاحب االكتذاؼ .
كلكػػغ الحؿيقػػة ىػػي "ابػػغ الشؽػػيذ" ىػػػ مكتذػػف الػػجكرة الجمػيػػة الرػػغخػ ، كقػػاؿ : "إف 

 "سخفيتػس" بثالثة قخكف . الجـ يشقي في الخئتيغ " قبل
كاف "ابغ الشؽيذ" مدتقاًل في التفكيخ كالخأؼ كيعػارض اآلراء كيشقػجىا حتػى كلػػ كانػت 
مػػغ جػػالشيػس أك ابػػغ سػػيشا ، فخػػخج مػػغ مالحطاتػػو كخبخاتػػو إلػػى أف الػػجـ يشدػػاب مػػغ 
البصػػيغ األيسػػغ إلػػى الخئػػة ، حيػػث يستػػػدج بػػاليػاء ثػػع إلػػى البصػػيغ األيدػػخ كىػػي الػػجكرة 

ندػػسييا اليػػـػ بالػػجكرة الجمػيػػة الرػػغخػ . ككانػػت تمػػظ خصػػػة كبػػخػ اعتسػػج عمييػػا التػػي 
 ـ الجكرة الجمػية الكبخػ  ٕٛٙٔالصبيب البخيصاني ىارفي الحؼ كذف سشة 

كقج سجل ابغ الشؽيذ اكتذافو ىحا في كتابو :" شخح تذخيح القانػف البػغ سػيشا" حيػث 
لسا كاف مغ أفعالو تػليج الخكح ، كىػي يقػؿ ) كالحؼ نقػلو نحغ وهللا أعمع ، أف القمب 

إنسػػا تتكػػػف مػػغ دـ رقيػػق جػػجًا شػػجيج السخالصػػة لجػػـخ ىػػػائي ، فالبػػج أف يحرػػل فػػي 
القمب دـ رقيق ججًا كىػػاء لػيسكغ أف يحػجث الػخكح مػغ الجػـخ السخػتمط مشيسػا ، كذلػظ 

 حيث تػلج الخكح كىػ التجػيف األيدخ ( 
أف القمب بو بصيشاف كأف أحجىسا مسمػء بالجـ  ككاف ابغ سيشا قج ذكخ في كتابو القانػف 

كىػ البصيغ األيسغ كاف اآلخخ مسمػػء بػالخكح كىػػ البصػيغ األيدػخ ، كأنػو ال مشفػح بػيغ 
ىحيغ البصيشيغ البتة ، كعارض ابغ الشؽيذ ىحا الػخأؼ ، حػيغ أثبػت بالتذػخيح أف الػجـ 

ي بيػا كيمصػف جخمػو يحىب مغ البصػيغ األيسػغ ، عبػخ الػريػج الذػخياني إلػى الخئػة ليشقػ
 ثع يعػد مغ الخئة إلى البصيغ األيدخ كقج لصف جخمو كخالصة اليػاء 

كبالصبع لع تكغ العجسات السكبخة قج اختخعت في عرػخ ابػغ الشؽػيذ كلػع يػتع الكذػف 
عغ األكعية الذعيخية إال بعج قخكف ، كبحلظ يكػف ابغ الشؽيذ قج سبق عرخه بقػخكف 

 في اكتذافو لمجكرة الجمػية 
 ؤلفاتو م
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ككاف ابغ الشؽيذ معتًجا بسرشفاتو إذ نقل السؤرخػف أنو قاؿ : لػػلع أعمػع أف ترػانيفي 
 تبقى بعجؼ عذخة آالؼ سشة ما كضعتيا .

 تخؾ ابغ الشؽيذ عجدُا مغ السؤلفات، مشيا : 
ػػ "شػخح تذػخيح القػانػف" كقػج شػخح ؼيػو بػاب التذػخيح مػغ كتػاب القػانػف البػغ سػيشا،  ٔ

أقػالو في ىحا البػاب. كقػج ضػل ىػحا الكتػاب مغسػػرًا فػي السكتبػات إلػى  كانتقج عجدًا مغ
فػي مكتبػة  ٕٜٗٔأف عثخ عميو الصبيب السرػخؼ الػجكتػر محػي الػجيغ التصػاكؼ سػشة 

 بخليغ، كقاـ بجراستو في رسالة لشيل دكتػراه مغ جامعة فخيبػرج بألسانيا.
مػجكرة الجمػيػة الرػػغخػ ، كليػحا الكتػاب عشػػاكيغ مختمفػة كؼيػو شػػخح غايػة فػي الجقػػة ، ل

اػ الػػجكرة الجمػيػػػة الخئػيػػػة كقػػػج تػػػخجع ىػػحا الكتػػػاب إلػػػى الالتيشيػػػة الصبيػػػب اإليصػػػالي " 
ـ( كىػي التخجسػة التػي رجػع ٚٗ٘ٔىػػ/ ٜٗ٘الباجػ" الكؿ مخة فػي مجيشػة البشجؾيػة عػاـ)

إلييػػػا الصبيػػػب اإلنجميػػػدؼ " كلػػػيع ىػػػارفي " الػػػحؼ يعػػػدػ إليػػػو اكتذػػػاؼ الػػػجكرة الجمػيػػػة 
 كقج رجع إلييا مغ قبمو الصبيب البمجيكي : " فيداؿ". الكبخػ 

يقػػؿ ميخىػػؼ فػي ىػحا الرػجد: )عشػجما قػخأت السقصػع األكؿ مػغ ىػحا السػضػػع ػ أؼ 
مػضػػػع دكراف الػػػجـ الخئػػػػؼ، فػػي شػػػخح ابػػػغ الشؽػػػيذ، فػجئػػت بذػػػبيو العطػػػيع بػػػبعس 
ى عبػػارات سػػخفيتػس األساسػػية، فكػػأف السقصػػع العخبػػي قػػج تػػخجع بػػبعس الترػػخؼ إلػػ

 الالتيشية(.
ػػػػ "الكتػػاب الذػػامل فػػي الصػػب"، كىػػػ مػسػػػعة عمسيػػة ىائمػػة سػػساىا : "الذػػامل فػػي  ٕ

مجمػػػج ، كػػػل مجمػػػج يتشػػػاكؿ  ٖٓٓالرػػػشاعة الصبيػػػة" ككػػػاف يشػػػػؼ فييػػػا أف ترػػػل إلػػػى 
مػضػػػًعا بحاتػػو كخػػالؿ ثالثػػيغ سػػشة قػػاـ بإتسػػاـ ثسػػانيغ مجمػػًجا مػػغ مػسػػػعتو "الذػػامل" 

 لسػسػعة ،كتػفى قبل تبييس بؿية كتب ا
 ػػ "السيحب في الكحل"، كىػ مؤلف عغ الخمج كشب العيػف .  ٖ
 ػػ "السختار في األغحية "، كىػ كتاب عغ الغحاء كالحسية.  ٗ
ػػ "شخح فرػؿ أبقخاط"، تػجج ندخة مشو في السكتبػة الػششيػة ببػاريذ كاألسػكػرياؿ.  ٘

 ـ. ٔٛٛٔىػ/ٜٕٛٔكقج تع شبعو في إيخاف عاـ 
ػف"، كىػ مػجد لقانػف ابغ سيشا، يقع في خسدػة أجػداء. كتػجػج ندػخ ػػ "مػجد القان ٙ

مشػػػػػو فػػػػػي كػػػػػل مػػػػػغ بػػػػػاريذ كأكدػػػػػفػرد، كفمػرندػػػػػا، كميػػػػػػنيخ، كاألسػػػػػكػرياؿ. كشبػػػػػع 
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ـ في مجيشة كالكػتا باليشػج تحػت عشػػاف للالسغشػي فػي ٖٛٛٔباإلنجميدية ألكؿ مخة سشة 
 شخح السػجد" .

يخ الػخئيذ ابػغ سػيشا الذػييخ )القػانػف كلع يكػغ ىػحا الكتػاب مجػخد تمخػيز لكتػاب الذػ
في الصب( كإنسا كاف مخاجعة نقجية عمسية تجخيبية ، كىحا ما يجعمشا نجج ؼيو الشسػػذج 
الخاقػػػي السػػػمػب الحزػػػارة العخبيػػػة اإلسػػػالمية فػػػي تأمػػػل التجخبػػػة اإلندػػػانية كاسػػػتقخائيا 

 كإخزاعيا لمشقج فحرًا كتجؾيقًا ، دكف استدالـ أك إذعاف .
ؤلفػػات أيزػػًا )شػػخح تقجمػػة السعخفػػة( البقػػخاط ، ك)شػػخح مدػػائل حشػػيغ بػػغ كلػػو مػػغ الس

 اسحاؽ( ، ك)شخح اليجاية في الصب( البغ سيشا، ك)بػية الفصغ في عمع البجف( 
كمغ مؤلفاتو في غيخ السػاضيع الصبية )الخسالة الكاممية في الدػيخة الشبػيػة(، )ككتػاب 

ف( ال بػغ شفيػػل، كلكػغ بصخيقػػة فاضػل بػغ نػػاشق(، كىػػ مجػػاراة لكتػاب )حػػي بػغ يقطػػا
 ديشية ال فمدؽية 

 كفاتو
عاش ابغ الشؽػيذ شػػاؿ حياتػو مصيعػا لخبػو أميشػا لجيشػو، ال يذػغمو غيػخ العمػع كالتعبػج، 
حتى مخض ستة أياـ نرحو فييا أصحابو مػغ األشبػاء فػي عمتػو أف يتشػاكؿ شػيئا مػغ 

لقى هللا تعالى كفي بصشػي الخسخ لتدكيغ اآلالـ، فأبى أف يتشاكؿ شيئا مشو، كقاؿ: "ال أ
 شيء مغ الخسخ". 

ىػػ عػغ  ٚٛٙذك القعػجة  ٕٔك تػفي بسجيشة القػاىخة ػ التػي أقػاـ بيػا معطػع حياتػو ػ فػي 
 عسخ قارب الثسانيغ عامًا.

كلػع يكػػغ متدكجػػًا ، ك تػػخؾ كصػػية كىػػب فييػػا داره كمكتبتػػو إلػػى البيسارسػػتاف الشاصػػخؼ 
 الحؼ قزى ؼيو معطع حياتو.

==================== 
 السداواة معلم من معالم الحزارة اإلسالمية

 )الذبكة اإلسالمية( 
تقخيخ السداكاة حقًا بيغ الشاس مغ غيخ نطخ إلى ألػانيع ىحا جانب مغ جػانب الجعػة 

 في حزارتشا اإلسالمية.
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ِ َأْتَقػػػػػػاُكعْ  ( ؼبعػػػػػػج أف أعمػػػػػػغ القػػػػػػخآف مبػػػػػػجأ السدػػػػػػاكاة فػػػػػػي قػلػػػػػػو: )ِإفَّ َأْكػػػػػػَخَمُكْع ِعْشػػػػػػَج ّللاَّ
[، كقف الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع في حجة الػداع ليعمغ في خصابو ٖٔ]الحجخات:

الخالج: "الشاس مغ آدـ كآدـ مغ تخاب، ال فزل لعخبي عمى أعجسي كال ألبػيس عمػى 
أسػػػد إال بػػالتقػػ" ، كلػػع تكػػغ ىػػحه السدػػاكاة لتقػػف عشػػج حػػجكد السبػػادغ التػػي تعمػػغ فػػي 

بػػل كانػػت مدػػاكاة  -اء الحزػػارة الحجيثػػة اليػػـػ كسػػا يقػػع مػػغ زعسػػ -مشاسػػبات متعػػجدة 
مصبقة تشفح كأمخ عادؼ ال يمفت نطخًا، كال يحتاج إلى ترػشع أك عشػاء، فقػج نفػحت فػي 
السداجج حيث كاف يمتقي فييا األبيس كاألسػد عمى صعيج كاحج مغ العبػدية هلل عد 

ؼ األسػد كجل كالخذػع بيغ يجيو، كلع يكغ األبيس ليجج غزاضة أك حخجًا في كقػ 
بجانبو. كنفحت في الحج حيث تمتقي العشاصػخ البذػخية كميػا مػغ بيزػاء كممػنػة عمػى 
صػػعيج كاحػػج كبثيػػاب كاحػػجة مػػغ غيػػخ تسييػػد بػػيغ أبػػيس كأسػػػد كاسػػتعالء مػػغ البػػيس 

 عمى الدػد. 
بػػل إنشػػا لشجػػج مػػا ىػػػ أسػػسى مػػغ ىػػحا، فقػػج أمػػخ سػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع بػػالاًل 

أف يرػػعج فػػػؽ الكعبػػة ليػػؤذف مػػغ فػقيػػا كيعمػػغ كمسػػة الحػػق،  الحبذػػي يػػـػ فػػتح مكػػة
كالكعبػػػة ىػػػي الحػػػـخ السقػػػجس عشػػػج العػػػخب فػػػي الجاىميػػػة، كىػػػي القبمػػػة السعطسػػػة فػػػي 
اإلسالـ، فكيف يرػعج عمييػا عبػج ممػّػف كػبالؿ ? كيػف يصؤىػا بقجميػو ? إف مثػل ىػحا 

يػػػب ، كلكػػػغ أك قخيبػػػًا مشػػػو ال يترػػػػر فػػػي الحزػػػارة الحجيثػػػة فػػػي أمخيكػػػا إلػػػى عيػػػج قخ 
حزػػارتشا فعمتػػو قبػػل أربعػػة عذػػخ قخنػػًا، فسػػا كػػاف صػػعػد بػػالؿ عمػػى سػػصح الكعبػػة إال 
إعالنًا لكخامة اإلندػاف عمػى كػل شػيء كأف اإلندػاف يدػتحق ىػحه الكخامػة لعمسػو كعقمػو 
خه عسمو، كال يؤخخه  كأخالقو كإيسانو ال لبذختو كبياضو، فسا يقجـ اإلنداف بياضو إذا أخَّ

 ذكاؤه كاجتياده. سػاده إذا قجمو
كلحلظ لع يخض رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع ألبي ذر رضي هللا عشو كىػ مغ أكـخ 
صحابتو أف يدب آخخ ؼيقػؿ لو: يا ابغ الدػػداء، لػع يػخض مشػو ذلػظ بػل قخَّعػو كقػاؿ 
لػو: "أعيَّختػػو بدػػاد أمػػو ? إنػػظ امػخؤ ؼيػػظ جاىميػػة" كىػحا حػػّج فاصػػل بػيغ العمػػع كالجيػػل 

 اإلندانية كالحزارة الجاىمية.بيغ الحزارة 
إف الحزػارة التػػي ال يدػػتعمي فييػػا عػػخؽ عمػػى عػخؽ كال لػػػف عمػػى لػػػف ىػػي الحزػػارة 
التي يرشعيا اإلنداف العاقل الكخيع كتدعج بيػا اإلندػانية الػاعيػة الكخيسػة ، كالحزػارة 
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التػػػي يعمػػػػ فييػػػا األبػػػيس كيسػػػتيغ فييػػػا األسػػػػد ، كيدػػػعج بيػػػا ذكك البذػػػخة البيزػػػاء ، 
ذقى بيا السمػنػف ىي الحزارة الجاىميػة التػي تختػج بيػا اإلندػانية إلػى الػػراء مئػات كي

 القخكف عسياء متكبخة جاىمة حسقاء. 
"إنظ امخؤ ؼيظ جاىمية" ىحا كصف لمحزارة الجاىمية التي تشادؼ بالتسييد العشرخؼ، 
ة كىػػػ مػػا كافحتػػو حزػػارتشا فػػي كػػل ميػػاديغ الحيػػاة، فػػي السدػػجج كالسجرسػػة كالسحكسػػ

 كالؿيادة ، مع األصجقاء كاألعجاء عمى الدػاء .
ػػا جػػاء السدػػمسػف لفػػتح مرػػخ كتػغمػػػا فييػػا حتػػى كقفػػػا أمػػاـ حرػػغ بػػابميػف رغػػب  لسَّ
السقػػقذ فػػي السفاكضػة مػػع السدػػمسيغ، فأرسػل إلػػييع كفػًجا لػػيعمع مػػا يخيػجكف، ثػػع شمػػب 

ييع عبػػادة بػػغ مػشيع أف يخسػػمػا إليػػو كفػػجًا، فأرسػػل إليػػو عسػػخك بػغ العػػاص عذػػخة نفػػخ فػػ
الرامت، ككاف عبػادة أسػػد شػجيج الدػػاد، شػػياًل حتػى قػالػا إف شػلػو عذػخة أشػبار، 
كأمػػخه عسػػػخك أف يكػػػف ىػػػػ الػػحؼ يتػػػػلى الكػػػالـ ، فمسػػا دخمػػػػا عمػػى السقػػػػقذ تقػػػجميع 
عبػادة بػػغ الرػػامت فيابػو السقػػػقذ لدػػػاده كقػاؿ ليػػع: نّحػػػا عشػي ىػػحا األسػػػد كقػػجمػا 

الػفج جسيعًا: إف ىحا األسػد أفزػمشا رأيػًا كعمسػًا، كىػػ سػيجنا  غيخه يكمسشي، فقاؿ رجاؿ
كخيخنػػا كالسقػػجـ عميشػػا، كإنسػػا نخجػػع جسيعػػًا إلػػى قػلػػو كرأيػػو، كقػػج أمػػخه األميػػخ دكنشػػا بسػػا 
أمػػخه، كأمخنػػا أال نخػػالف رأيػػو كقػلػػو، فقػػاؿ ليػػع: ككيػػف رضػػيتع أف يكػػػف ىػػحا األسػػػد 

لػا: كال كإف كاف أسػػد كسػا تػخػ فإنػو مػغ أفزمكع كإنسا يشبغي أف يكػف ىػ دكنكع? قا
أفزػػمشا مػضػػعًا كأفزػػمشا سػػابقة كعقػػاًل كرأيِّػػا، كلػػيذ يشكػػخ الدػػػاد فيشػػا، فقػػاؿ السقػػػقذ 
لعبادة: تقجـ يا أسػد ككمسشي بخفق فإني أىاب سػػادؾ، كإف اشػتج كالمػظ عمػي ازددت 

يذػػشا ألػػف : إف فػػي ج -كقػػج رأػ فػػدع السقػػػقذ مػػغ الدػػػاد  -لػػظ ىيبػػة، فقػػاؿ عبػػادة 
 أسػد ىع أشج سػادًا مشي. 

حتى  -أال تخػ إلى ىحه الحزارة ما أركعيا كأسسى إندانيتيا? لقج كاف الشاس جسيعًا 
يخكف الدػاد مشقرة، ككػانػا ال يػخكف األسػػد أىػاًل  -الستحزخكف في القخف العذخيغ 

? ألف يكػػػػف فػػػي عػػػجاد البػػػيس، فكيػػػف يتقػػػجميع كيقػػػػدىع كيفزػػػميع فػػػي الػػػخأؼ كالعمػػػع
فجاءت حزارتشا تحصع ىحه السقاييذ، كتدفو ىحه اآلراء، كتقجـ األسػد عمى األبيس 

 حيغ يقجمو عمسو كرأيو كشجاعتو.
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كلػػيذ عبػػادة بػػغ الرػػامت إال كاحػػجًا مػػغ ىػػؤالء الدػػػد الػػحيغ رفعػػتيع حزػػارتشا إلػػػى 
 مختبة الؿيادة كالدعامة.

ال يفتػػػي الشػػػاس إال ككػػػاف عبػػػج السمػػػظ بػػػغ مػػػخكاف يػػػأمخ السشػػػادؼ فػػػي مػسػػػع الحػػػج أف 
عصاء بػغ أبػي ربػاح إمػاـ أىػل مكػة كعالسيػا كفقيييػا، أتػجركف كيػف كػاف عصػاء ىػحا? 
لقج كاف أسػد، أعػر، أفصذ، أشل، أعخج، مفمفل الذعخ.. ككػاف إذا جمػذ فػي حمقتػو 
العمسية بيغ اآلالؼ مغ تالميحه بجا كأنو غخاب أسػد في حقل مغ القصغ! ىحا األسػد 

عخج جعمتو حزارتشا إمامًا يخجع إليػو الشػاس فػي الفتػػػ، كمجرسػة األعػر األفصذ األ
 يتخخج عمى يجه األلػؼ مغ البيس، كىػ عشجىع محل اإلكبار كالحب كالتقجيخ.

كلقػػج كػػاف فػػي حزػػارتشا السجمػػػف فػػي كػػل ميػػاديغ العمػػع كاألدب، كىػػع سػػػد البذػػخة لػػع 
ذػاعخ، كال فقيػاء يؤلفػػػف يسػشعيع سػػادىع أف يكػنػػا أدبػاء يشػادمػف الخمفػاء كشرػيب ال

السخاجع السعتبخة فػي الفقػو اإلسػالمي كعثسػاف بػغ عمػي الديمعػي شػارح الكشػد فػي الفقػو 
ىػػػ( مؤلػػف ٕٙٚالحشفػػي، كالحػػافع جسػػاؿ الػػجيغ أبػػي دمحم عبػػج هللا بػػغ يػسػػف الديمعػػي )

 الخاية، ككالىسا أسػداف مغ زيمع مغ بالد الحبذة.
ًا األخذيجؼ العبج األسػػد كقػج حكػع مرػخ فػي كليذ مغ أبشاء العخبية مغ يجيل كافػر 

 القخف الخابع اليجخؼ، كىػ الحؼ خمجه الستشبي في مجحو كىجائو.
كقرارػ القػؿ إف حزارتشا لع تعخؼ ىحا التسييد العشرخؼ بيغ البػيس كالدػػد، كلػع 
يكػػغ فييػػا مجتسعػػات خاصػػة لمدػػػد ال يدػػاكشيع فييػػا أبػػيس، كال اضػػصياد خػػاص بيػػع 

ة البػيس كازدرائيػع، كإنسػا كانػت حزػارتشا إندػانية تشطػخ إلػى الشػاس يجعميع محل نقسػ
جسيعػػًا بسشطػػار الحػػق كالخيػػخ، كال تػػخػ البيػػاض كالدػػػاد إال بيػػاض األعسػػاؿ كسػػػادىا 

 [.ٛ، ٚ)َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيخًا َيَخُه * َكَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َشّخًا َيَخُه( ]الدلدلة:
ج كاف مثل ىحا القػؿ يبجك غخيبًا مشح خسديغ سشة، فسغ بجـيات األمػر أف الفخيق كلق

بػػيغ البػػيس كالدػػػد عسػػل ىسجػػي ال تمجػػأ إليػػو حزػػارة راؾيػػة، كأف حزػػارتشا لػػع يكػػغ 
مشيػػا أف تفعػػل ذلػػظ كىػػي أشػػيخ حزػػارة عخفػػت بشذػػخ اإلخػػاء كالسدػػاكاة بػػيغ الشػػاس، 

حقػػؽ اإلندػاف، نجػج أنفدػشا فػي حاجػة إلػى كلكششا مشح ؾياـ ىيئػة األمػع كإعػالف ميثػاؽ 
مثل ىحا الحػجيث بعػج أف رأيشػا كسػسعشا األحاديػث السفجعػة عػغ التسييػد العشرػخؼ فػي 

 جشػب أفخيؿيا كعغ حالة الدنػج كالسمػنيغ في أمخيكا إلى عيج قخيب. 
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كمغ العجيب أف الػحيغ يشػادكف بػالتسييد العشرػخؼ كيشدلػػف أشػج السحػغ كالباليػا بدنػػج 
كػا ليدػػا شػػخقييغ حتػى يتيسػػػا بالخجعيػة كالتػأخخ كاليسجيػػة كسػا ىػػػ شػأف الغػػخبييغ أمخي

في اتياـ الذخقييغ دائسًا، كإنسا ىع دكؿ راؾية مغ أكبخ الجكؿ فػي ىيئػة األمػع! فأمخيكػا 
أكبػػػػػخ دكلػػػػػة تدػػػػػيصخ عمػػػػػى ىيئػػػػػة األمػػػػػع، كانجمتػػػػػخا أكبػػػػػخ دكلػػػػػة فػػػػػي أكركبػػػػػا تبػػػػػاىي 

لػى عيػج قخيػب مسثمػة فػي ىيئػة األمػع بصبقػة مػغ بجيسقخاشيتيا، كجشػػب إفخيؿيػا كانػت إ
الحكاـ األكركبييغ البيس الحيغ استعسخكا تمظ السشصقة كأخحكا يتكمسػف باسػسيا، كدكؿ 
أمخيكا الجشػبية ليا مقاـ مخمػؽ كرأؼ مدسػع في أكساط ىيئة األمع. كىحه الجكؿ ىػي 

خ، جخيسػػة اضػػصياد التػي تقػػـػ فػػي القػخف العذػػخيغ بأبذػػع جخيسػة إندػػانية عخفيػػا التػاري
 اإلنداف ألخيو اإلنداف، ال لزعفو كال لجيمو بل لمػف بذختو!

كعمى مخمى الشطخ مغ البيت األبيس في كاششصغ كفػي ضػل نرػب لشكػػلغ التػحكارؼ 
يشبدط حي بذع يعير ؼيو مئتاف كخسدػف ألف زنجي ، كاف إلػى عيػج قخيػب يحطػخ 

جارس كالسدتذػػػػػؽيات الخاصػػػػػة عمػػػػييع أف يػػػػػجخمػا الفشػػػػادؽ كالسصػػػػػاعع كالسدػػػػػارح كالسػػػػ
بػػالبيس، حتػػى الكشػػائذ، فقػػج دخػػل زنجػػي مػػغ جسيػريػػة بشامػػا كشيدػػة كاثػليكيػػة فػػي 
كاششصغ، كؼيسا ىػ مدتغخؽ في صالتو سعى إليو أحج القدذ كقجـ لػو قراصػة مػغ 
كرؽ قػػج كتػػب فييػػا عشػػػاف كشيدػػة زنجيػػة كاثػليكيػػة، كحػػيغ سػػئل القػػذ عػػغ سػػخ ىػػحا 

شػة كشػائذ خاصػة بالكاثػليػظ الدنػػج يدػتصيع ىػحا السػخء الترخؼ أجػاب: إف فػي السجي
 األسػد أف يقف فييا بيغ يجؼ ربو!

مغ اليجخة أؼ مشح ثالثة عذخ قخنًا شكت جارية سػداء تدسى فختػنػة  ٓٓٔكفي عاـ 
إلػػى أميػػخ السػػؤمشيغ عسػػخ بػػغ عبػػج العديػػد بػػأف ليػػا حائصػػًا قرػػيخًا ُيقػػتحع مشػػو عمييػػا 

رًا إلييا يخبخىا أنو أرسل إلػى كالػي مرػخ يصمػب إليػو ؼُيدخؽ دجاجيا، فأرسل عسخ فػ 
أف يرػػػمح ليػػػا حائصيػػػا كيحرػػػغ ليػػػا بيتيػػػا، ككتػػػب إلػػػى كاليػػػو فػػػي مرػػػخ أيػػػػب بػػػغ 
شػػخحبيل: إف فختػنػػة مػػػالة ذؼ أصػػبح قػػج كتبػػت إلػػيَّ تػػحكخ قرػػخ حائصيػػا كأنػػو يدػػخؽ 

حتػى  مشو دجاجيا كتدأؿ تحريشو ليا. فإذا جاءؾ كتابي ىحا فاركب أنت بشفدظ إليػو
تحرشو ليا! فمسا كصمو الكتاب ركب بشفدو إلى الجيػدة ليدػأؿ عػغ فختػنػة حتػى عثػخ 
عمػى محميػػا، فػػإذا ىػػي سػػػداء مدػػكيشة، فأعمسيػا بسػػا كتػػب بػػو أميػػخ السػػؤمشيغ كحرػػغ 

 ليا بيتيا.
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 ىحا ما فعمشاه قبل أكثخ مغ ثالثة عذخ قخنًا.. كىحا مثل مغ حزارتشا.
 كبيخ" "كتاب "مغ ركائع حزارتشا " بترخؼ

=================== 
 االستذخاق واإلسالم بين السهضهعية والتدييف

 )الذبكة اإلسالمية( دمذق ػ غادة الجػابخة
أثارت الطاىخة االستذػخاؾية كمػا زالػت تثيػخ جػجاًل حاميػًا بػيغ مؤيػجييا كمعارضػييا، بػل 

ىكػػحا  إنشػػا ندػػتصيع الجػػـد بأنيػػا أكثػػخ السدػػائل إثػػارة لمجػػجؿ كالشقػػاش، كسػػػؼ تدػػتسخ
 كألحقاب الحقة، حتى يتع فيع ىحه الطاىخة فيسًا عمسيًا بعيجًا عغ التعرب كالػالء.

كقج كججت تعخيفػات عجيػجة تحػجد مفيػـػ االستذػخاؽ كتحػاكؿ أف تعصيػو أبعػاده، ك نػػه 
الذػيخ بدػػاـ عجػظ إلػػى أف تعخيػف االستذػػخاؽ مجسػاًل " ىػػػ دراسػات كأبحػػاث قػاـ بيػػا 

لعالع الذخقي كالسيسا اإلسالمي، ديشًا كتاريخيػًا كحزػارة غخبيػف .. تيجؼ إلى دراسة ا
كعادات كشعػبًا، بيجؼ فيػع حؿيقػة اإلسػالـ، كقػج نذػأت مشػح أكثػخ مػغ ألػف سػشة فػي 
العػػالع الغخبػػي، كمازالػػت مػجػػػدة حتػػى يػمشػػا ىػػحا، إال أنيػػا فػػي الفتػػخات األخيػػخة بػػجأت 

أك سياسػييغ أك لغػػػييغ  تأخػح أشػػكااًل أخػخػ فػػي الطيػػر، باسػػع مدتذػاريغ اقترػػادييغ
يتبعػػػف كزارات الخارجيػػة كاالقترػػاد كالسػػاؿ كالحخبيػػة فػػي العػػالع الغخبػػي، كميسػػة ىػػحه 
الجراسػػات فيػػع شبيعػػة العػػالع اإلسػػالمي كتػجيػػات السدػػمسيغ، كذلػػظ مػػغ أجػػل التعامػػل 

 الغخبي معيع".
 بجاية االستذخاؽ 

ة الالتيشيػػة، كقػػج تسػػػت كمعػػخكؼ أف أكؿ تخجسػػة غخبيػػة لمقػػخآف الكػػخيع كانػػػت إلػػى المغػػ
ـ، كقج أخفيػت ىػحه التخجسػة فػي  ٖٗٔٔبإشخاؼ رئيذ ديخ كمػني بجشػب فخندا سشة 

ـ حيػث أضيػخت، كشبعيػا ألكؿ مػخة تيػػدكر بيميانػجر،  ٖٗ٘ٔالجيخ السحكػر إلى سشة 
 ثع اعتسجت كاعتبخت األساس الحؼ يتخجع عشو إلى المغات األكربية.

دتذػػػخقػف كالزالػػػت تػػػتع فػػػي مؤسدػػػات ليػػػا مدػػػحة ككانػػػت الجراسػػػات التػػػي يجخييػػػا الس
أكاديسيػػة، كقػػج انتذػػخت ىػػحه السؤسدػػات فػػي صػػػر مخاكػػد استذػػخاؾية تابعػػة لجامعػػات 

 أكربية كأمخيكية عجيجة، كأصبحت ىحه السخاكد تحت أسساء كعشاكيغ إسالمية.
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كالجراسػػة السػضػػػعية كالستأنيػػة لكتابػػات السدتذػػخقيغ فػػي العرػػخ الحػػجيث مشػػح القػػخف 
اسع عذخ حتى اآلف لتؤكػج غمبػة مػػقفيع السيػاجع كالسعػادؼ مػغ الخسػػؿ صػمى هللا الت

 عميو كسمع كمغ القخآف الكخيع .
كأكثخ ىحا نمسحو في كتاب تاريخ اإلسالـ لجامعة كامبخدج، كىػ كتاب ضػخع اشػتخؾ 

يػخدد  ٜٓٚٔفي تأليفو عجد كبيخ مغ السدتذخقيغ السعاصخيغ، صجر في جػدأيغ سػشة 
، كىػػ أف اإلسػالـ مػديج ما يدعسو جس يع السدتذخقيغ مشح نذػأة االستذػخاؽ حتػى اليػـػ

ثقػػػافي مدػػػػتعار مػػػػغ عػػػػجة ثقافػػػػات أخػػػخػ : ييػديػػػػة، كنرػػػػخانية ، يػنانيػػػػة، كفارسػػػػية، 
 باإلضافة إلى ثقافة بيئتو األصمية، كىي البيئة الجاىمية. 

لسثػػػاؿ كشبعػػػًا، كثيػػػخ ىػػػع السدتذػػػخقػف الػػػحيغ ىػػػاجسػا اإلسػػػالـ، كنػػػحكخ عمػػػى سػػػبيل ا
ـ( يػػدعع  ٜ٘ٓٔالسدتذػػخؽ صػػسػئيل مخجميػػػث فػػي كتابػػو عػػغ دمحم كضيػػػر اإلسػػالـ )
 أف الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع بادعائو الػحي قج ضمل الشاس عسجًا .
 لكغ ىل مغ بيغ ىؤالء السدتذخقيغ مغ اترف بالسػضػعية كاإلنراؼ?
لسدتذػػخقيغ فػػي فػي الحؿيؿيػػة أف بعػػس السؤلفػػات اإلسػػالمية السعاصػػخة تطيػػخ بعػػس ا

العرػػخ الحػػجيث بػػأنيع مػضػػػعيػف أك مشرػػفػف، ك ترػػف دراسػػاتيع بأنيػػا محػػاكالت 
جادة نحػ فيع اإلسػالـ، كتقػػؿ بػأنيع قػامػا بتمػظ الجراسػات دكف تػأثيخ عػامػل سياسػية 

 أك اقترادية أك ديشية ، بل لسجخد ذكقيع كشغفيع بالعمع. 
 تيارات ثالث 

ح دمحم فػػي مػضػػػعية االستذػػخاؽ: " ال ندػػتصيع أف كىشػػا تقػػػؿ أسػػتاذه التػػاريخ د. نجػػا
نقػػػػؿ إف االستذػػػخاؽ مػضػػػػعي بسجسمػػػو، كػػػحلظ ال ندػػػتصيع أف نقػػػػؿ بأنػػػو مغػػػخض 
بسجسمػػػػو أيزػػػػًا، فاالستذػػػػخاؽ لػػػػشحكع عميػػػػو تسامػػػػًا يفتػػػػخض أف نزػػػػعو ضػػػػسغ سػػػػياقو 
التاريخي، كعبخ ىحه الخؤية نجػج أنػو احتػػػ عمػى ثالثػة تيػارات، األكؿ ىػػ اسػتعسارؼ 

ض، يػػػختبط ببحػػػث االستذػػػخاؽ االستكذػػػافي، كبسػػػا يخيػػػجه الغػػػخب السدػػػتعسخ مػػػغ مغػػػخ 
الذػػػخؽ، كالسرػػػالح السػػػأمػؿ الحرػػػػؿ عمييػػػا مػػػغ الذػػػخؽ، كقػػػج دخػػػل ىػػػحا الغػػػخض 
االسػػتعسارؼ فػػي كػػل مػػا يتعمػػق بػػأمػر الذػػخؽ إلػػى أف كصػػل إلػػى التػػجخل فػػي تحجيػػج 

ستكذػػاؼ الذػػخؽ مرػػصمح االستذػػخاؽ نفدػػو، فقػػج زعػػع الغػػخب فػػي البجايػػة أنػػو يخيػػج ا
ليعصيػػو رسػػالتو الحزػػارية، كػنػػو أكثػػخ حزػػارة، فػػي الػقػػت الػػحؼ كػػاف الذػػخؽ يػػخزح 
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تحػػت نيػػخ التخمػػف، كبالتأكيػػج ىػػحا القػػػؿ ىػػػ ليبػػخر االسػػتعسار أمػػاـ شػػعػبو ك حخكبػػو 
كتحخكاتػػػو الػحذػػػػية البعيػػػجة عػػػػغ اإلندػػػػانية عبػػػخ رسػػػػالة إيجيػلػجيػػػة تسػػػػذ السذػػػػاعخ 

ب رسػالة حزػارية، كأخػػحت بالتػالي مسارسػاتو صػػفة اإلندػانية، لػحلظ ادعػى أنػػو صػاح
السذخكعية، ككاف أف جاء السزسػف االستذخاقي ليخجـ االستعسار كمرالحو، فطيػخ 
عػػػػػجد كبيػػػػػخ مػػػػػغ السدتذػػػػػخقيغ قػػػػػامػا بالتذػػػػػػيو الستعسػػػػػج بيػػػػػجؼ نذػػػػػخ اإليجيػلػجيػػػػػة 
االسػػػتعسارية، إذ جػػػاءت دراسػػػاتيع بعيػػػجة عػػػغ الجقػػػة ك السػضػػػػعية، كأخػػػحت مػقػػػف 

كار لمخسالة كالتكحيب لمخسػؿ صػمى هللا عميػو كسػمع كإثػارة الذػبيات حػػؿ اإلسػالـ اإلن
 بػجو عاـ، كحػؿ القخآف كالخسػؿ صمى هللا عميو كسمع بػجو خاص. 

لكػػغ الحؿيقػػة بػػأف ىػػحا أحػػج جػانػػب االستذػػخاؽ، إذ ىشالػػظ جػانػػب أخػػخػ ىامػػة تتعمػػق 
ػضػػػػعية، كأصػػػشفيع بػػػيغ بػػالغخض الثػػػاني لالستذػػػخاؽ، كأصػػػحابو ذكك االتجاىػػػات الس

تياريغ اثشيغ لالستذخاؽ، األكؿ: ىػ التيار السعتجؿ التػؼيقي الحؼ يػفق بيغ السرػالح 
 القػمية، التي أصبحت مييسشة لبالده كبيغ السػضػعية العمسية.

أمػػػػػػا التيػػػػػػار الثػػػػػػاني: ىػػػػػػػ السػضػػػػػػػعي تسامػػػػػػًا، فالحزػػػػػػارة اإلندػػػػػػانية تػػػػػػختبط حتسػػػػػػًا 
ل الحخ القادر عمى إنتاج الؿيع كاألحكاـ الحخة، غيخ بالسػضػعية، التي تدتػجب العق

السختبصػػػة بسرػػػالح شخرػػػية أك ديشيػػػة أك سياسػػػية أك اقترػػػادية، كتيػػػار السدتذػػػخقيغ 
السػضػعييغ اتدع بأنو أعصى الفكخ الحخ القادر عمى الحكع السػضػعي، فقجـ صػرا 

ؼ لمعػالع أجسػع رائعة تخصػج الحزػارة العخبيػة كاإلسػالمية كمػا قجمتػو مػغ عمػـػ كمعػار 
عبػػػػػػخ التػػػػػػاريخ، كعشػػػػػػجما أقػػػػػػخأ ليػػػػػػؤالء السدتذػػػػػػخقيغ أصػػػػػػاب بالجىذػػػػػػة لسػػػػػػجػ الجقػػػػػػة 
كالسػضػعية التي اترفػا بيا، فقج استصاعػا الكتابة عغ الذخؽ بسا عجد عػغ كتابتػو 
بشفدو، كىشا أخز بالػحكخ السدتذػخؽ الفخندػي بييػخ ركسػي فػي كتابػو " مجيشػة ايػديذ 

 لحؼ قاؿ ؼيو: التاريخ الحؿيقي لمعخب" ، ا
" الثقافة كانت عخبية مشح بجاياتيا، تحت شػالؿ نػػر آسػيا الستػجفق، كمػغ الدػساء التػي 
تطمل نيخ الشيل كتبت جسيع الجفقات القػية التي كلجت مشيا الحزػارة العخبيػة الكبػخػ 

 التي بدصت مشح فجخ الدماف معخفتيا كآداب سمػكيا". 
ليػػا الحزػػارة العخبيػػة حتػػى قبػػل ضيػػػر كعػػغ حالػػة التدكيػػخ كالتذػػػيو التػػي تعخضػػت 

اإلسالـ ذكخ ركسػي: "إنشػا باخترػار فػي جيػل مصبػق، جيػل عمسػي متفػق عميػو، كإف 
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األمخ سيكػف بديصًا ججًا ؼيسا لػ أنشا تكمسشا بجال مغ الدامييغ األبصاؿ السختمقيغ مػغ 
 أصػػل خيػػالي، لػػػ أنشػػا تكمسشػػا عػػغ العػػخب ذلػػظ الذػػعب الحؿيقػػي، كالػػحؼ يستمػػظ كجػػػداً 
اجتساعيػػًا مدػػتسخًا كجػػػدًا ثقاؼيػػًا كلغػيػػًا يعصػػي حيػػاة كتػازنػػًا ليػػحا البحػػخ الستػسػػط مشػػح 

 عجة آالؼ مغ الدشيغ". 
كسا أخز بالحكخ السدتذػخقة األلسانيػة زيغخيػج ىػنكػة السخترػة بالحزػارة اإلسػالمية 
كالتي قجمت كتاب " شػسذ العػخب تدػصع عمػى الغػخب" رسػست ؼيػو صػػرة رائعػة عػغ 

 اإلسالمية.الحزارة 
إذ قالت فػي كتابيػا: " لقػج كجػجت المغػة العخبيػة تجاكبػًا مػغ الجساعػات، كامتدجػت بيػع 
كشبعتيع بصابعيا، ككػنت تفكيخىع كمجاركيع كشكمت ؾيسيع كثقافتيع، كشبعت حيػاتيع 
الساديػػة كالعقميػػة، فأعصػػت لألجشػػاس السختمفػػة فػػي القػػارات الػػثالث كجيػػًا كاحػػجًا مسيػػدًا، 

كاألتخاؾ كالسساليظ كالتتار عشجما كصمػا إلى الحكع ضمػا بقمػػبيع رعايػا حتى الدالجقة 
مخمرػػيغ لمثقافػػة العخبيػػة كلمغتيػػا، بػػل كألسػػاليب الحيػػاة العخبيػػة كفكخىػػا، حقػػًا إف قػػجرة 

 ىحه العقمية العخبية عمى شبع الذعػب لخائعة".
 

 االستذخاؽ كاالستغخاب 
البػػج مػػغ فيػػع السرػػصمح السقابػػل لػػو كأكػػجت د. نجػػاح أحسػػج أنػػو كػػي نفيػػع االستذػػخاؽ 

كىػػػػ االسػػػتغخاب، أؼ عميشػػػا فيػػػع العالقػػػة التاريخيػػػة بػػػيغ الذػػػخؽ ك الغػػػخب، السختبصػػػة 
بجكرىا بججلية الجاخل كالخارج مغ حيث حجع القػة، فقالت: " شػػاؿ العرػػر القجيسػة 
كالػسػػصى كػػاف العػػخب القػػجماء أصػػحاب الشطػػاـ العػػالسي، الستسيػػد عػػغ الشطػػاـ الغخبػػي 

حالي بأنو كاف إعساريًا، فأيشسا ذىب العخب شيجكا حزارة كاممػة أكثػخ مػا تجمػت فػي ال
اإلعسار كالبشاء، كفي تعمػيع الدراعػة كالحػخؼ كالتجػارة كقػجمػا األبججيػة التػي ىػي نتػاج 
حزػػارة متكاممػػة، ككػػانػا بحػػػق أصػػحاب رسػػالة، كلػػيذ عبثػػػًا مػػا يقػػاؿ بػػأف مرػػػخ أـ 

عػخاؽ األصػل البذػخؼ كالحزػارؼ، كمكػة السكخمػة الجنيا، كسػػرية ميػج الحزػارات، كال
 مخكد الكػف. 

ُشكل الشطاـ العالسي القجيع مغ ثالثي مرخؼ ػ سػرؼ ػ عخاقي، ىحا السثمث الحزارؼ 
كاف السديصخ اقترػاديًا كثقاؼيػًا كحزػاريًا، فعمػع الحزػارة لمعػالع فػي العرػػر القجيسػة 
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مػغ السثمػث نفدػو إضػافة إلػػى كالعرػػر الػسػصى، ثػع جػاءت الجكلػة اإلسػػالمية مؤلفػة 
شػػبة جديػػخة العػػخب، كأصػػبح ىشالػػظ نطػػاـ عػػالسي إسػػالمي مدػػيصخ عمػػى العػػالع شػػخقًا 
كغخبػػًا، يقػػـػ عمػػػى أسػػاس ججليػػة الػػػجاخل كالخػػارج ، حيػػث كػػػاف الػػجاخل العخبػػي قػيػػػًا 
سياسيًا كاقتراديًا، فأعصى العالع مغ إشعاع حزارتو كنػرىا أكثخ مسا أخح، كأثخ ؼيو 

تػػأثخ بػػو، كانعكػػذ ذلػػظ عمػػى عالقػػة االستذػػخاؽ كاالسػػتغخاب فػػي العرػػػر أكثػػخ مسػػا 
القجيسػػة كالػسػػصى، فكػػاف الذػػخؽ ىػػػ السعصػػي كالغػػخب ىػػػ الستػػأثخ بحزػػارتشا، ىػػحا ال 
يعشػػي نفػػي مدػػاىسة كػػل شػػعػب العػػالع فػػي الحزػػارة، كلكػػغ عشػػجما نأخػػح السعصيػػات 

ىػحه الحزػارة كالتيػػار  كنجػخؼ السقارنػة نجػج أف العػخب كػانػا أصػحاب اليػج األكلػى فػي
السعتجؿ كالسػضػعي، يقػؿ إف أصل الشيزة األكربية ىي مغ السشصقػة العخبيػة، لكػغ 
فػػي الفتػػخة التاليػػة حرػػمت متغيػػخات عالسيػػة انتقػػل مػػغ بعػػجىا مذػػعل الحزػػارة كالشطػػاـ 
العالسي مغ العخب إلى أكربا. بعج أف قصع األسباف كالبختغاؿ االحتكار العخبي لمصخؽ 

ية العالسيػػة بػػيغ الذػػخؽ كالغػػخب، بسعػػخفتيع شخيػػق رأس الخجػػاء الرػػالح عػػاـ االقترػػاد
كاستعانتيع بابغ ماجج لمػصػؿ إلى اليشج، ككاف ذلظ بعج عذػخ سػشػات،.. ثػع  ٛٛٗٔ

جاء االحتالؿ العثساني الحؼ ىد االقتراد العخبي في حػيغ كػاف الغػخب يعػير الثػػرة 
عخبػػي ضػػعيفا كميميػػال، فػػي حػػيغ كػػاف الرػػشاعية كالتقشيػػة، كبالتػػالي أصػػبح الػػجاخل ال

الخػػارج الغخبػػي يسمػػظ القػػػة، كاألقػػػػ يعصػػي أكثػػخ مسػػا يأخػػح، فأصػػبح العػػخب متمقػػيغ 
لمحزػػػارة كمشفعمػػػيغ غيػػػخ فػػػاعميغ، كتعخضػػػػا ليجسػػػات تذػػػػه حزػػػارتيع كبعيػػػجة عػػػغ 
مبادئيع، كأصابيع اإلحداس بالجكنية أماـ القػة الغخبية، فػي حػيغ صػار الغػخب يشطػخ 

سع العخبي بتعاؿ، كىحا انعكػذ عمػى مفيػـػ السدتذػخقيغ تجػاه العػخب الػحيغ إلى السجت
 تخمفػا عغ الخكب الحزارؼ".

 
 االستذخاؽ كالجعػة اإلسالمية 

 كبالتالي ىل لالستذخاؽ دكر في نذخ اإلسالـ كالجعػة اإلسالمية في العالع الغخبي? 
كمخحمػػػة االنبيػػػار يقػػػػؿ الذػػػيخ بدػػػاـ عجػػػظ : " قػػػاـ االستذػػػخاؽ فػػػي مخحمتػػػو األكلػػػى، 

بالحزػػػػارة العخبيػػػػة كاإلسػػػػالمية التػػػػي شػػػػيج أثخىػػػػا فػػػػي األنػػػػجلذ، فقػػػػاـ بجراسػػػػة العػػػػالع 
اإلسػػالمي مػػػغ خالليػػا كعشػػػجىا تػػخجع الكثيػػػخ مػػػغ الكتػػب التػػػي تبػػيغ عقيػػػجة السدػػػمسيغ 
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كتاريخيع كأفكارىع كتقاليجىع إلى العالع الغخبي، كيسكػغ أف نقػػؿ إف السدتذػخقيغ نقمػػا 
إلسػػالمي مػػغ كجيػػة نطػػػخىع إلػػى العػػالع الغخبػػي، ككانػػت الكشيدػػة ىػػػي صػػػرة العػػالع ا

السدػيصخة عمػػى حخكػة االستذػػخاؽ، إذ إف االستذػػخاؽ بػجأ بأىػػجاؼ كدكافػع ديشيػػة بحتػػو، 
ناتجة مغ خػؼ الكشيدة الغخبية مغ االنتذار الدخيع لمجيغ اإلسالمي في كافة أرجػاء 

جادة إليقػاؼ زحفػو، ثػع كثػخت مقاعػج العالع القجيع، فبجأت بجراسة اإلسالـ في محاكلة 
الجراسات الذخؾية كالعخبية كالمغػيػة كالمغػات الذػخؾية فػي العػالع الغخبػي، فػي جامعاتيػا 
كمعاىػػجىا كمجارسػػيا كمخاكدىػػا البحثيػػة، فقػػاـ السدتذػػخقػف خػػالؿ ىػػحه الفتػػخة الصػيمػػة 

ة أك زمشيػػػًا بتخجسػػػة الكثيػػػخ مػػػغ تػػػخاث السدػػػمسيغ فػػػي كػػػل مجػػػاالت سػػػػاء كانػػػت الجيشيػػػ
الثقاؼيػػة أك التاريخيػػة أك الفمدػػػؽية أك االجتساعيػػة أك العمػػـػ التقشيػػػة العسميػػة كالكيسيػػػاء 
كالفيديػػاء كالصػػب كالخياضػػيات كغيخىػػا، ىػػحه التخجسػػة أدت إلػػى نػػػع مػػغ التػعيػػة غيػػخ 
السباشػػخة لمعػػالع الغخبػػي، بػػأف ىشػػاؾ مجسػعػػة كبيػػخة مػػغ البذػػخ السدػػمسيغ، ليػػع ثقػػافتيع 

ع، مػػع أنػػو يجػػب أف نػػحكخ أف تمػػظ الجراسػػات كانػػت تحػػحيخًا لمغػػخبييغ كتػػخاثيع كتػجيػػاتي
مػػػغ خصػػػخ مخيػػػف بالشدػػػبة ليػػػع كىػػػػ خصػػػخ اإلسػػػالـ، ىكػػػحا كانػػػت الرػػػػرة تعػػػخض، 
كيسكػػػغ لشػػػا أف نػػػحكخ بػضػػػػح تػػػاـ أف السدتذػػػخقيغ كػػػانػا عمػػػى ثالثػػػة أصػػػشاؼ، مػػػشيع 

تتدػع باليجػميػة  الستعربػف الحيغ كانػا يكتبػف بػخكح عجائيػة حاقػجة، ككتابػاتيع كانػت
الجائسػػػػة ضػػػػج اإلسػػػػالـ كالسدػػػػمسيغ كمحاكلػػػػة إلرػػػػاؽ أؼ تيسػػػػة سػػػػمبية بالسدػػػػمسيغ أك 
تحخيػػف مقاصػػج الذػػخيعة اإلسػػالمية، أك فيػػع الشرػػػص فيسػػًا خاشئػػًا، كيسكػػغ لشػػا أف 
نػػػػػحكخ عمػػػػػى سػػػػػبيل السثػػػػػاؿ السدتذػػػػػخؽ الييػػػػػػدؼ األصػػػػػل جػلػػػػػج زييػػػػػخ كغيػػػػػخه مػػػػػغ 

كح عجائيػػػة ألف مشصمػػػق البحػػػث عشػػػجىع كػػػاف السدتذػػػخقيغ الستعرػػػبيغ الػػػحيغ كتبػػػػا بػػػخ 
مشصمقػًا عػػجائيًا بالجرجػػة األكلػػى، إذ إنيػػع انصمقػػػا مػػغ نطخيػػة أف اإلسػػالـ يخيػػج أف يمغػػي 
كجػد العالع الغخبي، فبجؤكا يكتبػف تجاىػو بيػحه الشطػخة العجائيػة، كىشػاؾ نػػع آخػخ مػغ 

بيػة، لكػغ كػانػا أقػخب السدتذخقيغ السعتجليغ، أك لشقل اإليجػابييغ الػحيغ كتبػػا بػخكح غخ 
إلػػى السػضػػػعية كالشداىػػة العمسيػػة فػػي بحػػثيع، كربسػػا لػػع يدػػمع بعزػػيع، كيسكػػغ لشػػا أف 
نحكخ عمى سبيل السثاؿ السؤرخ الفخندي غػستاؼ لػبػف في كتابو " حزػارة العػخب " 
، كىػ الحؼ قجـ كتابو بيحه العبػارة التػي قػاؿ فييػا " لػع يعػخؼ التػاريخ فاتحػًا أرحػع مػغ 
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كىشػاؾ مػغ السدتذػخقيغ مػغ تػأثخ باإلسػالـ كالسدػمسيغ فاىتػجػ إلػى ديػغ هللا عػد كجػل 
كأسػػمع كجيػػو هلل سػػبحانو كتعػػالى، كلقػػج كتػػب مػػغ بػػيغ السدتذػػخقيغ السعتػػجليغ أك لشقػػل 
اإليجابييغ أصحاب الشطخة السػضػعية أك أقخب لمسػضػعية، السؤرخ الذييخ صاحب 

اإلسالـ" الديخ تػماس آرنػلج، كيعج ىحا الكتػاب مػغ أفزػل  كتاب " تاريخ الجعػة إلى
الػثائق التي يسكغ أف يدػتفيج مشيػا البػاحثػف فػي تػاريخ نذػخ الػجعػة اإلسػالمية ، فيػػ 
أكاًل كتػب بأيػج غخبيػة، أؼ لػع يكتبػو السدػمسػف، بالتػالي لػغ يػتيع السدػمسػف بػأنيع كتبػػػا 

غ، كىحه األقالـ الغخبية اعتسجت عمى بشػع مغ التعرب أك االنحياز لإلسالـ كالسدمسي
مرػػادرىا كعمػػى كتبيػػا، كعمػػى أسػػمػبيا فػػي البحػػث كالجراسػػة، كىػػػ يعػػج كثيقػػة تاريخيػػة 
تؤكج كيػف انتذػخ اإلسػالـ فػي العػالع القػجيع، كعمػى أف اإلسػالـ انتذػخ بالكمسػة الصيبػة 
يع كالحكسػة كالسػعطػػة الحدػشة، كأف شخرػػية الػػجعاة كقػجكتيع الحدػػشة لمشػاس مػػغ حػػػل

ىػ ما أثػخ فػي دخػػؿ الشػاس أفػاجػًا فػي ديػغ هللا عػد كجػل، كيػحكخ نسػاذج رائعػة ليػحا 
االنتذار الدمسي لمجعػة اإلسالمية في العالع القجيع، في بالد "الساليػ كإنجكنيديا" كفي 
جسيػرية الدػداف كحتى السحيط األشمدي غخبػًا، ىػحه الػبالد كميػا دخمػت فػي ديػغ هللا 

ديف، كإنسا بالكمسة الصيبة كالقجكة الحدشة التي كػاف يسارسػيا الػجعاة أفػاجًا دكف قػة ال
فػػي نذػػخ اإلسػػالـ بيػػحه الصخيقػػة الدػػمسية التػػي كانػػت تعتسػػج عمػػى قػػػؿ هللا عػػد كجػػل: 

 "ادع إلى سبيل ربظ بالحكسة كالسػعطة الحدشة". 
بالتػػػػػالي يسكػػػػػغ أف نػػػػػحكخ أف ىشالػػػػػظ مػػػػػغ حػػػػػاكؿ نقػػػػػل التػػػػػخاث اإلسػػػػػالمي بتخجسػػػػػاتيع 

اتيع لإلسػػالـ كالسدػػمسيغ إلػػى العػػالع الغخبػػي، كىػػحا بصبيعػػة الحػػاؿ ىػػػ نػػػع مػػغ كدراسػػ
تعخيػػف اآلخػػخيغ باإلسػػالـ، كإف كتػػب الكثيػػخ مشػػو بػػخكح سػػػداكية حاقػػجة عمػػى اإلسػػالـ 
كالسدػػػمسيغ ، لكششػػػا ال يسكػػػغ أف نشدػػػى أف الكثيػػػخ مشػػػو أيزػػػًا كتػػػب بػػػخكح أقػػػخب إلػػػى 

 لجراسة.الحيادية، كاتدع بالسػضػعية كالعمسية في ا
==================== 
 من خرائص الحزارة اإلسالمية

 )الذبكة اإلسالمية( مرصفى الدباعي ) بترخؼ (
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يعخِّؼ الحزارة بعس الكاتبيغ في تاريخيا بأنيا " نطاـ اجتساعي يعيغ اإلنداف عمػى 
الديادة مغ إنتاجػو الثقػافي " كتتػألف الحزػارة مػغ العشاصػخ األربعػة الخئيدػية : السػػاد 

 االقترادية، كالشطع الدياسية، كالتقاليج الخمؿية، كمتابعة العمـػ كالفشػف.
كالشخاد الحزارة كتقجميا عػامل متعجدة مغ جغخاؼية كاقترادية كنفدية كالجيغ كالمغة 
كالتخبيػة، كالنييارىػا عػامػل ىػػي عكػذ تمػظ العػامػل التػػي تػؤدؼ إلػى ؾياميػا كتصػرىػػا، 

فكػػخؼ، كاضػػصخاب القػػػانيغ كاألنطسػػة، كشػػيػع الطمػػع كمػػغ أىسيػػا االنحػػالؿ الخمقػػي كال
 كالفقخ، كانتذار التذاـؤ أك الالمباالة، كفقجاف السػجييغ األكفاء كالدعساء السخمريغ.
كقرة الحزارة تبجأ مشح ُعخؼ اإلنداف، كىػي حمقػة مترػمة تدػمِّسيا األمػة الستحزػخة 

ػامػػل الدػػابقة التػػي إلػػى مػػغ بعػػجىا، كال تخػػتز بػػأرض كال عػػخؽ، كإنسػػا تشذػػأ مػػغ الع
 ذكخناىا.

كتكػػاد ال تخمػػػ أمػػة مػػغ تدػػجيل بعػػس الرػػفحات فػػي تػػاريخ الحزػػارة ، غيػػخ أف مػػا 
تستػاز بػو حزػارة عػغ حزػارة إنسػا ىػػػ قػػة األسػذ التػي تقػـػ عمييػا، كالتػأثيخ الكبيػػخ 
الػػػحؼ يكػػػػف ليػػػا، كالخيػػػخ العسػػػيع الػػػحؼ يرػػػيب اإلندػػػانية مػػػغ ؾياميػػػا ، ككمسػػػا كانػػػت 

في رسالتيا ، إندانية في ندعتيا ، خمؿية في اتجاىاتيػا ، كاقعيػة فػي  الحزارة عالسية
 مبادئيا ، كانت أخمج في التاريخ كأبقى عمى الدمغ كأججر بالتكخيع.

كحزػػػػارتشا حمقػػػػػة مػػػػػغ سمدػػػػمة الحزػػػػػارات اإلندػػػػػانية، سػػػػبقتيا حزػػػػػارات كسػػػػػتتبعيا 
 حزارات. كقج كاف لؿياـ حزارتشا عػامل، كالنييارىا أسباب

 يمفت نطخ الجارس لحزارتشا أنيا تسيدت بالخرائز التالية:أبخز ما 
 الػحجانية السصمقة في العقيجة - ٔ
أنيػػا قامػػت عمػػى أسػػاس الػحجانيػػة السصمقػػة فػػي العقيػػجة ، فيػػي أكؿ حزػػارة تشػػادؼ  -

باإللػػو الػاحػػج الػػحؼ ال شػػخيج لػػو فػػي حكسػػو كممكػػو، ىػػػ كحػػجه الػػحؼ ُيعيػػج، كىػػػ كحػػجه 
إياؾ ندتعيغ( كىػ الحؼ يعد كيحؿ، كيعصي كيسػشح، كمػا مػغ الحؼ ُيقرج )إياؾ نعبج ك 

 شيء في الدسػات كاألرض إال كىػ تحت قجرتو كفي متشاكؿ ؾبزتو.
ىػػحا الدػػسػ فػػي فيػػع الػاحجانيػػة كػػاف لػػو أثػػخ كبيػػخ فػػي رفػػع مدػػتػػ اإلندػػاف كتحخيػػخ 
غ الجساىيخ مغ شػياف السمػؾ كاألشخاؼ كاألقػياء كرجاؿ الجيغ، كترحيح العالقػة بػي
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الحػػػػاكسيغ كالسحكػػػػػميغ، كتػجيػػػػو األنطػػػػار إلػػػػى هللا كحػػػػجه كىػػػػػ خػػػػالق الخمػػػػق كرب 
 العالسيغ.

كسػػػا كػػػاف ليػػػحه العقيػػػجة أثػػػخ كبيػػػخ فػػػي الحزػػػارة اإلسػػػالمية تكػػػاد تتسيػػػد بػػػو عػػػغ كػػػل 
الحزارات الدابقة كالالحقة، كىي خمػىا مغ كل مطاىخ الػثشية كآدابيا كفمدػفتيا فػي 

كاألدب، كىػحا ىػػ سػخ إعػخاض الحزػارة اإلسػالمية عػغ  العقيجة كالحكع كالفغ كالذعخ
تخجسػػة االليػػاذة كركائػػع األدب اليػنػػاني الػػػثشي، كىػػػ سػػخ تقرػػيخ الحزػػارة اإلسػػالمية 

 في فشػف الشحت كالترػيخ مع تبخيدىا في فشػف الشقر كالحفخ كزخخفة البشاء.
أف تقػػـػ  إف اإلسػػالـ الػػحؼ أعمػػغ الحػػخب عمػػى الػثشيػػة كمطاىخىػػا لػػع يدػػسح لحزػػارتو

فييػػا مطػػاىخ الػثشيػػة كبقاياىػػا السدػػتسخة مػػغ أقػػجـ عرػػػر التػػاريخ، كتساثيػػل العطسػػاء 
 كالرالحيغ كاألنبياء كالفاتحيغ.

كقج كانت التساثيل مغ أبخز مطاىخ الحزارات القجيسة كالحزارة الحجيثة; ألف كاحجة 
 اإلسالمية. مشيا لع تحىب في عقيجة الػحجانية إلى السجػ الحؼ كصمت إليو الحزارة

 إندانية الشدعة كاليجؼ، عالسية األفق كالخسالة - ٕ
كثػػاني خرػػائز حزػػارتشا أنيػػا إندػػانية الشدعػػة كاليػػجؼ، عالسيػػة األفػػق كالخسػػالة،  -

فالقخآف الػحؼ أعمػغ كحػجة الشػػع اإلندػاني رغػع تشػػع أعخاقػو كمشابتػو كمػاششػو، فػي قػلػو 
نثػى كجعمشػاكع شػعػًبا كؾبائػل لتعػارفػا إف تعالى: )يا أييا الشاس إنا خمقشاكع مػغ ذكػخ كأ

 [.ٖٔأكخمكع عشج هللا أتقاكع(]الحجخات: 
إف القخآف حيغ أعمغ ىحه الػحجة اإلندانية العالسية عمى صعيج الحق كالخيػخ كالكخامػة 
جعل حزارتو عقًجا تشتطع ؼيو جسيع العبقخيات لمذعػب كاألمع التي خفقت فػقيا راية 

لظ كانػػػت كػػػل حزػػػارة تدػػػتصيع أف تفػػػاخخ بالعبػػػاقخة الػػػحيغ الفتػحػػػات اإلسػػػالمية، كلػػػح
أقامػا صخحيا مغ جسيع األمع كالذعػب، فأبػ حشيفة كمالظ كالذافعي كأحسػج كالخميػل 
كسيبػيو كالكشجؼ كالغدالي كالفارابي كابغ رشج كأمثاليع مسػغ اختمفػت أصػػليع كتبايشػت 

ة إلػػى اإلندػػانية أركع نتػػاج أكشػػانيع، ليدػػػا إال عبػػاقخة قػػجمت فػػييع الحزػػارة اإلسػػالمي
 الفكخ اإلنداني الدميع.

 مخاعاة السبادغ األخالؾية تذخيًعا كتصبيًقا - ٖ
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كثالػػث خرػػائز حزػػارتشا أنيػػا جعمػػت لمسبػػادغ األخالؾيػػة السحػػل األكؿ فػػي كػػل  -
نطسيػا كمختمػػف ميػػاديغ نذػػاشيا ، كىػي لػػع تتخػػل عػػغ ىػحه السبػػادغ قػػط ، كلػػع تجعػػل 

اعػػػة أك أفػػػخاد، ففػػػي الحكػػػع كفػػػي العمػػػع كفػػػي التذػػػخيع كفػػػي كسػػيمة لسشفعػػػة دكلػػػة أك جس
الحػػخب كفػػي الدػػمع كفػػي االقترػػاد كفػػي األسػػخة، ركعيػػت السبػػادغ األخالؾيػػة تذػػخيًعا 
كتصبيًقا، كبمغت في ذلظ شأًكا ساميِّا بعيًجا لع تبمغو حزػارة فػي القػجيع كالحػجيث، كلقػج 

كتجعميػػا كحػػجىا مػػغ بػػيغ  تخكػػت الحزػػارة اإلسػػالمية فػػي ذلػػظ آثػػاًرا تدػػتحق اإلعجػػاب
 الحزارات التي كفمت سعادة اإلندانية سعادة خالرة ال يذػبيا شقاء.

الحزػػػارة اإلسػػػالمية حزػػػارة تػػػؤمغ بػػػالعمع فػػػي أصػػػجؽ أصػػػػلو ، كتختكػػػد عمػػػى  - ٗ
 العقيجة في أصفى مبادئيا

كرابػع ىػحه الخرػػائز أنيػا تػػؤمغ بػالعمع فػي أصػػجؽ أصػػلو، كتختكػػد عمػى العقيػػجة  -
بادئيا، فيي خاشبت العقل كالقمب مًعا ، كأثارت العاشفة كالفكخ في كقت في أصفى م

 كاحج ، كىي ميدة لع تذاركيا فييا حزارة في التاريخ.
كسػػخ العجػػب فػػي ىػػحه الخاصػػة مػػػغ خرػػائز حزػػارتشا أنيػػا اسػػتصاعت أف تشذػػػئ 

أف يؿيع نطاًما لمجكلة قائًسا عمى مبادغ الحق كالعجالة، مختكًدا إلى الجيغ كالعقجية دكف 
الػػجيغ عائًقػػا مػػا دكف رقػػي الجكلػػة كاشػػخاد الحزػػارة، بػػل كػػاف الػػجيغ مػػغ أكبػػخ عػامػػل 
الخقػػي فييػػا، فسػػغ بػػيغ جػػجراف السدػػاجج فػػي بغػػجاد كدمذػػق كالقػػاىخة كقخشبػػة كغخناشػػة 

 انصمقت أشعة العمع إلى أنحاء الجنيا قاشبة. 
غ الجكلػة مػع نجاتيػا إف الحزارة اإلسالمية ىي الػحيجة التي لػع ُيفرػل فييػا الػجيغ عػ

 مغ كل مآسي السدج بيشيسا كسا عخفتو أكركبا في القخكف الػسصى. 
لقػػػج كػػػػاف رئػػػيذ الجكلػػػػة خميفػػػة كأميػػػػًخا لمسػػػػؤمشيغ، لكػػػغ الحكػػػػع عشػػػجه لمحػػػػق كالتذػػػػخيع 
لمسخترػػيغ ؼيػػو، كلكػػل فئػػة مػػغ العمسػػاء اختراصػػيع كالجسيػػع يتدػػاككف أمػػاـ القػػانػف، 

لمشػػاس " وهللا لػػػ أف فاشسػػة بشػػت دمحم سػػخقت لقصػػع  كالتفاضػػل بػػالتقػػ كالخجمػػة العامػػة
دمحم يجىا " )ركاه البخارؼ كمدػمع(، " الخمػق كميػع عيػاؿ هللا فػأحبيع إليػو أنفعيػع لعيالػو 
")ركاه البدار(. ىحا ىػ الجيغ الػحؼ قامػت عميػو حزػارتشا، لػيذ ؼيػو امتيػاز لػخئيذ كال 

 [.ُٓٔٔمكع(]الكيف: لخجل ديغ كال لذخيف كال لغشي )قل إنسا أنا بذٌخ ِمث
 التدامح الجيشي العجيب - ٘
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كآخخ ما نحكخه مغ خرائز حزارتشا ىحا التدامح الجيشي العجيب الحؼ لع تعخفو  -
حزػػارة مثميػػا قامػػت عمػػى الػػجيغ. إف الػػحؼ ال يػػؤمغ بػػجيغ كال بإلػػو ال يبػػجك عجيًبػػا إذا 

السدػتؿيع، كلكػغ نطخ إلى األدياف كميا عمى حج سػاء، كإذا عامػل أتباعيػا بالقدػصاس 
صاحب الجيغ الحؼ يؤمغ بأف ديشو حق كأف عقيجتو أقـػ العقائج كأصحيا، ثع يتاح لو 
أف يحسل الديف، كيفتح السجف، كيدتػلي عمى الحكع، كيجمػذ عمػى مشرػة القزػاء، 
ثع ال يحسمو إيسانو بجيشو، كاعتدازه بعقيجتو، عمى أف يجػر في الحكػع، أك يشحػخؼ عػغ 

حسػػل الشػاس عمػػى اتبػاع ديشػو. إف رجػػاًل مثػل ىػػحا لعجيػب أف يكػػػف سػشغ العجالػة، أك ي
فػػي التػػاريخ، فكيػػف إذا كجػػج فػػي التػػاريخ حزػػارة قامػػت عمػػى الػػجيغ كشػػادت قػاعػػجىا 
عمػػى مبادئػػػو ثػػػع ىػػػي مػػػغ أشػػػج مػػا عػػػخؼ التػػػاريخ تدػػػامًحا كعجالػػػة كرحسػػػة كإندػػػانية ! 

ا ديػػغ كاحػػج كلكشيػػا كحدػػبشا أف نعػػخؼ أف حزػػارتشا تشفػػخد فػػي التػػاريخ بػػأف الػػحؼ أقاميػػ
 كانت لألدياف جسيًعا.

 خاتسة
ىحه ىي بعس خرائز حزارتشا كميداتيػا فػي تػاريخ الحزػارات، كلقػج كانػت بػحلظ 
محل إعجاب العالع، كميػػ أفئجة األحػخار كاألذكيػاء مػغ كػل جػشذ كديػغ، يػـػ كانػت 
قػيػػػة تحكػػػع كتػجػػػو كتيػػػحب كتعمػػػع، فمسػػػا انيػػػارت كقامػػػت مػػػغ بعػػػجىا حزػػػارة أخػػػخػ، 

تمفت األنطار في تقجيخ ؾيسة حزارتشا، فسغ مػدٍر بيػا كمػغ معجػب، كمػغ متحػجث اخ
عغ فزائميا، كمغ مبالغ فػي االنتقػاص مشيػا، ىكػحا تختمػف أنطػار البػاحثيغ الغػخبييغ 
اليػـػ فػي حزػػارتشا، كمػا كػانػا ليفعمػػػا ذلػظ لػػال أنيػػع كىػع الػحيغ بيػػجىع مقػاييذ الحكػػع 

، كإف الػحيغ ُيحكػع كعشيع تؤخح اآلراء، ىع األقػياء ال حيغ يسدكػف بجفػة الحزػارة اليػـػ
عمػػػييع كعمػػػى حزػػػارتيع ىػػػع الزػػػعفاء الػػػحيغ تتصمػػػع أبرػػػار األقػيػػػاء إلػػػى اسػػػتالب 
خيػػخاتيع كحكػػع بالدىػػع بذػػخه كجذػػع، كلعمػػو ىػػػ مػقػػف القػػػؼ مػػغ الزػػعيف يػػدرؼ بػػو 
ء كيشػتقز قػػجره. كػحلظ فعػػل األقػيػػاء فػي كػػل عرػػر التػػاريخ، إال نحػػغ يػـػ كشػػا أقػيػػا

فقج أنرفشا الشاس قػييع كضعيفيع، كعخفشا الفزل ألىمو شخقييع كغخبييع، كمػغ مثمشػا 
 في التاريخ، عجالة حكع، كنداىة قرج، كاستقامة ضسيخ ?

كمػػغ السؤسػػف أنشػػا لػػع نشتبػػو تساًمػػا لعرػػبية األقػيػػاء ضػػجنا كجػػػرىع فػػي الحكػػع عمػػى 
عػغ رؤيػة الحػق، أك حزارتشا، ككثيخ مشيع إما متعرب لجيغ أعسػت العرػبية برػخه 
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متعرب لقػمية حسمو كبخياء القػمية عمى أف ال يعتخؼ لغيخ أمتو بالفزل، كلكغ مػا 
عحرنا نحػغ فػي تأثخنػا بػآرائيع فػي حزػارتشا ? ؼػيع يػدرؼ بعػس الشػاس مػغ أبشػاء أمتشػا 

 بيحه الحزارة التي ركعت الجنيا أماـ قجمييا بزعة قخكف ?
ارتشا أنيا ليدت شيًئا إذا ؾيدت بخكائع ىحه لعل حجة السدتخفيغ مغ قػمشا بؿيسة حز

الحزارة الحجيثة كاختخاعاتيا كفتػحاتيا في آفاؽ العمع الحجيث، كىحا لػ صح ال يبخر 
 االستخفاؼ بحزارتشا لدببيغ:

األكؿ: أف كػػل حزػػارة فييػػا عشرػػخاف: عشرػػخ ركحػػي أخالقػػي، كعشرػػخ مػػادؼ. أمػػا 
تفػؽ ما سبقيا، تمظ ىي سػشة هللا  العشرخ السادؼ فال شظ في أف كل حزارة متأخخة

في تصػر الحياة ككسائميا، كمػغ العبػث أف تصالػب الحزػارة الدػابقة بسػا كصػمت إليػو 
الحزػػارة الالحقػػػة، كلػػػ جػػػاز ىػػحه لجػػػاز لشػػػا أف نػػدرؼ بكػػػل الحزػػارات التػػػي سػػػبقت 
حزػػارتشا، لسػػا ابتجعتػػو حزػػارتشا مػػغ كسػػائل الحيػػاة كمطػػاىخ الحزػػارة مػػا لػػع تعخفػػو 

الدػػابقة قػػط، فالعشرػػخ السػػادؼ فػػي الحزػػارات لػػيذ ىػػػ أسػػاس التفاضػػل الحزػػارات 
 بيشيا دائًسا كأبًجا.

أما العشرخ األخالقي كالخكحي فيػ الحؼ تخمج بو الحزارات، كتؤدؼ بو رسالتيا مغ 
إسعاد اإلندانية كإبعادىا عغ السخاكؼ كاآلالـ، كلقج سػبقت حزػارتشا كػل الحزػارات 

سيػػجاف، كبمغػػت ؼيػػو شػػأًكا ال نطيػػخ لػػو فػػي أؼ عرػػخ مػػغ الدػػابقة كالالحقػػة فػػي ىػػحا ال
 عرػر التاريخ، كحدب حزارتشا بيحا خمػًدا.

إف الغايػػة مػػغ الحزػػارة ىػػي أف تقػػخب اإلندػػاف مػػغ ذركة الدػػعادة، كقػػج عسمػػت لػػحلظ 
 حزارتشا ما لع تعسمو حزارة في الذخؽ كالغخب.

بالكسيػػػػة فػػػػي األعػػػػجاد  الثػػػػاني: أف الحزػػػػارات ال يقػػػػارف بيشيػػػػا بالسؿيػػػػاس السػػػػادؼ، كال
كالسدػػػاحات، كال بػػػالتخؼ السػػػادؼ فػػػي السعيذػػػة كالسأكػػػل كالسمػػػبذ، كإنسػػػا يقػػػارف بيشيػػػا 
باآلثار التي تتخكيا في تاريخ اإلندانية، شأنيا في ذلػظ شػأف السعػارؾ كالسسالػظ، فيػي 
ال تقػػارف بيشيػػا بدػػعة الخقعػػة كال بحدػػاب العػػجد، كالسعػػارؾ الفاصػػمة فػػي التػػاريخ القػػجيع 

ػسيط لػػ ؾيدػت بسعػارؾ الحػخب العالسيػة الثانيػة مػغ حيػث أعػجاد الجيػػش ككسػائل كال
القتػاؿ لكانػػت شػيًئا تافًيػػا، كلكشيػا ال تػػداؿ تعتبػخ معػػارؾ ليػا ؾيستيػػا البالغػة فػػي التػػاريخ 

 لسا كاف ليا مغ اآلثار البعيجة.
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نييغ إف معخكػػػة " كػػػاني" التػػػي ىػػػـد فييػػػا القائػػػج القخشػػػاجي الذػػػييخ " ىشيبػػػاؿ " الخكمػػػا
ىديسة مشكخة ال تداؿ مغ السعارؾ التي تجّرس في السػجارس العدػكخية فػي أكركبػا حتػى 
اآلف. كإف معػػػػارؾ خالػػػػج بػػػػغ الػليػػػػج فػػػػي فتػػػػػح العػػػػخاؽ كالذػػػػاـ ال تػػػػداؿ محػػػػل دراسػػػػة 
العدكخييغ الغخبييغ كإعجابيع، كىي عشجنا مغ الرفحات الحىبية فػي تػاريخ الفتػحػات 

فسا كاف قجـ معخكػة كػاني أك معخكػة بػجر أك معخكػة  العدكخية في حزارتشا. كمع ىحا
 القادسية أك حصيغ ليحػؿ دكف الشطخ إلييا عمى أنيا معارؾ فاصمة في التاريخ.

=================== 
 صخاع الحزارات في سجالو وتجلياتو

 غازؼ دحساف -)الذبكة اإلسالمية( 
مػػغ االسػػتخاتيجييغ بػػجأ الحػػجيث عػػغ صػػجاـ أك صػػخاع الحزػػارات يذػػغل بػػاؿ الكثيػػخيغ 

كالسيتسػػيغ بالذػػأف الػػجكلي كبسدػػألة العالقػػات الجكليػػة تحجيػػجًا، حيػػث بػػات يذػػغل جػػدءًا 
كبيػخًا مػغ السدػاحات اإلعالميػة ػ السقػخكءة كالسكتػبػة ػ السخررػة لسعالجػة القزػايا 
الجكلية، كصار أحج أىع القزايا الكبخػ التػي تذػغل بػاؿ السفكػخيغ كصػشاع القػخار فػي 

سػػػبتسبخ فػػػػي نيػيػػػػرؾ ككاشػػػػشصغ  ٔٔء العػػػالع ، كخاصػػػػة بعػػػج أحػػػػجاث مختمػػػف أنحػػػػا
 كالتجاعيات السخافقة ليا.

فسا ىي حؿيقة ىحا الرخاع، كمػا ىػي مشصمقاتػو، كمػا ىػػ مػقػف اإلسػالـ مشػو، ككػحلظ 
 ما ىي تجاعياتو الستػقعة?

 
 ما معشى الحزارة?

افػة كالحزػارة غيػخ ال شظ أفَّ السرػصمحات الخائجػة فػي ىػحا الحقػل مثػل السجنيػة كالثق
كإذا اكتفيشػا بسػا تمؿيػو كمسػة الحزػارة  …محجدة، كلمحزارة كحػجىا تعػاريف كثيػخة جػجاً 

فيػل تقػجـ السجتسعػات البذػخية فػي الحقػػؿ  …في األذىاف كىػ تقػجـ السجتسػع البذػخؼ 
الساديػػة ىػػػ حزػػارة ? ىشػػاؾ مػػغ يػػخفس ذلػػظ، كلعػػل السشصػػق القخآنػػي يخفزػػو أيزػػًا. 

ض إذا لع يكغ قائسػًا عمػى أسػاس معػاييخ إندػانية أك عمػى معػاييخ فالبشاء السادؼ مخفػ 
التقػػػػػ بػػػالتعبيخ القخآنػػػي : ) أتبشػػػػف بكػػػل ريػػػع آيػػػة تعبثػػػػف كتتخػػػحكف مرػػػانع لعمكػػػع 
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[ . ٖٔٔ-ٕٛٔتخمػػجكف، كإذا بصذػػتع بصذػػتع جبػػاريغ، فػػاتقػا هللا كأشيعػػػف ( ]الذػػعخاء 
 مقخكنة بؿيع ذات رصيج ديشي.فالقػة السادية تكػف سبب البصر كالتجبخ إذا لع تكغ 

كليذ بعيجًا عسا سبق ذكخه، فإنو لػيذ ثسػة إجسػاع عمػى مفيػـػ الحزػارة، فزػاًل عػغ 
أفَّ بعزيع يسػاىي بػيغ ىػحا السفيػـػ كبػيغ مفيػـػ الثقافػة، كسػا أفَّ ترػشيفات الحزػارة 
تتفػػاكت تبعػػًا لتفػػاكت السعػػاييخ، األمػػخ الػػحؼ مػػغ شػػأنو أف يخمػػق تشاقزػػات كإرباكػػات 

 عشج الحجيث عغ صجاـ الحزارات أك حتى حػارىا. حادة
 

 محاكلة لتأصيل فكخة صخاع الحزارات
أشػار السػؤرخ الفخندػػي "بخكديػل" فػي كتابػػو الذػييخ "الستػسػط كالعػػالع"، إلػى أنسػاط مػػغ 
الحزارات الحية أك الكامشة في حػض الستػسط في فرل بعشػاف الفت: "الحزارات 

كديػػل: "يحتػػػؼ الستػسػػط عمػػى ثػػالث حزػػارات فػػخدكس البذػػخ كجحػػيسيع"، كيقػػػؿ بخ 
ىائمػػة كثػػالث مجسػعػػات ثقاؼيػػة كثالثػػة أنسػػاط أساسػػية فػػي االعتقػػاد كالتفكيػػخ كالعػػير 

متجدػجة فػي ثػالث شخرػيات ال نيايػة ألقػجارىا، ككانػت دائسػػًا  …كاألخػالؽ كالسأكػل 
 …ليػا  قائسة مغ قخكف كقخكف متجاكزة حجكدىا كحجكد الجكؿ التي ال تذكل إالَّ لباسػاً 

 …الحزػػػػارة األكلػػػػى ىػػػػي الحزػػػػارة الغخبيػػػػة، كعمػػػػى األصػػػػح الالتيشيػػػػة أك الخكمانيػػػػة
الحزارة الثانية ىي الحزارة العخبية ػ اإلسالمية، كالغخب كاإلسالـ يجسعيسا تعارض 
عسيػػػق يقػػػـػ عمػػػى التشػػػافذ كالعػػػجاء كاالقتبػػػاس، إنيسػػػا عػػػجكاف متكػػػامالف األكؿ ابتكػػػخ 

 بتكخ الجياد كعاشو.الرميبية كعاشيا، كالثاني ا
ألقػػى أرنػلػػج تػػػيشبي محاضػػخة بعشػػػاف "الرػػخاع بػػيغ الحزػػارات"، كقػػج  ٜٚٗٔفػػي عػػاـ 

، ثػػػػػػع تزػػػػػػسيشيا فػػػػػػي كتابػػػػػػو ٜٚٗٔأعيػػػػػػج نذػػػػػػخىا فػػػػػػي مجمػػػػػػة ىػػػػػػاربخ لعػػػػػػجد إبخيػػػػػػل 
CIVILIZATION ON TRIAL  الحزػػارة فػػي السيػػداف(، كيسكػػغ اعتبػػار ىػػحه(

لي. فعمػػى الػػخغع مػػغ أفكارىػػا العفػيػػػة السحاضػػخة نرػػًا ثسيشػػًا مخجعيػػًا فػػي الػقػػت الحػػا
 FOREIGNكالخػاشخية بشى ىانتغتػف عمييا نرو في السقاؿ الحؼ نذخ فػي مجمػة 

AFFAIRS  كأحػػػجث ردكدًا لػػػػع تشتػػػػو بعػػػػج، كأعػػػػاد صػػػػغيا فػػػػي كتابػػػػو الػػػػحؼ أصػػػػجره
، كالػػحؼ أخػػح أبعػػادًا عالسيػػة  THE CLASH OF CIVILIZATIIONSالحقػػاً 

 كتحػؿ إلى ضاىخة.
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إلػػػى األفكػػػار الخئيدػػػية التػػػي قػػػجميا تػػػػيشبي فػػػي محاضػػػختو، فقػػػج اعتبػػػخ أفَّ كبػػػالعػدة 
الحادثػػة الكبػػخػ كاألىػػع فػػي القػػخف العذػػخيغ، كالتػػي سػػيقف عشػػجىا السؤرخػػػف كثيػػخًا فػػي 
القػػػخكف القادمػػػة ىػػػي حادثػػػة اصػػػصجاـ الحزػػػارة الغخبيػػػة بدػػػائخ السجتسعػػػات األخػػػخػ 

رأيو مغ أنو الخصػة األكلى نحػ تػحيػج القائسة في العالع، كتشبع أىسية ىحا الحجث في 
العػػػػالع فػػػػي مجتسػػػػع كاحػػػػج، كذلػػػػظ عػػػػغ شخيػػػػق تحصػػػػيع التػػػػخاث االجتسػػػػاعي اإلقميسػػػػي 
لمحزارات األخخػ عشج اصصجاميا بالتخاث االجتساعي الغخبي، كإف نػعية كفخادة ىحا 
، التػحج االجتساعي لمعالع ال تكسغ أك تتسثل في ميجاف الفشػف الرػشاعية كاالقترػادية

 كال في ميجاف الحخب كالدياسة، كإنسا تتسثل في ميجاف الجيغ.
كيتػػابع أفَّ الػػجيانات األربػػع الكبػػخػ ذات الخسػػالة العالسيػػة التػػي تقػػـػ اليػػـػ فػػي العػػالع: 
السديحية، اإلسالـ، كاليشجكسية، كالبػذية الساىايانيػة التػي تدػػد فػي الذػخؽ األقرػى، 

الػحؼ دار بػيغ الحزػارة اليػنانيػة ػ الخكمانيػػة  ىػي مػغ الشاحيػة التاريخيػة ثسػخة الرػخاع
 كنطيخاتيا السعاصخة.

إذًا يشطػػخ تػػػيشبي إلػػى تػػاريخ الحزػػارات عمػػى أنػػو صػػخاع بػػيغ الحزػػارات، كأف ىػػحه 
 الحزارات إنسا تقـػ عمى الجيغ كسعتقج رئيدي كمخجع أساسي في ؾياـ الحزارة.

يػج جػػف أكلػػيغ لمجراسػات بعج ذلظ يأتي األمخيكي صسػئيل ىشتشغتػػف، كىػػ مػجيخ مع
 ٜٛٚٔ-ٜٚٚٔاالسػػػتخاتيجية فػػػي جامعػػػة ىػػػارفخد، كقػػػج أسػػػشجت إليػػػو مػػػا بػػػيغ عػػػامي 

مدؤكلية قدع التحميل كاالستذخاؽ في مجمذ األمغ القػمي األمخيكي، ليرػغ نطخيتو 
فػػي صػػجاـ الحزػػارات متمقفػػًا خصػػى فخاندػػيذ فػكػيامػػا صػػاحب نطخيػػة نيايػػة التػػاريخ 

 التي ثبت تيافتيا.
ػؿ ىشتغتػػػف: إفَّ " شػػعػر االنتسػػاء إلػػى حزػػارة معيشػػة سػػػؼ يكػػػف لػػو شػػأف متدايػػج يقػػ

في السدتقبل، كسػؼ يرػغ العالع إلى حج كبيخ التفاعل بيغ حزارات سػت أك سػبع 
ىػػػػي الحزػػػػارات التاليػػػػة: الحزػػػػارة الغخبيػػػػة، كالحزػػػػارة الكػنفػشيػسػػػػية، كالحزػػػػارة 

رثػذكدػػػػية، كالحزػػػػارة الالتيشيػػػػة ػ اليابانيػػػػة، كالحزػػػػارة اإلسػػػػالمية، كالحزػػػػارة األ
األمخيكيػػة، كربسػػا الحزػػارة األفخيؿيػػة. كالرػػخاعات السيسػػة القادمػػة سػػػؼ تقػػـػ عمػػى 

 شػؿ الخصػط الثقاؼية التي تفرل بيغ ىحه الحزارات ".
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كيػػخػ ىػػانتشغتػف أفَّ الفػػخكؽ بػػيغ الحزػػارات ىػػي فػػخكؽ أساسػػية تػػتمخز فػػي التػػاريخ 
غ. فالػجيغ مخكػدؼ فػي العػالع الحػجيث، كربسػا كػاف ىػػ القػػة كالمغة كالثقافة، كاألىع الجي

السخكديػػة التػػي تحػػخؾ الشػػاس كتحذػػجىع، كىػػحه الفػػخكؽ الثقاؼيػػة ليدػػت قابمػػة لمتبػػجيل أك 
الحمػػػػػؿ الػسػػػػط، كمػػػػع تحجيػػػػج العالقػػػػات السختمصػػػػة بسؿيػػػػاس ديشػػػػي أك إثشػػػػي فدتشذػػػػأ 

رية السذػتخكة، كبشػاًء تحالفات في صػرة متدايجة تدتغل الجيغ السذتخؾ كاليػية الحزػا
 عمى ذلظ سيحجث صجاـ بيغ الحزارات.

كلسا كػاف ىشػاؾ صػجاـ عدػكخؼ يستػج عسػخه قخكنػًا بػيغ الغػخب كاإلسػالـ فإنػو لػيذ مػغ 
السػػػخجح أف يشحدػػػخ، كإذا أضػػػػفشا إلػػػى ذلػػػػظ التفاعػػػل العشيػػػف بػػػػيغ الحزػػػارة الغخبيػػػػة 

حزػارتيغ اإلسػالمية كالحزارة الكػنفػشيػسية فإنو مغ السسكغ أف يشذأ تحالف بيغ ال
كالكػنفػشيػسػػية ييػػجد الحزػػارة الغخبيػػة، كيبذػػخ بطيػػػر صػػجاـ حزػػارات بػػيغ الغػػخب 

عمى حج تعبيخه، كبشاًء عمى ذلظ فإنػو  THE WEST AND THE RESTكالبؿية 
يخاشػػب الداسػػة الغػػخبييغ محػػحرًا لل عمػػى الغػػخب أف يحػػج مػػغ تػسػػيع القػػػة العدػػكخية 

 الكػنفػشيػسية كاإلسالـلل. لحزارات معادية محتسمة، خرػصاً 
 

 صجاـ الحزارات، لساذا ?
مشح القجـ كالثقافة الغخبية محسمة بأكىاـ كثيخة تجعل مغ اإلسالـ عػجكًا تاريخيػًا كتقميػجيًا 
لمغػخب، كلػيذ مرػجر ىػحه األكىػاـ ديشيػًا كحدػب، بػل أضػيفت إليػو، كعمػى مػخ األيػاـ 

حا العامػػل الػػجيشي كجعمتػػو يتخػػح كالتػػاريخ، عػامػػل سياسػػية كاقترػػادية زادت فػػي أثػػخ ىػػ
 شكل خخافة ضخسة تدتقخ في أعساؽ الػعي الغخبي.

كقػػج كجػػجت ىػػحه الخخافػػة فخصػػتيا الحىبيػػة بعػػج سػػقػط االتحػػاد الدػػػفييتي مػػغ خػػالؿ 
البحث عغ شيصاف ججيج يحل محل الذيصاف القجيع الػحؼ تػخؾ كراءه فخاغػًا عػجكانيًا ال 

ات تجج نفديا عػغ شخيػق اآلخػخ. كقػج كػاف مشاص مغ ردمو. ككسا ىػ معمـػ فإف الح
كاضحًا مشح األياـ األكلى لدقػط ججار االرتصاـ القجيع، بحث الغخب عغ آخخ يػاجيو 
كيقاكمػػو كيذػػعخ بحاتػػو مػػغ خػػالؿ الرػػجاـ معػػو. كلػػع يكػػغ ىشػػاؾ أفزػػل مػػغ اإلسػػالـ 

 ليجدج ىحا اآلخخ، ذلظ أنو كمشح القجيع شكل اإلسالـ ىحا اآلخخ.
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لع الستقػػجـ مػػػغ ججيػػػج فػػي العػػػالع اإلسػػػالمي البػػجيل العػػػجكاني لالتحػػػاد كىكػػحا كجػػػج العػػػا
الدػفييتي، كبجأت الخخافة القجيسة باالنبثاؽ كالطيػر، كبػجأت عسميػات الشدػج الخخافػي 
تمػػػػف اإلسػػػػالـ لتطيػػػػخه عمػػػػى أنػػػػو "اآلخػػػػخ"، ككػػػػحلظ "الػجػػػػو السشػػػػاقس لمتقػػػػجـ كاإلرث 

 السعادؼ لسديخة الحزارة".
العالسية في ىحا اإلشار مجيػدات كبيخة مغ أجل تذػيو الرػرة كقج بحلت الرييػنية 

اإلسالمية في الغخب دكمًا كأبجًا. كذلظ بيجؼ تدسيع األجػاء بيغ الغػخب كبػيغ العػخب 
 كالسدمسيغ.

فػي العػالع  -مشػح البجايػة  -إفَّ مػقف الغخب السعمغ أك السزسخ تجاه اإلسالـ قج كلَّج 
، كمغاليػة أحيانػًا، بحيػث أدت عسميػات الفعػل كردكد اإلسالمي ردكد فعل شبيعيػة حيشػاً 

الفعػػل الستخاكسػػة كالستعاضسػػة إلػػى أف يرػػجؽ الغػػخب مداعسػػو األصػػمية كيػػؤمغ برػػحة 
تخيخه شيصانو، كإلى أف تتكاثخ في العالع اإلسالمي مغ جانب آخخ األعساؿ العجكانيػة 

 تجاه الغخب كىكحا دكاليظ.
غتػػػف نفدػػو صػػاحب نطخيػػة صػػجاـ الحزػػارات كمسػػا يػػجعع كجيػػة الشطػػخ ىػػحه أفَّ ىشتش

كمغ كبار االستخاتيجييغ األمخيكييغ، كمقػخب جػجًا مػغ دكائػخ صػشع القػخار فػي أمخيكػا، 
كبالتػػػالي فػػػإف نطخيتػػػو ىػػػحه أحػػػج السخػػػارج التػػػي تػصػػػمت إلييػػػا الشخػػػب الحاكسػػػة فػػػي 
الػاليػػػات الستحػػػجة كالغػػػخب لمحفػػػاظ عمػػػى مكاسػػػبيا الشاجسػػػة عػػػغ اسػػػتسخارية مػازنػػػات 

حخب فػي االرتفػاع ، كعػغ تشػازؿ السجتسعػات الغخبيػة عػغ جػدء ميػع مػغ حقػقيػا فػي ال
 الخفاه كالتقجـ مقابل الحرػؿ عمى قجر أكبخ مغ األماف تجاه األعجاء السفتخضيغ.

رأؼ آخخ يقػؿ : إفَّ كراء بخكز ضاىخة صػخاع الحزػارات أسػباًبا اجتساعيػة عائػجة إلػى 
خة االسػػػػتيالؾ كالتكشػلػجيػػػػا أديػػػػا إلػػػػى تفجػػػػخ أفَّ الييسشػػػػة فػػػػي داخػػػػل العػلسػػػػة، كسػػػػيص

االختالفػػػات كالتسػػػايدات كالخرػصػػػيات كاليػيػػػات القػميػػػة كالعخؾيػػػة كالجيشيػػػة كالثقاؼيػػػة 
كاحتػػػجاـ الرػػػخاع ؼيسػػػا بيشيػػػا، مػػػع بػػػػخكز ضػػػاىخة كاحجيػػػة الحزػػػارة، كمحاكلػػػة فػػػػخض 

 الديصخة مغ قبل الحزارة الخأسسالية.
 

 تمػقف اإلسالـ مغ قزية صخاع الحزارا
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إفَّ الترػػػػر اإلسػػػالمي ال يكػػػػخس الرػػػخاع كقػػػػانػف تػػػاريخي مصمػػػق كسػػػػا تقجمػػػو فكػػػػخة 
ىشتشغتػػػف، كلكػػغ الرػػخاع فػػي الترػػػر اإلسػػالمي بسعشػػى التػػجافع لػػيذ إالَّ سػػّشة كاحػػجة 
مغ سشغ االجتساع البذخؼ إلى جانػب سػشغ هللا األخػخػ، كسػا أنػو لػو مشصقػو السختمػف 

الجياد في معشاه الػاسع ليذ صخاعًا مع اآلخخ عغ مفاـيع الرخاع األخخػ، كلحا فإف 
لمقزاء عميو، كلكغ أداة لحسايػة الػجعػة كنذػخىا بػيغ اآلخػخ، كمػغ ثػع فيػػ أحػج أدكاتػو 
حيػػػػػث أداة التعػػػػػاكف الدػػػػػمسي تطيػػػػػخ إلػػػػػى جانبػػػػػو، كلكػػػػػل مػػػػػغ األداتػػػػػيغ ضػػػػػػابصيسا 

 كشخكشيسا كليدت إحجاىسا بجيمة مصمقة لألخخػ.
لعالقػة بػيغ السدػمسيغ كغيػخىع فػي الترػػر اإلسػالمي ىػػ كلحا فإف القػؿ : إفَّ أصػل ا

الحخب أك الدالـ ليذ قػػاًل مشزػبصًا، كلكػغ القػػؿ األفزػل ىػػ: متػى تكػػف الحػخب? 
كمتػػػػى يكػػػػػف الدػػػػالـ? كىكػػػػحا يجػػػػب أف نقػػػػخأ السػػػػجارس الفقييػػػػة السختمفػػػػة حػػػػػؿ ىػػػػحا 

ي الترػػر السػضػع بحثًا عغ إجابػة ليػحا الدػؤاؿ األخيػخ، كىػػ الدػؤاؿ الػحؼ يحتػل فػ
اإلسػػالمي مكانػػة الدػػؤاؿ فػػي السشطػػػر الغخبػػي حػػػؿ الرػػخاع كسحػػخؾ بػػيغ مػػغ كعمػػى 

 ماذا?
مغ ناحية أخخػ فإف ىحا الرخاع في صػرتو العدكخية أك الدػمسية لػيذ لتأكيػج ـيسشػة 
ثقافػػػػة عمػػػػى ثقافػػػػة أخػػػػخػ، كلكػػػػغ لتحقيػػػػق أىػػػػجاؼ الػػػػجعػة كالخسػػػػالة باعتبارىػػػػا رسػػػػالة 

لقدػػخ كاإلجبػػار لمذػػعػب كاألمػػع، كعمػػى العكػػذ فػػإف مشصػػق لمعػػالسيغ، لػػيذ بػػاإلكخاه كا
صجاـ الحزارات في فكخ ىشتشغتػف يعكػذ كػل مشصػق التشػاقس بػيغ عالسيػة اإلسػالـ 
كبػػػػيغ ـيسشػػػػة الحزػػػػارة الغخيبػػػػة، أؼ عػلسػػػػة الشسػػػػػذج الغخبػػػػي. حيػػػػث إنػػػػو، أؼ فكػػػػخ 

يػة قدػخية ىشتشغتػف، يعكذ تكخيدػًا ليػحه الييسشػة ككيؽيػة اسػتسخار قػتيػا بأسػاليب إكخ  ـا
 إجبارية.

إذًا إفَّ السفيػػـػ اإلسػػالمي عػػغ نسػػط العالقػػة بػػيغ الحزػػارات ىػػػ تعػػارؼ الحزػػارات 
"كجعمشػػػاكع شػػػعػبًا كؾبائػػػل لتعػػػارفػا"، ككػػػحلظ حػػػػار الحزػػػارات، حيػػػث يشبشػػػي السفيػػػـػ 
اإلسالمي عغ حػار الحزارات عمى رؤية األصػؿ " قخآنًا كسشة " ، كيعكػذ األسػذ 

إلسالمية، كمغ ثع يختمف في جػىخه عغ السفيـػ الغخبي عغ الحػار السعخؼية لمخؤية ا
 الثقافي أك الحزارؼ، كسا ال بج كأنو يختمف في غاياتو كدكافعو.
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مػػػغ ىشػػػا فقػػػج سػػػعت مجسػعػػػة الػػػجكؿ اإلسػػػالمية ، كعبػػػخ إشارىػػػا التشطيسػػػي، مشطسػػػة 
مبػادغ السؤتسخ اإلسالمي، إلى نبحىا لقزية ما يدسى برخاع الحزارات انصالقا مغ 

ديشيا الحشيف الحؼ يجعػ لمتدامح كالسحبة كنبح العشف كالتعرب، كذلظ في أكثخ مغ 
مشاسػػبة داعيػػة إلػػى إيجػػاد نػػػع مػػغ الحػػػار كالتػاصػػل بػػيغ الحزػػارات السختمفػػة، كقػػج 

، ٜٜٜٔ، كاجتسػػاع كاجػػادكجػ يػنيػػػٜٜٜٔعبػػخت عػػغ ذلػػظ فػػي إعػػالف شيػػخاف مػػايػ 
 .ٕٔٓٓع الجكحة أكتػبخ ككحلظ اجتسا ٕٔٓٓكاجتساع باماكػ يػنيػ

 
 مالحطات حػؿ مقػلة صجاـ الحزارات

إفَّ فخضػػية ىشتشغتػػػف فػػي الرػػجاـ بػػيغ الحزػػارات تخفػػي داخميػػا فقػػخًا فمدػػؽيًا كاضػػحًا 
يبخز أكاًل في رفزو فرل الثقافة عغ الحزارة، كاعتباره أفَّ الثقافة ىػي الفكػخة العامػة 

ػمو عغ الحزػارة كربصػو بالػجيغ، في كل تعخيف لمحزارة، ما انعكذ بجكره عمى مفي
كىػػحا خمػػل كاضػػػح إذ إفَّ اسػػتخجاـ مفيػػػـػ الحزػػارة، كبالتػػالي الػػػجيغ بػصػػفو السؤشػػػخ 
األساسػي لمتسييػد بػيغ أشػخاؼ الرػخاعات الخئيدػػية فػي عالسشػا الحػالي ال يدػاعج كثيػػخًا 

 في فيسشا ليحه الرخاعات.
جيشي فػػي الحزػػارة كفػػي مػػغ جيػػة ثانيػػة فقػػج أثبتػػت أحػػجاث التػػاريخ أفَّ دكر الحػػذ الػػ

الرػػخاع كفػػي الحػػخكب، كإف كػػاف قائسػػًا كفػػاعاًل، إالَّ أنػػو كمػػغ خػػالؿ تحميػػل السرػػالح 
كسياسػػات الػػػجكؿ كالقػػػػ االقترػػػادية كمعصيػػات الجغخاؼيػػػا الدياسػػية فػػػإف ىػػحا الحػػػذ 
الػػجيشي يتػػجخل كعشرػػخ " تغييػػخ" ال كعشرػػخ ثبػػات، كعشرػػخ تغييػػخ لمحزػػارة نفدػػيا 

 ى مدتػػ الالىػت كالعسل كالدياسة كاألخالؽ.كلتغييخ ىحا الحذ عم
كقج يقػؿ قائل : لسػاذا لػع يكػغ ليػحا الحػذ أثػخ فػي الذػخؽ اإلسػالمي? فػحلظ ألف ىػحا 
الحذ قج غخؽ في فقػو سػمصاني كلػع يأبػو لمتحػػالت الحاصػمة فػي العػالع ال مػغ قخيػب 

 كال مغ بعيج.
يغ الحزػػارات ال تعػػجك إفَّ األشػػكاؿ الرػػخاعية التػػي يرػػفيا ىشغتشتػػػف بالرػػجامات بػػ

أشكااًل مغ السسانعػات الثقاؼيػة كحخكػات االحتجػاج كالػخفس كالحػخكب األىميػة الشاتجػة 
عغ عجد الحزارة الغخبية عغ أف تربح عالسية مدتػعبة لتشػع العالع، كذلظ بدػبب 
تصابقيػػػا مػػػع مذػػػخكعيا الخأسػػػسالي كتحػليػػػا كاسػػػتجخاليا لسشصقػػػو فػػػي الػػػخبح كالدػػػيصخة 
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بالتالي بدبب إعاقة ىحا السذخكع لخصػط التشسيػة التػي فذػمت فػي بمػجاف كاالستيالؾ، ك 
األشػػخاؼ فذػػاًل ذريعػػًا كتحػلػػت فػػي مطاىخىػػا العالسيػػة الغالبػػة إلػػى حزػػارة "صػػػرة" ك 
"سػػػمعة" يتجاذبيػػػا تشػػػاكب الستعػػػة كالسمػػػل الدػػػخيعيغ لػػػجػ السيدػػػػريغ، كالحقػػػج كالجػػػػع 

 كالعشف لجػ السحخكميغ.
الحزارات" ىػ أفَّ انبعاث الثقافات الفخعية لحزارة قجيسة  ما ال يقػلو خصاب "صجاـ

كالحزػػارة اإلسػػالمية عمػػى سػػبيل السثػػاؿ، ىػػػ صػػيغة مػػغ صػػيغ يقطػػة السغمػػػب الػػحؼ 
يمجػػػأ إلػػػى الػػػحاكخة الجساعيػػػة الثقاؼيػػػة لالحتسػػػاء كاالحتجػػػاج كالػػػخفس، كأف الثقافػػػة أك 

، كالتػػي ترػػجر عػػغ مخػػدكف مػػغ الػػحاكخة الجساعيػػ ة كالسقػػجس الػػجيشي، السرػػادمة اليػػـػ
ليدت حزارة بالسفيـػ الحؼ يبشي أنداقًا فكخية كفمدؽية كإبجاعية كإنتاجا لمسعخفة عمى 
السدتػػ اإلندػاني كالعػالسي، كسػا كػاف شػأف الحزػارة اإلسػالمية سػابقًا، بػل إنيػا نسػط 
مغ ثقافة فخعيػة لحزػارة أصػبحت فػي حػاؿ العػخب كالسدػمسيغ تخاثػًا كتاريخػًا كمذػخكع 

 ـ حزارة إسالمية ججيجة.استميا
، ال يشتجػػػػػػف كسػػػػػائل الحزػػػػػارة اإلندػػػػػانية الحجيثػػػػػة، كال  إفَّ العػػػػػخب كالسدػػػػػمسيغ اليػػػػػـػ
عمػميػػا، كال فمدػػفتيا، أمػػا العػػػدة إلػػى معػػالع الحزػػارة اإلسػػالمية إبػػاف ازدىارىػػا فيػػي 
عػػػػػدة إلػػػػى التػػػػاريخ كاسػػػػتخجاع الػػػػحاكخة أك دراسػػػػة لسخحمػػػػة، كفػػػػي الحػػػػالتيغ ال تسمػػػػظ 

اإلسػػػػالمية" ، بسػػػػا ىػػػػي تػػػػخاث ، ديشاميػػػت الترػػػػادـ مػػػػع الحزػػػػارة الغخبيػػػػة  "الحزػػػارة
 الحجيثة. 

إفَّ الذػػعػب اإلسػػالمية تبحػػث عػػغ مذػػػخكع حزػػارؼ ججيػػج ال يسكػػغ لإلسػػػالـ إالَّ أف 
يكػػػػف فػػػي قمبػػػو، كال يسكػػػغ لسعصيػػػات الحزػػػارة العالسيػػػة إالَّ أف تكػػػػف مػػػادة اقتبػػػػاس 

 كتػليف كىزع لو.
الرػػػجامات فػػػي العػػػالع كالتػػػي يدىػػػػ ىشتشغتػػػػف بتعػػػجادىا فػػػي  إذًا مػػػاذا ندػػػسي كػػػل ىػػػحه

 مقجمة رده عمى مداجميو عبخ إعصاء نساذج مغ عالع ما بعج الحخب الباردة ?
الػاقػع أفَّ أمثمػة ىشتشغتػػف ىػي نسػاذج مػغ تكػيشػات شائؽيػة ػ ديشيػة ػ كإثشيػة ػ كقبميػة ػ 

الحػػخب البػػاردة، كىػػحه كانػػت مػجػػػدة فػػي عػػالع الحػػخب البػػاردة، بػػل فػػي عػػالع مػػا قبػػل 
التكػيشػػات كانػػت جػػدًءا مػػغ ندػػيج اجتسػػاعي سػػاد عػػػالع حزػػارية قجيسػػة انتطسػػت فػػي 
أشػػػخ مػػػغ الجغخاؼيػػػات الدياسػػػية كالتاريخيػػػة. عػػػالع الرػػػيغ كاليشػػػج، كالعػػػالع اإلسػػػالمي 
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ىػػػحه التكػيشػػػات الثقاؼيػػػة لػػػع تتحػػػػؿ إلػػػى عشاصػػػخ صػػػجاـ إالَّ مػػػع التفكػػػظ  …العثسػػػاني
 ليا بفعل عػامل ذاتية كخارجية. كالتفكيظ الحؼ حرل 

 
 كماذا بعج ?

 -الحجيث عغ صخاع الحزارات لع يقترخ عمى الجائخة الفكخية فػي الغػخب، كلػع يبػق 
في أدرج االستخاتيجييغ كصشاع القخار الغخبييغ كخيار مصػخكح،  -في أحدغ األحػاؿ 

ؼ كضػائف كضيخ أنو ليذ لعبة يتميى بيا الخأؼ العاـ الغخبػي فػي أشػخ مزػبػشة تػؤد
 بعيشيا ككفى.

لقػػج كػػاف الحػػادؼ عذػػخ مػػغ سػػبتسبخ الحػػجث الػػحؼ مػػدؽ الدػػتار الذػػفاؼ الػػحؼ كانػػت 
تتخفػى خمفػو كتػػل الحقػج العشرػػخية لتشجػخؼ كالدػيل حسسػػًا كبػخاكيغ فػػي فمدػصيغ كفػػي 
الػاليات الستحجة األمخيكية نفديا، كليعبخ عشرخيػ الغػخب فػي فخندػا كإيصاليػا كإنكمتػخا 

ا عػػػػغ حقػػػػجىع الػػػػجفيغ بكػػػػل أريحيػػػػة كبػػػػجكف كجػػػػل أك شػػػػعػر بتأنيػػػػب كبمجيكػػػػا كىػلشػػػػج
 الزسيخ، فاآلخخ الحؼ ىػ اإلسالـ، ىػ عجك ال بج مغ محاربتو بجكف رحسة !!

كبعج أف أخػحت تجميػات مقػلػة صػخاع الحزػارات تتسطيػخ فاقعػة كعمػى صػعج مختمفػة 
حزػػػارتشا،  تجػػػاكزت مػػػغ خالليػػػا السقػػػجمات لتبػػػجأ نيذػػػًا فػػػي السػػػتغ، كالسػػػتغ لػػػيذ إالَّ 

حاضػػخنا كمدػػتقبمشا فيػػل يكفػػي أف نػػجعػ لحػػػار الحزػػارات فػػي كجػػو سياسػػات تعػػخؼ 
تسامػػػًا مػػػاذا تخيػػػج، أـ أفَّ األمػػػخ يتصمػػػب تصػػػػيخ اسػػػتخاتيجيات دفاعيػػػة قػػػج تكػػػػف أكثػػػخ 

 فاعمية ? 
==================== 

 العهلسة والخرهصية الثقافية
 )الذبكة اإلسالمية( إدريذ الكشبػرؼ *

خة العػلسػػػة نفدػػػيا بقػػػػة فػػػي الدػػػشػات القميمػػػة األخيػػػخة، كأصػػػبحت الكمسػػػة فخضػػػت ضػػػاى
مؤشًخا عمى التغيػخات التػي يسكػغ أف تصػخأ عمػى صػػرة العػالع كالعالقػات بػيغ الذػعػب 
كالحزػػارات كالثقافػػات، فيػػل تتجػػو تمػػظ الرػػػرة نحػػػ احتػػخاـ التعجديػػة أـ نحػػػ فػػخض 

 ح ثقافة كاحجة مييسشة.السديج مغ التزييق عمى الخرػصيات الثقاؼية لرال
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كرغػػػع أف العػلسػػػة أك الكػكبػػػة، حدػػػب اخػػػتالؼ التخجسػػػة العخبيػػػة لمكمستػػػيغ اإلنجميديػػػة 
( ال زالػػػت حتػػػى اآلف مجػػػخد Mondialisation ; Globalisationكالفخندػػػية )

مرصمح ال يجؿ عمى كاقػع حؿيقػي ماثػل، كلػع تتذػكل بعػج فػي معصيػات كحقػائق عمػى 
مات األكلػػػػػى ليػػػػػا أصػػػػػبحت تذػػػػػغل حيػػػػػدا كاسػػػػػعا مػػػػػغ السدػػػػػتػػ الػػػػػجكلي، فػػػػػإف السقػػػػػج

االىتسامات في صفػؼ البػاحثيغ كالسثقفػيغ كالسفكػخيغ نطػًخا لسػا تحسمػو ىػحه السقػجمات 
مغ بػحكر تعصػي صػػرة أكليػة لمذػكل الشيػائي لمعػلسػة فػي أفػق األعػػاـ السقبمػة. كيبػجك 

فقػػج صػػار  اإلعػػالـ الػػجكلي كالفزػػائيات إحػػجػ ىػػحه السقػػجمات السبذػػخة بػػحلظ الذػػكل،
كاضػػػحا أف اإلعػػػالـ يتػسػػػع يػًمػػػا بعػػػج يػػػـػ كيتػحػػػج فػػػي الرػػػػرة كالخصػػػاب كالخسػػػالة 
اإلعالمية، مسا حّػؿ العالع إلى مداحة كاحجة مستجة تخفي الخسالة اإلعالمية السػحجة 
تزاريدػػيا السختمفػػة، أك إلػػى "قخيػػة كػنيػػة"، حيػػث تتساثػػل السذػػاعخ كردكد الفعػػل بػػيغ 

 أفخاد دكؿ السعسػرة.
 لعػلسة كالثقافة ا

إف مدػػػألة كضػػػع تعخيػػػف دقيػػػق لمعػلسػػػة مدػػػألة ال تخمػػػػ مػػػغ صػػػعػبة، كمخجػػػع ىػػػحه 
مػػا زالػػت بعيػػجة عػػغ التذػػكل فػػي  -كسػػا سػػبقت اإلشػػارة  -الرػػعػبة إلػػى أف العػلسػػة 

صػػػرتيا الشيائيػػة لتكػػػف كاقعػػا يدػػتشج عمييػػا. كسػػا تخجػػع ىػػحه الرػػعػبة أيزػػا إلػػى أف 
ات، االقترػػػػادية كالدياسػػػػية كاالجتساعيػػػػة كالثقاؼيػػػػة ضػػػػاىخة العػلسػػػػة متعػػػػجدة السدػػػػتػي

كالعمسيػػة، ككػػل مدػػتػػ مػػغ ىػػحه السدػػتػيات يقتزػػي تعخيفػػا لمعػلسػػة مشاسػػبا لػػو. كسػػا 
تخجػػع ىػػحه الرػػعػبة فػػي درجػػة ثالثػػة إلػػى السػقػػع الػػحؼ يتخػػحه الباحػػث فػػي مػقفػػو مػػغ 

يغمبػػػف  ضػاىخة العػلسػة، ؼبعزػػيع يغمػب جانػب التذػػاـؤ عمػى جانػب التفػػاؤؿ، كآخػخكف 
الجانػػػب الثػػػاني عمػػػى األكؿ، كبعزػػػيع اآلخػػػخ يتخػػػح مػقفػػػا كسػػػصا يؿػػػيذ اإليجابيػػػات 

 كالدمبيات.
كلعػػػل أكسػػػع التعػػػاريف انتذػػػارا لمعػلسػػػة ىػػػػ مػػػا جػػػاء فػػػي كتػػػاب " العػلسػػػة " لمباحػػػث 
األمخيكػػػي " ركنالػػػج ركبيخثدػػػػف "، حيػػػػث عػػػخؼ العػلسػػػة بأنيػػػػا "اتجػػػاه تػػػاريخي نحػػػػػ 

(. كيزػػع الدػػيج ٔي األفػػخاد كالسجتسعػات بيػػحا االنكسػػاش" )انكسػاش العػػالع، كزيػػادة كعػػ
ياسيغ ثالثة عسميات تكذف حؿيقة العػلسة: العسمية األكلى تتعمق بانتذػار السعمػمػات 
بحيث تربح مذاعة لجػ جسيع الشاس، كالثانية تتعمق بتحكيب الحجكد بيغ الجكؿ، أما 
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عػػػػػػػػات كالسجتسعػػػػػػػػات العسميػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػة فيػػػػػػػػي زيػػػػػػػػادة معػػػػػػػػجالت التذػػػػػػػػابو بػػػػػػػػيغ الجسا
 (. ٕكالسؤسدات)

أما الثقافة، ؼبرخؼ الشطخ عغ عذخات التعاريف التي كضعت ليا كالتػي تشصمػق مػغ 
مخجعيػػات فكخيػػة كإيجيػلػجيػػة تحػػاكؿ تغميػػب مفيػميػػا لمثقافػػة، ؼػػيسكغ تعخيفيػػا بإيجػػاز 
 بأنيا مجسػعة العقائج كاألفكار كالصقػس كالعادات كالتقاليج التي تسيد شعبا عغ شعب
آخخ، كتخجع إلى جحكر ديشية أك إثشية أك عمسانية، األمخ الحؼ يعصػي لجساعػة بذػخية 
أك مجتسػػػػػع معػػػػػيغ خرػصػػػػػية معيشػػػػػة ثابتػػػػػة كمدػػػػػتقمة عػػػػػغ خرػصػػػػػيات الذػػػػػعػب 
كالجساعات األخخػ، كىحه الخرػصية الثقاؼية تدداد أىسيتيػا إذا نطخنػا إلييػا بػصػفيا 

ء كمعتقجات، كأيزا شخائق في التفكيخ " نتاجا تاريخيا يحسل عبخ الدمغ ترػرات كآرا
 (.ٖكأساليب في االستجالؿ قج ال تخمػ ىي األخخػ مغ خرػصية" )

كيقجـ السخحـػ مالظ بػغ نبػي تعخيفػا أكثػخ دقػة لمثقافػة، إذ يقػػؿ: "إف الثقافػة ىػي الجػػ 
السذػػتسل عمػػى أشػػياء ضػػاىخة، مثػػل األكزاف كاأللحػػاف كالحخكػػات، كعمػػى أشػػياء باششػػة 

العػػادات كالتقاليػػج، بسعشػػى أنيػػا الجػػػ العػػاـ الػػحؼ يصبػػع أسػػمػب الحيػػاة فػػي كػػاألذكاؽ ك 
مجتسع معيغ كسمػؾ الفخد ؼيو بصابع خاص يختمف عغ الصابع الػحؼ نجػجه فػي حيػاة 
مجتسع آخخ". كيخػ ابغ نبػي: "أف الثقافػة ال يسكػغ أف تقػـػ مػغ دكف السبػجأ األخالقػي 

بيػشيع كبػيغ عػالع األشػياء كالسفػاـيع" الحؼ يحجد العالقة بيغ األشخاص مع بعزػيع، ك 
(. فالثقافة إذف ليدت مجخد األفكار كالدمػكيات كالعقائج كالعادات، بػل ىػي إشػعاع ٗ)

 أخالقي كنفدي يمقي بطاللو عمى الكػف كالحياة كالسجتسع.
 ثقافة بال مبجأ أخالقي

اآلف ال يخفػػى أف العػلسػػة عمػػى مدػػتػػ الثقافػػة كاإلعػػالـ كالؿػػيع الحزػػارية أصػػبحت 
تتقػػػػػػجـ زاحفػػػػػػة بػػػػػػػتيخة سػػػػػػخيعة. فالعػلسػػػػػػة الثقاؼيػػػػػػة تبذػػػػػػخ اليػػػػػػـػ بتقػػػػػػارب الثقافػػػػػػات 
كالخرػصػػيات كاليػيػػات كاحتكاكيػػا، تػػحكب معيػػا الفػػػارؽ بػػيغ الثقافػػات، كتزػػسحل 
الحجكد كاألسػار، لكغ مآؿ ىحا التقارب كاالحتكاؾ الثقػافي مػا زاؿ حتػى اآلف غامزػا 

ة فػػي حياتشػػا اليػميػػة عبػػخ كسػػائل اإلعػػالـ كغيػػخ معػػخكؼ، كإف كانػػت مقجماتػػو حاضػػخ 
الشاقمػة لمؿػيع الػافػجة كالثقافػات األخػخػ، كأبخزىػػا الثقافػة الغخبيػة الساديػة كالعمسانيػة التػػي 

 تسجج ؾيع االستيالؾ كالخبح كاألنانية كالكدب الدخيع. 
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كقػػج أكحػػى ىػػحا التقػػارب بػػيغ الثقافػػات لمغػػخب بالسخػػاشخ التػػي يسكػػغ أف تدػػفخ عشيػػا 
ة الثقاؼيػػة، كبػػالتخػؼ مػػغ اإلسػػالـ كالثقافػػة اإلسػػالمية، فطيػػخت مقػلػػة "صػػجاـ العػلسػػ

الحزػارات" لمباحػػث األمخيكػػي صػػامػيل ىػػانتشغتػف، التػي يتحػػجث فييػػا عػػغ السخػػاشخ 
عمػػػػػػى الثقافػػػػػػة كالحزػػػػػػارة  -كمشيػػػػػػا اإلسػػػػػػالمية  -الكامشػػػػػػة فػػػػػػي الثقافػػػػػػات األخػػػػػػخػ 

كاحػجا يشبغػي عميشػا نحػغ السدػمسيغ  األنجمػسكدػنية الغخبية السديحية، كىحا يعشي أمخا
أف نفقيو، كىػ أف الغخب الحؼ سبق إلى التبذػيخ بالعػلسػة ككأنػو الػخابح الػحيػج مشيػا، 
ىػػػ نفدػػػو الستخػػػؼ عمػػػى ثقافتػػػو كحزػػارتو. إف العػلسػػػة الثقاؼيػػػة سػػتفتح البػػػاب أمػػػاـ 

قافػػات السشافدػػة الحزػػارية كالثقاؼيػػة بػػيغ الثقافػػات، مػػغ أجػػل الييسشػػة كالغمبػػة عمػػى الث
األخخػ، كفخض الديصخة عمى العالع كزرع الؿيع الحزػارية الػاحػجة التػي سترػبح إًذا 
السفتػػاح الػحيػػج الػػحؼ يخػػػؿ لمذػػعػب فخصػػة الػػجخػؿ إلػػى نػػادؼ العػلسػػة. كقػػج شػػخعت 
الػاليػات الستحػػجة األمخيكيػػة فعػػال فػػي ترػػجيخ ؾيسيػػا الثقاؼيػػة إلػػى بػػاقي دكؿ السعسػػػرة، 

مخػػػاشخ ىػػحا التغمغػػػل  -ػحػػجتيا الشقجيػػػة كالثقاؼيػػة القػيػػة ب -كاستذػػعخت أكربػػا نفدػػػيا 
األمخيكػػػػي فػػػػي ندػػػػيجيا الثقػػػػافي، األمػػػػخ الػػػػحؼ أدػ إلػػػػى ردكد فعػػػػل قػيػػػػة مػػػػغ قبػػػػل 
السدػػؤكليغ األكربيػػػيغ كخاصػػة الفخندػػػييغ مػػػشيع، كشػػالبػا بػػػػ " االسػػتثشاء الثقػػػافي " فػػػي 

 (.٘مفاكضات مشطسة التجارة العالسية )
ء عمى الديادة الثقاؼية لألمػع كالذػعػب كإزالػة الخرػصػيات تشحػ العػلسة نحػ القزا

التػػي تقػػف حجػػخ عثػػخة أمػػاـ شػػيػع ؾيسيػػا الججيػػجة التػػي تبذػػخ بيػػا، لتحػػل محميػػا ثقافػػة 
ججيجة معػلسة تيجؼ إلى تدميع الؿيع كتػضيف اإلعالـ لخجمة أىجافيا. كلعل مغ بػيغ 

التغيػػػخ السدػػػتسخ، ألف ثقافػػػة الدػػػسات الحؿيؿيػػػة لثقافػػػة العػلسػػػة ىػػػي بالتأكيػػػج الشدػػػبية ك 
العػلسػػة ثقافػػة تػػخكس كراء كػػل ججيػػج فػػي األسػػػاؽ العالسيػػة، كىػػحه األسػػػاؽ ىػػي التػػي 
تحجد الؿيع كليذ العكذ، كىحا يذيخ إلى أف ىحه الثقافة مجػخدة عػغ السبػجأ األخالقػي 
الػػحؼ يذػػكل أسػػاس أؼ ثقافػػة بانيػػة كمؤسدػػة، ال ثقافػػة اليػػجـ كالخػػخاب اإلندػػاني، فػػال 

لمؿيع الخكحية في ىحه الثقافػة الدػصحية الساديػة، بػل ؾػيع ماديػة متغيػخة باسػتسخار  مكاف
يحكسيا مبجأ الججيج فػي كػل شػيء، كتتعػارض مػع األخػالؽ كاألديػاف التػي تؤكػج عمػى 

 الثػابت الخاسخة.



 364 

(، ٙكالعػلسة أيزا دعػة إلى تبشي نسػذج ثقافي معيغ، كسيادة الشسط الثقػافي الػاحػج )
كل مغ ال يدايخ ىحا الشسط معخض لمتيسػير كاالنقػخاض، كفقػا لشطخيػة  كىحا يعشي أف

"االصصفاء " الجاركيشية كالبقاء لألصمح مغ األنػػاع. كتقػـػ كسػائل اإلعػالـ مػغ خػالؿ 
 الرػرة بخسع معالع ىحا الشسط الثقافي الػاحج كتدػيقو عبخ مشاشق العالع. 

 
 تيجيج التعجدية الثقاؼية

ثيغ كالسفكػػخيغ العػػخب كالسدػػمسيغ إلػػى مخػػاشخ العػلسػػة عمػػى لقػػج أشػػار عػػجد مػػغ البػػاح
الخرػصػػػػػيات الثقاؼيػػػػػة لمذػػػػػعػب، كتيجيػػػػػجىا لمتعػػػػػجد الثقػػػػػافي كحتػػػػػى المغػػػػػػؼ. كفػػػػػي 

خخج بخنامج لألمع الستحجة لمتشسية في تقخيخه الدشػؼ حػػؿ التشسيػة البذػخية  ٕٓٓٓعاـ
التقخيػخ إلػى  عغ صستو ليعبخ عػغ ىػاجدػو مػغ زحػف العػلسػة عمػى الثقافػات. كأشػار

أف شػفػاف الثقافػات األجشبيػػة يسكػغ أف يػػؤدؼ إلػى تخخيػػب التعجديػة الثقاؼيػػة فػي العػػالع 
كيػػػجفع الذػػػعػب إلػػػى التخػػػػؼ مػػػغ فقػػػجاف ىػيتيػػػا الثقاؼيػػػة. كأكصػػػى التقخيػػػخ بزػػػخكرة 
حزػر جسيع الثقافات في العالع كالتعبيخ عغ نفديا، مدتذيجا بسقػلة شييخة لمسياتسا 

" إنشػػي أقبػػل أف تغسخنػػي جسيػػع الثقافػػات السػجػػػدة، لكششػػي ال أقبػػل  غانػػجؼ يقػػػؿ فييػػا:
 -استشادا إلى تقخيخ لسشطسػة اليػندػكػ  -أف تجىدشي كاحجة مشيا". كلقج أشار التقخيخ 

إلػػى أف الثقافػػة أصػػبحت تحطػػى بأىسيػػة اقترػػادية كبػػخػ فػػي الدػػشػات األخيػػخة، حيػػث 
ثػػالث  ٜٜٔٔ -ٜٓٛٔقػػافي بػػيغ تزػػاعفت ؾيسػػة السبػػادالت العالسيػػة مػػغ اإلنتػػاج الث

مميػػػار دكالر، كتسثػػػػل الػاليػػػات الستحػػػػجة األمخيكيػػػة الشدػػػػبة  ٕٓٓإلػػػػى  ٚٙمػػػخات مػػػغ 
 (. ٚاألكبخ في ىحا السجاؿ )

ىحه السؤشخات كالسعصيات التي تزسشيا تقخيػخ صػادر عػغ مشطسػة عالسيػة تؤكػج فعػال 
يػخ الغخبيػة أك غيػخ مقجار الخصخ الحؼ تحسمو العػلسة في أحذائيا بالشدبة لمثقافات غ

األمخيكيػة، خصػخ القزػاء عمػى التعجديػة الثقاؼيػة كالحزػارية التػي ال يسكػغ مػغ دكنيػا 
أف يتحقق االنتساء اإلنداني كاإلثخاء الحزارؼ لألمع كالذػعػب. فالتعػجد كالتشػػع فصػخة 
إندانية جعميا الخالق سبحانو كتعالى لحكسة بالغة، كىػي التعػارؼ كالتقػارب كالتعػاير 

حػػث عػػغ األفزػػل مسػػا لػػجػ اآلخػػخيغ كالتكامػػل كالتكافػػل. كمػػغ دكف ذلػػظ يشحػػجر كالب
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السجتسػػػػع اإلندػػػػاني فػػػػي ىػػػػػة سػػػػحيقة مػػػػغ األنانيػػػػة كعبػػػػادة الػػػػحات مسػػػػا يسيػػػػج لمفشػػػػاء 
 كالتالشي.

 مػقفشا نحغ السدمسيغ 
لكغ السبالغة في تقجيخ مخاشخ العػلسة بالشدبة لشا نحغ السدمسيغ قج تكػف دافعا نحػػ 

لتيارىػػػا كالتعامػػػل معيػػػا عمػػػى أنيػػػا قػػػجر ال مفػػػخ مشػػػو، كىػػػػ مػػػا يتشػػػافى مػػػع  االستدػػػالـ
عقيجتشا التي تستمظ مػغ لػػاـز القػػة كالرػالبة كالرػسػد مػا أكىػى صػخػرا عاتيػة كثيػخة 

 في الساضي كالحاضخ كردت عمى أعقابيا.
إف اإلسالـ جاء ىجاية لمبذخية جسعاء، كإلخخاجيا مغ ضمسػات الكفػخ كالزػالؿ كالفػتغ 

لرػػػػخاعات السقيتػػػػة إلػػػػى نػػػػػر اليجايػػػػة كاالحتػػػػخاـ الستبػػػػادؿ كالتعػػػػاير الدػػػػمسي بػػػػيغ كا
الذػػعػب. كقػػج جػػاء ديشػػا شػػامال لكافػػة مجػػاالت الحيػػاة، رسػػالة جامعػػة لمبذػػخية كميػػا، 
دكنسػػػػا إلغػػػػػاء لخرػصػػػػياتيا الحاتيػػػػػة، بػػػػل بإغشائيػػػػػا كتيػػػػحيبيا مػػػػػغ متعمقػػػػات الذػػػػػخؾ 

إف مػقػػف السدػػمع مػػغ العػلسػػة يشبغػػي  كاالنحػػخاؼ، كتقػيسيػػا كرسػػع أىػػجاؼ سػػامية ليػػا،
أف يكػػػف مػقفػػا متذػػبعا بيػػحه الشطػػخة اإليسانيػػة القػيػػة كمدػػمحا بالتفػػاؤؿ كعػػامال عمػػى 
خػض غسار العػلسػة بالػسػائل التػي يتيحيػا الػجيغ اإلسػالمي الخػاتع، كىػي التحرػيغ 
 كالتخبيػػػة القػيػػػة كالعمػػػع كالسعخفػػػة، إذ مػػػغ دكف ذلػػػظ لػػػع يكػػػغ السدػػػمسػف ليرػػػسجكا فػػػي
 الساضي أماـ الغداة كالسحتميغ كالسدتعسخيغ، قبل أف يكػف ىشاؾ ما يدسى بالعػلسة.

فالعػلسػػة ليدػػت كائشػػا خخاؼيػػا تدػػتحيل مػاجيتػػو، كال آلػػة صػػساء ال يسكػػغ تصػيعيػػا أك 
التعامػل معيػػا. إنيػػا ضػػاىخة عالسيػػة ججيػػجة تصػخح تحػػجيات ججيػػجة، كقػػج كػػاف السدػػمسػف 

تحػػجيات مشػػح أف ضيػػخ اإلسػػالـ كأضػػاء نػػػره الكػػػف، باسػػتسخار يجػػابيػف الكثيػػخ مػػغ ال
ككانت ىحه التحجيات بالشدبة ليع ججيػجة بسقػاييذ عرػخىع كإمكانػاتيع الستاحػة، لكشيػا 
لػع تكػغ مخيفػة أك تعجيديػة بػالشطخ إلػػى الذػحشة اإليسانيػة القػيػة التػي كػانػا يخػضػػػف 

 بيا لجج السعارؾ الحزارية الكبخػ. 
ػؼ السدمسيغ اليػـػ مػغ ضػاىخة العػلسػة عائػجا إلػى أمػخيغ كربسا كاف جدء كبيخ مغ تخ

أساسػػييغ: األمػػػخ األكؿ عػػػجـ العػػػػدة إلػػػى تاريخشػػا اإلسػػػالمي العطػػػيع كسػػػجمو الزػػػخع 
كقخاءتػػػو قػػػخاءة فاحرػػػة كتػػػجبخ دركسػػػو كمػاعطػػػو. كاألمػػػخ الثػػػاني انييػػػار السعشػيػػػات 

ي اليػػـػ تتحقػػق ؼيػػو الشفدػػية كالذػػعػرية كاإليسانيػػة لمسدػػمسيغ، حتػػى كػػاد العػػالع اإلسػػالم
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لػصػف الشفدػية  -رحسػو هللا  -مقػلة القابمية لالسػتعسار التػي كضػعيا مالػظ بػغ نبػي 
اإلسػػػالمية فػػػي فتػػػػخات معيشػػػة مػػػغ القػػػػخف العذػػػخيغ أمػػػاـ االحػػػػتالؿ األجشبػػػي ألقصػػػػار 

 السدمسيغ.
كىشاؾ أمخ ثالث يثار عشج السبالغة في التخػؼ مػغ ضػاىخة العػلسػة. فيػحه السبالغػة قػج 

أيزا إلى االعتقػاد الػػاىع لػجػ فئػات مػغ السدػمسيغ بػأنيع ال يسمكػػف مػا يقجمػنػو  تعػد
لمعالع، بيشسػا يسمػظ العػالع مػا يقجمػو لمسدػمسيغ، كىػحه مقػلػة خاشئػة تعػػد إلػى العػامميغ 
الدػػابقيغ. إف السدػػمسيغ يسمكػػػف شػػيئا كثيػػخا يسكػػشيع تقجيسػػو إلػػى العػػالع لػػػ عخفػػػا كيػػف 

حلظ، كإذا أدركشا أف ىحا كاجب عمى السدمسيغ انصالقا مغ يدخخكف الػسائل الحجيثة ل
مبػػجأ الذػػيادة عمػػى الشػػاس كىجايػػة البذػػخية، عخفشػػا أف العػلسػػة ليدػػت غػػػال مخعبػػا، بػػل 
ىػػي عمػػى العكػػذ قشػػاة ججيػػجة تفػػتح أمػػاـ الخسػػالة اإلسػػالمية، كلػػيذ غخيبػػا أف يكػػػػف 

خيفػة مشيػا، كيزػع الغخب ىػ نفدػو أكؿ مػغ يعػخؼ ىػحه الخسػالة اإلسػالمية كيتػػجذ 
نطخية حػؿ صجاـ الحزػارات انصالًقػا مػغ ىػحا التػػجذ. إف العػلسػة ال تذػكل خصػخا 
بحاتيا عمػى السدػمسيغ، كلكػغ سػػء التعامػل كعػجـ اختخاقيػا ىػػ مػا يذػكل أسػػأ الخصػخ 

 عميشا.
يقػؿ الجكتػر عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي: " إف الجعػة إلى العػلسػة ال يشبغػي أف 

ا شسػػػذ ىػيػػػة الذػػػعػب، كإلغػػػاء خرػصػػػياتيا الحزػػػارية، كال الغػػػس مػػػغ يقرػػػج بيػػػ
عشاصػػػػػخ ىػيتيػػػػػا الجيشيػػػػػة كالثقاؼيػػػػػة، أك قصػػػػػع الرػػػػػمة بيشيػػػػػا كبػػػػػيغ تاريخيػػػػػا كتخاثيػػػػػا 
الحزػػػارؼ. كأكثػػػخ مػػػا يشصبػػػق ذلػػػظ عمػػػى العػػػالع اإلسػػػالمي الػػػحؼ يػػػؤمغ بجيشػػػو عقيػػػجة 

رة اإلنداف السعاصخ كشخيعة كيعتد بو، كيسكغ أف يديع باإلضافة كالتججيج إلى حزا
في نصاؽ عالسية اإلسالـ، كأنو رسالة عالسية خالػجة، خاتسػة لمخسػاالت اإللييػة، تػجعػ 
الشػػاس إلػػى عبػػادة هللا كحػػجه، كشاعػػة رسػػػلو صػػمى هللا عميػػو كسػػمع الػػحؼ بعػػث رحسػػة 
لمعالسيغ ". كيػاصل الجكتػر التخكي قائال: " إف السدمسيغ يسمكػف رصػيجا ضػخسا فػي 

ة كالؿػػيع كالعالقػػات اإلندػػانية، كالتعػػاكف بػػيغ األمػػع كالذػػعػب، فيشبغػػي أف مجػػاؿ الثقافػػ
يكػف لإلسالـ نريبو في بشاء أؼ نطاـ عالسي ججيج، كأف يكػف لػو مكانػة فػي الػجعػة 

(. كيقػػػؿ الػػجكتػر دمحم فػػاركؽ الشبيػػاف : " نحػػغ ٛإلػػى التعػػاير الدػػمسي بػػيغ البذػػخ " )
التػي تػجعػ إلػى التكافػل بػيغ الشػاس، كالتعػاكف  نجج مالمح العػلسة في الؿيع اإلسالمية
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عمػػى الخيػػخ كإلغػػػاء كػػل مطػػػاىخ التسييػػد العشرػػخؼ، كمقاكمػػػة كػػل دعػػػػة إلػػى إقميسيػػػة 
 (.ٜضيقة أك قػمية متفػقة، أك عربية جاىمية" )

كإذا كانػػػت العػلسػػػة ضػػػاىخة ججيػػػجة نذػػػأت فػػػي الغػػػخب، فػػػإف اإلسػػػالـ جػػػاء بالعالسيػػػة 
البػػجيل األخالقػػي لمعػلسػػة الغخبيػػة، كاإلسػػالـ لػػع يكػػغ  اإلندػػانية مشػػح عػػجة قػػخكف، كىػػي

عالسيا فقط ألنو مػجو إلى العالسيغ، بل كحلظ ألف الحزارة اإلسالمية حزارة شاممة 
كمكدب لمبذخية جسعاء، كلع يكغ العخب سػػ نػاة ىحه الخسالة، أما محيصيا فيػ كل 

الرػخح الذػامخ، فيػي اإلندانية. كقج ساىست الذػعػب األخػخػ جسيعيػا فػي بشػاء ىػحا 
 حزارة غشية في ذاتيا تجاخمت فييا إسيامات كل الذعػب.

 خصػات في مػاجية العػلسة 
إف السػقػػػف اإلسػػػالمي الرػػػحيح فػػػي مػاجيػػػة العػلسػػػة ىػػػػ التذػػػبث باإلسػػػالـ عقيػػػجة 
كشػػخيعة كتحكيسػػو فػػي الشطػػخ إلػػى الطػػػاىخ العالسيػػة السدػػتججة، كتفدػػيخىا لخدىػػا إلػػى 

ار السشطػمػػػة اإلسػػػالمية الرػػػحيحة التػػػي تتدػػػع بالذػػػسػلية حجسيػػػا الحؿيقػػػي فػػػي إشػػػ
كالػاقعيػػة كالعالسيػػة كالخيخيػػة. غيػػخ أف ترػػخيف ىػػحا السػقػػف يتصمػػب التعبئػػة الذػػاممة 
لمسجتسػػع لمترػػجؼ لسخػػاشخ العػلسػػة السحتسمػػة كاألكيػػجة، كنجسػػل عشاصػػخ ىػػحه التعبئػػة 

 في الخصػات العسمية التالية : 
سػػػالمية الرػػػحيحة كالدػػػميسة لمفػػػخد كاألسػػػخة، كالصفػػػل تحرػػػيغ الػػػحات بالتخبيػػػة اإل -ٔ

بالخرػػػص ألنػػو رجػػل السدػػتقبل كالحامػػل لبػػحكر القػػػة كاليديسػػة بحدػػب التشذػػئة التػػي 
 يتمقاىا في كسصو.

بشاء استخاتيجية ثقاؼية إسالمية قػية كراشجة كفعالة تقجـ اإلسالـ لمبذخية عمى أنػو  -ٕ
لساديػػػػة، كتػضػػػػيح حؿيقػػػػة األنسػػػػػذج البػػػػجيل كالخػػػػالص الػحيػػػػج مػػػػغ محػػػػغ العػلسػػػػة ا

 الحزارؼ اإلسالمي.
كضػػػع قاعػػػجة إلعػػػالـ إسػػػالمي يعشػػػى بتقػػػجيع الرػػػػرة الحؿيؿيػػػة لإلسػػػالـ باعتبػػػاره  -ٖ

ىجايػػة لمبذػػخية، ككذػػف عػػػرات الحزػػارة الغخبيػػة الساديػػة كبيػػاف نػاقرػػيا كمخاشخىػػا 
 عمى الجشذ البذخؼ.
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لتبػادؿ السشػافع كالدػمع بسػا يحقػق  إنذاء سػؽ اقترادية بيغ دكؿ العالع اإلسالمي -ٗ
التعامػػػل بػػػيغ االقترػػػاديات اإلسػػػالمية كالتكافػػػل بػػػيغ شػػػعػب العػػػالع اإلسػػػالمي، دكف 

 االنغالؽ عغ بؿية العالع.
تذػػجيع العمػػع كالسعخفػػة كالبحػػث عػػغ الخبػػخات كتػضيفيػػا التػضيػػف الشػػاجح لتحقيػػق  -٘

 اء.االكتفاء الحاتي لذعػب العالع اإلسالمي مغ الغحاء كالجك 
تخشيج االستيالؾ كالتػعية بحلظ كاإللحاح عمى الؿيع اإلسالمية الػاضحة في ىػحا  -ٙ

 السجاؿ. 
 ػػػػػػػػػػ
 باحث ككاتب صحافي مغ السغخب. -*

 اليػامر:
نقػػػال عػػػغ د. عبػػػج الخػػػالق عبػػػج هللا:العػلسػػػة جػػػحكرىا ككيؽيػػػة التعامػػػل معيا.عػػػالع -ٔ

 .ٕ٘ص  ٜٜٜٔالعجد الثاني. ٕٛالفكخ،السجمج 
ص ٜٜٛٔأكتػػػبخ  ٜٕٔالدػػيج يدػػيغ: فػػي مفيػػـػ العػلسة.السدػػتقبل العخبي.عػػجد  -ٕ
ٚ. 
دمحم عابج الجابخؼ: تكػػيغ العقػل العخبي.السخكػد الثقػافي العخبي.البيزػاء، الصبعػة  -ٖ

 .ٖٔص  ٜٚٛٔالثانية 
دار  -مذػكالت الحزػارة: دار الفكػخ السعاصػخ.بيخكت -مالظ بغ نبي: تأمالت  -ٗ

 .ٚٗٔـ ص ٜٜٔٔق. ٕٔٗٔالخامدة  الصبعة-الفكخ، دمذق
 - ٖٗإدريػػػػذ الكشبػػػػػرؼ: العػلسػػػػة كالييسشػػػػة الثقاؼيػػػػة األمخيكيػػػػة. الفخقػػػػاف. عػػػػجد  -٘

 .ٔٓٔص -ـٕٓٓق. ٕٓٗٔ
عػالع السعخفػة -تخجسػة عبػاس عمػي  -ىانذ مارتيغ كىارالج شػماف: فػخ العػلسػة  -ٚ
 .ٕٗص  -ٜٜٛٔأكتػبخ -الكػيت -
- ٕٓٗٔربيػع األكؿ  ٕٛع اإلسػالمي( االثشػيغ العالع اإلسالمي ) رابصػة العػال -ٜكٛ

 يػؿ 
============== 

 لساذا أخفق السدلسهن في تحقيق الشيزة؟
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 )الذبكة اإلسالمية( عبج الخحسغ الحاج *
تدامغ خفػت الحزارة اإلسالمية مع صعػدىا فػي الغػخب كسػا سػجل ابػغ خمػجكف فػي 

حتى القخف التاسػع عذػخ مقجمتو، كلع يدتذعخ السدمسػف كشأة ىحا الخفػت كضخيبتو 
مػػػػع شالئػػػػع "اإلصػػػػالحات" التػػػػي بػػػػجأىا بعػػػػس الػػػػػالة العثسػػػػانييغ فػػػػي أقػػػػاليع الخالفػػػػة 
اإلسػػالمية اسػػتيجاًء بػػالغخب، كأدت ىػػحه اإلصػػالحات التػػي عخفػػت بػػػ"التشطيسات" إلػػى 
انييار الخالفة العثسانية بخمتيا، كلػع يبػجأ البحػث عػغ سػبل الشيػػض عمػى نحػػ جػجؼ 

 بل نابميػف مجف العالع العخبي، أؼ في قمب الخالفة اإلسالمية. إال حيغ دكت قشا
مزػت السحػػاكالت الفكخيػة لمبحػػث عػغ الشيزػػة، بػجأت بالدػػؤاؿ: "لسػاذا تقػػجـ الغػػخب?" 
لشححك ححكه، ثع أصبح الدؤاؿ )مػع شػكيب أرسػالف( فػي مصمػع القػخف العذػخيغ:"لساذا 

اؿ )مػع أبػػ الحدػغ الشػػجكؼ( تػأخخ السدػمسػف كتقػجـ غيػخىع?" كلػع يمبػث أف انقمػب الدػؤ 
في مشترف القخف السحكػر ػ بدبب صػعػد الجكلػة العمسانيػة كاستذػخاء السػج الساركدػي 
عمػى الشخػب الفكخيػة ػ إلػى: "مػاذا خدػخ العػالع بانحصػاط السدػمسيغ?" كاآلف بعػج قػخنيغ 
مػػغ الػػدمغ عػػجنا إلػػى نقصػػة الرػػفخ، إذ لػػع يتحقػػق مػػغ الشيزػػة التػػي حمػػع بيػػا مفكػػخك 

 ئ، كأصبح الدؤاؿ: "لساذا أخفقت الشيزة?"!األمة شي
ىػػػحا السػضػػػػع الػػػحؼ أصػػػبح أحػػػج أكثػػػخ السػضػػػػعات أىسيػػػة اآلف فػػػي أكسػػػاط الشخبػػػة 
الثقاؼيػػػة السدػػػمسة، تػػػجكر حػلػػػو بحػػػػث متعػػػجدة كتحػػػت مدػػػسيات مختمفػػػة، كيػػػأتي ىػػػحا 

 الكتاب في سياؽ الجػاب عغ الشيزة في سؤاليا األخيخ "لسا أخفقت?".
 تاريخي" ?ىل الشيزة "حمع 

يبحث السفكخ اإلسالمي التػندػي احسيػجة الشيفػخ فػي القدػع األكؿ مػغ الكتػاب عسػا إذا 
كانت الشيزة "حمسًا تاريخيًا" كحدب، كيجج فػي مدػيخة الشيزػة مػا يؤكػج أنيػا لػع تكػغ 
أكثػػخ مػػغ ذلػػظ بكثيػػخ; فالشخػػب الفكخيػػة لػػع ُتْخِسػػيا باعتبارىػػا مذػػخكعًا تاريخيػػًا مكػػتساًل. 

ذلػػظ بػػأف الشيزػػة التػػي بػػجأت بباعػػث ديشػػي )ىػػػ اإلسػػالـ( كعمػػى أيػػجؼ يفدػػخ الشيفػػخ 
رجاالت الفكخ اإلسالمي، ما لبثت أف تشكخت ليحا األساس عمى أيػجؼ الشخبػة الثقاؼيػة 
الالحقػػػة فأؾيسػػػت قصيعػػػة مػػػع الخصػػػاب الػػػجيشي ػ كىػػػػ بصبيعتػػػو جػػػدء مػػػغ الحػػػخاؾ 

لؿيػادات الفقييػة كاسػُتبجلت االجتساعي لمسجتسعات العخبية كاإلسػالمية ػ فقػج اسػتبعجت ا
بسشاىجيا .. أخخػ مبتػتة الرػمة بالػجيغ كغخيبػة عػغ الثقافػة العخبيػة كاإلسػالمية، كسػا 
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اسػػُتبجؿ بخصابػػو خصػػاب آخػػخ غخيػػب مػػغ نفػػذ الدػػحشة كالجػػشذ. ىػػحا فػػي الػاقػػع مػػا 
صشعو السثقفػف العمسانيػف السؤمشػف بالحجاثة الغخبية عمػى نحػػ يجعميػا ككأنيػا مدػار 

ي حتسػػػػي لكػػػػل الحزػػػػارات اإلندػػػػانية، لقػػػػج سػػػػاىع حمسيػػػػع بالتحػػػػجيث الغخبػػػػي تػػػػاريخ
كاسػػتالبيع لشسػذجػػو فػػي إربػػاؾ مدػػار الشيزػػة، فتبشػػي العمسانيػػة كتيسػػير داللػػة الػػجيغ 
قدػػخًا باعتبارىػػا ػ مػػغ مشطػػػره ػ فاقػػجة القػػجرة عمػػى إنذػػاء الحزػػارة بخصابيػػا القخآنػػي! 

التػػخاث اإلسػػالمي بأكسمػػو، اعتقػػادًا  كتسػػجدت القصيعػػة لتتجػػاكز الػػجيغ كترػػل حتػػى إلػػى
مشيع بأف ذلظ سيحخر الفكخ العخبي مغ التخمف كسيقػده نحػ التقجـ، كسا حرل فػي 
البمػػجاف األكربيػػة دكف كعػػي مػػشيع بػػأف الثقافػػة األكربيػػة كانػػت تشصمػػق مػػغ شبيعػػة صػػمة 
الشيزػة الغخبيػة مػع ماضػييا، كزاد فػي ىػػحه الرػعػبة الػػعي الستػأخخ بالشيزػة، كىػػػ 

ا يدسيو الشيفخ بػ"الػعي السفػت"، مسػا أدػ إلػى السخاكحػة التػي تعػػؽ الجيػج السبػحكؿ م
لمبشػاء الفكػػخؼ الشقػجؼ، كيطيػػخ ذلػػظ جميػًا ػ بشطػػخه ػ فػػي تػػجاخل كعػجـ كضػػػح مفػػاـيع 

 الشيزة كالتباسيا.
 بشاء األيجيػلػجية !

خب كذىشيػػة كيشطػػخ الشيفػػخ إلػػى انقدػػاـ الشخػػب الثقاؼيػػة بػػيغ ذىشيػػة الػػػالء السصمػػق لمغػػ
الخفس التاـ لو عمػى أنيػا سػاىست فػي تسديػق الثقافػة العخبيػة باإلضػافة إلػى األحػجاث 
الدياسية الستتالية عمى الفكخ الشيزػؼ العخبي ؼيسػا بعػج الحػخب العالسيػة الثانيػة، كمػا 
تبعيػػػا مػػػغ ضيػػػػر لألحػػػداب كالتيػػػارات الفكخيػػػة الستعػػػجدة االتجاىػػػات حيػػػث كانػػػت ردة 

بات القيخيػة عمييػا فػي معطػع بمػجاف العػالع اإلسػالمي، كمػغ ثػع فػإف الفعل، أك االستجا
اتجػػاه السثقفػػيغ إلػػى اعتسػػاد "مخجعيػػات مدػػتعارة" فػػي مػػشيجيع مػػغ خػػالؿ السقارنػػة مػػع 
الغػػػػخب األكربػػػػي، فعسمػػػػت الشيزػػػػة عمػػػػى تخسػػػػيخ ؾيسػػػػة اآلخػػػػخ )األكربػػػػي( كاالتجػػػػاه 

ع تدػتصع الشيزػة ػ كسػا اإلصالحي الحؼ أعصى األكلػية لمسجاؿ الدياسي، كبالتػالي لػ
يدػػتشتج الشيفػػخ ػ أف تبشػػي ترػػػرًا كاضػػحًا عػػغ نفدػػيا كال حتػػى عػػغ ذات اآلخػػخ فػػي 
المحطة نفديا! كبشت بجاًل مغ ذلظ مشطػمة فكخية أيجيػلػجية )اعتقاديػة( عػغ الشيزػة 
عمػػػػى حدػػػػاب بشػػػػاء مذػػػػخكع لمشيزػػػػة ! كىكػػػػحا مػػػػا اسػػػػتصاعت ىػػػػحه الشخػػػػب الثقاؼيػػػػة 

قافة مجتسعاتيا اإلسالمية بدبب انحباسيا في مقػالت كأفكػار السدتعمية التػاصل مع ث
كنطخيػػات تجاكزىػػا الػػدمغ ، كال ىػػي اسػػتصاعت بشػػاء السذػػخكع ؼبقيػػت سػػجيشة أحالميػػا 
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األيجيػلػجية التي ال رصيج ليا إال إكخاىػات الطػخكؼ العػابخة كىسػا مػا أدػ لمفذػل فػي 
 بشاء مذخكع لمشيزة كاإلشاحة بو.

 
 الشيزة السفارقة 

جج الشيفخ بشاء عمى ذلظ أنػو لكػي نبػجأ برػياغة مذػخكع لمشيزػة مػغ ججيػج عميشػا أف ي
نمحػػع أف أسػػئمة الشيزػػة األكربيػػة مفارقػػة لشػػا بقػػجر اترػػاليا بػاقػػع الغػػخب التػػاريخي، 
كمتدامشػػة مػػع تصػػػرات الػاقػػع كالفكػػخ لجيػػو فػػي حػػيغ أنيػػا تحػلػػت لػػجيشا إلػػى قصيعػػة مػػع 

، كألجػػػل ذلػػػظ ضمػػػت األسػػػئمة التػػػي يصخحيػػػا فكػػػخ الػاقػػػع كالتػػػاريخ العخبػػػي كاإلسػػػالمي
الشيزة تجكر حػؿ نفديا كتكخر ذاتيا في كل مخة يتع الحجيث فييا عغ الشيزة دكف 

 أؼ تقجـ يدتحق الحكخ!
كال يفخؽ الشيفخ تفخيقو بيغ األشػار التػي مػخت بيػا الشيزػة عمػى نحػػ كاضػح كدقيػق، 

الشيفػػخ ؼيسػػا يبػػجك ال يجػػج أنػػو مػػغ  كسػػا يأخػػح عميػػو السفكػػخ السغخبػػي دمحم الػقيػػجؼ، ألف
السسكػػغ إقامػػة ىػػحا القزػػية عمػػى نحػػػ حػػجؼ كدقيػػق زمشيػػًا، كمػػغ األجػػجػ التعامػػل مػػع 
أفكارىػػا كتحػالتيػػا كمقاربتيػػا زمشيػػًا قػػجر اإلمكػػاف. كسػػا أف الشيفػػخ ال يفػػخؽ فػػي الشيزػػة 
لع بػػػيغ عخبيػػػة كإسػػػالمية ألف الشيفػػػخ أيزػػػًا ؼيسػػػا يبػػػجك يعتبػػػخ أف مػػػا يشصبػػػق عمػػػى العػػػا

اإلسػػػالمي يشصبػػػق عمػػػى العػػػالع العخبػػػي كالعكػػػذ صػػػحيح ميسػػػا كجػػػجت اإلسػػػتئشاءات 
 )ماليديا مثاًل(.

كيشتقػػػج الػقيػػػجؼ أشخكحػػػة الشيفػػػخ لتفدػػػيخ إخفػػػاؽ الشيزػػػة فػػػي مفارقػػػة خصابيػػػا لمػاقػػػع 
العخبي اإلسالمي، بأف ىحا ال يفدخ القزية كاممة، إذ إنيا تشتيي إلى حرػخ القزػية 

قع، كىػ ما يجعمشا نغفل عغ البحػث فػي الػاقػع ذاتػو لمبحػث عػغ في عالقة الفكخ بالػا
األسباب السػضػعية التي أعاقتو عغ التصػر في اتجاه الشيػض ، كالتجاكز إلى آفاؽ 

 ججيجة.
ميسا يكغ فقج كقف الشيفػخ عمػى التفدػيخ السعقػػؿ إلخفػاؽ مدػعى الشيػػض فػي العػالع 

 ة سببًا رئيديًا ؼيو.اإلسالمي، الحؼ كانت الشخبة الثقاؼية العمساني
فػػي القدػػع األكؿ مػػغ السقػػاؿ قػػجمشا كجيػػة نطػػخ إسػػالمية جػابػػًا لدػػؤاؿ "لسػػاذا أخفقػػت  

الشيزة?"، حيث انتيت إلى أف الدبب الخئيدي يكسغ في تحػؿ مدارىا مغ أرضػيتيا 
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الجيشيػػػػػة إلػػػػػى األرضػػػػػية العمسانيػػػػػة، كمػػػػػغ أصػػػػػميا الفكػػػػػخؼ كالعسمػػػػػي الجسػػػػػاعي إلػػػػػػى 
ة الحدبية الزّيقة. كفػي ىػحا القدػع نتػابع شػخح الجػػاب كلكػغ مػغ األيجيػلػجيا الدياسي

 مػقع آخخ.
 ػػػػػػػ

يصخح السفكخ السغخبي دمحم الػقيجؼ ضخكرة التخكيد عمى اإلشػكاالت التػي كانػت تكػبح 
باسػػتسخار كػػل محػػاكالت الشيػػػض، حيػػث يخدىػػا إلػػى عػامػػل ذاتيػػة بالجرجػػة األكلػػى فػػي 

 خصاب الشيزة مسا أدػ إلى القرػر في بشائيا.  العالع العخبي كاإلسالمي تكثفت في
كيجج الػقيجؼ بعج مقارنة معقجة بيغ الشيزة العخبية كالشيزة األكربية أنػو ؼيسػا كانػت 
األكربيػػة تعبػػخ عػػغ كاقػػع مػجػػػد كقػػائع بالفعػػل كانػػت جارتيػػا العخبيػػة تعبػػخ عػػغ "كاقػػع 

 مأمػؿ" لع يتحقق بعج.
إلػى مػخحمتيغ متسػايدتيغ )كىػي بشطػخه قدػسة  يقدع الػقيجؼ تاريخ البحث فػي "الشيزػة"

ال غشػػى عشيػػا الخػػتالؼ التصػػػرات التػػي مػػخ بيػػا العػػالع اإلسػػالمي( األكلػػى تبػػجأ مػػغ 
مصمع القخف التاسع عذخ، كالثانيػة تبػجأ مػغ الحػخب العالسيػة األكلػى حتػى نيايػة القػخف 
و العذػػػخيغ. ففػػػي القػػػخف التاسػػػع عذػػػخ كػػػاف ىشػػػاؾ كعػػػي بالتػػػأخخ كتدػػػاؤؿ عػػػغ أسػػػباب

كشػػخكط الخػػخكج مشػػو، ككػػاف مفكػػخك الػػبالد اإلسػػالمية فػػي ىػػحه السخحمػػة يبحثػػػف فػػي 
الذػػػخكط الحاتيػػػة التػػػي تدػػػسح لمسجتسعػػػات اإلسػػػالمية أف تتجػػػاكز التػػػأخخ، كسػػػا كػػػانػا 
يترػػركف أف ىػػحا التجػػاكز ىػػػ "اسػػتئشاؼ" لػػجكر حزػػارؼ سػػابق، كلػػحلظ كعمػػى الػػخغع 

ء السفكػػخكف عمػػى ضػػخكرة العػػػدة إلػػى مػػغ اخػػتالؼ صػػيغ التعبيػػخ كالتػػجليل اتفػػق ىػػؤال
العقيجة في أصالتيا كنقائيا األكؿ، ككاف فػي ىػحه السخحمػة حػجيث عػغ اآلخػخ الستسثػل 
بالغخب األكربي الستدايج قػة كصعػدًا ، كلكشو كاف حجيثًا عغ آخخ يسكغ بذخكط ذاتية 

جيػػًا ليػػحه تجػػاكزه أك ردـ اليػػػة التػػي تفرػػمشا عػػغ زمشػػو، كيعتبػػخ دمحم عبػػجه مسػػثاًل نسػذ
 السخحمة.

تستػػاز السخحمػػة الثانيػػة بطيػػػر فئػػة ججيػػجة مػػغ السفكػػخيغ السدػػمسيغ ذكؼ تكػػػيغ خػػاص 
متسيػػد عػػغ تكػػػيغ مفكػػخؼ السخحمػػة األكلػػى. فقػػج كػػاف تكػػػيغ مفكػػخؼ السخحمػػة األكلػػى 
تقميجيًا، إذ نيمػا مغ التعميع الحؼ كاف سائجًا فػي الػبالد العخبيػة كاإلسػالمية مشػح قػخكف، 

حالتيػػػع إلػػى أكربػػػا بسثابػػة تعمػػػيع إضػػػافي لتعمػػيسيع التقميػػػجؼ عمػػى حػػػج تعبيػػػخ ككانػػت ر 
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الػقيػػػجؼ، الػػػحؼ يػػػخػ أف ىػػػحا التعمػػػيع السػػػددكج ىػػػػ الػػػحؼ أدػ إلػػػى "الصػػػابع التػػػػؼيقي" 
ألفكػػارىع عػػغ الشيزػػة. أمػػا فػػي القػػخف العذػػخيغ فقػػج ضيػػخت فئػػة مثقفػػة ججيػػجة أعػػادت 

الغػػخب فػػي ضػػل تغيػػخات عسيقػػة  شػػخح سػػؤاؿ الشيزػػة ىػػحه الفئػػات تمقػػت تعميسيػػا فػػي
حرمت في السشصقة، فاحتالؿ البمجاف العخبية كاإلسالمية لع يتػقػف تػأثيخه عمػى حػجكد 
الييسشػػة العدػػكخية، بػػل امتػػج إلػػى القصاعػػات الثقاؼيػػة كالتعميسيػػة كاالجتساعيػػة، كتذػػكمت 

كلػة البمجاف السدتعسخة بعج االستقالؿ عمى أساس معصيات التقجـ الغخبي فػي تشطػيع الج
كالسجتسػػع كإدارتيسػػا. لقػػج تصػػػرت الطػػخكؼ الجاخميػػة لمبمػػجاف العخبيػػة كاإلسػػالمية عمػػى 
نحػػػ عسيػػق، فمػػع تعػػج بشياتيػػا االجتساعيػػة كالدياسػػية كاالقترػػادية كالتعميسيػػة عمػػى مػػا 
كانػػت عميػػو أيػػػاـ بػػجأ ركاد الشيزػػة األكائػػػل دعػػػتيع. كػػحلظ خزػػػعت البمػػجاف العخبيػػػة 

يػػػجة لػػػع تكػػػغ تعخفيػػػا مػػػغ قبػػػل فرػػػيغت خخيصػػػة ججيػػػجة كاإلسػػػالمية إلػػػى تقدػػػيسات جج
لمعالع، ككلػجت القزػية الفمدػصيشية كتصػػرت عمػى نحػػ درامػي مػدمغ بحيػث اسػتشدفت 
جدءًا كبيخًا مغ جيػد الشيزة، ك كانت حخكات التحخر ػ إضافة إلى ذلظ ػ تمعب دكرًا 
ؿ حاسػػسًا فػػي تػجيػػو جيػػػػد الشيزػػة. كمػػغ جيػػة أخػػػخػ عػػاش العػػالع اإلسػػالمي خػػػال

العذخيغ تشاقزات جعمػت تػازنػو يأخػح صػيغة اخػتالؿ، مػغ حيػث إنػو لػع يتصػػر نحػػ 
أف يكػف عالسًا تدػده عالقات متػازنة بيغ بمجانو، بل عالقات تصبعيا أساسًا الذخكُط 
الييسشة ذات السدتػيات السختمفػة كىػػ مػا جعػل التشسيػة مصمبػًا أكثػخ تعقيػجًا كمتعارضػًا 

 ختالؿ التي يحيا فييا العالع اإلسالمي بخمتو.بصبيعة الحاؿ مع ضخكؼ اال
لقػج أصػػبح سػؤاؿ الشيزػػة فػي السخحمػػة الثانيػة يعبػػخ فػي كسػػط التحػػالت الججيػػجة التػػي 
مخت بيا السجتسعات اإلسالمية ك مغ مشطػر التصػر في ىػحه العمػـػ كفػي تصبيقاتيػا، 

 كاالستفادة مسا حرل فييا في البمجاف األكربية.
ثَػػع فػػارؽ فػػي نسػػط العالقػػة مػػع الغػػخب )متسػػثاًل فػػي أكربػػا عمػػى كجػػو  فػػي السػػخحمتيغ إًذا

التحجيج( فقج أصبحت أكربا نسػذجػًا لػػجييغ متشاقزػيغ : نسػػذج الشجػاح فػي الشيزػة 
حيػػث "يجب"ػػػ حدػػب الػقيػػجؼ ػ االقتػػجاء بيػػا، كنسػػػذج الييسشػػة االسػػتعسارية حيػػث "ال 

 يسكغ أف تتحقق الشيزة دكف التحخر مشيا". 
حمتيغ أيزػػًا كػػاف ىشػػاؾ كعػػي بالذػػخكط التػػي تعرػػف بالسجتسعػػات السدػػمسة كفػػي السػػخ 

)الجاخمية كالخارجية(، كىي شخكط تغيخت عمى نحػ كبيخ في كال السخحمتيغ. لقج ميج 



 374 

فكػػخ الشيزػػة اإلسػػالمي فػػي السخحمػػة األكلػػى لتصػػػرات الفكػػخ الشيزػػػؼ فػػي مخحمتػػو 
مي إلػػػػى اسػػػػتيعاب تصػػػػػرات الثانيػػػػة، كانتقػػػػل الفكػػػػخ الشيزػػػػػؼ مػػػػغ "التججيػػػػج" اإلسػػػػال

العرػػخ، كلكػػغ ىػػحه السػػخة )السخحمػػة الثانيػػة( لػػع يكػػغ بالزػػخكرة عمػػى أسػػاس السخجعيػػة 
 اإلسالمية. 

ىحا ما يػخاه الػقيػجؼ عمػى أنػو الػاقػع الػحؼ حرػل، كىػػ تفدػيخ ال يمغػي تفدػيخ الشيفػخ 
يػجعع  )كسا أكضحشاه في القدع األكؿ مغ السقاؿ( بل إنو يسكغ القػػؿ إف ىػحا التفدػيخ

 بذكل حاسع تفديخ الشيفخ السحكػر.
لكػػغ الشيفػػػخ الػػػحؼ عقػػب عمػػػى البحػػػث يعػػج أف الػقيػػػجؼ اعتسػػػج عمػػى مشيجيػػػة تاريخيػػػة 
تػػػجرس األشػػػػياء مػػػػغ مشطػػػػػر تػػػػاريخي لػػػػع يدػػػتصع فػػػػي تفاصػػػػيل قخاءتػػػػو التحػػػػخر مػػػػغ 
)معتقجاتػػو الحجاثيػػة(، مسػػا يجعمػػو عػػاجدًا عػػغ الػػتفيع الػػجقيق فػػي قخاءتػػو لمتػػخاث العخبػػي 

المي كنتاج مفكخيو، كقج أفخز ىػحا الػتفيع اإليػجيػلػجي عشػج الػقيػجؼ نطػخة مختمػة اإلس
لمفكخ العخبي كاإلسالمي، حيث قدسو إلػى تػاريخيغ معاصػخ كإصػالحي تقميػجؼ، كىػػ 
مػػا ال يفيػػجنا ػ إف لػػع يكػػغ قػػج أعاقشػػا ػ فػػي معخفػػة البشيػػة التزاريدػػية الفكخيػػة لمعرػػخ 

 الػسيط كما سبقو. 
السشيجي في تعامل الػقيجؼ مع ابػغ خمػجكف كالػحؼ قرػخ شػيادتو  كسا يطيخ القرػر

عمػػى مػػا عخفػػو الغػػخب دكف التعػػخض لمتذػػخيز الخمػػجكني الدػػاعي  -ال كسػػا أراد  -
 الستعادة الفاعمية الحزارية بعج قخكف سبعة مغ الحزارة العخبية كاإلسالمية. 

كػػاره التػػي تقػػػؿ إف كيأخػػح الشيفػػخ ػ محقػػًا ػ عمػػى الػقيػػجؼ فخضػػيتو الستزػػسَّشة فػػي أف
التججيػػػػج الفكػػػػخؼ لمفكػػػػخ العخبػػػػي اإلسػػػػالمي ال يسكػػػػغ أف يعتسػػػػج عمػػػػى التػػػػخاث، كإنسػػػػا 
بتجاكزه، مسػا يعتبػخه الشيفػخ تػجيػًا استئرػاليًا عقائػجيًا تجػاه التػخاث اإلسػالمي، كىػػ مػا 

 يعتبخ بحج ذاتو أساسًا في عػامل إخفاؽ الشيزة اإلسالمية كسا يخاىا الشيفخ.
يخاف المػػحاف عخضػػشاىسا إلخفػػاؽ الشيزػػة فػػي العػػالع اإلسػػالمي يمخرػػاف كيبػػجك التفدػػ

فعميًا التػجيات القائسة اآلف، كال يسكغ ألؼ بحث فػي الشيزػة أف يجػخؼ دكف مشاقذػة 
كتفكيػػظ كإعػػادة تخكيػػب كػػال الشطػػخيتيغ. فمػػّب البحػػث فػػي الشيزػػة يتػقػػف أساسػػًا عمػػى 

سػؤاؿ الشيزػة اآلف ػ كسػا ذكخنػا  شخيقػة نطخنػا ليػحه القزػية كمػقفشػا مشيػا، فقػج أصػبح
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فػي مقجمػػة القدػع األكؿ مػػغ السقػاؿ ػ :"لسػػاذا أخفقػت الشيزػػة?"، كجػػاب الدػػؤاؿ يسػػخ 
 حتسًا عبخ مخاجعة نقاشات مغ ىحا الشػع.

 ػػػػػػػػ
 * كاتب كباحث سػرؼ 

 ػ الكتاب: لساذا أخفقت الشيزة العخبية?
 ػ السؤلف: احسيجة الشيفخ، ودمحم الػقيجؼ

 دار الفكخ ػ دمذق/بيخكتػ الشاشخ: 
  ٕػ الصبعة: األكلى 

====================== 
 البعج الحزاري في االستخاتيجية األمخيكية الججيجة

 )الذبكة اإلسالمية( القاىخة ػ كساؿ حبيب
بعػػج عػػاـ مػػغ أحػػجاث سػػبتسبخ دشػػشت اإلدارة األمخيكيػػة مػػا أشمقػػت عميػػو "اسػػتخاتيجية 

األمخيكية"، كىي كثيقة خصيخة لع يشذػخ نرػيا بالكامػل األمغ القػمي لمػاليات الستحجة 
بالمغػػة العخبيػػة ، لكػػّغ السثقفػػيغ كالسفكػػخيغ العػػخب خاصػػة السرػػخييغ بػػجؤكا فػػي الكتابػػة 
عشيػػا باعتبارىػػا إعالًنػػا إمبخاشػريػػًا ججيػػجًا لمييسشػػة األمخيكيػػة عمػػى العػػالع، كبػػالصبع فػػإف 

البػًا حؿيؿيػًا فػي العالقػات الجكليػة صفحة كاممػة تسثػل انق ٖٔالػثيقة التي تحتػؼ عمى 
حيػػػث تتبشػػػي مػػػا تصمػػػق عميػػػو الحػػػخكب االسػػػتباؾية فػػػي مػاجيػػػة مػػػغ تدػػػسييع الػثيقػػػة 

أؼ الجساعػػػػات كالتشطيسػػػػات التػػػػي تسثػػػػل تيجيػػػػًجا ألمخيكػػػػا، كأيزػػػػًا فػػػػي  -باالرىػػػػابييغ 
مػاجية الجكؿ التي تزعيع أمخيكا في خانة محػر الذخ باعتبارىع قادريغ عمى إنتػاج 

حة غيخ تقميجية يسكغ أف ترل إلى يج ىػحه الجساعػات ، فمػع تعػج مبػادغ االحتػػاء أسم
أك الخدع أك الخدع الستبادؿ صالحة اليـػ في ضل الييسشة السصمقة ألمخيكا عمى العالع 

 ، إنسا الججيج ىػ "الحخب االستباؾية" في مػاجية مغ ييجد حجكدنا .
دكلية أك الخجػع إلػى أركقػة السؤسدػات  كال تحخص الػثيقة الججيجة عمى بشاء تحالفات

األمسية، فيي تؤكػج أنيػا لػغ تشتطػخ الحمفػاء كأنيػا سػتتحخؾ كحػجىا كبسفخدىػا باعتبارىػا 
القػة العطسي الػحيجة في العالع ، كيزع ىحا السبجأ الججيج العالع عمػى أبػػاب فػضػى 

عتسػػج الحػػخب عالسيػػة غيػػخ مدػػبػقة; ذلػػظ ألنػػو يفػػتح البػػاب كاسػػعاً  لمػػجكؿ األخػػخػ أف ت
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االسػػتباؾية فػػي مػاجيػػة أعػػجائيا ، كسػػا أنػػو يعتبػػخ الحػػخب االسػػتباؾية ىػػحه دفعػػا لعػػجكاف 
متػىع كىػ ما ييجد بقػػة تعخيػف القػانػف الػجكلي إلباحػة اسػتخجاـ القػػة فػي حالػة كقػػع 
عػػجكاف فعػػاًل.. كفػػي ىػػحا الدػػياؽ كتػػب كزيػػخ الخارجيػػة الفخندػػي "دكميشيػػظ دك فيمبػػاف" 

أكتػػػػبخ الفائػػػت بعشػػػػاف "العػػػخاؽ: يجػػػب عػػػجـ القفػػػد فػػػػؽ  ٖي األىػػػخاـ مقػػػااًل ىامػػػًا فػػػ
السخاحل" أكضح ؼيو خصخ االستخاتيجية األمخيكية الججيػجة، كقػاؿ: "مػا يػداؿ االسػتقخار 
مصمبػا اسػػتخاتيجيا، كإذا مػا كػػاف نػدع التدػػمح العخاقػي يسثػػل أمػخًا يمػػـد تحؿيقػو ؼيجػػب أف 

افة عػامػػل ججيػجة لمفػضػػى فػػي مشصقػػة يػتع فػػي ضػػخكؼ تعػػدز الشطػاـ الػػجكلي دكف إضػػ
تعاني أصال مغ كجػد مفخط ليحه العػامل كدكف فخض مخاشخ ججيجة لمسػاجيات في 
ىػػػحه السشصقػػػة التػػػي تعػػػاني مػػػغ الذػػػقاقات ، كبالشدػػػبة لفخندػػػا فػػػإف الشطػػػاـ لػػػيذ معشػػػاه 
الزػػػػعف أك العجػػػػد كلكػػػػغ إعسػػػػاؿ اإلرادة ككضػػػػػح الخؤيػػػػة لسرػػػػمحة تدػػػػػية دائسػػػػة 

 لألزمات" .
 
ف االسػػتخاتيجية األمخيكيػػة الججيػػجة تػػخفس أؼ مشافدػػة ليػػا عمػػى السدػػتػػ العدػػكخؼ، إ

فيػػي كحػػجىا فقػػط القػػػة التػػي ال تػػجانييا قػػػة أخػػخػ، كال يجػػب أف تػػجخل أؼ دكلػػة ميسػػا 
كانت في تشافذ عدكخؼ معيا; كلحا فإنيا تشرح دكاًل مثل الرػيغ فػي تحػيػل إنفاقيػا 

 العدكخؼ إلى االقتراد .
ف أؼ اسػتخاتيجية تتزػػسغ جانبػا عدػكخيا كجانبػا ؾيسيػػا مترػال بالػجفاع عػػغ كبػالصبع فػإ

ؾػػيع األمػػة التػػي تزػػع ىػػحه االسػػتخاتيجية، كىػػحا ىػػػ السقرػػػد مسػػا نكتبػػو .. فسػػا ىػػي 
األبعػػاد الؿيسيػػة التػػي تتزػػسشيا الػثيقػػة ? كمػػاىي الؿػػيع التػػي تخاىػػا الػثيقػػة معاديػػة ليػػا 

 كيجب تغييخىا ?
 

 الستخاتيجية الججيجة األبعاد الثقاؼية في ا
تتحػػجث االسػػتخاتيجية الججيػػجة عػػغ ضػػخكرة تكػػخيذ ؾػػيع الحخيػػة كالحفػػاظ عمػػى الكخامػػة 
اإلندانية كالجعاية لؿيع الجيسػقخاشية كالميبخالية االقترادية كالتي تعشػي الدػػؽ السفتػػح 
كالسجتسػػػع السفتػػػػح، كىػػػي ال تدػػػعى لتكػػػخيذ ىػػػحه الؿػػػيع فػػػي السجتسعػػػات الغخبيػػػػة أك 

ية كإنسا تعسل عمى فخضيا فخضًا ػ كبالقػة إذا اقتزى األمخ ػ كلكػغ أيػغ ? فػي السديح
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العػػالع اإلسػػالمي.. فيػػػ العػػالع الػػحؼ يسثػػل تحػػجيًا لمحزػػارة الغخبيػػة كالؿػػيع األمخيكيػػة ، 
كجاء بالشز في الػثيقة "سػؼ تدتخجـ الػاليات الستحجة قػتيا العدكخية كاالقترادية 

خة كالسفتػحػة كسػتفعل كػل مػا فػي كسػعيا لمسحافطػة عمػى لتذجيع ؾياـ السجتسعػات الحػ
كضػػعيا بػصػػفيا القػػػة العطسػػػى الػحيػػجة فػػي العػػالع كالتخكيػػػد عمػػى اسػػتخجاـ السعػنػػػة 
األمخيكية كصشجكؽ الشقج الجكلي كالبشظ الجكلي لكدب معخكة الؿػيع كاألفكػار الستشافدػة 

 ،بسا في ذلظ معخكة مدتقبل العالع اإلسالمي.
العػػالع اإلسػػالمي يسثػػل قمػػب االسػػتخاتيجية األمخيكيػػة الججيػػجة، كاليسػػيغ أؼ أف مدػػتقبل 

األمخيكػػي الحػػاكع يترػػػر أف صػػياغة مدػػتقبل السدػػمسيغ مػػغ ججيػػج ال يسكػػغ أف تػػتع 
الدػػػيصخة عميػػػو إال عبػػػخ الدػػػيصخة عمػػػى األفكػػػار التػػػي يخكنيػػػا سػػػمؽية أك كسػػػا يصمقػػػػف 

مػغ اإلسػالمييغ الػحيغ يكخىػػف كىابية ، كشخح أفكار ججيجة تسشع ضيػر أجياؿ ججيجة 
 أمخيكا كيدعػف لذغ حخب عمييا . 

كمػػغ ثػػع فػػإف مػػا صػػخحت بػػو مدتذػػارة األمػػغ القػػػمي األمخيكػػي "كػنػػجليدا رايػػذ" فػػي 
حػػػار مػػع الفايششذػػاؿ تػػايسد األسػػبػع الساضػػي كقالػػت فييػػا: إف أمخيكػػا ىػػي قػػػة تحخيػػخ 

عشج حجكد ىحا العالع فقػط" .  لمعخاؽ كالعالع اإلسالمي، كإف ىحه القػة يجب أال تتػقف
 كقالت: "ىشاؾ عشاصخ إصالحية في العالع اإلسالمي ندعي لجعسيا"!!

كىػػػحا ىػػػػ نفدػػػو عػػػيغ مػػػا أعمشتػػػو االسػػػتخاتيجية األمخيكيػػػة الججيػػػجة حيػػػث قالػػػت: عميشػػػا 
خػض معخكة مػازية ضج األفكار في العػالع اإلسػالمي ، كىشػا فػشحغ ال نصبػق صػجاـ 

خػل حزػارة كاحػجة ىػي الحزػارة اإلسػالمية، كىػحه السعخكػة الحزارات لكشو صػجاـ دا
 ىي التي ستحجد مريخ مجتسعاتو . 

 
كمػػغ ثػػع فؿػػيع اإلسػػالـ كمدػػتقبل العػػالع اإلسػػالمي كمػػو ىػػػ الػػخأس السصمػػػب فػػي ىػػحه 
السعخكػة التػي بػػجأتيا أمخيكػا مػػغ أفغاندػتاف كفمدػػصيغ كتدػعي لتشفيػػحىا فػي العػػخاؽ، كال 

سؤكج ىشػا أف السعخكػة ليدػت سياسػية كسػا كػاف األمػخ فػي نجرؼ مغ ستقرجه بعج ، كال
الساضي حيث خاض آباؤنا معارؾ تحخيخ مجتسعاتشا مغ االستعسار، كسا أف السعخكػة 
ليدػػت اقترػػادية حيػػث خػػاض آباؤنػػا أيزػػا معػػارؾ لمتحػػخر االقترػػادؼ كاالجتسػػاعي، 

بميع ، كالثقافػة كلكشيا معخكة ثقاؼية السقرػد فييػا عقائػج السدػمسيغ كثقػافتيع بػل كمدػتق
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ىى الجػىخ كالخكح التي تكدب البذػخ ىػػيتيع ككجػػدىع ، كىػى التػي تسػشحيع الصاقػة 
 لمسػاجية كالسجافعة كالسعخكة القادمة ىي معخكة الثقافة كالحزارة اإلسالمية 

================== 
 الحزارات .. حهار أم صخاع

 )الذبكة اإلسالمية( لشجف ػ حافع الكخمي
" عمػػػى تشػػػاكؿ قزػػػية حػػػػار الحزػػػارات ركػػػد العػػػجد ال ججيػػػج مػػػغ مجمػػػة "اإلسػػػالـ اليػػػـػ

كتفاعالتيػػا كأبعادىػػا. إذ يتزػػسغ العػػجد الججيػػج مػػغ ىػػحه السجمػػة الفكخيػػة التػػي ترػػجر 
بالعخبيػػػػػة كاإلنجميديػػػػػة كالفخندػػػػػية عػػػػػغ السشطسػػػػػة اإلسػػػػػالمية لمتخبيػػػػػة كالعمػػػػػـػ كالثقافػػػػػة 

"مرػػػجاؾية حػػػػار الحزػػػارات"،  "إيديدػػػكػ"، دراسػػػة لمػػػجكتػر دمحم عابػػػج الجػػػابخؼ حػػػػؿ
كدراسػة لمػجكتػر عبػج اليػادؼ بػشالػب بعشػػػاف "عالسيػة اإلسػالـ كنػجاؤه لمدػالـ كدعػتػػو 
لمتعػػػاير كاالعتػػػخاؼ بػػػاآلخخ". كسػػػا يذػػػتسل العػػػجد عمػػػى مقػػػاؿ لمػػػجكتػر أحسػػػج عخفػػػات 

 القاضي حػؿ "الحزارات، حػار أـ صخاع? رؤية إسالمية".
" دراس ة لمجكتػر عبج العديػد بػغ عثسػاف التػػيجخؼ بعشػػاف كيتزسغ عجد "اإلسالـ اليـػ

"مفيػػـػ التشػػػيخ فػػػي الترػػّػر اإلسػػالمي"، بيشسػػػا يدػػتعخض الػػجكتػر مفيػػػج الديػػجؼ فػػػي 
 العجد الججيج "اإلسالـ في الريغ: انبعاث الحاضخ كآفاؽ السدتقبل".

 كعالجػػت افتتاحيػػة العػػجد مػضػػػػع "ترػػحيح صػػػرة اإلسػػالـ"، كجػػػاء فييػػا: "لقػػج َتَداَيػػػجَ 
ااِلقتشاع في ىحه السخحمة، بأف صػرة اإلسالـ في الغخب، ال تعكػذ حقػائق ىػحا الػجيغ 
ُد  الحشيف، كال تعّبخ عػغ مبادئػو الدػسحة، كال تبػخز خرائرػو كمقّػماتػو كؾيسػو. كَتَتعػجَّ
األسػػباب التػػي أّدت إلػػػى ىػػحا الزػػخب مػػػغ التذػػػيو لرػػػرة اإلسػػػالـ فػػي السجتسعػػػات 

 ات، الخسسية كالذعبية كاإلعالمية كاألكاديسية.الغخبية، عمى مختمف السدتػي
كلكغ مغ أىّع ىحه األسباب ما يعػد مرػجُره إلػى العػامػل السحميػة التػي تتسثَّػل أساسػًا، 
فػي السخمفػات التاريخيػة التػي َتَخاَكَسػت عبػخ العرػػر لتحجػب بكثافتيػا حقػائَق األشػػياء 

اإلنداف في العرػر جسيعػًا،  عغ العقل الغخبي في أكبخ عسميٍة لتدييف التاريخ عخفيا
مسػػػا نذػػػأ عشػػػو تحخيػػػٌف بػػػالغ اإلفػػػخاط لمسفػػػاـيع كالترػػػّػرات عػػػغ اإلسػػػالـ ديشػػػًا كثقافػػػًة 
كحزػػارًة كتاريخػػًا كأمػػًة، كمسػػا أّدػ إلػػى إقامػػة حػػػاجد عاليػػة حالػػت، كال تػػداؿ تحػػػؿ، 
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دكف التعػػّخؼ عمػػى اإلسػػالـ كالػقػػػؼ عمػػى حقائقػػو، كاإلشػػالع الحػػخ عمػػى جػانػػب مػػغ 
 تو كمطاىخ مغ حزارتو".ثقاف

ر عبػػخ معػػارؾ فكخيػػة  كتزػيف االفتتاحيػػة: "عمػػى الػػخغع مػػغ أف العقػػل الغخبػػي قػػج تحػػخَّ
متػاصمة، مغ ركاسب عجيجة كانت تقّيج انصالقو نحػ آفاؽ السعخفة، كتحػؿ بيشو كبيغ 
ااِلستشارة بأنػار الفكخ كالعمع، فإنو ضل مكػبَّاًل بأصػفاد مػغ مخمفػات العرػػر الػسػصى 

طمسػػة التػػي عاشػػتيا أكركبػػا فػػي زمػػغ كػػاف العػػالع اإلسػػالمّي خالليػػا يعػػير فػػي ضػػل الس
ازدىار الحزارة اإلسالمية كتػألق العقػل اإلسػالمي، عمػى مدػتػػ رؤيتػو إلػى اإلسػالـ 

 في كل أبعاده، كإلى اإلبجاع اإلسالمي في جسيع آماده".
لسي ألقصػار العػالع كتقػؿ االفتتاحية إنػو مػع مػّخ الدػشيغ كبػدكغ عرػخ االسػتعسار العػا

اإلسالمي في أكؿ صجمٍة حزاريٍة تعيذيا األمة اإلسػالمية مشػح غػدك السغػػؿ لمذػخؽ 
اإلسػالمي فػي مشترػف القػخف الدػابع اليجػػخؼ، َتَزػاَفَخت عػامػل كثيػخة كػاف ليػا أقػػػػ 
التأثيخ في تعسيق اليػة الثقاؼية الفاصمة بيغ الغخب كبيغ العالع اإلسػالمي، كفػي خمػق 

ية كالعجاء ضج اإلسػالـ كالسدػمسيغ أخػحت فػي التزػخع كالتػّسػع حالٍة دائ سٍة مغ الكخـا
كاالنتذار، حتى بمغت حّجا أقرى في اإلساءة إلى اإلسالـ عغ تخصيط كتجبيخ، كفػي 
اإلضػػػخار بسرػػػالح العػػػالع اإلسػػػالمي فػػػي دأب كإصػػػخار، تذػػػػييًا لرػػػػرتو، كتحخيفػػػًا 

 تو مع السجتسعات الغخبية، برػرة عامة.لحؿيقتو، كتدييفًا إلرادتو، كإفدادًا لعالقا
كجػػاء فػػي االفتتاحيػػة "بالتأمػػل فػػي أبعػػاد ضػػاىخة محاربػػة اإلسػػالـ كتذػػػيو صػػػرتو التػػي 
، كمغ خالؿ رؤية ثاؾبػة إلػى عسػق األسػباب التػي  تدػد الغخب حاليًا عمى كجو العسـػ

يػة كالعػجاء ضػج اإلسػالـ كالسدػمسيغ، نجػج أف ثّسػ ة أسػبابًا تداعج في تأجيج حالة الكخـا
تعػد إلى كاقع العالع اإلسالمي في تعقيجاتو كتذعباتو، األمخ الػحؼ يجػػز معػو القػػؿ، 
إف ترػػػحيح صػػػػرة اإلسػػػالـ فػػػي الغػػػخب يبػػػجأ مػػػغ تخشػػػيج أحػػػػاؿ العػػػالع اإلسػػػػالمي، 
كتحدػػيغ ضػػخكؼ الحيػػاة العامػػة فػػي مختمػػف مخافقيػػا كفػػي شػػتى مجاالتيػػا، بسػػا يختقػػي 

كيػػػؤدؼ إلػػػى التقػػجـ فػػػي السيػػػاديغ جسيعػػػًا، كبسػػػا يقػػػػؼ  بسدػػتػػ حيػػػاة الفػػػخد كالسجتسػػػع،
الكيػػػاف اإلسػػػالميَّ كيخسػػػخ قػاعػػػج البشػػػاء الحزػػػارؼ الذػػػامخ الػػػحؼ ىػػػػ ىػػػجٌؼ مذػػػتخؾ 

 تجتسع حػلو اإلرادة اإلسالمية الجساعية".
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كاسػػػتصخدت: "مػػػغ اإلنرػػػاؼ كمػػػغ بػػػاب الشقػػػج الػػػحاتي، نقػػػػؿ إف صػػػػرة اإلسػػػالـ فػػػي 
، مػػا لػػع يقػػع السدػػمسػف بترػػحيح صػػػرتيع فػػي الغػػخب، سػػتطل غيػػخ كاضػػحة القدػػسات

الػػػجاخل بالعسػػػل الشػػػافع لمشػػػاس كالػػػحؼ يسكػػػث فػػػي األرض، كبتعػػػجيل أكضػػػاعيع، عمػػػى 
السدتػيات جسيعًا، في ضػء تعاليع اإلسالـ الدسحة كؾيسو الكخيسة، كبسػا يتشاسػب مػع 
متصمبػػػات العرػػػخ كمدػػػتججاتو، كبإقامػػػة عالقػػػاتيع ؼيسػػػا بيػػػشيع عمػػػى قػاعػػػج التزػػػامغ 

إلسالمي، كبتعديد أكاصخ التالقػي كالتقػارب كالتكامػل كالتعػاكف عمػى األصػعجة كمِّيػا، ا
كبسحػ دكاعي التشازع كااِلخػتالؼ الػحؼ ُيفزػي إلػى تذػتيت الجيػػد كتسديػق الرػفػؼ 
كفػػتح األبػػػاب أمػػاـ اختػػخاؽ األجشبػػي السعػػادؼ ليػػع إلػػى دكاخميػػع ; كمػػا لػػع يبػػادر ُأكلػػػ 

السجتسعػات اإلسػالمية كافػة، كػلّّ مػغ مػقػع مدػؤكليتو، العـد مغ القائسيغ عمى شؤكف 
إلػػػى الػػػجفع بسدػػػيخة الحيػػػاة نحػػػػ االتجػػػاه الرػػػحيح، عمػػػى الشحػػػػ الػػػحؼ يديػػػل األسػػػباب 
السؤديػػة إلػػى القرػػػر كالزػػعف فػػي الكيػػاف اإلسػػالمي، كُيفزػػي إلػػى تصييػػخ السجتسػػع 

 .مسا يتعارض مع شخكط الحياة التي جاء بيا اإلسالـ رحسًة لمشاس كافة"
" أف ترػػحيح صػػػرة اإلسػػالـ ىػػػ عسميػػٌة مخكبػػٌة متخابصػػة  كأكػػجت مجمػػة "اإلسػػالـ اليػػـػ
الحمقات، َيَتَجاَخُل فييا العسل عمى الرعيج السحمػي كاإلقميسػي، كالتحػّخؾ عمػى الرػعيج 
الػػػجكلي، كال سػػػبيل إلػػػى الفرػػػل بػػػيغ ااِلتجػػػاىيغ المػػػحيغ يشبغػػػي أف يدػػػيخا فػػػي خصػػػيغ 

ىػحا اليػجؼ الدػامي الشبيػل الػحؼ إذا تحقَّػق زالػت الػجكافع متػازييغ، كصػاًل إلى تحقيق 
كالجكاعي التي تتدبَّب في تذػيو صػرة اإلسالـ، عمى جسيػع السدػتػيات، كانتفػت تبعػًا 
رات التػػي تذػجع عمػى اإلسػاءة إلػػى اإلسػالـ بصخيقػة أك بػأخخػ، كإلػػى  لػحلظ، كػلُّ السبػخِّ

 أك بآخخ. اإلضخار بالسرالح العميا لمعالع اإلسالمي، بأسمػب
كتذيخ السجمة في افتتاحيتيا إلى مدؤكلية الشخػب العمسيػة كالفكخيػة كالثقاؼيػة فػي العػالع 
اإلسالمي في العسل في ىػحا ااِلتجػاه، مؤكػجة أنيػا َتَتَزػاَعف فػي ىػحه السخحمػة الجؾيقػة 
التػػي يسػػّخ بيػػا العػػالع مػػغ جػػخاء اخػػتالط السفػػاـيع كقمبيػػا، كتدييػػف الحقػػائق كتجليدػػيا، 

ية كالعجاء كاإلساءة إلى الجيغ الحق، كفقػًا لسقتزػيات السشيػاج  كتراعج مػجات الكخـا
 الخشيج، كاعتسادًا عمى األساليب الشاجعة السفيجة، كالػسائل الشافعة السججية.

================= 
 إشكالية العرخنة في تحجيث الشعم اإلسالمية  
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 )الذبكة اإلسالمية( دمذق ػ عبج الخحسغ الحاج
مبجأ التحجيث ال يتعارض مع مبجأ التسدظ باألصػؿ، كاألخػح بسبػجأ التججيػج أك  ػ قبػؿ

 اإلصالح ال يتعارض مع مبجأ األصالة كالقجـ.
ػ قزية التحجيث لمشطع االقترادية يشبغي أف تدبقيا حمػؿ جحرية في مشيجية أك لشقل 

 بخمجة العقل اإلسالمي.
 خ مسا يالحطو اإلنداف العادؼ.ػ غشى الشرػص أمخ يالحطو السجتيج كالفؿيو أكث

ػ حاجات السجتيػج إلػى العمػـػ العرػخية إنسػا ىػي حاجػات مدػاعجة فػي فيػع الػقػائع ال 
 في أخح األحكاـ.

نذأ مرػصمح الػشطع االقترػادية حػجيثًا بدػبب اسػتقاللية العمػـػ الدياسػية كاالجتساعيػة 
السبػػػػادغ الكميػػػػة  كاالقترػػػػادية كاإلداريػػػػة. كالسػػػػخاد بػػػػحلظ أمػػػػخاف: األمػػػػخ األكؿ: جانػػػػب

كاألسذ كالفمدفات التي يقـػ عمييا كل نطاـ مخاعية الشطػخة إلػى اإلندػاف كمػقعػو مػغ 
الحيػاة، اإلندػػاف فػػي إشػاره االجتسػػاعي كالدياسػػي كالفػػخدؼ، كالغايػات التػػي تدػػسػ ىػػحه 
الػػشطع إلػػى تحؿيقيػػا، كالسشػػاىج التػػي تقػػـػ عمييػػا كالسرػػادر التػػي تدػػتقى مشيػػا مادتيػػا. 

 ثاني: جانب التذخيعات كالتفريالت الجدئية.كالجانب ال
كمسػا ال شػظ ؼيػو أف اإلسػػالـ تشػاكؿ ىػحه الػػشطع مػغ خػالؿ ىػػحيغ األمػخيغ معػًا مفدػػحًا 
السجػػػػػاؿ أمػػػػػاـ عقػػػػػػؿ السجتيػػػػػجيغ كثقافػػػػػاتيع السعاصػػػػػخة ليػػػػػع كػػػػػي يجتيػػػػػجكا لشػػػػػا فػػػػػي 
التفريالت، كلحا صح أف نرف ىحه الػشطع بكػنيػا "إسػالمية" لكػػف نرػػص الػػحي 

ت أصػليا كمبادئيػا الكميػة كتفرػيالتيا عمػى كجػو يعصػي الػشز مخكنػة االجتيػاد رسس
 ·مسغ ىػ أىل لتحسل ىحه السدؤكلية

ىحا الكالـ افتػتح بػو الػجكتػر دمحم السعترػع بػاّلل البغػجادؼ )السحقػق المبشػاني السعػخكؼ 
لكتػػػب التػػػخاث( محاضػػػختو حػػػػؿ )الػػػشطع اإلسػػػالمية كإشػػػكالية العرػػػخنة( بػػػجعػة مػػػغ 

 تجػ لمتعخيف باإلسالـ كالحػار بيغ الثقافات" في بيخكت. "السش
كأضػػاؼ البغػػجادؼ إف مرػػصمح الحجاثػػة مػػغ السرػػصمحات التػػي فييػػا إغػػخاء إلييامػػو 
التجػػػجد كالتصػػػػػيخ ألنػػػو دخػػػػل مشطػماتشػػػا الفكخيػػػػة ضػػػسغ ثشائيػػػػة حػػػادة جػػػػجًا إلػػػى حػػػػج 

زػاد بحيػث التشاقس; بحيث إف األخػح بأحػج االصػصالحيغ محػتع لتػخؾ اآلخػخ، أك الت
أف الجسػػػع بيشيسػػػا مستشػػػع. فالسرػػػصمحاف متسسػػػاف لبعزػػػيسا بحيػػػث ال يشفكػػػاف، فقبػػػػؿ 
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مبػػػػجأ الحجاثػػػػة ال يتعػػػػارض مػػػػع مبػػػػجأ التسدػػػػظ باألصػػػػػؿ، كاألخػػػػح بسبػػػػجأ التججيػػػػج أك 
 اإلصالح ال يتعارض مع مبجأ األصالة كالقجـ.

مػغ الثالػث إف الشطػخة التػؼيؿيػة انصمقػت لتبحػث عػغ ثالػث كبػجيل مشاسػب لمعرػخ، أك 
لتبحث عغ حاالت مغ االندجاـ بػيغ األمػخيغ حيػث ال تعػارض كال تزػاد كال تشػاقس 
كإف اختمفػت الحمػػػؿ السصخكحػة التػػي قامػت عمييػػا كػل تمػػظ التػؼيقػات. كلكػػغ السذػػكمة 
تبقى ػ حدب البغجادؼ ػ فػي الحجاثػة نفدػيا; ىػل ىػي حجاثػة أصػمية بشػاءة إبجاعيػة، أـ 

س عػغ تقميػػج القػػجيع بتقميػػج الججيػج الستسثػػل فػػي حزػػارات حجاثػة تقميجيػػة ججيػػجة تدػػتعي
 أخخػ.

تعّخض البغجادؼ لمسذكالت الشاجسة عػغ قزػية التحػجيث السشذػػد لشطسشػا اإلسػالمية، 
كالتي تجمت فػي ترػػيخه لحجػع السذػكمة سػػاء عمػى صػعيج اآلليػات كالتقشيػات الفكخيػة 

ع كالحيػػخة التػػي انتابػػت أك بدػػبب التدػػصيح لمعقػػل العخبػػي كاإلسػػالمي أك بدػػبب الزػػيا
عقػلشػػا بحيػػث شخحػػت شػػعارات كثيػػخة إلعػػادة بشػػاء بيتشػػا الػػجاخمي، أك بدػػبب الرػػخاع 
السحتجـ بيغ تيار ُيَذْخعغ الػاقع كتيار يػقعغ الذخيعة تحت ما أشمق عميو فقو الػاقػع، 
أك بدػػبب إنشػػا ػ كأنػػاس نشتسػػي إلػػى مدػػسى العقػػل اإلسػػالمي ػ نشصمػػق مػػغ مقػػػلتيغ 

لسقػلػة األكلػػى بػأف اإلسػػالـ رسػع السبػادغ الكميػػة كتػخؾ لكػػل عرػخ تحجيػػج خصيػختيغ: ا
الصخائػػق كالػسػػائل كاألسػػاليب بسػػا ال يختمػػف معيػػا، أك ػ السقػلػػة الثانيػػة ػ الشرػػػص 
متشاـيػػػػة كالػقػػػػائع غيػػػػخ متشاـيػػػػة كىػػػػي مذػػػػكمة أصػػػػػلية أقحسػػػػت فػػػػي غيػػػػخ ميػػػػجانيا. 

شصػػػق التبخيػػػخ لسػػػا حػػػجث، باإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػظ كقػػػع العقػػػل العخبػػػي كاإلسػػػالمي فػػػي م
كمشصق االنتطار لسا لع يقع! بدبب الذعػر اّلالكاعي في داخمشػا الػحؼ يػجعػنا لاللتػداـ 
بالجكنية لمفكخ الغخبي. كل ىحه األسباب السحكػرة ترػر لشا حجع السذػكالت الشاجسػة 
عػػغ قزػػية التحػػجيث السشذػػػد لشطسشػػا اإلسػػالمية التػػي يشبغػػي أف تدػػبقيا حمػػػؿ جحريػػة 

 ية أك مشيجية أك لشقل بخمجة العقل اإلسالمي.في بش
كرأػ البغػجادؼ أف قزػػية التحػػجيث لمػػشطع االقترػادية يشبغػػي أف تدػػبقيا حمػػػؿ جحريػػة 

 في مشيجية أك لشقل بخمجة العقل اإلسالمي. مؤكجًا أف تمظ الحمػؿ تعتسج عمى:
عمػػى  ضػػبط العالقػػة بػػيغ العقػػل كالػػشز لخسػػع الػػجكر الػػحؼ يشبغػػي أف يمعبػػو العقػػل -ٔ

 حدب محجدات الذخع .
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إدراؾ الفخؽ بيغ االجتياد الفقيي كدعاكػ فتح باب االجتياد التي تتصخؽ بالجرجة  -ٕ
 األكلى لالجتياد الفكخؼ أك العقمي.

اإلدراؾ التاـ أف الشرػص نفدػيا أك الػػحي حػجد الػجكر الػحؼ يمعبػو العقػل كرسػع  -ٖ
ع نفدػػػو، فقالػػػت لشػػػا ىػػػحه لػػػو شخائػػػق التعامػػػل مػػػع الػاقػػػع كمػػػع الشرػػػػص نفدػػػيا كمػػػ

الشرػػػػص صػػػخاحة )إنػػػا جعمشػػػاه قخآنػػػًا عخبيػػػًا لعمكػػػع تعقمػػػػف(، )قػػػل انطػػػخكا مػػػاذا فػػػي 
الدػساكات كاألرض(... الػخ. كتدػاءؿ البغػػجادؼ: مػاذا فػي السػػشيج غيػخ ىػحه السفػػخدات 
السؤصمة لو العقل، التفكػخ، الشطػخ، االسػتشباط، االجتسػاع، البخىشػة، االسػتجالؿ? ...ثػع 

مػػغ مخاتػػب السعخفػػة مػػغ حػػق كيقػػيغ كعمػػع كضػػغ كجيػػل أف كػػل دعػػػػ إلزاحػػة مػػا ؼيػػو 
كإراحػػة العقػػل كادعػػاء أف القمػػػب ىػػػ األسػػاس ال العقػػل إنسػػػا ىػػػ مرػػادرة لمشرػػػػص 

 كتعصيل ليا كَنرَخنة ليحا الجيغ!
إف ذركة الحزارة اإلسالمية متسثمة فػي عيػج الخسػػؿ صػمػات هللا كسػالمو عميػو، كإف 

حطػو السجتيػج كالفؿيػو أكثػخ مسػا يالحطػو اإلندػاف العػػادؼ أك غشػى الشرػػص أمػخ يال
الداذج، كإذا كانت الػقػائع متشاـيػة كسػا يػجعي الػبعس فػإف الشرػػص إف أخػحت مػع 
سػػػػبق مػػػػجلػالتيا كشخائػػػػق اسػػػػتثسار السعػػػػاني فييػػػػا فػػػػي مشصػقيػػػػا كمفاـيسيػػػػا كحؿيقتيػػػػا 

ع ال متشاـيػػة. كإف أخػػحت الشرػػػص بيػػحه الػػجالالت ال شػػظ أنيػػا كالػقػػائ ···كمجازىػػا
كلحا فإف مرجر الشطع اإلسالمية ىػ مرجر كاؼ شاؼ كاؼ; كحاجات السجتيج إلى 
العمػػػـػ العرػػػخية إنسػػػا ىػػػي حاجػػػات مدػػػاعجة فػػػي فيػػػع الػقػػػائع ال فػػػي أخػػػح األحكػػػاـ 
كالسدتججات السزافة إلى العمـػ إنسا ىػػ ثػخاء مػغ كفػة العقػل يػسػع آفاقػو فػي دراسػة 

ة كالعسق. أما الّشز فذأف آخخ كعسػل آخػخ كعقػل آخػخ. الػاقع التاريخي كيكدبو الجق
يفيع ىحا مغ يجرؾ الرمة بػيغ األحكػاـ الذػخعية التػي ىػي خصػاب هللا تعػالى كالػقػائع 

 التي ىي مشاط تمظ األحكاـ مغ أسباب كشخكط كمػانع كعمل كمرالح .
ىػػػحا كبػػػالخغع مػػػػغ أف محاضػػػخة البغػػػػجادؼ كانػػػت يفتػػػخض أف تتشػػػػاكؿ "تحػػػجيث الػػػػشطع 

قترػػػػػادية" إال أف السحاضػػػػػخ كسػػػػػا يبػػػػػجك كجػػػػػج مػػػػػغ مػقعو،كستخرػػػػػز بالذػػػػػخيعة اال
 اإلسالمية، أنو مغ األججػ الحجيث عغ العمة في قزية "التحجيث" نفديا. 

================= 
 الحزارة اإلسالمية األععم تأثيًخا في أسبانيا
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 )الذبكة اإلسالمية( لشجف ػ حافع الكخمي
انػيال كػػريتد جارسػيا" أف الحزػارة اإلسػالمية كالعخبيػة أكجت السدتذخقة األسػبانية "مػ

كانت أكثػخ الحزػارات تػأثيًخا فػي أسػبانيا ، حيػث عػاش السدػمسػف ىشػاؾ ثسانيػة قػخكف 
تخكػػػا خالليػػا تخاثػػا ثقافػػػّيا  -مػػغ القػػخف الثػػامغ اليجػػخؼ حتػػى القػػخف الخػػامذ عذػػخ  -

كالسدػػمسيغ مػػغ  كحزػػارّيا ضػػخًسا جعػػل مػػغ أسػػبانيا الجدػػخ الػػحؼ يرػػل بػػيغ العػػخب
ناحية كأكركبا مغ ناحية أخخػ ، كاشتيخ مغ العمساء السدمسيغ فػي األنػجلذ ابػغ سػيشا 

 كابغ رشج كابغ فخناس كابغ زىيخ الحؼ مازالت عائمتو مػجػدة حتى اآلف . 
كأضػػػػػافت الػػػػػجكتػرة مػػػػػانػيال، الحاصػػػػػمة عمػػػػػى الػػػػػجكتػراة فػػػػػي فقػػػػػو المغػػػػػات الدػػػػػامية 

أف تػػأثيخ العػػخب كالسدػػمسيغ فػػي أسػػبانيا امتػػج إلػػى كالستخررػػة فػػي التػػخاث العخبػػي: 
الحيػػاة التجاريػػة فػػي أسػػبانيا ، حيػػث أسدػػػا السػػػانئ البحخيػػة كالبخيػػة ، كبشػػػا السشػػارات 
كالخانات التي تذبو الفشادؽ حاليا ، كسا كضعػا القػػانيغ التػي تػشطع العسػل التجػارؼ ، 

 كأكركبا .  عمى تشذيط التبادؿ التجارؼ بيغ الذخؽ  -أيزا  -كعسمػا 
كأشارت مانػيال جارسيا في حػار مع مجمة " السخأة اليػـػ " اإلماراتيػة إلػى أف األسػباف 
يشطخكف إلى التخاث العخبي كاإلسالمي أياـ األنجلذ كجدء مػغ تػاريخ أسػبانيا ، كىشػاؾ 

آالؼ كمسة ذات أصػؿ عخبية في المغة األسبانية ، كتػجػج مػجف كعذػائخ كعػائالت  ٙ
عامػا مػغ اآلف سػيكػف لمسدػمسيغ حزػػًرا قػّيػا  ٕٓيػة ، كسػا أنػو بعػج ذات أصػػؿ عخب

فػػي أسػػبانيا خاصػػة فػػي غخناشػػة كالعجيػػج مػػغ السػػجف مثػػل مجريػػج التػػي أصػػبحت مميئػػة 
 بالسداجج كالسجارس العخبية كالسقابخ الخاصة بالسدمسيغ . 

كأكضػػػػحت جارسػػػػيا: أنػػػػو يػجػػػػج فػػػػي أسػػػػبانيا حتػػػػى اآلف الكثيػػػػخ مػػػػغ التػػػػخاث العخبػػػػي 
سالمي ، خاصة في مجيشة قخشبة ، كمغ أبخز معالع ىحا التخاث قرخ الحسخاء في اإل

غخناشة ، كسا تػجج آثار أخخػ مختمفػة كتػخاث فكػخؼ كعمسػي كمػسػيقي ، إضػافة إلػى 
قدػػػًسا لمجراسػػػات  ٕ٘أف الحزػػػارة العخبيػػػة كاإلسػػػالمية تػػػجرس فػػػي السػػػجارس ، كيػجػػػج 

 العخبية كاإلسالمية في جامعات أسبانيا . 
ككذفت عغ أف العجيج مغ السثقفيغ األسباف يذػاركػف نطػخائيع العػخب فػي الشطػخ إلػى 
األنػػػجلذ عمػػػى أنيػػػا الفػػػخدكس السفقػػػػد، نطػػػًخا لسػػػا تحقػػػق مػػػغ إنجػػػازات فػػػي مختمػػػػف 

 السجاالت خالؿ فتخة حكع السدمسيغ كالعخب.
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================ 
 الثقافة اإلسالمية .. نبخاس األمة في التسيد الحزاري 

يع بغ ناصخ الحسػد -كة اإلسالمية( الخياض)الذب  د. إبخـا
ال ريػػب أف كػػل أمػػة تعتػػد بحزػػاراتيا التػػي ىػػي عشػػػاف تقػػجميا كرقييػػا، كإنسػػا تدػػتسج 
األمة اإلسالمية ىحا التسيد الحزارؼ مغ خالؿ معػالع ثقافتيػا اإلسػالمية، فيػي مثابػة 

ال سػيسا  -ىحه الحياة  األفكار كالترػرات التي يبشي اإلنداف السدمع عمييا كجػده في
كأف الثقافة اإلسالمية تدتسج تمػظ الػخؤػ كاألفكػار مػغ مرػجريغ أساسػيغ ميسػيغ ىسػا: 
الكتػػػاب كالدػػػشة ، ثػػػع يػػػأتي بعػػػج ذلػػػظ مػػػا لألمػػػة مػػػغ تػػػخاث كتقػػػجيخات، إضػػػافة إلػػػى مػػػا 

 استفادتو مغ تجارب األمع األخخػ مسا ال يتعارض مع تعاليع الجيغ اإلسالمي.
بيحا التػاصل يزسغ ليا تقػيع ثقافتيػا الحاتيػة كأصػالتيا عمػى مدػتػػ  كإف التداـ األمة

 األفخاد كالجساعات.
ككمسا ابتعجت األمة عغ تمظ السرادر األساسية، أك أخمت بذيء مشو ال يسكغ لألمة 

إذا ىػػي فقػػجت شػػيئًا مػػغ ؾيسيػػا كأخالقيػػا اإلسػػالمية، أك  -أف تثبػػت كجػدىػػا الحؿيقػػي 
 ىحه الحياة. تشاست لغتيا كتاريخيا في

كإذا أردنػػا البحػػث عػػغ أىػػع األسػػباب التػػي تحػػػؿ دكف تسيػػد األمػػة فػػي حزػػاراتيا فػػي 
العرخ الحاضخ لتبػيغ لشػا أف مػغ أىػع ذلػظ تػجخل عػجد مػغ الخكافػج األجشبيػة فػي بشػاء 

 السجتسع اإلسالمي، ما يصفئ شعمة التسيد كالؿيادة في تمظ الحزارة.
مييسشػًا عمػػى مػػا سػػبقو مػػغ األديػػاف،  -حسػػج هلل كال -كمعمػـػ أف الػػجيغ اإلسػػالمي جػػاء 

كليػػػحه الييسشػػػة صػػػمة كثيقػػػة بسدػػػألة التسيػػػد التػػػي يشذػػػجىا السجتسػػػع اإلسػػػالمي، الػػػحؼ 
يػػخفس أف يكػػػف تابعػػًا لغيػػخه أك مقمػػجًا أك مقتبدػػًا مػػغ حزػػارة أخػػخػ فيػػحه األمػػػر إف 

 لثاؾبة.كججت، فسا ىي الستسات ألصػؿ التسيد القائسة كركحو الدائجة كمشاىجو ا
فالسػأمػؿ ليػحه الحزػػارة اإلسػالمية فػػي الحػاؿ كالسدػتقبل أف تكػػػف ذات ؾيػادة مدػػتقمة 
بشفدػػيا، كمدػػتسجة تعاليسيػػا مػػغ القػػخآف كالدػػشة إذا ىػػي أرادت التسيػػد الحؿيقػػي ، كعمػػى 
غيخىػػػػا مػػػػغ الحزػػػػارات أف تشزػػػػع إلػػػػى مخكػػػػب الؿيػػػػادة كالتػجيػػػػو، لتكػػػػػف حزػػػػاراتشا 

كحػػق ليػػا ذلػػظ مػػا دامػػت ثابتػػة كراسػػخة عمػػى قػاعػػجىا اإلسػػالمية فػػي مقجمػػة الخكػػب ، 
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األصػػػلية لػػع تتغيػػخ أك تتبػػجؿ، إذ كيػػف يميػػق بثقافػػة تشتدػػب إلػػى ىػػحا األصػػل السشيػػع 
 كالخكغ الخشيج كتكػف في مػقع االقتباس كالتقميج?!

كتأكيػًجا ليػحا السعشػى يقػػؿ هللا تعػالى فػػي محكػع التشديػل : )كأندلشػا إليػظ الكتػاب بػػالحق 
لسػػا بػػيغ يجيػػو مػػغ الكتػػاب كمييسشػػُا عميػػو، فػػاحكع بيػػشيع بسػػا أنػػدؿ هللا كال تتبػػع مرػػجقًا 

أىػاءىع عسا جاءؾ مغ الحق. لكلٍّ جعمشا مشكع شخعة كمشياجػًا. كلػػ شػاء هللا لجعمكػع 
أمة كاحجة كلكغ ليبمػكع في ما آتاكع فاستبقػا الخيخات إلى هللا مخجعكع جسعيػًا فيشبػئكع 

 بسا كشتع ؼيو تختمفػف(.
ىكػػحا يبػػيغ هللا تعػػالى الخيخيػػة التػػي تسيػػدت بيػػا ىػػحه األمػػة مػػغ خػػالؿ كتابيػػا كالتحػػاكع 
إليػػػو كنبػػػح األىػػػػاء السزػػػممة خذػػػية الفتشػػػة كالتفكػػػظ كاالضػػػصخاب فػػػالحق كاحػػػج كشػػػخؽ 

كالبعػج عػغ اليػجػ مػغ  -الزالؿ متعجدة، كركػف كثيػخ مػغ الشػاس إلػى سػمصاف اليػػػ 
مػػػا ذاؾ إال بدػػػبب الجيػػػػل  -الحاضػػػخ أىػػػع معػقػػػات التسيػػػد الحزػػػارؼ فػػػي العرػػػخ

بسقاصػػج التذػػخيع اإلليػػي حتػػى جمػػب أكلئػػظ ألمػػتيع شػػيئًا مػػغ تػابػػع الػػحؿ كاالنكدػػار، 
ككصػػفيع بالفدػػػق فػػػي قػلػػػو سػػػبحانو فػػػي سػػياؽ تمػػػظ اآليػػػات : )كإف كثيػػػًخا مػػػغ الشػػػاس 

 .ٜٗلفاسقػف( السائجة 
لسخمػقات بيػحا العقػل كإذا كاف هللا سبحانو كتعالى قج ميد ىحا اإلنداف عغ غيخه مغ ا

البذخؼ الحؼ يعخؼ بو الحق كالباشل، كالخيخ كالذخ فإف ىحا العقل يحتاج إلى الغحاء 
السشاسػػػب حتػػػى يعصػػػي كضيفتػػػو عمػػػى الػجػػػو األكسػػػل، كىػػػحا الغػػػحاء يدػػػتسج مػػػغ الؿػػػيع 
الحؿيؿيػػػػة لثقافتشػػػػا اإلسػػػػالمية، كأصػػػػػليا السباركػػػػة، ليػػػػشعكذ أثػػػػخ ذلػػػػظ عمػػػػى التسيػػػػد 

مػػػة ككاقػػػع حياتيػػػا العسميػػػة، ؼيكػػػػف السجتسػػػع مجتسعػػػًا تدػػػػده ركح الحزػػػارؼ ليػػػحه األ
السحبة كالتعاكف كالؿيع الفاضمة، كتمظ خرػصية لثقافتشا اإلسالمية، كيشبغي أف يػجػج 
ىػػػحا التسيػػػد كتمػػػظ الخرػصػػػية فػػػي كػػػل كقػػػت فػػػال تحػػػجد بدمػػػاف معػػػيغ ; ألف رسػػػالة 

كعامػل الثقافػػة اإلسػػالمية اإلسػالـ رسػػالة خالػجة إلػػى أف يػػخث هللا األرض كمػغ عمييػػا، 
عامػل ميػػع جػػجًا فػػي رسػػع السػػشيج الدػػميع لحزػػارة األمػػة، ألنيػػا قمبيػػا الشػػابس كلباسػػيا 

 السشيع الحؼ يحسييا مغ زيف كضالؿ الحزارة الغخبية.
كمغ ىشا نجرؾ أف الثقافة الحؿيؿية التي ليا أثخ فػي بشػاء حزػارة األمػة ثقافػة كاحػجة ، 

دػتسج رسػالتيا مػغ الػػحي اإلليػي كفييػا سػعادة البذػخ، كمػا كىي الثقافة الخبانيػة التػي ت
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كسػػا ىػػػ الحػػاؿ فػػي  -عػػجاىا فيػػي مػػغ الجاىميػػة األكلػػى التػػي ىسيػػا الشيػػب كاالسػػتعسار
االسػػػػتعسار الغخبػػػػي الػػػػحؼ مػػػػغ أىػػػػع أىجافػػػػو: زعدعػػػػة العقيػػػػجة الرػػػػحيحة فػػػػي نفػػػػػس 

، كزعدعتيػػػا السدػػػمسيغ، إدراكػػػًا مشػػػو أف التسدػػػظ بالعقيػػػجة سػػػبب بشػػػاء األمػػػة السدػػػمسة 
 كتحصيسيا في نفػس سبب لتجميخىا.

كالػاقػػػع اليػػػـػ يذػػػيج لػػػحلظ ; فػػػشحغ نػػػخػ آثػػػار االسػػػتعسار فػػػي تمػػػظ األجيػػػاؿ السدػػػمػبة 
اإلرادة، بػػل مشيػػا مػػغ فقػػج ىػيتػػو حتػػى صػػار تبعػػًا لغيػػخه عػػاجدًا عػػغ تحقيػػق شخرػػيتو 

 السدمسة، كىحه نتيجة حتسية لكل مجتسع يفقج ثقافتو األصمية.
كخ أف كاقع ثقافتشا اليـػ يحتاج إلى مديج مغ العصاء مسغ يشتدبػف إلييا مغ كال أحج يش

 رجاؿ الفكخ كاألدب بحيث نحقق االكتفاء الحاتي الحؼ يحفع لشا كياف تمظ الثقافة.
كلشجعل مغ الذعػب التي فقجت ؾيسيا كأخالقيا خيخ دليل عمػى تػأثخ الحزػارة بالبعػج 

مػػا يجعػػل ىػػحا التػػأثخ الدػػمبي يرػػيب األمػػة  عػػغ معالسيػػا كأصػػػليا التػػي تبشػػي عميػػو،
بالخمػػػػل فػػػػي حياتيػػػػا الدياسػػػػية كاالقترػػػػادية كاالجتساعيػػػػة، كىػػػػحا ىػػػػػ سػػػػبب التػػػػأخخ 

 الحزارؼ لجػ أمة مغ األمع.
كلقػػج كػػاف مػػغ نتػػائج الخػػخكج عػػغ أصػػػؿ الثقافػػة اإلسػػالمية كالعخبيػػة أف أنيػػار أكبػػخ 

لى أف يعير فتخة مغ الجسػد حرػف التحريغ الثابتة في السجسع ما حجا بالسجتسع إ
كالتعصيػل ، لكػنػػو كقػع بػػيغ فكػػيغ : أحػجىسا حزػػارة غخبيػػة مدػتػردة ، كاآلخػػخ عامػػل 
أصيل متجسج، كمتى استسخ الػضع عمى ىحه الحاؿ فإف عسمية الشيػض بثقافة األمػة 
تكاد تكػف مدتعرية مػا لػع يييػئ هللا ليػا مػغ يأخػح بيػجىا مػغ مفكػخؼ األمػة أصػحاب 

 جحة الحيغ يعخفػف لمحياة السصسئشة ؾيستيا.العقػؿ الخا
كمػػغ مطػػاىخ التقػػجـ الحزػػارؼ الػػحؼ يذػػيجه السجتسػػع السدػػمع مػػا يتعمػػق بػػأنػاع التقشػػيغ 
الحجيثػػة السعمػماتيػػة التػػي بػػجأت تشتذػػخ فػػي كػػل قصػػاع أك مؤسدػػة، بػػل كعمػػى مدػػتػػ 

فة إلى ذلظ األفخاد، حيث أصبح ال غشى لمفخد عشيا اليـػ لتشطيع حياتو كأكلػياتو، إضا
تجػػج الكثيػػخ مسػػغ كػػانػا يدػػكشػف الػػػادؼ كيسارسػػػف الحيػػاة البجائيػػة قػػج تػلػػػا عػػجدًا مػػغ 
السشاصػػب التػػي تػػؤىميع لتغييػػخ أنسػػاط الدػػمػؾ فػػي السجتسػػع كفػػق الذػػخيعة اإلسػػالمية 

 بعيجًا عغ عادات كتقاليج الجاىمية األكلى.
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سكػػػغ إنقػػػاذه مػػػغ جػانػػػب فعميشػػػا أبشػػػاء ىػػػحه األمػػػة السدػػػمسة أف ندػػػخع إلػػػى إنقػػػاذ مػػػا ي
، كنأخح بيا إلى شاشئ األماف بعيجًا عغ عػامل الغدك الفكخؼ الثقافي،  حزارتشا اليـػ

 كما أكثخه اليـػ ، بل التشافذ ؼيو قائع عمى حداب ثقافتشا اإلسالمية.
كإف مسػػػا يعػػػيغ عمػػػى إنقػػػاذ تمػػػظ الحزػػػارة فػػػي ضػػػل ؾيسشػػػا اإلسػػػالمية كفػػػق متصمبػػػات 

ػسػط كاالعتػػجاؿ فػػي التعامػػل مػع تمػػظ الؿػػيع كالسبػػادغ ، إذ العرػخ أف تدػػمظ مدػػمظ الت
إف التصػػخؼ كالغمػػػ مػػغ أشػػج العػامػػل فتكػػًا بحزػػارة األمػػة، كإنػػداؿ أنػػػاع الػػحؿ كاليػػػاف 
التػػػي ترػػػيب العبػػػاد كالػػػبالد، كمػػػا نذػػػأ ذلػػػظ الغمػػػػ كذلػػػظ التصػػػخؼ إال بدػػػبب القػػػػػ 

صخة كالييسشػػػة عمػػػى الجاخميػػػة التػػػي ابتعػػػجت عػػػغ عقيػػػجتيا ، مػػػا سػػػيل لالسػػػتعسار الدػػػي
مقجرات األمة حتى فقجت الكثيخ مغ معالع حزارتيا اإلسػالمية حيػث أراد االسػتعسار 

 شسذ تمظ السعالع.
كما أف أحدػت األمػة بػالخصخ القػادـ الػحؼ ييػجد حياتيػا كحزػارتيا حتػى اتجيػت إلػى 
ع ندعة ججيجة شغمتيا عسا ىػ أىع ، أال كىي الشدعة السادية كمغ ىشا غاب معطػع الؿػي

مػػػغ حيػػػاة األفػػػخاد كالسجتسعػػػات، كلػػػع تعػػػج حيػػػاتيع قائسػػػة عمػػػى أؼ نػػػػع مػػػغ التعػػػػالي 
 كالسثالية.

فأممشػػا فػػي ثقافتشػػا اإلسػػالمية اليػػـػ أف تأخػػح بدمػػاـ الحزػػارة إلػػى بػػخ األمػػاف بعيػػجًا عػػغ 
مطػػاىخ الفػضػػى كاالنحػػػخاؼ، كأال تتػػخؾ مجػػػااًل لتمػػظ القػػػػ الساديػػػة إلشػػباع رغباتيػػػا 

خالقشػا التػػي ىػي عشػػػاف حزػارتشا اإلسػػالمية، كأف نكػخس جيػػجنا عمػى حدػاب ؾيسشػػا كأ
فػي سػبيل الحفػاظ عمػػى مقػجراتشا التػي أساسػيا كحػػجة اإليسػاف كالعقيػجة الرػحيحة بعيػػجًا 
عغ الصػياف السادؼ الػحؼ يفقػج اإلندػاف إندػانيتو، كمتػى بشػى اإلندػاف حزػارتو عمػى 

هللا ، كسػيطل شػامخًا إلػى األبػج  ؾيسو كأخالقو اإلسالمية فإف ىحا البشاء لغ يقيخ بػإذف
 في مػاجية التبعية مغ أجل تسيد حزارؼ مخمػؽ ال يتغيخ كال يتبجؿ.

   كعمى آلو كصحب كسمع وهللا أعمع كصمى هللا عمى نبيشا دمحم
=================== 

 صخاع الحزارات في سجالو وتجلياتو
 غازؼ دحساف -)الذبكة اإلسالمية( 
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صػػخاع الحزػػارات يذػػغل بػػاؿ الكثيػػخيغ مػػغ االسػػتخاتيجييغ بػػجأ الحػػجيث عػػغ صػػجاـ أك 
كالسيتسػػيغ بالذػػأف الػػجكلي كبسدػػألة العالقػػات الجكليػػة تحجيػػجًا، حيػػث بػػات يذػػغل جػػدءًا 
كبيػخًا مػغ السدػاحات اإلعالميػة ػ السقػخكءة كالسكتػبػة ػ السخررػة لسعالجػة القزػايا 

فكػخيغ كصػشاع القػخار فػي الجكلية، كصار أحج أىع القزايا الكبخػ التػي تذػغل بػاؿ الس
سػػػبتسبخ فػػػػي نيػيػػػػرؾ ككاشػػػػشصغ  ٔٔمختمػػػف أنحػػػػاء العػػػالع ، كخاصػػػػة بعػػػج أحػػػػجاث 

 كالتجاعيات السخافقة ليا.
فسا ىي حؿيقة ىحا الرخاع، كمػا ىػي مشصمقاتػو، كمػا ىػػ مػقػف اإلسػالـ مشػو، ككػحلظ 

 ما ىي تجاعياتو الستػقعة?
 ما معشى الحزارة?

فػي ىػحا الحقػل مثػل السجنيػة كالثقافػة كالحزػارة غيػخ  ال شظ أفَّ السرػصمحات الخائجػة
كإذا اكتفيشػا بسػا تمؿيػو كمسػة الحزػارة  …محجدة، كلمحزارة كحػجىا تعػاريف كثيػخة جػجاً 

فيػل تقػجـ السجتسعػات البذػخية فػي الحقػػؿ  …في األذىاف كىػ تقػجـ السجتسػع البذػخؼ 
خفزػػو أيزػػًا. الساديػػة ىػػػ حزػػارة ? ىشػػاؾ مػػغ يػػخفس ذلػػظ، كلعػػل السشصػػق القخآنػػي ي

فالبشاء السادؼ مخفػض إذا لع يكغ قائسػًا عمػى أسػاس معػاييخ إندػانية أك عمػى معػاييخ 
التقػػػػػ بػػػالتعبيخ القخآنػػػي : ) أتبشػػػػف بكػػػل ريػػػع آيػػػة تعبثػػػػف كتتخػػػحكف مرػػػانع لعمكػػػع 

[ . ٖٔٔ-ٕٛٔتخمػػجكف، كإذا بصذػػتع بصذػػتع جبػػاريغ، فػػاتقػا هللا كأشيعػػػف ( ]الذػػعخاء 
 ف سبب البصر كالتجبخ إذا لع تكغ مقخكنة بؿيع ذات رصيج ديشي.فالقػة السادية تكػ 

كليذ بعيجًا عسا سبق ذكخه، فإنو لػيذ ثسػة إجسػاع عمػى مفيػـػ الحزػارة، فزػاًل عػغ 
أفَّ بعزيع يسػاىي بػيغ ىػحا السفيػـػ كبػيغ مفيػـػ الثقافػة، كسػا أفَّ ترػشيفات الحزػارة 

و أف يخمػػق تشاقزػػات كإرباكػػات تتفػػاكت تبعػػًا لتفػػاكت السعػػاييخ، األمػػخ الػػحؼ مػػغ شػػأن
 حادة عشج الحجيث عغ صجاـ الحزارات أك حتى حػارىا.

 
 محاكلة لتأصيل فكخة صخاع الحزارات

أشػار السػؤرخ الفخندػػي "بخكديػل" فػي كتابػػو الذػييخ "الستػسػط كالعػػالع"، إلػى أنسػاط مػػغ 
 الحزارات الحية أك الكامشة في حػض الستػسط في فرل بعشػاف الفت: "الحزارات
فػػخدكس البذػػخ كجحػػيسيع"، كيقػػػؿ بخكديػػل: "يحتػػػؼ الستػسػػط عمػػى ثػػالث حزػػارات 



 391 

ىائمػػة كثػػالث مجسػعػػات ثقاؼيػػة كثالثػػة أنسػػاط أساسػػية فػػي االعتقػػاد كالتفكيػػخ كالعػػير 
متجدػجة فػي ثػالث شخرػيات ال نيايػة ألقػجارىا، ككانػت دائسػػًا  …كاألخػالؽ كالسأكػل 

 …الجكؿ التي ال تذكل إالَّ لباسػًا ليػا  قائسة مغ قخكف كقخكف متجاكزة حجكدىا كحجكد
 …الحزػػػػارة األكلػػػػى ىػػػػي الحزػػػػارة الغخبيػػػػة، كعمػػػػى األصػػػػح الالتيشيػػػػة أك الخكمانيػػػػة

الحزارة الثانية ىي الحزارة العخبية ػ اإلسالمية، كالغخب كاإلسالـ يجسعيسا تعارض 
بتكػػػخ عسيػػػق يقػػػـػ عمػػػى التشػػػافذ كالعػػػجاء كاالقتبػػػاس، إنيسػػػا عػػػجكاف متكػػػامالف األكؿ ا

 الرميبية كعاشيا، كالثاني ابتكخ الجياد كعاشو.
ألقػػى أرنػلػػج تػػػيشبي محاضػػخة بعشػػػاف "الرػػخاع بػػيغ الحزػػارات"، كقػػج  ٜٚٗٔفػػي عػػاـ 

، ثػػػػػػع تزػػػػػػسيشيا فػػػػػػي كتابػػػػػػو ٜٚٗٔأعيػػػػػػج نذػػػػػػخىا فػػػػػػي مجمػػػػػػة ىػػػػػػاربخ لعػػػػػػجد إبخيػػػػػػل 
CIVILIZATION ON TRIAL  الحزػػارة فػػي السيػػداف(، كيسكػػغ اعتبػػار ىػػحه(

ًا ثسيشػػًا مخجعيػػًا فػػي الػقػػت الحػػالي. فعمػػى الػػخغع مػػغ أفكارىػػا العفػيػػػة السحاضػػخة نرػػ
 FOREIGNكالخػاشخية بشى ىانتغتػف عمييا نرو في السقاؿ الحؼ نذخ فػي مجمػة 

AFFAIRS  كأحػػػجث ردكدًا لػػػػع تشتػػػػو بعػػػػج، كأعػػػػاد صػػػػغيا فػػػػي كتابػػػػو الػػػػحؼ أصػػػػجره
لسيػػة ، كالػػحؼ أخػػح أبعػػادًا عا THE CLASH OF CIVILIZATIIONSالحقػػاً 

 كتحػؿ إلى ضاىخة.
كبػػػالعػدة إلػػػى األفكػػػار الخئيدػػػية التػػػي قػػػجميا تػػػػيشبي فػػػي محاضػػػختو، فقػػػج اعتبػػػخ أفَّ 
الحادثػػة الكبػػخػ كاألىػػع فػػي القػػخف العذػػخيغ، كالتػػي سػػيقف عشػػجىا السؤرخػػػف كثيػػخًا فػػي 
القػػػخكف القادمػػػة ىػػػي حادثػػػة اصػػػصجاـ الحزػػػارة الغخبيػػػة بدػػػائخ السجتسعػػػات األخػػػخػ 

عالع، كتشبع أىسية ىحا الحجث في رأيو مغ أنو الخصػة األكلى نحػ تػحيػج القائسة في ال
العػػػػالع فػػػػي مجتسػػػػع كاحػػػػج، كذلػػػػظ عػػػػغ شخيػػػػق تحصػػػػيع التػػػػخاث االجتسػػػػاعي اإلقميسػػػػي 
لمحزارات األخخػ عشج اصصجاميا بالتخاث االجتساعي الغخبي، كإف نػعية كفخادة ىحا 

جاف الفشػف الرػشاعية كاالقترػادية، التػحج االجتساعي لمعالع ال تكسغ أك تتسثل في مي
 كال في ميجاف الحخب كالدياسة، كإنسا تتسثل في ميجاف الجيغ.

كيتػػابع أفَّ الػػجيانات األربػػع الكبػػخػ ذات الخسػػالة العالسيػػة التػػي تقػػـػ اليػػـػ فػػي العػػالع: 
السديحية، اإلسالـ، كاليشجكسية، كالبػذية الساىايانيػة التػي تدػػد فػي الذػخؽ األقرػى، 
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غ الشاحيػة التاريخيػة ثسػخة الرػخاع الػحؼ دار بػيغ الحزػارة اليػنانيػة ػ الخكمانيػػة ىػي مػ
 كنطيخاتيا السعاصخة.

إذًا يشطػػخ تػػػيشبي إلػػى تػػاريخ الحزػػارات عمػػى أنػػو صػػخاع بػػيغ الحزػػارات، كأف ىػػحه 
 الحزارات إنسا تقـػ عمى الجيغ كسعتقج رئيدي كمخجع أساسي في ؾياـ الحزارة.

كي صسػئيل ىشتشغتػػف، كىػػ مػجيخ معيػج جػػف أكلػػيغ لمجراسػات بعج ذلظ يأتي األمخي
 ٜٛٚٔ-ٜٚٚٔاالسػػػتخاتيجية فػػػي جامعػػػة ىػػػارفخد، كقػػػج أسػػػشجت إليػػػو مػػػا بػػػيغ عػػػامي 

مدؤكلية قدع التحميل كاالستذخاؽ في مجمذ األمغ القػمي األمخيكي، ليرػغ نطخيتو 
يػػة التػػاريخ فػػي صػػجاـ الحزػػارات متمقفػػًا خصػػى فخاندػػيذ فػكػيامػػا صػػاحب نطخيػػة نيا

 التي ثبت تيافتيا.
يقػػػؿ ىشتغتػػػف: إفَّ " شػػعػر االنتسػػاء إلػػى حزػػارة معيشػػة سػػػؼ يكػػػف لػػو شػػأف متدايػػج 
في السدتقبل، كسػؼ يرػغ العالع إلى حج كبيخ التفاعل بيغ حزارات سػت أك سػبع 
ىػػػػي الحزػػػػارات التاليػػػػة: الحزػػػػارة الغخبيػػػػة، كالحزػػػػارة الكػنفػشيػسػػػػية، كالحزػػػػارة 

كالحزػػػػارة اإلسػػػػالمية، كالحزػػػػارة األرثػذكدػػػػية، كالحزػػػػارة الالتيشيػػػػة ػ اليابانيػػػػة، 
األمخيكيػػة، كربسػػا الحزػػارة األفخيؿيػػة. كالرػػخاعات السيسػػة القادمػػة سػػػؼ تقػػـػ عمػػى 

 شػؿ الخصػط الثقاؼية التي تفرل بيغ ىحه الحزارات ".
يخ كيػػخػ ىػػانتشغتػف أفَّ الفػػخكؽ بػػيغ الحزػػارات ىػػي فػػخكؽ أساسػػية تػػتمخز فػػي التػػار 

كالمغة كالثقافة، كاألىع الجيغ. فالػجيغ مخكػدؼ فػي العػالع الحػجيث، كربسػا كػاف ىػػ القػػة 
السخكديػػة التػػي تحػػخؾ الشػػاس كتحذػػجىع، كىػػحه الفػػخكؽ الثقاؼيػػة ليدػػت قابمػػة لمتبػػجيل أك 
الحمػػػػػؿ الػسػػػػط، كمػػػػع تحجيػػػػج العالقػػػػات السختمصػػػػة بسؿيػػػػاس ديشػػػػي أك إثشػػػػي فدتشذػػػػأ 

تغل الجيغ السذتخؾ كاليػية الحزػارية السذػتخكة، كبشػاًء تحالفات في صػرة متدايجة تد
 عمى ذلظ سيحجث صجاـ بيغ الحزارات.

كلسا كػاف ىشػاؾ صػجاـ عدػكخؼ يستػج عسػخه قخكنػًا بػيغ الغػخب كاإلسػالـ فإنػو لػيذ مػغ 
السػػػخجح أف يشحدػػػخ، كإذا أضػػػػفشا إلػػػى ذلػػػػظ التفاعػػػل العشيػػػف بػػػػيغ الحزػػػارة الغخبيػػػػة 

مغ السسكغ أف يشذأ تحالف بيغ الحزػارتيغ اإلسػالمية  كالحزارة الكػنفػشيػسية فإنو
كالكػنفػشيػسػػية ييػػجد الحزػػارة الغخبيػػة، كيبذػػخ بطيػػػر صػػجاـ حزػػارات بػػيغ الغػػخب 

عمى حج تعبيخه، كبشاًء عمى ذلظ فإنػو  THE WEST AND THE RESTكالبؿية 
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ة يخاشػػب الداسػػة الغػػخبييغ محػػحرًا لل عمػػى الغػػخب أف يحػػج مػػغ تػسػػيع القػػػة العدػػكخي
 لحزارات معادية محتسمة، خرػصًا الكػنفػشيػسية كاإلسالـلل.

 صجاـ الحزارات، لساذا ?
مشح القجـ كالثقافة الغخبية محسمة بأكىاـ كثيخة تجعل مغ اإلسالـ عػجكًا تاريخيػًا كتقميػجيًا 
لمغػخب، كلػيذ مرػجر ىػحه األكىػاـ ديشيػًا كحدػب، بػل أضػيفت إليػو، كعمػى مػخ األيػاـ 

سياسػػية كاقترػػادية زادت فػػي أثػػخ ىػػحا العامػػل الػػجيشي كجعمتػػو يتخػػح كالتػػاريخ، عػامػػل 
 شكل خخافة ضخسة تدتقخ في أعساؽ الػعي الغخبي.

كقػػج كجػػجت ىػػحه الخخافػػة فخصػػتيا الحىبيػػة بعػػج سػػقػط االتحػػاد الدػػػفييتي مػػغ خػػالؿ 
البحث عغ شيصاف ججيج يحل محل الذيصاف القجيع الػحؼ تػخؾ كراءه فخاغػًا عػجكانيًا ال 

مغ ردمو. ككسا ىػ معمـػ فإف الحات تجج نفديا عػغ شخيػق اآلخػخ. كقػج كػاف مشاص 
كاضحًا مشح األياـ األكلى لدقػط ججار االرتصاـ القجيع، بحث الغخب عغ آخخ يػاجيو 
كيقاكمػػو كيذػػعخ بحاتػػو مػػغ خػػالؿ الرػػجاـ معػػو. كلػػع يكػػغ ىشػػاؾ أفزػػل مػػغ اإلسػػالـ 

 سالـ ىحا اآلخخ.ليجدج ىحا اآلخخ، ذلظ أنو كمشح القجيع شكل اإل
كىكػػحا كجػػػج العػػػالع الستقػػجـ مػػػغ ججيػػػج فػػي العػػػالع اإلسػػػالمي البػػجيل العػػػجكاني لالتحػػػاد 
الدػفييتي، كبجأت الخخافة القجيسة باالنبثاؽ كالطيػر، كبػجأت عسميػات الشدػج الخخافػي 
تمػػػػف اإلسػػػػالـ لتطيػػػػخه عمػػػػى أنػػػػو "اآلخػػػػخ"، ككػػػػحلظ "الػجػػػػو السشػػػػاقس لمتقػػػػجـ كاإلرث 

 الحزارة". السعادؼ لسديخة
كقج بحلت الرييػنية العالسية في ىحا اإلشار مجيػدات كبيخة مغ أجل تذػيو الرػرة 
اإلسالمية في الغخب دكمًا كأبجًا. كذلظ بيجؼ تدسيع األجػاء بيغ الغػخب كبػيغ العػخب 

 كالسدمسيغ.
 فػي العػالع -مشػح البجايػة  -إفَّ مػقف الغخب السعمغ أك السزسخ تجاه اإلسالـ قج كلَّج 

اإلسالمي ردكد فعل شبيعيػة حيشػًا، كمغاليػة أحيانػًا، بحيػث أدت عسميػات الفعػل كردكد 
الفعػػل الستخاكسػػة كالستعاضسػػة إلػػى أف يرػػجؽ الغػػخب مداعسػػو األصػػمية كيػػؤمغ برػػحة 
تخيخه شيصانو، كإلى أف تتكاثخ في العالع اإلسالمي مغ جانب آخخ األعساؿ العجكانيػة 

 تجاه الغخب كىكحا دكاليظ.
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يػػجعع كجيػػة الشطػػخ ىػػحه أفَّ ىشتشغتػػػف نفدػػو صػػاحب نطخيػػة صػػجاـ الحزػػارات  كمسػػا
كمغ كبار االستخاتيجييغ األمخيكييغ، كمقػخب جػجًا مػغ دكائػخ صػشع القػخار فػي أمخيكػا، 
كبالتػػػالي فػػػإف نطخيتػػػو ىػػػحه أحػػػج السخػػػارج التػػػي تػصػػػمت إلييػػػا الشخػػػب الحاكسػػػة فػػػي 

لشاجسػػػة عػػػغ اسػػػتسخارية مػازنػػػات الػاليػػػات الستحػػػجة كالغػػػخب لمحفػػػاظ عمػػػى مكاسػػػبيا ا
الحخب فػي االرتفػاع ، كعػغ تشػازؿ السجتسعػات الغخبيػة عػغ جػدء ميػع مػغ حقػقيػا فػي 

 الخفاه كالتقجـ مقابل الحرػؿ عمى قجر أكبخ مغ األماف تجاه األعجاء السفتخضيغ.
رأؼ آخخ يقػؿ : إفَّ كراء بخكز ضاىخة صػخاع الحزػارات أسػباًبا اجتساعيػة عائػجة إلػى 

الييسشػػػػة فػػػػي داخػػػػل العػلسػػػػة، كسػػػػيصخة االسػػػػتيالؾ كالتكشػلػجيػػػػا أديػػػػا إلػػػػى تفجػػػػخ  أفَّ 
االختالفػػػات كالتسػػػايدات كالخرػصػػػيات كاليػيػػػات القػميػػػة كالعخؾيػػػة كالجيشيػػػة كالثقاؼيػػػة 
كاحتػػػجاـ الرػػػخاع ؼيسػػػا بيشيػػػا، مػػػع بػػػػخكز ضػػػاىخة كاحجيػػػة الحزػػػارة، كمحاكلػػػة فػػػػخض 

 الديصخة مغ قبل الحزارة الخأسسالية.
 اإلسالـ مغ قزية صخاع الحزارات مػقف

إفَّ الترػػػػر اإلسػػػالمي ال يكػػػػخس الرػػػخاع كقػػػػانػف تػػػاريخي مصمػػػق كسػػػػا تقجمػػػو فكػػػػخة 
ىشتشغتػػػف، كلكػػغ الرػػخاع فػػي الترػػػر اإلسػػالمي بسعشػػى التػػجافع لػػيذ إالَّ سػػّشة كاحػػجة 
مغ سشغ االجتساع البذخؼ إلى جانػب سػشغ هللا األخػخػ، كسػا أنػو لػو مشصقػو السختمػف 

اـيع الرخاع األخخػ، كلحا فإف الجياد في معشاه الػاسع ليذ صخاعًا مع اآلخخ عغ مف
لمقزاء عميو، كلكغ أداة لحسايػة الػجعػة كنذػخىا بػيغ اآلخػخ، كمػغ ثػع فيػػ أحػج أدكاتػو 
حيػػػػػث أداة التعػػػػػاكف الدػػػػػمسي تطيػػػػػخ إلػػػػػى جانبػػػػػو، كلكػػػػػل مػػػػػغ األداتػػػػػيغ ضػػػػػػابصيسا 

 .كشخكشيسا كليدت إحجاىسا بجيمة مصمقة لألخخػ 
كلحا فإف القػؿ : إفَّ أصػل العالقػة بػيغ السدػمسيغ كغيػخىع فػي الترػػر اإلسػالمي ىػػ 
الحخب أك الدالـ ليذ قػػاًل مشزػبصًا، كلكػغ القػػؿ األفزػل ىػػ: متػى تكػػف الحػخب? 
كمتػػػػى يكػػػػػف الدػػػػالـ? كىكػػػػحا يجػػػػب أف نقػػػػخأ السػػػػجارس الفقييػػػػة السختمفػػػػة حػػػػػؿ ىػػػػحا 

ألخيػخ، كىػػ الدػؤاؿ الػحؼ يحتػل فػي الترػػر السػضػع بحثًا عغ إجابػة ليػحا الدػؤاؿ ا
اإلسػػالمي مكانػػة الدػػؤاؿ فػػي السشطػػػر الغخبػػي حػػػؿ الرػػخاع كسحػػخؾ بػػيغ مػػغ كعمػػى 

 ماذا?
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مغ ناحية أخخػ فإف ىحا الرخاع في صػرتو العدكخية أك الدػمسية لػيذ لتأكيػج ـيسشػة 
لة قػػػـػ عمػػػى قػػػـػ أك ثقافػػػة عمػػػى ثقافػػػة أخػػػخػ، كلكػػػغ لتحقيػػػق أىػػػجاؼ الػػػجعػة كالخسػػػا

باعتبارىػػػا رسػػػالة لمعػػػالسيغ، لػػػيذ بػػػاإلكخاه كالقدػػػخ كاإلجبػػػار لمذػػػعػب كاألمػػػع، كعمػػػى 
العكػذ فػإف مشصػق صػجاـ الحزػارات فػي فكػخ ىشتشغتػػف يعكػذ كػل مشصػق التشػػاقس 
بيغ عالسية اإلسالـ كبيغ ـيسشة الحزػارة الغخيبػة، أؼ عػلسػة الشسػػذج الغخبػي. حيػث 

يػػحه الييسشػػة ككيؽيػػة اسػػتسخار قػتيػػا بأسػػاليب إنػػو، أؼ فكػػخ ىشتشغتػػػف، يعكػػذ تكخيدػػًا ل
ية قدخية إجبارية.  إكخـا

إذًا إفَّ السفيػػـػ اإلسػػالمي عػػغ نسػػط العالقػػة بػػيغ الحزػػارات ىػػػ تعػػارؼ الحزػػارات 
"كجعمشػػػاكع شػػػعػبًا كؾبائػػػل لتعػػػارفػا"، ككػػػحلظ حػػػػار الحزػػػارات، حيػػػث يشبشػػػي السفيػػػـػ 

خآنًا كسشة " ، كيعكػذ األسػذ اإلسالمي عغ حػار الحزارات عمى رؤية األصػؿ " ق
السعخؼية لمخؤية اإلسالمية، كمغ ثع يختمف في جػىخه عغ السفيـػ الغخبي عغ الحػار 

 الثقافي أك الحزارؼ، كسا ال بج كأنو يختمف في غاياتو كدكافعو.
مػػػغ ىشػػػا فقػػػج سػػػعت مجسػعػػػة الػػػجكؿ اإلسػػػالمية ، كعبػػػخ إشارىػػػا التشطيسػػػي، مشطسػػػة 

حىا لقزية ما يدسى برخاع الحزارات انصالقا مغ مبػادغ السؤتسخ اإلسالمي، إلى نب
ديشيا الحشيف الحؼ يجعػ لمتدامح كالسحبة كنبح العشف كالتعرب، كذلظ في أكثخ مغ 
مشاسػػبة داعيػػة إلػػى إيجػػاد نػػػع مػػغ الحػػػار كالتػاصػػل بػػيغ الحزػػارات السختمفػػة، كقػػج 

، ٜٜٜٔيػػػ، كاجتسػػاع كاجػػادكجػ يػنٜٜٜٔعبػػخت عػػغ ذلػػظ فػػي إعػػالف شيػػخاف مػػايػ 
 .ٕٔٓٓككحلظ اجتساع الجكحة أكتػبخ  ٕٔٓٓكاجتساع باماكػ يػنيػ

 مالحطات حػؿ مقػلة صجاـ الحزارات
إفَّ فخضػػية ىشتشغتػػػف فػػي الرػػجاـ بػػيغ الحزػػارات تخفػػي داخميػػا فقػػخًا فمدػػؽيًا كاضػػحًا 
يبخز أكاًل في رفزو فرل الثقافة عغ الحزارة، كاعتباره أفَّ الثقافة ىػي الفكػخة العامػة 
في كل تعخيف لمحزارة، ما انعكذ بجكره عمى مفيػمو عغ الحزػارة كربصػو بالػجيغ، 
كىػػحا خمػػل كاضػػػح إذ إفَّ اسػػتخجاـ مفيػػػـػ الحزػػارة، كبالتػػالي الػػػجيغ بػصػػفو السؤشػػػخ 
األساسػي لمتسييػد بػيغ أشػخاؼ الرػخاعات الخئيدػػية فػي عالسشػا الحػالي ال يدػاعج كثيػػخًا 

 في فيسشا ليحه الرخاعات.
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يػػة فقػػج أثبتػػت أحػػجاث التػػاريخ أفَّ دكر الحػػذ الػػجيشي فػػي الحزػػارة كفػػي مػػغ جيػػة ثان
الرػػخاع كفػػي الحػػخكب، كإف كػػاف قائسػػًا كفػػاعاًل، إالَّ أنػػو كمػػغ خػػالؿ تحميػػل السرػػالح 
كسياسػػات الػػػجكؿ كالقػػػػ االقترػػػادية كمعصيػػات الجغخاؼيػػػا الدياسػػية فػػػإف ىػػحا الحػػػذ 

شرػػخ تغييػػخ لمحزػػارة نفدػػيا الػػجيشي يتػػجخل كعشرػػخ " تغييػػخ" ال كعشرػػخ ثبػػات، كع
 كلتغييخ ىحا الحذ عمى مدتػػ الالىػت كالعسل كالدياسة كاألخالؽ.

كقج يقػؿ قائل : لسػاذا لػع يكػغ ليػحا الحػذ أثػخ فػي الذػخؽ اإلسػالمي? فػحلظ ألف ىػحا 
الحذ قج غخؽ في فقػو سػمصاني كلػع يأبػو لمتحػػالت الحاصػمة فػي العػالع ال مػغ قخيػب 

 كال مغ بعيج.
اؿ الرػػخاعية التػػي يرػػفيا ىشغتشتػػػف بالرػػجامات بػػيغ الحزػػارات ال تعػػجك إفَّ األشػػك

أشكااًل مغ السسانعػات الثقاؼيػة كحخكػات االحتجػاج كالػخفس كالحػخكب األىميػة الشاتجػة 
عغ عجد الحزارة الغخبية عغ أف تربح عالسية مدتػعبة لتشػع العالع، كذلظ بدػبب 

اليا لسشصقػػػو فػػػي الػػػخبح كالدػػػيصخة تصابقيػػػا مػػػع مذػػػخكعيا الخأسػػػسالي كتحػليػػػا كاسػػػتجخ
كاالستيالؾ، كبالتالي بدبب إعاقة ىحا السذخكع لخصػط التشسيػة التػي فذػمت فػي بمػجاف 
األشػػخاؼ فذػػاًل ذريعػػًا كتحػلػػت فػػي مطاىخىػػا العالسيػػة الغالبػػة إلػػى حزػػارة "صػػػرة" ك 
"سػػػمعة" يتجاذبيػػػا تشػػػاكب الستعػػػة كالسمػػػل الدػػػخيعيغ لػػػجػ السيدػػػػريغ، كالحقػػػج كالجػػػػع 

 العشف لجػ السحخكميغ.ك 
ما ال يقػلو خصاب "صجاـ الحزارات" ىػ أفَّ انبعاث الثقافات الفخعية لحزارة قجيسة 
كالحزػػارة اإلسػػالمية عمػػى سػػبيل السثػػاؿ، ىػػػ صػػيغة مػػغ صػػيغ يقطػػة السغمػػػب الػػحؼ 
يمجػػػأ إلػػػى الػػػحاكخة الجساعيػػػة الثقاؼيػػػة لالحتسػػػاء كاالحتجػػػاج كالػػػخفس، كأف الثقافػػػة أك 

، كالتػػي ترػػجر عػػغ مخػػدكف مػػغ الػػحاكخة الجساعيػػة كالسقػػجس الػػجيشي، السرػػادمة ال يػػـػ
ليدت حزارة بالسفيـػ الحؼ يبشي أنداقًا فكخية كفمدؽية كإبجاعية كإنتاجا لمسعخفة عمى 
السدتػػ اإلندػاني كالعػالسي، كسػا كػاف شػأف الحزػارة اإلسػالمية سػابقًا، بػل إنيػا نسػط 

عػخب كالسدػمسيغ تخاثػًا كتاريخػًا كمذػخكع مغ ثقافة فخعيػة لحزػارة أصػبحت فػي حػاؿ ال
 استمياـ حزارة إسالمية ججيجة.

، ال يشتجػػػػػػف كسػػػػػائل الحزػػػػػارة اإلندػػػػػانية الحجيثػػػػػة، كال  إفَّ العػػػػػخب كالسدػػػػػمسيغ اليػػػػػـػ
عمػميػػا، كال فمدػػفتيا، أمػػا العػػػدة إلػػى معػػالع الحزػػارة اإلسػػالمية إبػػاف ازدىارىػػا فيػػي 
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دراسػػػػة لسخحمػػػػة، كفػػػػي الحػػػػالتيغ ال تسمػػػػظ عػػػػػدة إلػػػػى التػػػػاريخ كاسػػػػتخجاع الػػػػحاكخة أك 
"الحزػػػارة اإلسػػػػالمية" ، بسػػػػا ىػػػػي تػػػػخاث ، ديشاميػػػت الترػػػػادـ مػػػػع الحزػػػػارة الغخبيػػػػة 

 الحجيثة. 
إفَّ الذػػعػب اإلسػػالمية تبحػػث عػػغ مذػػػخكع حزػػارؼ ججيػػج ال يسكػػغ لإلسػػػالـ إالَّ أف 

قتبػػػػاس يكػػػػف فػػػي قمبػػػو، كال يسكػػػغ لسعصيػػػات الحزػػػارة العالسيػػػة إالَّ أف تكػػػػف مػػػادة ا
 كتػليف كىزع لو.

إذًا مػػػاذا ندػػػسي كػػػل ىػػػحه الرػػػجامات فػػػي العػػػالع كالتػػػي يدىػػػػ ىشتشغتػػػػف بتعػػػجادىا فػػػي 
 مقجمة رده عمى مداجميو عبخ إعصاء نساذج مغ عالع ما بعج الحخب الباردة ?

الػاقػع أفَّ أمثمػة ىشتشغتػػف ىػي نسػاذج مػغ تكػيشػات شائؽيػة ػ ديشيػة ػ كإثشيػة ػ كقبميػة ػ 
ة فػػي عػػالع الحػػخب البػػاردة، بػػل فػػي عػػالع مػػا قبػػل الحػػخب البػػاردة، كىػػحه كانػػت مػجػػػد

التكػيشػػات كانػػت جػػدًءا مػػغ ندػػيج اجتسػػاعي سػػاد عػػػالع حزػػارية قجيسػػة انتطسػػت فػػي 
أشػػػخ مػػػغ الجغخاؼيػػػات الدياسػػػية كالتاريخيػػػة. عػػػالع الرػػػيغ كاليشػػػج، كالعػػػالع اإلسػػػالمي 

اصػػػخ صػػػجاـ إالَّ مػػػع التفكػػػظ ىػػػحه التكػيشػػػات الثقاؼيػػػة لػػػع تتحػػػػؿ إلػػػى عش …العثسػػػاني
 كالتفكيظ الحؼ حرل ليا بفعل عػامل ذاتية كخارجية. 

 كماذا بعج ?
 -الحجيث عغ صخاع الحزارات لع يقترخ عمى الجائخة الفكخية فػي الغػخب، كلػع يبػق 

في أدرج االستخاتيجييغ كصشاع القخار الغخبييغ كخيار مصػخكح،  -في أحدغ األحػاؿ 
ى بيا الخأؼ العاـ الغخبػي فػي أشػخ مزػبػشة تػؤدؼ كضػائف كضيخ أنو ليذ لعبة يتمي

 بعيشيا ككفى.
لقػػج كػػاف الحػػادؼ عذػػخ مػػغ سػػبتسبخ الحػػجث الػػحؼ مػػدؽ الدػػتار الذػػفاؼ الػػحؼ كانػػت 
تتخفػى خمفػو كتػػل الحقػج العشرػػخية لتشجػخؼ كالدػيل حسسػػًا كبػخاكيغ فػػي فمدػصيغ كفػػي 

فػي فخندػا كإيصاليػا كإنكمتػخا  الػاليات الستحجة األمخيكية نفديا، كليعبخ عشرخيػ الغػخب
كبمجيكػػػػا كىػلشػػػػجا عػػػػغ حقػػػػجىع الػػػػجفيغ بكػػػػل أريحيػػػػة كبػػػػجكف كجػػػػل أك شػػػػعػر بتأنيػػػػب 

 الزسيخ، فاآلخخ الحؼ ىػ اإلسالـ، ىػ عجك ال بج مغ محاربتو بجكف رحسة !!
كبعج أف أخػحت تجميػات مقػلػة صػخاع الحزػارات تتسطيػخ فاقعػة كعمػى صػعج مختمفػة 

مات لتبػػػجأ نيذػػػًا فػػػي السػػػتغ، كالسػػػتغ لػػػيذ إالَّ حزػػػارتشا، تجػػػاكزت مػػػغ خالليػػػا السقػػػج
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حاضػػخنا كمدػػتقبمشا فيػػل يكفػػي أف نػػجعػ لحػػػار الحزػػارات فػػي كجػػو سياسػػات تعػػخؼ 
تسامػػػًا مػػػاذا تخيػػػج، أـ أفَّ األمػػػخ يتصمػػػب تصػػػػيخ اسػػػتخاتيجيات دفاعيػػػة قػػػج تكػػػػف أكثػػػخ 

 فاعمية ? 
================= 

 بي اإلسالميالعقالنية العلسية في التخاث العخ 
 )الذبكة اإلسالمية( عبج الخحسغ الحاج ػ سػريا  
 الكتاب: مالمح العقالنية العمسية في التخاث العخبي اإلسالمي -
 السؤلف: دمحم أحسج عػاد -
 الشاشخ: األصجقاء لمشذخ/ عساف -
 ـٕٔٓٓالصبعة: األكلى  -

عمسيػػة فػػي الفكػػخ يدػػعى ىػػحا الكتػػاب لإلجابػػة عػػغ الدػػؤاؿ: مػػا ىػػي مالمػػح العقالنيػػة ال
العخبي اإلسالمي مشح مصمع القخف الثاني اليجػخؼ إلػى القػخف الثػامغ اليجػخؼ? كتحجيػج 
ىػحه الفتػػخة الدمشيػػة يػػأتي مػغ اعتبارىػػا تتزػػسغ أبػػخز مػا قجمػػو العقػػل العخبػػي اإلسػػالمي 
في القصاعات السختمفة، أؼ الفالسفة كالعمساء السدمسيغ الحؼ كضعػا مؤلفػاتيع أصػاًل 

 عخبية.بالمغة ال
أىسيػػة ىػػحه الجراسػػة كػنيػػا تػػجرس مػػجػ تػػأثيخ التػػخاث العمسػػي العخبػػي اإلسػػالمي عمػػى 

 حقػؿ السعخفة السختمفة لمتخاث بخمتو.
ك"العمػػع" ىشػػا ىػػػ السفيػػـػ الحػػجيث لػػو، كىػػػ اإلدراؾ اإلندػػاني لمػاقػػع السحدػػػس عػػغ 
ة دليػػػٍل قػػػاشع كىػػػػ بيػػػحا السعشػػػى يختمػػػف عػػػغ مفيػػػـػ العمػػػع الػػػحؼ سػػػاد فػػػي الحزػػػار 

 اإلسالمية التي لع تحرخه بالػاقع السحدػس.
يتزسغ مفيـػ "العقالنية" حجكد عسل العقل في إشار العالع السادؼ الفيديائي، كاستشاد 
العقل إلى الحذ في إنتاج السعخفة، كالتداـ السػضػعية كالفرل بيغ األنداؽ الثالثػة: 

 ارضيا.الفمدفة كالجيغ كالعمع. كإف كاف ذلظ ال يعشي بالزخكرة تع
 العمـػ التجخيبية: -ٔ

كقػػػف العمسػػػاء العػػػخب السدػػػمسيغ عمػػػى تػػػخاث األمػػػع الدػػػابقة، كبخاصػػػة اليشػػػج كفػػػارس 
كالدخياف كاليػناف، فشقمػه بأمانة، ناسبيغ كل فكخة إلى صػاحبيا ػ بعكػذ اليػنػاف الػحيغ 
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مشػو استخجمػا التخاث الدابق دكف أف يذيخكا إلى مرادرىع ػ ثع قامػا بشقػجه، فمػع يقفػػا 
مػقف التابع ػ كىشاؾ شػاىج كثيخة عمى األمخ مثػل الػخازؼ مػع جػاليشػس أك ابػغ الييػثع 
مػع بصميسػػس ػ كمػغ ثػع شػػركه، كأضػافػا إليػو، كأسدػػا حقػػاًل ججيػجة، كعمػى الرػعيج 
السشصقػػي التدمػػػا بسػػشيج الؿيػػاس السشصقػػي، كشبقػػػا االسػػتقخاء كالتسثيػػل، كثسػػة مشيجػػيغ 

 اشخة في العمـػ الخياضية كاالختبارية، كىسا:رئيديغ استخجما برػرة مب
 أكاًل: السشيج الخياضي:

قػػػّجـ الفخاعشػػػة كالبػػػابميػف إنجػػػازات كثيػػػخة عمػػػى صػػػعيج العمػػػع الخياضػػػي، ككانػػػت تعتسػػػج 
التجخيػػػب مشيجػػػًا، تدػػػّمع اليػنػػػاف ىػػػحه الشتػػػائج فصػركىػػػا، كمشػػػح فيثػػػاغػر بػػػجأت تتػػػخاكع 

الحدػػاب كاليشجسػػة، ثػػع جػػاء إقميػػجس،  مجسػعػػة مػػغ الشطخيػػات الخياضػػية السعّسسػػة فػػي
فأعاد تشطيع السادة الستخاكسة فػي صػػرة ندػٍق اسػتشباشي، فيشػاؾ ابتػجاًء: التعخيفػات ثػع 
البػػػػجيييات فالسرػػػػادرات فالشطخيػػػػات. كبيػػػػحا تذػػػػكل السػػػػشيج الخياضػػػػي فػػػػي صػػػػػرتو 

 االستشباشية، كتع تصبيقو في الحداب كاليشجسة كالسيكانيكيا.
لسشيجية قصيعػة تامػة مػع مخحمػة التجخيػب البابميػة الفخعػنيػة، كقػج أحجث اليػناف بيحه ا

كرث العمسػػػاء العػػػخب السدػػػمسػف ىػػػحه السشيجيػػػة، كلػػػع يقبمػػػػا بكػػػل الشتػػػائج التػػػي قػػػّجميا 
اليػنػػاف فحػػاكلػا تقػػجيع حمػػػٍؿ ججيػػجة، كسػػا حػػجث فػػي نقػػج السدػػمسة الخامدػػة القميػػجس، 

تخجمػه برػػػػػرة فّعالػػػػة فػػػػي العمػػػػع كاسػػػػتشادًا إليػػػػو أسدػػػػػا عمػػػػع الجبػػػػخ كالسػسػػػػيقى، كاسػػػػ
التجخيبػػػي كبخاصػػػة فػػػػي الفمػػػظ كالفيديػػػػاء، كبيػػػحا كػػػانػا امتػػػػجادًا لمسخحمػػػة االسػػػػتشباشية 

 اليػنانية.
 ثانيًا: السشيج التجخيبي:

اسػػتخجـ العمسػػاء العػػخب السدػػمسػف ىػػحا السػػشيج فػػي الكيسيػػاء كالفيديػػاء كالفمػػظ كالصػػب، 
ى أّف مدتخجمو، يجب أْف يكػف مػؤىاًل عمػى كبرػرة ما في الخياضيات، كقج تشبيػا إل

الرػػعيج الشطػػػخؼ. فيػػػحه السخحمػػػة ضػػػخكرية، تسثػػػل شػػػخشًا ضػػػخكريًا، كفػػػي ضػػػػئيا يػػػتع 
تحجيج السذػكمة، ثػع تػأتي مخحمػة السالحطػة السباشػخة لمطػاىخة، كجسػع السعمػمػات عشيػا 

 بػاسصة الحػاس، كاستخجاـ اآلالت كاألدكات السختمفة.
إلػى ىػحه السػادة الخػاـ بتكػػيغ فػخض لحػل السذػكمة، كيجػب أاّل  ثع يقػؿ العقل اسػتشاداً 

يحكػػػع عمػػػى ىػػػحا الفػػػخض بالرػػػجؽ أك الكػػػحب قبػػػل امتحانػػػو، كمػػػغ ىشػػػا تػػػأتي التجخبػػػة 
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لمحدػػع فػػي صػػجؽ ىػػحا الفػػخض أك كحبػػو، كمػػا يثبػػت بالتجخبػػة فيػػػ صػػادؽ، كيرػػبح 
ارب حتػػػى يثبػػػت بسختبػػػة القاعػػػجة أك السبػػػجأ أك القػػػانػف العػػػاـ كقػػػج شػػػالبػا بتكػػػخار التجػػػ

األمخ، كقج صّخحػا بأّف ىشػاؾ إمكانيػة لػقػػع الباحػث فػي الخصػأ، كبيشػػا أّف أسػبابو قػج 
تعػػػػد إلػػػى السػضػػػػع أك قرػػػػر األدكات السدػػػتخجمة أك الػػػحات الفاعمػػػة، كقػػػج شبقػػػػه 

 بشجاح في فخكع العمع التجخيبي.
إلػى العػخب  كصحيح أّف ىحا السشيج لو جحكر في التػخاث الدػابق، لكػغ، يعػػد الفزػل

 السدمسيغ في إعادة االعتبار إليو. كقج ركدكا برػرة خاصة عمى:
أف التجخبة ىي السعيػار الػحؼ نمجػأ إليػو لحدػع صػجؽ القزػايا العمسيػة االختباريػة،  -أ

كقػػػج أشمقػػػػا عمييػػػا ألفاضػػػًا مختمفػػػة، مثػػػل: االعتبػػػار أك االمتحػػػاف عشػػػج ابػػػغ الييػػػثع أك 
حيػػػاف، كلػػع يكتػػػف العمسػػاء العػػػخب السدػػػمسػف  التػػجبيخ كسػػػا ىػػػ الحػػػاؿ عشػػج جػػػابخ بػػغ

بالتجخبة الػاحجة، كإنسا ذىبػا إلى ضخكرة التكخار بػية السديػج مػغ التحػػط فػي الحكػع، 
كمػػػا أثبتػػػو التجخبػػػة عشػػػجىع يختقػػػي إلػػػى مدػػػتػػ القػػػانػف العػػػاـ كفػػػي عمػػػع الفمػػػظ لعبػػػت 

دعسػػػػا ذلػػػظ السالحطػػػة العمسيػػػة دكرًا حاسػػػسًا فػػػي غيػػػاب إمكانيػػػة التجػػػارب الجؾيقػػػة، ك 
 بأجيدة كثيخة تحدغ أدكات السالحطة.

اسػتخجـ العمسػػاء العػخب السدػػمسػف األدكات كاآلالت السختمفػة فػػي تجػاربيع ككػػانػا  -ب
حخيريغ عمى تقجيع كصف نطخؼ ليا، كلصخؽ عسميا، كتصػيخىا، باستسخار كمػغ ىشػا 

خصػج أكلػػغ نجج التقجـ الكبيػخ الػحؼ شػيجه عمػع الفمػظ بػجءًا مػغ مخصػج السػأمػف إلػى م
 بظ كىحا ما نججه مع ابغ الييثع في البرخيات، أك مع أدكات الجخاحة عشج الدىخاكؼ.

كاىتسػػػػا فػػػي ضػػػػء ذلػػػظ بػحػػػجات الؿيػػػاس لػػػألكزاف كاألشػػػػاؿ كالسدػػػاحات، كقػػػج  -جػػػػ
تصػػػػرت صػػػشاعة السػػػػازيغ لػػػجييع برػػػػرة ممفتػػػة لمشطػػػخ، كالذػػػاىج عمػػػى ذلػػػظ، ميػػػداف 

 الحكسة عشج الخازف.
ا ىػػػؤالء بيػػحه القزػػايا، كإنسػػػا شػػػركا جيػػازًا مػػػغ السفػػاـيع عمػػى مدػػػتػػ كلػػع يكتفػػػ  -د

نطخية العمع، كبخاصة قزية السػضػعية، أك العػجؿ بمغػة ابػغ الييػثع. فقػج اعتقػجكا أّف 
ىػػػجفيع ىػػػػ بمػػػػغ الحؿيقػػػة، كمػػػغ ىشػػػا، فقػػػج دعػػػػا إلػػػى نبػػػح االعتبػػػارات الحاتيػػػة كاليػػػػػ 

كأكػػجكا ضػػخكرة عػػجـ الخزػػػع لمدػػمصة  كاالنفعػػاالت، كالتيػيسػػات كالصقػػػس الدػػحخية،
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السعخؼية الدائجة.. كمغ ىشا جاء نقجىع لبصميسػس كإقميجس كأرسػصػ كغيػخىع، فالحجػة 
 في آخخ األمخ عمى البخىاف كالجليل بغس الشطخ عغ القائل.

تبشػػى العمسػػاء العػػخب السدػػمسػف نطػػخة إلػػػى العمػػع مخالفػػة تسامػػًا لمخؤيػػة اليػنانيػػة التػػػي 
لشطػخ كالعسػل، فأكػجكا عمػى ىػحا الجانػب حتػى فػي الخياضػيات، فقػج كانت تفرل بيغ ا

كانت الغايػات العسميػة ىػي اليػجؼ األخيػخ لمعمػع، كبيػحا يكػنػػا قػج تبشػػا معطػع شػخكط 
العقالنية العمسية السعاصخة، فقج نادكا بالسػضػعية في العمع، كدعػا إلى تكامل الحذ 

 كالعقل في اإلنتاج العمسي.
عخب السدمسػف تشاقزًا بػيغ العمػع كبػيغ اإليسػاف بػالػجػد اإلليػي، بػل لع يجج العمساء ال

اعتبػػػػخكا أّف نتػػػػائج العمػػػػع تذػػػػيج بذػػػػكل أك بػػػػآخخ لمحكسػػػػة اإللييػػػػة، كىػػػػحا ال يقػػػػل مػػػػغ 
عقالنيتيع العمسية إذ ليذ مغ شخكط العقالنية العمسية إنكار كجػػد هللا كرفػس الػجيغ، 

يػػة ]فقػػط[، بسعشػػى أّف العمػػع ]اإلندػػاني[ فيػػؤالء العمسػػاء بإجسػػاع لػػع تكػػغ مػػخجعيتيع ديش
ليذ نتاجًا لمفعل اإلليي، كإنسا ىػ فعل لمعقل اإلنداني، كىػ قابل لمتعػجيل كالتصػػيخ، 
كىشػػاؾ إمكانيػػة متاحػػة لترػػحيح الخصػػأ، كاالفتخاضػػات يسكػػغ التحقػػق مػػغ صػػجقيا أك 

كالشقػج الػحاتي  كحبيا، كالحؿيقة ال تكتسل أبجًا ]إال عشػج هللا[، كإنسػا ىػي فػي نسػػ مدػتسخ
 كسا يخػ ابغ الييثع كغيخه ركغ رئيذ في تصػر السعخفة العمسية.

كالدؤاؿ الحؼ يصخح بعج ىحا: ما مػجػ تػأثيخ العمػـػ االختباريػة كالخياضػية فػي الحقػػؿ 
السعخؼية السختمفة السعخؼية السختمفة? فيل أسيست في تكػػيغ عقالنيػة عمسيػة مػغ نػػع 

 ما عشج بعس السشتدبيغ إلييا.
 العمـػ الشقمية: -ٕ

كمعخكٌؼ أّف عمػع الكػالـ كالفقػو مػغ العمػـػ الشقميػة التػي تأسدػت مشػح كقػت مبكػخ، كقػج 
سػػبقت العمػػـػ االختباريػػة مػػغ حيػػث التأسػػيذ كالشذػػأة بفعػػل عػامػػل داخميػػة كخارجيػػة، 
كخزػػعت فػػي تصػرىػػا لتػػأثيخات مختمفػػة أثػػخت فػػي مدػػيختيا. كقػػج اتجػػو عمسػػاء الكػػالـ 

لسشصق مشح القخف الخامذ اليجخؼ، كمغ ثػع اجتسعػت لػجييع الشدعتػاف الستأخخكف إلى ا
الكالمية كالرػرانية. كقج تأثخ الفقيػاء بػالسشصق لكػْغ، لػيذ برػػرة مباشػخة كسػا حػجث 
عشج عمساء الكالـ الستأخخيغ، إذ لع يشطػخكا أبػجًا إلػى السشصػق باعتبػاره مشيجيػة مالئسػة 
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رانية، كإف تػأثخكا فػي أبحػاثيع كخاصػة عمػى ليع عمى الرعيج الفقيي، كلع يتبشػا الرػػ 
 الرعيج السشيجي بالسشصق.

لػػع يكػػغ عمسػػاء الكػػالـ كالفقػػو بعيػػجيغ عّسػػا يجػػخؼ فػػي حقػػل العمػػـػ االختباريػػة، فيشػػاؾ 
عمساء كفقيػاء اكتفػػا بالسخاؾبػة أك االسػتفادة بذػكل جدئػي، كىشػاؾ آخػخكف، بالزػخكرة، 

في درجة التأثخ، كلع يكغ فػي ىػحا الحقػل  تأثخكا بسا يجخؼ فييا، كىشاؾ اختالؼ بيشيع
 ما يثيخ حؽيطة عمساء الكالـ أك الفقياء ليتخحكا مشو مػقفًا معاديًا، كذلظ لدببيغ:

أكاًل: أّف السػضػػػعات التػػي يبحثيػػا العمػػع االختبػػارؼ ليدػػت قزػػايا ديشيػػة مباشػػخة، مثػػل 
 اإللييات.

ة العمسيػػة مػػغ حيػػث ىػػي الذػػيادة ثانيػػًا: أّف السعيػػار الػػحؼ يمتػػـد بػػو العمسػػاء ىػػػ التجخبػػ
 عمى صجؽ ما يقػلػف، كمغ ىشا، فيشاؾ إمكانية لمتحقق مّسا يقػلػف.

في ضػء ىحيغ الدببيغ، تعاشف عمسػاء الكػالـ كالفقيػاء مػع العمػع االختبػارؼ إلػى حػج 
كبيػػخ، كذىػػػب بعزػػػيع إلػػى حػػػج االشػػػتغاؿ بػػو. مثػػػل الجػػػاحع كابػػغ الجػػػػزؼ، فأكليسػػػا 

كثانييسػػػا ألػػػف فػػػي الصػػػب عذػػػخة مؤلفػػػات، كتدػػػّخبت المغػػػة اشػػػتغل فػػػي عمػػػع الحيػػػػاف، 
الصبيػػة إلػػى مؤلفاتػػو السختمفػػة. كقػػج تػػخؾ ىػػحا االشػػتغاؿ تػػأثيخًا عمػػى خصابيسػػا الكالمػػي 
كالفقيػػي، كمػػغ ثػػع تذػػكمت عقالنيػػة عمسيػػػة تتفػػاكت بيشيسػػا، لكػػْغ، يتفػػق االثشػػاف عمػػػى 

 بعس القزايا كالسبادغ، كمشيا:
سعخفػػػة العمسيػػػة مسكشػػػة، كىػػػي نتػػػاج لتعػػػاكف كبيػػػخ بػػػيغ العقػػػل أكاًل: اعتقػػػج االثشػػػاف أّف ال

كالحذ، كمغ ىشا ؾػبال االسػتشباط كاالسػتقخاء كالتجخبػة كسشػاىج لمػصػػؿ إلػى السعخفػة، 
 بغس الشطخ عغ اختالفيسا عغ الفالسفة كالعمساء في فيع االستشباط.

يسكػغ تفدػيخ الطػػاىخ ثانيًا: اعتقج االثشاف أّف العالع محكـػ بالقػانيغ الدػببية، كمػغ ثػع 
سػػببيًا، كعمػػى الػػخغع مػػغ أنيسػػا كانػػا يعتقػػجاف بػػأّف العػػالع نتػػاج الفعػػل اإلليػػي، إال أنيسػػا 

 عمى الرعيج التفديخؼ كانا يمجأاف إلى األسباب القخيبة في التفديخ.
ثالثػػًا: شػػكمت الحؿيقػػة بالشدػػبة لالثشػػيغ، ىػػجفًا يشبغػػي الػصػػػؿ إليػػو، كمػػغ ىشػػا تسدػػكا 

رتيا الحجيثػػػػػة، فقػػػػػج نبػػػػػحا اليػػػػػػػ كالسيػػػػػل كالعػاشػػػػػف كاألسػػػػػاشيخ بالسػضػػػػػػعية برػػػػػػ 
كاالنفعػػػاالت، ككػػػل مػػػا مػػػغ شػػػأنو أف يعػػػػؽ اإلندػػػاف عػػػغ بمػػػػغ الحؿيقػػػة، كنطػػػخًا إلػػػى 
التجخبة كالخبخ الرػادؽ باعتبارىسػا معيػاريغ يجػب المجػػء إلييسػا، لمتحقػق مػغ صػجؽ 
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يجب أف يػتع التثبػت مشيػا  السعخفة أك كحبيا، فيسا معياراف لمحؿيقة، فالقزية الرادقة
 بالتجخبة أك الخبخ الرادؽ.

رابعػػػػًا: يتفػػػػق االثشػػػػاف عمػػػػى أّف العقػػػػل ال يستمػػػػظ قػػػػجرات مصمقػػػػة. كأّنػػػػو عمػػػػى الرػػػػعيج 
السيتافيديقي، يسكػغ لمعقػل أف يثبػت الػجػػد اإلليػي. كأصػّخ ابػغ الجػػزؼ بػضػػح بػالغ 

خفػة تفاصػيل عػالع الغيػب عمى أّنو يجب التػقف بعج ذلظ، كاالتجاه إلثبات الشبػػة، كمع
مغ خالليا، فال يسكغ التحقق مغ صجؽ القزػايا عمػى ىػحا السدػتػػ عقػاًل، كاالكتفػاء 
بسػقػػػف الدػػػمف الػػػحؼ كػػػاف يػػػخػ عػػػجـ الخػػػػض فػػػي تأكيػػػل اآليػػػات الستذػػػابيات التػػػي 
تتحػػجث عػػغ ىػػحا العػػالع، فيػػي مػػغ الغيػػب الػػحؼ ال يعمسػػو إال هللا. كىػػحا الحدػػع الػػحؼ 

ؼ، ليذ مػجػدًا عشج الجاحع، كمغ ىشا كػاف رفزػو عمػع الكػالـ، نججه عشج ابغ الجػز 
فقج اعتبخه محاكلة مغ قبل عمساء الجيغ لمتفمدف، كىي مجخد آراء ضشية ال يقيغ فييػا. 
كىشػػػاؾ بعػػػس الشرػػػػص عشػػػج الجػػػاحع يقتػػػخب مشيػػػا مػػػغ ىػػػحا السػقػػػف كخسػػػالتو فػػػي 

 السعارؼ كأرائو في كتاب "الحيػاف".
لجيغ خصابًا متسيدًا مختمفًا عغ خصػاب العقػل ]اإلندػاني[، فيسػا خامدًا: يعتبخ االثشاف ا

ندقاف مختمفاف في الغايات كاألىػجاؼ. كال يجػػز إلغػاء أحػجىسا لرػالح اآلخػخ كعميشػا 
أف نفيػػع العقػػل ىشػػػا بإنتاجػػو العمػػع الخياضػػػي كالتجخيبػػي، أّمػػا اإللييػػػات بسػػا ىػػي نتػػػاج 

مشصقػػػي بػػػيغ قزػػػايا اإللييػػػات لمعقػػػل فيػػػي مػضػػػع خػػػالؼ، إذ ال يجػػػػز إقامػػػة تكػػػافؤ 
كقزػػايا العمػػـػ االختباريػػة، فيػػحه األخيػػخة يسكػػغ التحقػػق مػػغ صػػجقيا تجخيبيػػًا كالحدػػع 
بذأنيا، أّما قزػايا اإللييػات فػال تخزػع لمحػذ كالتجخبػة، كمػغ ثػع ىػي آراء، كقزػايا 
ضشية. كقرارػ ما يسكغ إثباتو عمى ىحا الرػعيج مجػخد الػجػػد اإلليػي كسػا يػخػ ابػغ 

. أّمػػػا مػػػا يتعمػػػق بالرػػػفات كاألفعػػػاؿ، كالقزػػػايا السيتافيديؿيػػػة الباؾيػػػة، ؼيجػػػب الجػػػػزؼ 
 الخجػع فييا إلى خصاب األنبياء، الحؼ ثبت صجقو بالسعجدات.

 عمع األصػؿ: -ٖ
كاف اإلماـ الذاشبي، الستػفى في نياية القخف الثامغ اليجخؼ، معاصػخًا البػغ خمػجكف، 

الػػحؼ حػػجث فػي عمػػع أصػػػؿ الفقػو مػػغ القػػخف كقػج كّفػػخ لػػو ىػحا األمػػخ مالحقػػة التصػػر 
الثالث إلى القخف الثامغ اليجخييغ، ككاف مغ الصبيعي أف يتأثخ عمساء األصػؿ إيجابًا 
أك سػػػمبًا بحخكػػػة العمػػػـػ االختباريػػػة، بحكػػػع أنيػػػع كػػػانػا مزػػػصخيغ لتحجيػػػج مػػػػقفيع مػػػغ 
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لتعميػل، العقالنية، كسا يسكغ أف تطيخ في الؿياس كاإلجساع، كبخاصة عشج أصحاب ا
فالتحقق مغ العمػة قػادىع إلػى العمػع االختبػارؼ كمػضػع الؿيػاس جعميػع يتخػحكف مػقفػًا 
مػػػغ السشصػػػق. كبػػػجءًا مػػػغ الغدالػػػي تدػػػّخب السشصػػػق إلػػػى ىػػػحا العمػػػع، كباتػػػت السؤلفػػػات 

 األصػلية تبجأ بسقجمة مشصؿية.
رفػػس الذػػاشبي إدخػػاؿ السشصػػق الرػػػرؼ إلػػى عمػػع ُأصػػػؿ الفقػػو، كسػػّجل اعتخاضػػات 

خية، نججىا عشج ابغ تيسية كابغ خمجكف كغيخىسا، كمغ ثع لع يكتف بػالخفس كإنسػا جػى
حذػػػج االنتقػػػادات الكثيػػػخة ضػػػج الشدعػػػة الرػػػػرانية، كىػػػحا السػقػػػف جػػػاء نتيجػػػة حتسيػػػة 
لسػقػػف معخفػػي آخػػخ ىػػػ االعتقػػاد بػػأّف لمعقػػل حػػجكدًا ال يجػػػز لػػو أف يتجاكزىػػا، كىػػي 

أْف نحرل عمػى معخفػة يقيشيػة إال فػي حػجكد  حجكد ىحا العالع، بسعشى أنشا الف ستصيع
ىػػحا العػػػالع، أّمػػػا عػػػالع الغيػػػب أك السيتافيديقػػػا، فػػػال يسكػػػغ الػصػػػػؿ إلػػػى قزػػػايا يقيشيػػػة 
بذأنو، كمغ ىشا كاف إعالنو بػضػح حطخ الشذاط السيتافيديقي عمػى العقػل ]كاالكتفػاء 

ى مبػجأ الفرػل بالشقل في ىحا السجاؿ[، ثػع ذىػب الذػاشبي مدػافًة أبعػج مػغ ذلػظ، فتبشػ
بيغ األنداؽ السعخؼية، كرفس محاكلػة االحتػػاء كالغػدك بػيغ ىػحه األندػاؽ، فػال يجػػز 
مثاًل تأكيل الخصاب الجيشي باسع العمع كالفمدفة أك تأكيل العمع باسع الػجيغ كالفمدػفة أك 
تأكيػػػل الفمدػػػفة باسػػػػع الػػػجيغ كالعمػػػػع. ]لكػػػغ ىػػػػحا الفرػػػل فرػػػػٌل فػػػي السخجعيػػػػات دكف 

 السػضػعات[.
تتجمى العقالنية العمسية عشجه برػرتيا الكبيخة، في محاكلػة اسػتخجاع القػػانيغ العامػة ك 

 التي تحكع الذخع عغ شخيق االستقخاء أؼ مقاصج الذخيعة .
ال مجاؿ أمامشا سػػ اإلقخار بتكػف العقالنية العمسية عشج الذاشبي، لكغ ال يعشي ىػحا 

ػضػح في خصاب السعخؼ، كذلػظ ألّف أف كل عمساء أصػؿ الفقو مثمو، كال نجج ىحا ال
الذػاشبي كػػاف متػػأخخًا بيشسػػا السعػخؼ عػػاش فػػي القػػخنيغ الثػالثػ الخابػػع اليجػػخييغ، كعمػػى 
الػػخغع مػػغ ذلػػظ نجػػج ىشػػاؾ السبػػادغ نفدػػيا تقخيبػػًا، كإف كانػػت ليدػػت معالجػػة برػػػرة 

 كاممة عشجه.
 الفمدفة كعمع الكالـ: -ٗ 

عمسيػػة مػػغ نػػػع مػػا، كلإلجابػػة عمػػى ىػػحا ىػػل تكػػػف لػػجػ الفالسػػفة السدػػمسيغ عقالنيػػة 
 الدؤاؿ نقجـ نسػذجيغ مغ الفالسفة ىسا:
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أكاًل: الفالسفة الحيغ تبشػا العقالنية الرػرية، فيؤالء اعتقجكا بإجساع أّف السشصق مػشيج 
مشاسػػب لمفيمدػػػؼ، كىػػػ عمػػع دقيػػق محايػػج يػػختبط بقزػػايا الفكػػخ، كقػاعػػجه صػػحيحة، 

تشا الفمدػػػػؽية، كذىػػػػب بعزػػػػيع إلػػػػى ضػػػػخكرة كيسكػػػػغ أْف يدػػػػاعجنا فػػػػي ضػػػػبط ترػػػػػرا
اسػػػتخجامو أيزػػػًا فػػػي العمػػػـػ االختباريػػػة، برػػػػرة كاضػػػحة، إذ يعتبػػػخ مػػػغ السدػػػمسات 
الخئيدة في العمع، كمشاىجو ال غشى لمعالع أك الفيمدػؼ عشيا، كلػع يتػقػف األمػخ عشػج 
ىػػحه الحػػجكد، بػػل تجػػاكز بعزػػيع ذلػػظ إلػػى حػػج االعتقػػاد أنػػو كػػاٍؼ بحاتػػو عمػػى صػػعيج 

 لفمدفة.ا
 

كمعػػخكؼ أّف السشصػػق األرسػػصي يتزػػسغ قزػػايا ميتافيديؿيػػة مزػػسخة فزػػاًل عمػػى أّنػػو 
بالقػة يجفع إلى التقميج السيتػافيديقي، فيػػ ابتػجاء مبشػي عمػى ندعػة كاقعيػة فػي الكميػات، 
كىحا ما لع يتشبو إليػو ىػؤالء الفالسػفة، فقػج ترػػركا أّف نطػخة أرسػصية لمكميػات سػميسة، 

مػجػػػدة عمػػى مدػػتػػ األذىػػاف، لكػػّغ ليػػا كجػػػدًا بػػالقػة عمػػى السدػػتػػ  فيػػػ يُّقػػخ أنيػػا
الخػارجي، كىػحا الحػل لػع يخخجشػا مػػغ الشدعػة الػاقعيػة لمكميػات، فزػاًل عػغ أّف عػامػػل 
اإلضافة كالتخكيب عمى مدتػػ العقل تػجفع بيػحه الكميػات إلػى مدػافات بعيػجة يرػعب 

مختمفػػػة، كىػػػي بذػػػكل أك بػػػآخخ  الػػػتحكع فييػػػا، كمػػػغ ثػػػع تدػػػاىع فػػػي بشػػػاء عػػػػالع غيبيػػػة
مدؤكلة عغ نطخية الؽيس بأشكاليا كميا، كمقػلة العقل الفّعػاؿ، كنطخيػة عذػق العػالع 

... الخ.  لإللو، كحياة الشجـػ
 

كػػاف ىػػؤالء يترػػػركف أّف مػػا كصػػمػا إليػػو صػػحيح مػػغ الشاحيػػة االسػػتشباشية، لكػػغ إذا 
تتدػاكػ فػي الرػجؽ كالكػحب، إذ اعتسجنا ىحا السعيار فقط، فكػل القزػايا السيتافيديؿيػة 

ال معيػػػار يسكػػػغ أّف يحدػػػع بيشيسػػػا، كمػػػغ ىشػػػا كانػػػت نطػػػخة ابػػػغ حػػػـد الشافػػػحة بزػػػخكرة 
االلتػػػداـ بإمكانيػػػة رد ىػػػحه األفكػػػار إلػػػى قزػػػايا حدػػػّية أك عقميػػػة بدػػػيصة أك إلػػػى دليػػػل 
بػاسػػصة التجخبػػة، لكػػغ معطػػع ىػػؤالء الفالسػػفة لػػع يقبمػػػا بػجيػػة الشطػػخ ىػػحه، رغػػع أنيػػع 

 يعتقجكف بإجساع بأّف قانػف الدببية يحكع العالع. كانػا
لكػػّغ السذػػكمة ىػػي فػػي شخيقػػة البخىشػػة عمػػى الدػػبب، كمعطسيػػع كػػانػا يمجػػأكف ىشػػا إلػػى 
تقدػػيسات تحكسيػػة ال مدػػػغ ليػػا، كسػػا ىػػػ الحػػاؿ فػػي مدػػألة الػاجػػب كالسسكػػغ، كبيػػحا 
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تعسػيع مشيجػػي  أصػبح عػالع األفكػػار لػجييع مصابقػًا لمعػػالع الخػارجي، كتحػّػؿ الكمػػي مػغ
لغايػػات الفيػػع إلػػى كمػػي مصمػػق ىػػػ األصػػل، كأصػػبحت الساـيػػة السشجػػدة قانػنػػًا صػػارمًا 
خػػارج الدمػػػاف، كعمػػى الػاقػػػع أْف يتصػػابق معيػػػا، مسػػػا يذػػكل عؿبػػػات رئيدػػة أمػػػاـ نسػػػػ 
السعخفػػػػة العمسيػػػػة. كقػػػػج ارتػػػػبط بيػػػػحه الشدعػػػػة مػقػػػػف محػػػػجد تجػػػػاه العقػػػػل، فيػػػػػ يستمػػػػظ 

 الذؤكف السيتافيديؿية!صالحيات مصمقة في البحث في 
 

ثانيًا: يختمف الفالسفة الحيغ يشتسػف إلى ىحا األنسػذج عغ الفالسفة الدػابقيغ، فيػؤالء 
قبمػػػا السشصػػق كسشيجيػػة لمفيمدػػػػؼ، لكػػشيع لػػع يقبمػػػا الشتػػػائج التػػي ُأنجػػدت فمدػػؽيًا مػػػغ 

الفػىػػا، الفالسػػفة الدػػابقيغ، بػػل يعتقػػجكف أنيػػع لػػع يمتدمػػػا كثيػػخًا بالسبػػادغ السشصؿيػػة كخ
التأكيل أحيانًا كقج نّبو ابغ رشج تحجيجًا إلى أنيع انصمقػا مغ عالع مػا بعػج الصبيعػة إلػى 
الصبيعػػة، أؼ مػػغ عػػالع األفكػػار لبشػػاء عػػالع الػقػػائع، كىػػحا لػػيذ صػػحيحًا، فاألصػػل أف 
تكػػػف مبشيػػة اسػػتشادًا إلػػى عػػالع الػقػػائع، لكػػغ قبػػل ابػػغ باجػػة كابػػغ رشػػج السشصػػق دكف 

سميػػػة تقػيسيػػػة لػػػو، اقتشاعػػػًا مػػػشيع برػػػجؽ الرػػػػرة األرسػػػصية، كلػػػع يأخػػػح الؿيػػػاـ بأيػػػة ع
االثشاف بسحاكلة ابغ حـد الحؼ أجخػ تعجياًل جخيئًا لو في ضػء تبشيو لمشطخة اإلسػسية، 
كمػػغ ثػػع عمػػى مدػػتػػ نطخيػػة الحػػج لػػع يعػػج ابػػغ حػػـد يدػػعى لمبحػػث عػػغ الساـيػػات، 

فة بسدػػػألتيغ، فخقتػػػا بيػػػشيع كبػػػيغ كالكميػػػات عشػػػجه أسػػػساء ال غيػػػخ، كتسيػػػد ىػػػؤالء الفالسػػػ
 الدابقيغ:ػ

أكاًل: لع يسشحػا العقل صػالحيات مصمقػة لمبحػث فػي الذػؤكف السيتافيديؿيػة كفػخض ابػغ 
حـد الحطخ السصمق عميو، أّما ابغ باجة كابغ رشج فؿػبال ؼيسػا يبػجك تحجيػجًا جدئيػًا لػو، 

 إذ في ضػء ىحا نفدخ رفزيسا لشطخية الؽيس كالعقػؿ.
شػى ىػؤالء الفالسػفة مبػجأ الفرػل بػيغ الػجيغ كالعقػل، فيسػا ندػقاف مختمفػاف مػغ ثانيًا: تب

حيػػث السبػػػجأ، كلػػع يقبمػػػػا بتأكيػػل الفػػػارابي أك اإللغػػاء الدػػػيشػؼ السذػػخقي، كاختمفػػػػا فػػػي 
ترػػيخ شبيعػػة العالقػػة التػػي يجػب أف تقػػـػ بيشيسػػا بعػػج الفرػل، فقػػج أعصػػى ابػػغ حػػـد 

كتجػػاكز ابػغ رشػػج الحػػجكد عشػػجما مػػشح العقػػل دكرًا محػجدًا لمعقػػل فػػي الخصػػاب الذػػخعي 
صػػالحيات مصمقػػة فػػي تأكيػػل الػػشز باعتبػػار أّف أىػػل البخىػػاف ىػػع األقػػجر عمػػى فيسػػو، 

 كقج رفس السػقف الخشجؼ مغ الالحقيغ مثل الذاشبي كابغ تيسية.
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يعتبخ ىحاف السبجءاف مغ السبادغ الخئيدة في العقالنية العمسية، كىػػ الػحؼ دفعشػا إلػى 

عغ الدابقيغ فيع حقًا تبشػا العقالنية الرػرية، لكػشيع رفزػػا التأكيػل الفمدػفي  تسييدىع
الػػػحؼ قجمػػػو الدػػػابقػف، كتجػػػاكز ابػػػغ حػػػـد اآلخػػػخيغ برػػػػرة خاصػػػة، كيسكػػػغ اعتبػػػاره 
نسػذجػػًا لػحػػجه عمػػى العقالنيػػة العمسيػػة بػػيغ الفالسػػفة، كذلػػظ بتبشيػػو عػػجدًا مػػغ القزػػايا 

 ة ىي:الخئيدة فييا، كىحه القزايا الحدمي
أكاًل: َقِبػػَل ابػػغ حػػـد مكتدػػبات العقالنيػػة الرػػػرانية، كبخاصػػة السشصػػق كمبػػجأ الدػػببية، 
كىػػ يقبػل ىػحا األخيػخ برػػرة تامػة، فكػػل التفدػيخات عشػجه سػببية، أّمػا السشصػق فيشػػاؾ 
ضخكرة في إعػادة بشػاءه مػغ ججيػج، فػي ضػػء الشطػخة االسػسية لمكميػات، كيقبػل الؿيػاس 

 اف.مغ حيث ىػ آلية لمبخى
ثانيًا: الفرُل بيغ عالع الغيب كعالع اإلنداف، كاإلنداف ال يدتصيع معخفة قزايا عػالع 
الغيػػػػب، كإنسػػػػا مجالػػػػو الخػػػػاص بػػػػو ىػػػػػ عػػػػالع اإلندػػػػاف، لػػػػحلظ نػػػػادػ بحطػػػػخ الشذػػػػاط 

 السيتافيديقي عمى العقل برػرة تامة.
دقة البػػج ثالثػػًا: السعخفػػة مسكشػػة، لكػػغ يجػػب أْف يػػجعسيا دليػػل، بسعشػػى أّف القزػػية الرػػا

 أف يجعسيا عمى األقل دليل كاحج مغ األدلة العمسية األربعة كىي:
 الخبخ الرادؽ. -ٗالتجخبة.  -ٖأكائل العقل.  -ٕأكائل الحذ.  -ٔ

ككػلُّ قزػػية مخكبػػة يجػب أف يكػػػف بإمكانشػػا تحميميػا إلػػى قزػػايا بدػيصة مجعػمػػة بيػػحه 
 األدلة، فإذا لع يتػافخ ىحا الذخط، فالقزية كاذبة.

عًا: الفرل بيغ الجيغ كالعقل، كال يجػز إلغػاء أحػج الصػخفيغ لسرػمحة اآلخػخ، فيسػا راب
 ندقاف مختمفاف، كدكر العقل في الخصاب الجيشي ال يتعجػ السدانجة كالفيع كالتسييد.

، كأفعػاؿ  خامدًا: رفس كل القزايا األسصػرية التي ال دليل عمييا مثػل عقػػؿ الشجػـػ
 الدحخ.

ػرة األكلى لمعقالنية العمسية في الفمدػفة اإلسػالمية، كنحػغ ال ترػر ىحه القزايا الر
نػػجعي كساليػػا، كإنسػػا سػػتتصػر، عشػػج الالحقػػيغ كىػػي تذػػيج بػػأّف حقػػل الفمدػػفة قػػج تػػأثخ 

 بالعمـػ االختبارية كالعقالنية العمسية عشج ابغ حـد ىي نتاج مباشخ ليحا التأثيخ.
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 السعخفة العمسية: -٘
الفمدػػػفة السدػػػتشجة إلػػػػى السشصػػػق الرػػػػرؼ كسشيجيػػػػة  رفػػػس ابػػػغ تيسيػػػة كابػػػػغ خمػػػجكف 

لمفيمدػػؼ، كىػحا الػخفس ىػػػ مػقػف فمدػفي كيشبػع مػػغ فمدػفة مارسػيا االثشػاف، كإف لػػع 
 يعصيا ليا اسسًا، ككججنا أّف التدسية السشاسبة ليحه الفمدفة ىي "العقالنية العمسية".

ا العقػػل لػػيذ العقػػل فكالىسػػا نػػادػ بػػأّف األسػػاس األخيػػخ لمسعخفػػة ىػػػ العقػػل، لكػػّغ ىػػح
الػػحؼ نجػػجه فػػي العقالنيػػة الكالميػػة أك العقالنيػػة الرػػػرية، كإنسػػا العقػػُل كسػػا نجػػجه فػػي 
السعخفة العمسية، كمػغ ثػع ىػي فمدػفة تتحػجد بعالقاتيػا بػالعمع ابتػجاًء، فيػي تقبػل قزػايا 
العمػػػػع الرػػػػادقة، كالسشيجّيػػػػة الستبعػػػػة ؼيػػػػو، كتدػػػػتثسخىا فػػػػي حقػػػػػؿ مختمفػػػػة باعتبارىػػػػا 

جيػػػة األمثػػػل لمبحػػػث، كعمػػػى الرػػػعيج السشصقػػػي تمتػػػدـُ بسشصػػػق ال يخػػػالف مبػػػادغ السشي
 السعخفة العمسية، كتمتـد بسبادغ ستة رئيدية، تكػف البشية العسيقة ليحا الخصاب، كىي:

 أكاًل: مبجأ مرادر السعخفة األربعة:
ثػل ذىب االثشاف إلى أّف السعخفة ىي نتاج تكامل بيغ الحذ كالعقػل كمػا يبشػى عمييػا م

التجخبػة كاألخبػػار الرػادقة، كىػػحه ىػػي مرػارد السعخفػػة العمسيػػة، كمرػادر كػػل معخفػػة 
صػػػادقة مسكشػػػة، كبيػػػحا قػػػاؿ الجػػػاحع، كابػػػغ الجػػػػزؼ، كالذػػػاشبي كالسعػػػخؼ كابػػػغ حػػػـد 

 كغيخىع كثيخكف.
 ثانيًا: مبجأ حطخ الشذاط السيتافيديقي عمى العقل:
ىػػ العػالع السػادؼ الػحؼ نرػل إليػو يحىب االثشاف إلى أّف مػضػع السعخفة ]اإلندانية[ 

بػالحذ كالعقػل كالتجػػارب، كيشبشػي عمػػى ىػحا أّف مجػاؿ العقػػل الػحؼ تطيػػخ ؼيػو فعاليتػػو 
ىػػػ ىػػحا العػػالع. فالسعخفػػة مسكشػػة لإلندػػاف ليػػحا العػػالع، كيسكػػغ أْف نرػػل إلػػى قزػػايا 

 صادقة بذأنو. كيشبشي عمى ىحه السدألة قزيتاف:
ػلػػػػػجي، ىسػػػػا: عػػػػالع الدػػػػساء ]الغيػػػػب[ كعػػػػالع ىشػػػػاؾ عالسػػػػاف عمػػػػى الرػػػػعيج األنص -أ

 اإلنداف.
حػػجكد مجػػاؿ العقػػل كفعاليتػػو ىػػي عػػالع اإلندػػاف، أّمػػا عػػالع الدػػساء فػػال يدػػتصيع  -ب

 العقل أْف يقجـ معخفة يقيشية بذأنو، ألنو يقع خارج مجاؿ فعاليتو.
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فػي كمغ ثع نادػ االثشاف بزخكرة الفرل السشيجي بيغ العالسيغ، كتقييػج مجػاؿ العقػل 
ىػػحا العػػالع، كحطػػخ الشذػػاط السيتػػافيديقي عميػػو، كبيػػحا نػػادػ ابػػغ حػػـد كابػػغ خمػػجكف، 

 كالذاشبي كالسعخؼ.
 ثالثًا: مبجأ ضخكرة السػضػعية في السعخفة:

ذىػػب االثشػػاف إلػػى أّف عػػالع اإلندػػاف يخزػػع لسبػػجأ الدػػببية، فيشػػاؾ أسػػباب كمدػػببات 
خات الدػػػببية عمػػػى الرػػػعيج عمػػػى الرػػػعيج األنصػلػػػػجي، كعميشػػػا الػصػػػػؿ إلػػػى التفدػػػي

السعخفي. كيجػب مػغ ثػع أف يرػل اآلخػخكف إلػى الشتػائج ذاتيػا، ألّف السعخفػة بصبيعتيػا 
غيػػخ ذاتيػػػة، كالسعخفػػػة العمسيػػػة بالػػػحات تتدػػػع بيػػحه الدػػػسة فيشػػػاؾ إمكانيػػػٌة لمتحقػػػق مػػػغ 
نتائجيػػا مػػػغ قبػػػل آخػػػخيغ، أّمػػػا السعخفػػػة الحاتيػػػة التػػػي تبقػػػى حبيدػػػة ذات العػػػارؼ، فػػػال 

 أف تدسى معخفة، كىحه ىي السػضػعية في السعخفة.تدتحق 
 رابعًا: مبجأ الفرل بيغ عالع الدساء كاإلنداف:

يػػحىب االثشػػػاف إلػػى أّف عػػػالع الدػػساء ال يسكػػػغ معخفػػة تفاصػػػيمو بالعقػػل، كقرػػػارػ مػػػا 
يسكػػغ الػصػػػؿ إليػػو ىػػػ إثبػػات الػجػػػد اإلليػػي، أّمػػا ماـيػػة ىػػحا الػجػػػد كصػػفاتو فػػال 

 ، كىي عسػمًا مػضػع الجيغ. كبيحا قاؿ الذاشبي كابغ الجػزؼ.يسكغ معخفتيا بالعقل
 خامدًا: مبجأ الفرل بيغ األنداؽ الثالثة:

نادػ االثشاف بزخكرة التسييد بيغ أنداؽ ثالثة: الفمدفة كالعمع كالجيغ فيشاؾ اختالفات 
بػػيغ ىػػحه األندػػاؽ فػػي السػضػػػعات كالػسػػائل كالغايػػات، كيجػػب إال يػػتع إلغػػاء أحػػِجىا 

لح االثشيغ اآلخخيغ. بسعشى أّنو ال يجػز تحسيل الخصػاب الػجيشي تػأكيالت فمدػؽية لرا
ال تست لو برمة أك نقـػ بتأكيمو عمسيًا، إذ ليذ الجيغ مغ حيث السبجأ عمسًا ]بػالسعشى 
الػضعي[ أك فمدفة، كىحا يعشي برػرة أخخػ االعتخاؼ بذخعية األنداؽ الثالثة كىػحا 

 رشج كابغ الجػزؼ كالذاشبي.ما نججه عشج ابغ حـد كابغ 
 سادسًا: مبجأ االلتداـ بالخكح العمسية:

يحىب االثشاف إلى أّف ىجؼ السعخفػة مػغ حيػث السبػجأ بمػػغ الحؿيقػة بغػس الشطػخ عػغ 
األىػػػػػاء كاالنفعػػػػاالت الحاتيػػػػة. كمػػػػغ ثػػػػع دعػػػػا االثشػػػػاف إلػػػػى ضػػػػخكرة نبػػػػح االعتبػػػػارات 

كالخخافػػات ككػػل مػػا مػػغ شػػأنو أْف  األسػػصػرية كالدػػمصػية كالسرػػالح الحاتيػػة، كاألىػػػاء
 يقف حائاًل دكف بمػغ الحؿيقة.
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كالعسػػجة فػػي آخػػخ السصػػاؽ عمػػى الػػجليل، أّمػػا الترػػػؼ فقػػج قبمػػو االثشػػاف شػػخيصة أف ال 
يخالف ما ىػػ معمػـػ بالتجخبػة أك بشرػػص الػجيغ السقجسػة ]الثابتػة[، كيجػب أف يبقػى 

اؾ صػعػبة فػي التعبيػخ عشيػا لغػيػًا تجخبة ذاتية، تتعمق بالعابج نفدو، كىحه التجخبة ىشػ
 كمغ ثع تحػيميا إلى معخفة مسكشة، كبيحا قاؿ ابغ الجػزؼ أيزًا.

كقف ابغ تيسية كابغ خمجكف عمى العمـػ االختبارية في عرخىسا، كأدركا بػضػح بالغ 
شبيعة السعخفة العمسية، مغ حيث ىي نتاج إنداني، ليذ مرجره العقػل الفعػاؿ أك هللا 

أية قػة كػنية أخخػ. كىي ليدت ثابتػة برػػرة مصمقػة، كإنسػا قابمػة لمتعػجيل ]تعالى[ أك 
كالتصػػػػيخ، فػػػي ضػػػػء تحدػػػغ أدكاتشػػػا، ككسػػػائمشا كؾياميػػػا ابتػػػجاًء عمػػػى أكليػػػات الحػػػذ 
كالعقػل، كالتجػارب السدػػتشجة إلييػا. كأّف السعيػار الحاسػػع فػي قبػػؿ القزػػية العمسيػة ىػػػ 

ؽ فخكضػشا، فسػا ثبػت بالتجخبػة يجػب قبػلػو التجخبة، فيي القادرة عمى التحقق مغ صج
كاالعتػػخاؼ بػػو، كمػػا عػػجا ذلػػظ يبقػػى فػػػي دائػػخة الفػػخض الػػحؼ لػػع يتحقػػق، كمػػغ ثػػػع ال 
ندػػتصيع الحكػػع عميػػو بالرػػجؽ، كبيػػحا تقػػجمت السعخفػػة العمسيػػة، كحرػػل االتفػػاؽ بػػيغ 
السذػػػتغميغ فييػػػا، كفػػػي ضػػػػء ىػػػحا الػػػػعي حػػػاكع االثشػػػاف الخصػػػاب الفمدػػػفي الدػػػائج، 

ه ال يسكػغ أْف نتحقػق مػغ صػجقيا مثػل قزػايا العمػع االختبػارؼ ]الدػبيل الػحيػج فقزايا
ليا ىػ الشقل[، فيع قج حكسػا معاييخ السعخفة العمسية فػي نقػج الخصػاب الفمدػفي، كمػغ 
 ثع قادىع ىحا إلى نقِج السشيج السشصقي باعتباره األداة التي َأنتجت السعخفة الفمدؽية.

بحقػػػل العمػػػـػ االختباريػػػة كالػػػجفاع عشػػػو، كمػػػغ داخمػػػو قػػػاـ انصمػػػق االثشػػػاف مػػػغ التدػػػميع 
االثشػػػػاف بشقػػػػج الخصػػػػاب الفمدػػػػفي كمشيجػػػػو، فالخصػػػػاب الفمدػػػػفي يجػػػػُب أْف ال ُيشػػػػاقس 
السعخفػة العمسيػػة، كعميػو أْف يتبشػػى معاييخىػا. كفػػي ضػػػء ىػحا الشقػػج تبشػى االثشػػاف فمدػػفًة 

سػػػسي امتػػػجادًا لمسعخفػػػة تمتػػػـد بقػاعػػػج العمػػػع كتشصمػػػق مشػػػو، كمػػػغ ىشػػػا، كػػػاف السشصػػػق اال
العمسيػػة، فالتدػػسية كالتػػجليل ىسػػا االمتػػجاد الصبيعػػي لمسشيجيػػة العمسيػػة، فيسػػا ُيقػػجماف لشػػا 
معخفػػػًة ندػػػبيًة حػػػػؿ تجاربشػػػا عػػػغ عػػػادات السػجػػػػد بمغػػػة ابػػػغ تيسيػػػة. كالعمػػػُع قػػػج حقػػػقَّ 

يػة، فيػػ إنجازاتو بفزل ىحه السشيجية التي تمتدـُ بالعػاَلِع الُسعصػى كحقػٍل لمسعخفػة العمس
ال يحجثشا عغ عالٍع مفارؽ، كال يجَّعي أفَّ بإمكانو معخفة تفاصيل ىحا العػالع، كمػغ ىشػا 
عميشا االلتداـ بيحا عمػى الرػعيج الفمدػفي، بسعشػى أفَّ عميشػا أْف نمتػدـَ بالعػالع كسػضػػع 
لمسعخفػػة الفمدػػؽية، كأْف ُندػػمَع بحػػجكد العقػػل فػػي إشػػار حػػجك ىػػحا العػػالع، كفػػخُض حطػػخ 
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السيتػػافيديقي عمػػى العقػػل، كبيػػحا كانػػت الفمدػػفُة التػػي تبشاىػػا االثشػػاف مػػغ إنجػػاز  الشذػػاط
العقل الشطخؼ أك الفمدفي، كالتأسيذ الفمدفي بيػحا الػشيج قػج تػع انصالقػًا مػغ معصيػات 

 العقل الشطخؼ.
لع يكتِف االثشاف بالشتيجة الدابقة، كإنسا انصمقا بعج ذلظ إلى معالجػة الخصػاب الػجيشي، 

كػػاف مػػغ السسكػػغ ليسػػا أْف يتػقفػػا عشػػج حػػجكد إنتػػاج العقػػل الفمدػػفي، كمتابعػػة كبػػالصبع 
الشذػاط الفمدػفي عمػى ىػػحا السدػتػػ. لكػْغ ىشػاؾ خصػػاٌب مػجػػد كىػػ الػجيغ، كبالشدػػبة 
ليسػػػا ىػػػحه الفمدػػػفة ال تشػػػاقس الػػػجيغ أساسػػػًا، بسعشػػػى إذا انصمقشػػػا مػػػغ داخػػػل الخصػػػاب 

مذكمة عمػى ىػحا الرػعيج، كإنسػا السذػكمة  الجيشي، فيحه الفمدفة ال تشاقزو، كمغ ثع ال
ىػػػػي: ىػػػػل يخػػػػالف الػػػػجيغ قػاعػػػػج العقػػػػل الفمدػػػػفي الػػػػحؼ يقػػػػـػ عمػػػػى التدػػػػسية كالػػػػجليل 

 كالبخىاف،، أؼ إذا انصمقشا مغ داخل حقل العقل الفمدفي إلى الجيغ?
إذا حكسشَّػػا معػػاييخ العقػػل الشطػػخؼ فػػي الخصػػاب الػػجيشي فػػال ميػػخب مػػغ ىػػحا التشػػاقس، 

لحؼ يتحجث عشو الػجيغ، ال يسكػغ أْف يختبػخ عمػى صػعيج العقػل الفمدػفي فعالع الغيب ا
]الػضعي[، كمغ ثع أخَح االثشاف بزخكرة الفرل ]أك التسييد[ بيغ الخصابيغ، كمػغ ثػع 
االعتػػػخاؼ بذػػػخعيتيسا، كضػػػخكرة أْف ال تحػػػاكع القزػػػية إاّل فػػػي ضػػػػرة معػػػاييخ الشدػػػق 

صادقٌة عمى صعيج العقل الشقمي، كال  الحؼ تشتسي إليو. كمغ ثع اإليساُف بالغيب قزيةٌ 
 يجػز تصبيق معاييخ العقل الفمدفي ]الػضعي[ عمييا.

لع ُيقبْل الخصاب الجيشي اعتباشًا، فقػج قػاـ االثشػاف بتدػػيغو عقميػًا، أّمػا ابػغ خمػجكف فقػج 
ػػا ابػػغ تيسيػػة فقػػج دعػػا إلػػى ضػػخكرة دراسػػة ضػػاىخة الشبػػػة  لجػػأ إلػػى نطخيػػة االترػػاؿ، كأمَّ

(، كإنسػا ىػي ضػاىخة مػجػػدة عشػج آخػخيغ rالشبػة ليدػت محرػػرة بػالشبي دمحم )ابتجاًء، ف
]قبمو[، كمغ ثع يسكغ دراسة ىػحه الطػاىخة درسػًا عمسيػًا، كالشبػػة تثبػت بػالسعجدة، كىشػاؾ 
شيادات ال يسكػغ الصعػغ فييػا عمػى كجػػد ىػحه السعجػدات، كمػغ ثػع ال ميػخب لشػا مػغ 

ايػػػة شػػخعية الخصػػاب الػػجيشي الػػحؼ قبػػل عمػػػى قبػليػػا. فػػإذا سػػّمسشا بػػحلظ، فتمػػظ ىػػي بج
أساسو. فإذا سمسشا بذخعية ىػحا الخصػاب فعميشػا ؼيسػا بعػج أْف ال نحاكسػو إاّل فػي ضػػء 
السعاييخ التي يقجميا، تسثل الرػرة الدابقة، مبادغ العقالنية العمسية الدتة التػي قبميػا 

س ىػحه السبػادغ االثشاف، كىحه الرػرة ىي األكسػل عبػخ سػتة قػخكف، كصػحيح أّف بعػ
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كجػػج عشػػج الدػػابقيغ، لكشيػػا لػػع تػجػػج برػػػرة مكتسمػػة عشػػج أحػػجىع، كلػػع تعػػالج برػػػرة 
 كاؼية.

ال يعشي ىحا بالصبع أّف ىحه السبادغ ىي كل مبادغ العقالنية العمسيػة، السػجػػدة لػجيشا 
فػػي الػقػػت الحاضػػخ، كإنسػػا ال شػػظ فػػي أنيػػع قػػج تقػػجمػا فػػي ىػػحا السجػػاؿ كقصعػػػا ؼيػػو 

يمة ججًا كلع تقف جيػدىسا عشج حجكد إدراؾ مبادغ العقالنية العمسية، كإنسا أشػاشًا شػ 
انخخط االثشاف في السسارسة العمسية برػرة مباشخة، فاشتغل ابػغ تيسيػة فػي إعػادة بشػاء 
عمع السشصق عمى أسذ ججيجة، أّمػا ابػغ خمػجكف فأعػاد تأسػيذ عمػع التػاريخ، كاكتذػف 

 عمسًا ججيجًا ىػ عمع العسخاف.
القزػػية الخئيدػػة التػػي انصمػػق مشيػػا ابػػغ تيسيػػة فػػي إصػػالح السشصػػق ىػػي إعػػادة  كانػػت

الشطػػػخ فػػػي الكميػػػات، فاسػػػتشادًا إلػػػى أفالشػػػػف يػجػػػج لمكميػػػات كجػػػػد مػضػػػػعي مفػػػارؽ 
لمحات. كقج تشبو أرسػصػ إلػى ىػحا األمػخ، كقػاـ بشقػجه، لكشػو أعصػى الكمػي أيزػًا كجػػدًا 

شػني، فيػػ يتحػجث عػغ كجػػد بػالقػة لمكمػي، كاقعيًا كإف كاف مختمفًا عغ الػجػد األفال
كيجعمػػو مكافئػػًا لمرػػػرة، كىػػي محايثػػة لمسػػادة، كىػػحه الحمػػػؿ األرسػػصية لػػع تخػػخج عػػغ 
دائخة الترػػر الػػاقعي لمكمػي، كقػج تبشػى الفالسػفة اإلسػالميػف الترػػر األرسػصي مػغ 
. الػحؼ كػاف لػو مػقػف مختمػف عػشيع. كعمػ ى الكشجؼ حتى ابغ رشػج باسػتثشاء ابػغ حػـد

الػػػخغع مػػػغ االنتقػػػادات التػػػي كجيػػػت لمسػقػػػف األرسػػػصي مػػػغ الكمػػػي، إال أّف الفالسػػػفة 
اإلسالمييغ اعتقجكا برػاب السػقف األرسصي، كقج رفس ابغ تيسية كابغ خمػجكف ىػحا 
األمػػخ تسامػػًا، فالكميػػات ال كجػػػد ليػػا إال فػػي الػػحىغ، كالكمػػي الػػحؼ لػػيذ لػػو أصػػل فػػي 

يتافيديؿيػػػة التػػي كصػػل إلييػػػا الفالسػػفة، ىػػػي عػػالع الحػػذ يجػػػب رفزػػو، كالكائشػػات الس
كميػػات ال أسػػاس ليػػا فػػي عػػالع الحػػذ، كمػػغ ثػػع يجػػب رفزػػيا ألنػػو ليدػػت مػػغ كضيفػػة 
العقػػل إدارتيػػا. كقػػج ُبشيػػت نطخيػػة السعخفػػػة األرسػػصية عمػػى أسػػاس مػقفػػو مػػغ الكمػػػي، 
فالسعخفة ترػرات نرل إلييا بالتعخيف بالحج، كالحؼ يرػػر ماـيػة الذػيء السعػّخؼ، 

 رجيقات نرل إلييا بالؿياس.كت
كقػػج أنكػػخ ابػػغ تيسيػػة ذلػػظ تسامػػًا، فالحػػج ال يرػػػر ماـيػػة الذػػيء كإنسػػا كضيفتػػو اسػػسية 
تسامًا، بسعشى أنو مثل االسع كضيفتو التسييد بيغ األشياء، كالساـيػة تقػـػ عمػى التسييػد 

يػار بيغ الرفات الحاتية كالرفات العخضية لمذيء، كىحا التقديع مفتعل فػال يػجػج مع
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حاسع عمى ىحا السدتػػ. أّما الؿياس، فقج شّجد ابغ تيسيػة عمػى أّف مػا نرػل إليػو مػغ 
معخفة بػاسصتو يسكغ أف نرػل إليػو دكف ذلػظ، كالذػخكط السػضػػعية لػو يجػب إعػادة 
الشطخ فييا، كقج شّػر ابغ تيسية ىحا األمخ إلى نطخية االستمداـ. كقج تبشى ابغ خمجكف 

ارىػػا ابػػغ تيسيػػة، فيػػػ لػػع يكػػغ مشذػػغاًل فػػي إعػػادة بشػػاء العقػػل القزػػايا الخئيدػػة التػػي أث
الشطػخؼ مثػػل ابػغ تيسيػػة، كإنسػا كػػاف مذػغػاًل فػػي إعػادة بشػػاء العقػل العسمػػي اسػتشادًا إلػػى 

 البشية الشطخية ذاتيا.
أّما ابغ خمجكف، فقج أعاد اعتبار لعمع التاريخ، ؼبعج أْف كاف ممحقػًا بػالعمـػ الشقميػة، قػاـ 

حطيػػػخة العمػػػـػ العقميػػػة، كانذػػػغل فػػػي السعػػػايخ التػػػي يجػػػب المجػػػػء إلييػػػا بإرجاعػػػو إلػػػى 
لمتحقق مغ صجؽ الػاقعة التاريخية، كلع يكتف بسػازيغ الجخح كالتعجيل. كإنسا بػيغ أّف 
السيسة األكلػى يجػب أف تكػػف مصابقػة الخبػخ لمقػػانيغ التػي تحكػع الحيػاة االجتساعيػة، 

مػع العسػخاف، لكػّغ ىػحا العمػع لػع يقػع بتأسيدػو كالعمع الحؼ يبحث في ىػحه القػػانيغ ىػػ ع
الدابقػف، كمغ ثع نجب نفدػو أيزػًا إلنجػاز ىػحا األمػخ، كمػغ ىشػا، أسػذ ابػغ خمػجكف 
عمع العسخاف، ليكػف مداعجًا لعمع التاريخ، كمغ الججيخ بالحكخ أّف القػانيغ االجتساعية 

"السقجمػػػػة" يسكػػػػغ الػصػػػػػؿ إلييػػػػا عبػػػػخ السالحطػػػػات كالتجػػػػارب. كيسكػػػػغ الشطػػػػخ إلػػػػى 
باعتبارىا تسثػل السسارسػة العمسيػة الحؿيؿيػة البػغ خمػجكف. كنحػغ ال نػجعي اكتسػاؿ ىػحه 
التجخبػػة، كلكػػغ مػػا ييسشػػا ىػػػ الػػخكح العمسيػػة التػػي تحمػػى بيػػا كالعقالنيػػة العمسيػػة التػػي 

 كجيت خصابو في ىحا السجاؿ.
العقالنيػػة العمسيػػة ال شػػظ أّف ابػػغ تيسيػػة كابػػغ خمػػجكف قػػج تػػأثخا بػػالعمـػ االختباريػػة، كأّف 

التي حكست خصابيسا جػاءت بفعػل ىػحا التػأثيخ برػػرة مباشػخة أك غيػخ مباشػخة. كىػي 
نتػػاج تصػػػر مدػػتسخ خػػالؿ القػػخكف الدػػبعة الدػػابقة. كىػػي تسثػػل الرػػيغة األكسػػل فػػي 

 تخاثشا.
=============== 
 من حزارتشا في اليشج

 )الذبكة اإلسالمية( د . حديغ مؤنذ
الدػشج أكؿ مػا دخػل عمػى يػج دمحم بػغ القاسػع الثقفػي الستػػفى سػػشة دخػل اإلسػالـ اليشػج ك 

 ىػ كذلظ في عيج الخميفة األمػؼ الػليج بغ عبج السمظ .ٜٛ
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كقػػػج انتذػػػخ اإلسػػػالـ بعػػػج ذلػػػظ عمػػػى يػػػج التجػػػار كالدىػػػاد كالػػػجعاة السخمرػػػيغ انتذػػػارًا 
 محجكدًا.

ج عشجما حكع اليشج كفي القخف الخابع اليجخؼ ضيخت مػجة الفتح اإلسالمي الثانية لميش
عػػاىمػف كبػػار مػػغ العػػخؽ التتػػخؼ كالسغػػػلي ، عمػػى رأسػػيع إلػػب شػػكيغ التتػػخؼ ، كالػػج 
محسػد الغدنػؼ ، الحؼ حكع مسمكة تبجأ مغ ضفة نيػخ جيحػػف اليدػخػ ، إلػى سمدػمة 
جباؿ سميساف مغخب الدشج ، كجعل قاعجة ممكو في غدنة ، ثػع يدػتػلي عمػى البشجػاب 

 اعتشاؽ اإلسالـ بأعجاد كبيخة .كيبجأ في ىحه الشػاحي 
كعشجما خمفو ابشو محسػد الغدنػؼ ، الحؼ استسخ في الحكع ثالثيغ سشة ، قاـ بحسالت 
عمػػى أنحػػاء مػػغ اليشػػج اثشتػػي عذػػخة مػػخة ، مسػػا جعػػل فػػتح السدػػمسيغ لميشػػج كسػػيصختيع 

 عمييا ، أمخًا ثابت الجعائع كاألركاف .
محسػػد الغدنػػؼ ، كحتػى دخػػؿ اإلنجميػػد كقػج حكػع السدػمسػف اليشػج ثسانيػة قػخكف مشػح 

 إلييا في القخف التاسع عذخ السيالدؼ ، الثالث عذخ اليجخؼ .
كخػػالؿ ىػػحه القػػخكف الثسانيػػة، أسػػجػ السدػػمسػف لذػػبو القػػارة اليشجيػػة خػػجمات عطسػػى ، 
أكليػا كأعطسيػا ، أكالىػػا نذػخ اإلسػػالـ ; الػحؼ أصػػبح يػجيغ بػػو مػشيع نحػػػ عذػخيغ فػػي 

مغ سياسة السدمسيغ إجبار الشاس عمى الجخػؿ في اإلسػالـ ، لكػاف السائة ، كلػ كاف 
أكلى البقاع بحلظ ىي اليشج، إذ كانت الديصخة فييا كاممة لمسدمسيغ ، ككاف أكثػخ أىػل 

 اليشج كثشييغ مغ اليشجكس ، كمغ البػذييغ .
كقػج تعػجػ تػػأثيخ اإلسػالـ فػي معتشؿيػػو ، إلػى مػغ سػػػاىع مػغ غيػخ معتشؿيػػو ، فػأثخ فػػي 

 ية الذعب اليشجككي كفي ديانتو نفديا .عقم
كيقػؿ الباحث اليشجؼ السعخكؼ " بانيكار " : " إف مغ الػاضح أف تػأثيخ اإلسػالـ فػي 
الجيانة اليشجككية كاف عسيقا في العيػج اإلسػالمي .. إف فكػخة عبػادة هللا فػي اليشػادؾ ، 

يتيع بأسساء شتى، مجيشة لإلسالـ ، إف قادة الفكخ كالجيغ في ىحا العرخ كإف سسػا آل
قػػج دعػػػػا إلػػػى عبػػػادة هللا ، كصػػػخحػا بػػػأف اإللػػػو كاحػػػج ، كىػػػػ يدػػػتحق العبػػػادة ، كمشػػػو 
تصمب الشجاة كالدعادة ، كقج ضيخ ىحا التأثيخ في الجيانات كالجعػات التي ضيخت فػي 
اليشػػج فػػي العيػػج اإلسػػالمي كجيانػػة " بيػػاجتي " كدعػػػة " كبيػػخداس "، ىػػحا مػػغ الشاحيػػة 

ا مػػغ الشاحيػػة االجتساعيػػة فكػػاف تػػأثيخ اإلسػػالـ ػ كسػػا يقػػػؿ العالمػػة أبػػػ الجيشيػػة ، أمػػ
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الحدغ الشجكؼ ػ عطيسا، إذ حسل السدمسػف معيع فكخة السداكاة اإلندانية التي لػع يكػغ 
لميشػػج عيػػج بيػػا; فػػال نطػػاـ شبقػػات ، كال مشبػػػذ ، كال نجػػذ بػػالػالدة ، كال تقدػػيع كراثػػي 

عميو التعميع ، بل الشػاس جسيعػًا يعيذػػف معػًا ، لمحخؼ كالرشاعات ، كال جاىل يحـخ 
 كيأكمػف جسيعا ، كيتعمسػف سػاء، كيختاركف ما يذاءكف مغ الحخؼ كالرشاعات .

كيجخل في أثخ اإلسالـ االجتساعي مػقفو مغ السػخأة ، مػغ ناحيػة احتخاميػا كاالعتػخاؼ 
طسػة مػقػف بحقػقيا ككخامتيا كعزػ محتـخ مػغ أعزػاء األسػخة كاإلندػانية ، كلعػل ع

اإلسػػالـ مػػغ السػػخأة تتجمػػى فػػي اليشػػج إذا عمسشػػا أف الشدػػاء فػػي اليشجككيػػة كػػغ يحػػخقغ 
أنفديغ بالشار بعج كفاة أزكاجيغ ، كىغ ال يخيغ كال يخػ السجتسع ليغ حقػًا فػي الحيػاة 

 بعج كفاة األزكاج ، كىحا الصقذ اليشجككي ، يدسى " ستي ".
ؤلفاتػػو الدػػائخة ككتبػػو السقػػخرة فػػي الجامعػػات كقػػج أكرد مػػؤرخ اليشػػج الكبيػػخ السذػػيػر بس

كىػ السؤرخ ) جادك سخكار( عجيجًا مغ األيادؼ اإلسالمية عمى اليشػج ، مشيػا باسػتثشاء 
ما ذكخنا في الشاحيتيغ الجيشية ك االجتساعية ... إيجاد صػالت لميشػج بالعػالع الخػارجي 

سػػسية إداريػػة كأسػػمػب ، بعػػج أف كانػػت معدكلػػة تسامػػا عػػغ العػػالع ، كمشيػػا إيجػػاد لغػػة ر 
نثخؼ فشي يرمح لمكتابة العمسيػة كاألدبيػة ، كمشيػا إيجػاد كحػجة سياسػية كاجتساعيػة فػي 
المباس كمطاىخ الحزارة ، خرػصا في الصبقػات الخاؾيػة ، كبجرجػة مػا فػي الصبقػات 
الذػػعبية ، كمشيػػا تقػػجـ لغػػات إقميسيػػة فػػي ضػػل الحكػمػػة السخكديػػة اعتسػػادًا عمػػى تحقػػق 

غ كالخفاـية كمشيا تججيج التجارة عغ شخيق البحػار التػي كانػت قػج تػقفػت الدالـ كاألم
 مشح فتخة شػيمة ، كإنذاء بحخية لميشج بعج أف كانت بعيجة عغ ىحا السجاؿ .

أما فزل الحزارة اإلسالمية في اليشج عمى السدػمسيغ أنفدػيع ، فيػػ صػفحة عطيسػة 
يسا أنذأكه مغ آالؼ السداجج ال يسكغ حرخ نػاحي إبجاعيا في ىحا السجاؿ ، سػاء ؼ

البالغة الغاية في فغ السعسار ، كسػاء ؼيسػا أسػيسػا بػو فػي العمػـػ اإلسػالمية السختمفػة 
. 

كمغ التخاث اإلسالمي العالسي الحؼ دبجو مدمسػ اليشج كتاب "العبػاب الداخػخ" لإلمػاـ 
ستقػػي حدػػغ بػػغ دمحم الالىػػػرؼ، ككتػػاب "كشػػد العسػػاؿ " لمذػػيخ عمػػي بػػغ حدػػاـ الػػجيغ ال

البخىػػانغػرؼ ، كمشيػػا "الفتػػاكػ اليشجيػػة " فػػي سػػتة مجمػػجات ، "كمشيػػا مدػػمع الثبػػػت فػػي 
أصػؿ الفقو" لسحب هللا بغ عبج الذكػر ، ككتاب "كذاؼ اصصالحات الفشػف" لمذيخ 
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" ك"حجػة هللا البالغػة" لإلمػاـ كلػي هللا الػجىمػؼ ،كىػػ مػغ  دمحم التيانػؼ ، ك"جامع العمـػ
 ارة اإلسالمية .أعطع الكتب في الحز

 كمشيا "تاج العخكس في شخح القامػس" لمديج مختزى الدبيجؼ ...
كما ىحه إال قصخة في بحخ كبيػخ ، ك إال فػإف صػفحة حزػارتشا اإلسػالمية فػي اليشػج ، 
صفحة زاخخة في كل جيل كفي كل قخف ، كال زالت ىحه الحزارة مػصػلة بإذف هللا ، 

 يادة فإنيع قادركف عمى البقاء ػحتى كإف ندؿ السدمسػف مغ مدتػػ الؿ
 بإذف هللا ػ في مكاف الؿيادة في الفكخ كالحزارة ...

 ألنيع ػ لػ تسدكػا بجيشيع ػ جدٌء مغ خيخ أمة أخخجت لمشاس .
 كىػ ما نخجػه ليع ، كنتسشى أف يعيشيع هللا عميو ..

================ 
 صحفي بخيطاني يذيج للحزارة اإلسالمية

 ة( نػراليجػ /خالج األصػر)الذبكة اإلسالمي
 الكاتب ديشيذ أكفخباؼ : 

 العمع في حزارة السدمسيغ كسيمة لتأكيج كحجانية هللا .  -
 الحخكب الستعاؾبة كراء تآكل دعائع العمع اإلسالمي .  -

إف شخيػػق السعخفػػة كالعمػػع اإلسػػالمي يستػػج مػػغ أثيشػػا إلػػي اإلسػػكشجرية إلػػي بغػػجاد، إلػػي 
يا )األنجلذ( عبخ قرػر الخمفاء كمعامل الكيسيائييغ ، فقػج دمذق، كإلي قخشبة بأسبان

مستثميغ ألمخ القخآف الكخيع بالبحث عغ السعخفة كقػخاءة الصبيعػة  -استصاع السدمسػف 
أف يبشػػا مجتسعػا كػاف قمػب  -بحثا عغ دالئل قجرة الخالق في اإلنداف كالكػف كالحياة 
البخيصػػاني "دنػػيذ أكفخبػػاؼ" فػػي العػػالع فػػي العرػػػر الػسػػصي ، ىػػحا مػػا قالػػو الكاتػػب 

صحيفة "ىيخالج تخيبيػف" الجكلية ، مؤكجا أف المغة العخبيػة ضمػت مخادفػا لمعمػع كالسعخفػة 
نحػ ألف عاـ، كىػ العرخ الحىبي الحؼ يحدب ليا ضسغ إسياماتيا كقرب الدبق 
في الجامعات الحجيثة كالجبخ كأسساء الشجػـػ ، كحتػي نطخيػة العمػع كسدػألة تجخيبيػة ، 
كلػػع تددىػػخ أؼ حزػػارة عمػػي األرض كػػل ىػػحه السػػجة الصػيمػػة التػػي ازدىػػخت خالليػػػا 

كسػا  -الحزارة اإلسالمية بعمػميػا السختمفػة، التػي كػاف غخسػيا داخػل أكركبػا الغخبيػة 
كقػدا لعرخالشيزة كالثػرة العمسية، رغع أف التاريخ لع يحتفع سػؼ  -يقػؿ السؤرخػف 
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ىػحا العرػخ الػحىبي، فقميػل مػغ األعسػاؿ العمسيػة بالقميل ججا في السجػاؿ العمسػي عػغ 
ألف ىشػػاؾ  -عمػػى كثختيػػا  -الكبػػخػ مػػغ ذلػػظ العيػػج التػػي تسػػت تخجستيػػا مػػغ العخبيػػة 

 اآلالؼ مغ السخصػشات لع يقخأىا الجارسػف السحجثػف بعج . 
 اإلسالـ كالعمع 

ترػػػر كيذػػيخ الكاتػػب إلػػى أف تػػاريخ اإلسػػالـ الفكػػخؼ ; كفقػػا لػػخأؼ البػػاحثيغ يشػػاقس ال
الحؼ تصخحو األحجاث األخيخة ، فالحؿيقة أف اإلسالـ قػج شػجع العمػع كالسعخفػة، كيشقػل 

 آراء بعس العمساء العخب كالسدمسيغ في الجامعات الغخبية : 
األسػػتاذ بجامعػػة جػػػرج تػػاكف: إنػػو لػػيذ ىشػػاؾ صػػخاع بػػيغ  -ؼيقػػػؿ د. عثسػػاف بكػػار 

يػلػػػػػػجي بجامعػػػػػة بػسػػػػػصغ اإلسػػػػػالـ كالعمػػػػػع، كيزػػػػػيف د. فػػػػػاركؽ البػػػػػاز العػػػػػالع الج
األمخيكيػػة: إف السعخفػػة جػػدء مػػغ العقيػػجة، فعشػػجما تعػػخؼ أكثػػخ تػػخؼ دالئػػل أكثػػخ عمػػي 

 كجػد هللا. 
كيشػػه "أكفخبػاؼ" فػي مقالػو إلػي أف العمػػع كجػج خصػػة فػي العرػػر اإلسػالمية الػسػػيصة 
لعجة أسباب ، مغ أىسيا أف ىحا العمع كاف ذا مغدػ ركحي ، حيث كػاف كسػيمة لتأكيػج 
كحػػػجة الخػػػالق التػػػي ىػػػي أسػػػاس رسػػػالة اإلسػػػالـ ، مذػػػيخا إلػػػى مػػػا قالػػػو عػػػالع التذػػػخيح 
كالفيمدػػػؼ ابػػغ رشػػج فػػػي القػػخف الثالػػث عذػػخ : )إف أؼ إندػػػاف يػػجرس عمػػع التذػػػخيح 

 سػؼ يدداد إيسانا بقجرة ككحجانية هللا العطيع ( . 
خ اإلندػاني كيمفت إلي سػبب آخػخ ىػػ أف اإلسػالـ كاحػج مػغ األديػاف القميمػة فػي التػاري

الحؼ يعتبخ الشيج العمسي ضخكريا لمذعائخ الجيشية ، كسا قاؿ بحلظ "ديفيج كشج" السؤرخ 
العمسي بجامعة "جػتو" بسجيشة فخانكفػرت األلسانية في كتابو "الفمظ في خجمة اإلسالـ" 

، مػضػػحا أف أعطػػع العقػػػؿ الفمكيػػة فػػي العػػالع اإلسػػالمي حسمػػت ٖٜٜٔالرػػادر عػػاـ 
سة إصجار ججاكؿ أك رسـػ بيانية يسكغ عغ شخيقيا تحجيػج مكػاف قبمػة عمي عاتقيا مي

الرػػالة ، كيزػػيف "كػػشج" إف جيػػػد عمسػػاء السدػػمسيغ ارتفعػػت إلػػى أعمػػي مدػػتػػ مػػغ 
الجقة ، ككانت لجييع معخفة بالشجـػ استخجمػىا في السالحة في الرػحخاء، كبػجءا مػغ 

سػػػة األعسػػاؿ العخبيػػػة إلػػػي القػػخف الثالػػػث عذػػخ قػػػاـ األكركبيػػػف كخاصػػػة اإلسػػباف بتخج
الالتيشيػػة بأقرػػى كأسػػخع مػػا يدػػتصيعػف ، ككانػػت الشتيجػػة إحيػػاء السعخفػػة التػػي تحػلػػت 

 في الشيايةإلي الحزارة الغخبية . 
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كيتدػاء ؿ"أكفخبػاؼ" عػػغ أسػباب عػػجـ اسػتسخار العمػػـػ اإلسػالمية فػػي التقػجـ ، مػضػػحا 
كب الرػػميبية مػػغ الغػػخب ، اسػػتشادا لخكايػػات السػػؤرخيغ أف ذلػػظ يخجػػع غالبػػا إلػػي الحػػخ 

كحػػػػخكب السغػػػػػؿ مػػػػغ الذػػػػخؽ ضػػػػج العػػػػالع اإلسػػػػالمي ، كغػػػػدك السدػػػػيحييغ ألسػػػػبانيا 
بسكتباتيػػػا الخائعػػػة الزػػػخسة فػػػي قخشبػػػة الداخػػػخة بػػػالعمـػ العخبيػػػة، مسػػػا أدػ إلػػػى تآكػػػل 

  تجريجي في دعائع العمع اإلسالمي. 
=================== 

 ية السعلهمات  لهال اإلسالم لسا تطهرت تقش  HPرئيدة 
 )الذبكة اإلسالمية( ميجؿ ايدت اكناليغ

أبػػػخز سػػػيجة أعسػػػاؿ فػػػي العػػػالع تذػػػيج بإسػػػيامات الحزػػػارة اإلسػػػالمية فػػػي تقػػػجـ عمػػػـػ 
 الكسبيػتخ مغ خالؿ اسياماتيا في عمـػ الجبخ كالتخميد . 

 __________ 
سػػالمية ، أشػػادت أبػػخز سػػيجة تذػػغل مػقعػػًا رؼيعػػًا فػػي قصػػاع السعمػماتيػػة بالحزػػارة اإل

كقالػػػت إّف إسػػػياماتيا كانػػػت سػػػببًا رئيدػػػًا فػػػي تقػػػجـ تقشيػػػة السعمػمػػػات كالكسبيػػػػتخ فػػػي 
 العرخ الحجيث. 

كقالػػت كػػارلي فيػريشػػػا كبيػػخة السدػػػؤكليغ التشفيػػحييغ بذػػخكة ىيػلػػػت باكػػارد التكشػلػجيػػػة 
السعخكفػػة فػػي حػػجيث ليػػا بػاليػػة مشيدػػػتا : " تسكشػػت ىػػحه الحزػػارة مػػغ تأسػػيذ دكلػػة 

مى امتجاد قارة بكامميا، تخامت أشخافيا مغ محيط إلى محػيط ، كمػغ مشػاشق عطسى ع
شػسالية إلػػى مشػاشق اسػػتػائية كصػحارػ . كضػػسغ سػمصانياكاف يعػػير مئػات الساليػػيغ 

 مغ الشاس تبايشت معتقجاتيع كأصػليع اإلثشية "، كسا ذكخت . 
الختخاعػات كأضافت تقػؿ " ككاف الحافد ليحه الحزارة أكثخ مغ أؼ شيء آخخ ىػػ ا

. فقج صسع معساريػىا السباني التي تحجت قانػف الجاذبية. أمػا رياضػيػىا فقػج ابتػجعػا 
 الجبخ كالحداب ما ساعج العالع عمى ترسيع أجيدة الكسبيػتخ كاستشباط التخميد . 

كسا بػجأ أشباؤىػا فػي تحميػل الجدػع البذػخؼ كعثػخكا عمػى عالجػات ججيػجة لألمػخاض . 
كأشمقػا األسساء عمى الكثيخ مغ الشجػـػ كميػجكا الصخيػق أمػاـ  كرصج فمكيػىا الدسػات

 الدفخ في الفزاء كاستكذافو ". 
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كقالت أبخز سيجة أعساؿ في العػالع " كرغػع أنشػا نجيػل فػي كثيػخ مػغ األحيػاف مػا نػجيغ 
بػػو لتمػػظ الحزػػارة األخػػخػ )اإلسػػالمية(فاف مػػا كىبتػػو لشػػا ىػػػ جػػدء ال يدػػتياف بػػو مػػغ 

كشػلػجيػػا لسػػا كانػػت لتػجػػج لػػػال إسػػيامات الخياضػػييغ العػػخب كقػػج تخاثشػػا . فرػػشاعة الت
تحجػ الذعخاء الفالسفة مثل ابغ الخكمي مفاـيسشا لمحات كالحؿيقػة، أمػا سػالشيغ مثػل 
سميساف القػانػني فقػج أسػيسػا فػي مفاـيسشػا الخاصػة بالتدػامح كالؿيػادة السجنيػة "، عمػى 

 حج تعبيخىا. 
لتغجك ؼيسػا  ٜٖٜٔأسدت في الػاليات الستحجة عاـ ككانت شخكة "ىيػلت باكارد" قج ت

بعج مغ أبخز الذخكات العاممة في حقل تقشيػة السعمػمػات عمػى مدػتػػ العػالع . كتقػػد 
لتكػف بالتػالي أبػخز  ٜٜٜٔالذخكة مشح يػليػ  ٜٗ٘ٔكارلي فيػريشا السػلػدة في العاـ 

ع السعمػماتيػػة عمػػى امػػخأة تػػتسكغ مػػغ اقتحػػاـ السدػػتػيات العميػػا لخجػػاؿ األعسػػاؿ كقصػػا
 مدتػػ العالع بشجاح. 

 
 نز الكمسة 

لقػػج كانػػت ىشػػاؾ فػػي كقػػت مػػغ األكقػػات حزػػارة كانػػت ىػػي األعطػػع فػػي العػػالع . فقػػج 
تسكشػػػت ىػػػحه الحزػػػارة مػػػغ تأسػػػيذ دكلػػػة عطسػػػى عمػػػى امتػػػجاد قػػػارة بكامميػػػا، تخامػػػت 

 ػ . أشخافيا مغ محيط إلى محيط ، كمغ مشاشق شسالية إلى مشاشق استػائية كصحار 
كضػػسغ سػػمصانيا كػػاف يعػػير مئػػات الساليػػيغ مػػغ الشػػاس تبايشػػت معتقػػجاتيع كأصػػػليع 

 االثشية . 
ككاف مغ بيغ لغاتيا لغة أضحت المغة العالسية لغالبية الكػف ، لغة شكمت جدػخا بػيغ 
شػػػعػب مائػػػة قصػػػخ . ككانػػػت جيػشػػػيا مكػنػػػة مػػػغ قػميػػػات كثيػػػخة ، كأتاحػػػت حسايتيػػػا 

مغ الدػمع كالخخػاء المػحيغ لػع تعخفيسػا قػط مػغ قبػل . كامتػج  العدكخية ليا أف تشعع بقجر
 نصاؽ تجارة ىحه الحزارة مغ أميخكا الالتيشية إلى الريغ ، كفي كل مكاف بيشيسا . 
ككاف الحافد ليحه الحزارة أكثخمغ أؼ شيء آخخىػ االختخاعات فقج صسع معساريػىا 

ابتػػجعػا الجبػخ كالحدػػاب مػػا  السبػاني التػػي تحػجت قػػانػف الجاذبيػة . أمػػا رياضػػيػىا فقػج
 ساعج العالع عمى ترسيع أجيدة الكسبيػتخ كاستشباط التذفيخ . 
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كسا بػجأ أشباؤىػا فػي تحميػل الجدػع البذػخؼ كعثػخكا عمػى عالجػات ججيػجة لألمػخاض . 
كرصج فمكيػىا الدسػات كأشمقػا األسساء عمى الكثيخ مغ الشجػـػ كميػجكا الصخيػق أمػاـ 

 فو. الدفخ في الفزاء كاستكذا
كألف كتابيا آالؼ الخكايات . ككضع شعخاؤىا أبياتا عغ العذق فػي الػقػت الػحؼ كػاف 

 مغ سبقيع يخذػف التفكيخ بأمػر مغ ىحا القبيل . 
كفي الػقت الحؼ كانت ؼيو أمػع أخػخػ تخذػى األفكػار ، ازدىػخت ىػحه الحزػارة عمػى 

 ىحه األفكار كأبقتيا حية . 
شابعػة مػغ الحزػارات الدػالفة أبقػت ىػحه الحزػارة كحيغ ىػجد الخؾبػاء بسحػػ السعخفػة ال

 السعخفة حية كنقمتياإلى حزارات أخخػ . 
كفػػػي حػػػيغ تتذػػػاشخ حزػػػارات الغػػػخب السعاصػػػخة الكثيػػػخ مػػػغ ىػػػحه الخرػػػائز فػػػإف 

 ٓٓٙٔإلى  ٓٓٛالحزارة التي أتحجث عشيا كانت حزارة العالع اإلسالمي مغ عاـ 
شػريػة العثسانيػة كحكامػػا متشػػريغ مثػػل بالشػات بغػجاد كدمذػػق كالقػاىخة كشػػسمت اإلمبخا

 الدمصاف العثساني سميساف القانػني . 
كرغػع أنشػا نجيػل فػي كثيػػخ مػغ األحيػاف مػا نػجيغ بػػو لتمػظ الحزػارة األخػخػ ، فػاف مػػا 
كىبتو لشا ىػ جدء ال يدتياف بو مغ تخاثشػا. فرػشاعة التكشػلػجيػا لسػا كانػت لتػجػج لػػال 

الفالسػػفة الرػػػفيػف مثػػل ابػػغ  -حػػجػ الذػػعخاء إسػػيامات الخياضػػييغ العػػخب . كقػػج ت
مفاـيسشا لمحات كالحؿيقة، أما سالشيغ مثل سميساف القانػني فقج أسػيسػا فػي -الخكمي 

 مفاـيسشا الخاصة بالتدامح كالؿيادة السجنية . 
كلعمػو يسكششػػا أف نػتعمع درسػػا مػغ مثالػػو . فقػج كانػػت الؿيػادة اإلسػػالمية تقػـػ عمػػى مبػػجأ 

الػراثػة . ككانػت زعامػة سػخخت قػجرات شػعبياالبالغ التشػػع الػحؼ ضػع  الججارة ، كلػيذ
 التقاليج السديحية كاإلسالمية كالييػدية . 

كىػػحا الشػػػع مػػغ الدعامػػة الستشػػػرة زعامػػة غػػحت الثقافػػة كالقػػجرة عمػػى االسػػتسخار كالتشػػػع 
 عاـ مغ االختخاعات كالخخاء .  ٓٓٛكالذجاعة ، ىحه الدعامة قادت إلى 

طمسة كخصيخة مثل ىحه عميشا أف نؤكج التدامشا ببشاء مجتسعات كمؤسدػات كفي حقب م
تتصمػػع إلػػى ىػػحا الشػػػع مػػغ العطسػػة . كعميشػػا أكثػػخ مػػغ أؼ كقػػت آخػػخ فػػي الساضػػي أف 
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نخكد عمى أىسيػة الؿيػادة ، بػل عمػى األفعػاؿ الؿياديػة الجخيئػة، كتحجيػجا عمػى األعسػاؿ 
 الذخرية الؿيادية 

============== 
 صخاع الحزارات  العهلسة و 

 رئيذ الجامعة األمخيكية السفتػحة -الذبكة اإلسالمية( أ. د. جعفخ شيخ إدريذ 
}ُأِذَف لّمِحيَغ ُيَقاَتُمػَف بأنيع ُضِمُسػا كإفَّ هللا عمػى َنرػِخِىع لَقػِجيٌخ الػحيغ أخخجػػا مػغ ديػارىع 

ليػجمت صػػامع بغيخ حق إال أف يقػلػا ربشا هللا ، كلػال دفع هللا الشاس بعزيع بػبعس 
كبيع كصمػات كمداجج يحكخ فييا اسع هللا كثيخا كليشرخف هللا مغ يشرػخه إف هللا لقػػؼ 

 [.ٓٗ،ٜٖعديد{ ]الحج: 
الرخاع سشة ماضية، كالرخاع بيغ الحزارات إنسا ىػ في جػىخه صخاع بيغ معتقجات 

جة بػل ال بيغ شبقات كال عخؾيات. فأصحاب الصبقة الػاحجة، كالسشتسػف إلى قػمية كاحػ
 قبيمة كاحجة قج يقتل بعزيع بعزًا إذا اختمفت معتقجاتيع.

عمى ىحا تجؿ اآلية الكخيسة التي تذيخ إلى اعتجاء أناس مغ قبيمة ، ىي أشػخؼ ؾبائػل 
العخب ، عمى أناس آخخيغ مغ ىحه القبيمة نفدػيا; ألنيػع خػالفػىع فػي معتقػجىع. كىػحا 

غ; فػػػإنيع يكػػػادكف أف يكػنػػػػا ىػػػػ الػػػحؼ تػصػػػل إليػػػو دارسػػػػ الحزػػػارات مػػػغ الغػػػخبيي
مجسعيغ عمى أف الحزارة كإف تكػنت مغ عشاصخ كثيخة إال أف أىع عشرػخ فييػا ىػػ 
العشرػػػػخ الثقػػػػافي، كأف أىػػػػع عشرػػػػخ فػػػػي الثقافػػػػة ىػػػػػ الػػػػجيغ. كيالحطػػػػػف أف كبػػػػخػ 

 الحزارات كانت إلى حج كبيخ مختكدة عمى أدياف.
 الرخاع بيغ الحزارات بيا?  فسا الحزارة? كما الثقافة? كما العػلسة? كما عالقة

 الحزارة كالثقافة كالعػلسة
كمسػات الحزػػارة كالسجنيػة كالثقافػػة كالعػلسػة ػ كإف كانػػت عخبيػة ػ إال أنيػا جعمػػت فػػي 
اسػػػتعسالشا الحػػػػجيث رمػػػػػزًا تػػػػجؿ عمػػػػى السعػػػػاني كالسفيػمػػػػات نفدػػػػيا التػػػػي تػػػػجؿ عمييػػػػا 

السعػػاني كالسفيػمػات كسػػا الكمسػات الغخبيػة التػػي جعمشاىػا تخجسػػة ليػا. فمششطػخ فػػي تمػظ 
 ىي عشج أىميا. 
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كأندب ما نبجأ بو ىػ األمخيكي ىشتشجتػف أكؿ مغ أشاع تعبيخ صػخاع الحزػارات فػي 
بيػػػحا  Foreign Affairsـ فػػي مجمػػػة ٖٜٜٔمقػػاؿ مذػػيػر نذػػػخ فػػي صػػػيف عػػاـ 

 العشػاف، ثع نذخ مػسعًا في كتاب بالعشػاف نفدو.
لغػػخبييغ تعػػخيفيع لسػػا أشمقشػػا عميػػو كمسػػة يشقػػل ىشتشجتػػػف عػػغ عػػجد كبيػػخ مػػغ العمسػػاء ا

; culture، كالفػػخؽ بيشيػػا كبػػيغ مػػا ندػػسيو ثقافػػة  civilizationالسجنيػػة أك الحزػػارة 
 فسا الحزارة أك السجنية كما الثقافة? 

يسكػغ أف نمخػز مجسػل أقػػاؿ مػغ نقػػل عػشيع ىشتشجتػػف فػي مفيػـػ الحزػارة كالثقافػػة 
 ؼيسا يمي:

فاصػاًل بػػيغ الحزػارة كالثقافػػة، فالحزػارة عشػػجىع تذػػسل  يزػع السفكػػخكف األلسػاف حػػجاً 
التقشية كسائخ العػامل السادية، أما الثقافة فتذسل ؾيع السجتسػع كمثمػو العميػا كخاصػياتو 

 الفكخية كالفشية كالخمؿية الكبخػ. 
لكغ سائخ السفكخيغ الغخبييغ خػالفػا األلسػاف فػي ىػحا; فيػع يػخكف أف الحزػارة كالثقافػة 

خاف إلى مشياج حياة أمة مػغ الشػاس، كأف الحزػارة إنسػا ىػي الثقافػة مكبػخة، كمييسا تذي
كأف كمييسػػا يذػػسل الؿػػيع كالسعػػاييخ كالسؤسدػػات كشخائػػق التفكيػػخ الدػػائجة فػػي أمػػة مػػغ 
الشػاس، كأف الػجيغ ىػػ أىػع العشاصػخ السكػنػة لمحزػارة، كأف الحزػارة ليدػت متصابقػػة 

إلػػػػى حزػػػػػارات مختمفػػػة، كسػػػػػا أف  مػػػع العػػػخؽ; فأصػػػحاب العػػػػخؽ الػاحػػػج قػػػج يشتسػػػػف 
الحزػػػػػارة الػاحػػػػػجة ػ كالحزػػارة اإلسػػالمية ػ قػػج تزػػع مجتسعػػات مختمفػػة األعػػخاؽ 

 كاأللػاف كاألشكاؿ.
كالحزارة ىي أكسع كحجة ثقاؼية; فأىل قخية إيصالية مثاًل قج يتسيدكف ثقاؼيًا عػغ قخيػة 

عػػغ أىػػل القػػخػ األلسانيػػة. إيصاليػػة أخػػخػ لكػػشيع يذػػتخكػف فػػي ثقافػػة إيصاليػػة تسيػػدىع 
كاأللسػػػاف كاإليصػػػػاليػف يشتسػػػػػف إلػػػػى ثقافػػػػة أكركبيػػػة تسيػػػػدىع عػػػػغ الجساعػػػػات الرػػػػيشية 
كاليشجيػػة. ىػػػحا الػػػحؼ يجسػػػع األكركبيػػػيغ ىػػػػ حزػػػارتيع التػػػي تسيػػػدىع عػػػغ الحزػػػارات 
ػػع ثقػػافي لمشػػاس، كأكسػػع مدػػتػػ لميػيػػة  الرػػيشية كاليشجيػػة. فالحزػػارة ىػػي أعمػػى تجسُّ

 ليذ فػؽ االنتساء الحزارؼ لمشاس إال انتساؤىع إلى الجشذ البذخؼ.الثقاؼية ليع. ك 
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أمػػا العػلسػػة ؼػػيسكغ أف نقػػػؿ إنيػػا فػػي أساسػػيا ترػػييخ السحمػػي عالسيػػًا; فيػػي كصػػف 
لكشيا في الػقت نفدو كصػف لػبعس  Globalizationلعسل مدتسخ تجؿ عميو كمسة 

 نتائج ىحا التعػلع. 
ف تكػف لمعػالع كمػو لغػة أك لغػات مذػتخكة، كأف تكػػف الشتيجة الشيائية السثالية لمتعػلع أ

التجػػارة ؼيػػػو مفتػحػػة كمتيدػػػخة بػػيغ كػػػل بمػػػجاف العػػالع، كأف يدػػػػد ؼيػػو نطػػػاـ اقترػػػادؼ 
كاحػػج، كنطػػاـ سياسػػي كاحػػج، كأف تدػػػد ؼيػػو عقيػػجة كاحػػجة، كأف تكػػػف لمشػػاس ؼيػػو ؾػػيع 

شالػػظ أدب مذػػتخكة فػػي مدػػائل كحقػػػؽ اإلندػػاف كالعالقػػة بػػيغ الجشدػػيغ، كأف يكػػػف ى
عالسي يتحكقو الشاس كميػع، كأف يدػػد ؼيػو تبعػًا لػحلظ نطػاـ تعميسػي كاحػج، كىكػحا. كأف 
تكػػف كػل ىػػحه األمػػر التػي تعػلسػػت مشاسػبة لمشػػاس مػغ حيػث كػػػنيع بذػخًا، كمدػػاعجة 
 ليع عمى تحقيق شسػحاتيع السادية كالخكحية، أؼ تكػف لمعالع حزارة عالسية كاحجة. 

السثػالي، لكػػغ العػلسػػة قػػج تكػػػف ناقرػة، كقػػج تكػػػف تامػػة مػػغ  ىػحا ىػػػ اليػػجؼ الشيػػائي
 غيخ أف تكػف مشاسبة لمبذخ بل مفخكضة عمييع لطخكؼ شارئة. 

السيتسػػػف بقزػػية العػلسػػة متفقػػػف تقخيبػػًا عمػػى أنػػو كإف كانػػت الكمسػػة ججيػػجة إال أف مػػا 
ترػػػفو لػػػيذ بججيػػػج، بػػػل يػػػخػ بعزػػػيع أف الدػػػيخ نحػػػػ ىػػػحه العالسيػػػة بػػػجأ مشػػػح مئػػػات 

 لدشيغ.ا
 فإذا كانت ىحه ىي العػلسة فسا كسائميا التي تجعميا مسكشة كتحخكيا? 

يػػػحكخ بعػػػس السػػػؤرخيغ أنػػػو كػػػاف لمعػلسػػػة فػػػي الساضػػػي سػػػبباف رئيدػػػاف ىسػػػا اليجػػػخة 
 كالغدك.

كلكغ لشا أف ندأؿ: لساذا يياجخ الشاس، كلساذا تغدك بعس البالد بعزًا? إنيع يفعمػف 
ػ فػي مرػمحتيع الساديػة أك الخكحيػة. ىػحا إذف ىػػ  ذلػظ; ألنيػع يخكنػو ػ بحدػب ؾػيسيع

الػػجافع األكؿ السحػػخؾ لميجػػخة أك الغػػدك أك أؼ نػػػع آخػػخ مػػغ أنػػػاع االترػػاؿ بػػيغ أمػػة 
كأمة. لكغ الشاس إنسا يقخركف اليجخة إلػى مكػاف معػيغ أك غػدك أمػة معيشػة بحدػب مػا 

مالف يرػػػميع مػػػغ معمػمػػػات عشيػػػا، كبحدػػػب إمكانيػػػة الػصػػػػؿ إلييػػػا. ىػػػحاف إذف عػػػا
آخػػخاف ىسػػا السعمػمػػات ككسػػائل االنتقػػاؿ; كىػػحاف يعتسػػجاف كثيػػخًا عمػػى مدػػتػػ التقشيػػة 
الػػػحؼ ترػػػل إليػػػو األمػػػة السيػػػاجخة أك الغازيػػػة أك الدػػػاعية ألؼ نػػػػع آخػػػخ مػػػغ أنػػػػاع 

 العالقات أك التأثيخ.
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دكافػػع أمػػة لغػػدك أمػػة أخػػخػ أك ىجػػخة بعزػػيع إلييػػا ىػػي فػػي غالبيػػا دكافػػع اقترػػادية، 
قػػج يكػػػف ثقاؼيػػًا. كاألمػػخاف متذػػابكاف; فحتػػى الغػػازؼ ألسػػباب اقترػػادية  لكػػغ بعزػػيا

يشقػل معػػو ثقافتػو كقػػج يفخضػيا عمػػى السيػدكميغ إذا كػػاف غازيػًا ذا إمكانػػات كبيػخة، كقػػج 
يتػػػأثخ بثقافػػػة مػػػغ غػػػداىع، بػػػل كقػػػج يتبشاىػػػا كيتػػػخؾ ثقافتػػػو، كقػػػج يكػػػػف التػػػأثخ كالتػػػأثيخ 

ثقاؼيػػة قػػج يدػػتفيج فػائػػج اقترػػادية، كقػػج يحػػجث متبػػاداًل. كالسيػػاجخ أك الغػػازؼ ألسػػباب 
 لثقافتو التي ىاجخ مغ أجميا ما يحجث لمسياجخ.

كػػػاف غػػػدك السدػػػمسيغ لمعػػػالع مثػػػااًل لمغػػػدك بػػػجافع حزػػػارؼ; فقػػػج كػػػانػا يعػػػجكف أنفدػػػيع 
أصحاب رسالة مػجية لمعػالع كمػو كمفػػا ىػع بتبميغيػا إليػو بالػسػائل الدػمسية مػا أمكػغ، 

حخب. لكغ حتى السدمسيغ الحيغ كانػا ييػاجخكف شمبػًا لمػخزؽ كانػت كإال بالمجػء إلى ال
ميستيع الخسالية ماثمة أماميع، فػأثخكا فػي الػبالد التػي ىػاجخكا إلييػا تػأثيخًا كبيػخًا، فشقمػػا 
إلييا ػ كسا نقل الغداة قبميع ػ ديشيع كلغتيع كلع يتأثخكا بيع إال في أمػر ال تتعارض مع 

 مغ مقتزيات الجعػة إليو، كتعمع لغتيع.ديشيع، بل قج يكػف بعزيا 
أمػػا السدػػمسػف الػػحيغ ييػػاجخكف إلػػى الػػبالد الغخبيػػة فػػي أيامشػػا ىػػحه فػػإنيع يفعمػػػف ذلػػظ 
ألسػػباب فػػػي غالبيتيػػػا العطسػػػى اقترػػػادية، كتجػػػخبتيع تػػػجؿ عمػػػى أف الغالبيػػػة العطسػػػى 

غخبيػة. لكػغ مػشيع تفقػج ىػيتيػا الثقاؼيػة ػ لغػة كمطيػخًا كديشػًا ػ كتػحكب فػي السجتسعػات ال
أكثخ ما يحتفطػف بو كيؤثخكف بو في تمػظ السجتسعػات ىػػ شعػاميع. غيػخ أف قمػة مػغ 
ىؤالء الحيغ ىاجخكا ألسباب اقترادية كانت ػ مع القمة التي تدافخ ألسباب دعػية أك 
دراسػػػية ػ سػػػببًا فػػػي قبػػػػؿ بعػػػس الغػػػخبييغ لإلسػػػالـ، كفػػػي انتذػػػار بعػػػس السطػػػاىخ 

 كالسكتبات كالحجاب.  اإلسالمية كالسداجج كالسجارس
أمػػا الغخبيػػػف الػػحيغ ذىبػػػا إلػػى العػػالع اإلسػػالمي غػػداة أك ألسػػباب اقترػػادية فػػإف قمػػة 
قميمة مشيع ىي التي تأثخت بالثقافػة اإلسػالمية أك اعتشقػت اإلسػالـ. كلػحلظ كػاف دخػػؿ 
بزػػعة آالؼ مػػغ الجشػػػد األمخيكػػاف فػػي اإلسػػالـ فػػي السػػجة القرػػيخة التػػي قزػػػىا فػػي 

إبػػاف حػػخب الخمػػيج أمػػخًا ممفتػػًا لمشطػػخ شػػاذًا عػػغ القاعػػجة. لكػػغ دخػػػؿ غيػػخ  الدػػعػدية
 الغخبييغ السياجخيغ إلى العالع اإلسالمي كاف كال يداؿ أمخًا معتادًا. 

أمػػا غػػدك الغػػخب لمعػػالع فقػػج كػػاف فػػي أساسػػو ألسػػباب اقترػػادية، لكػػغ الػػجافع الخسػػالي 
نػا يػػػخكف أف ليػػع رسػػػالة ىػػػي أف كػػاف أيزػػػًا حاضػػػخًا ؼيػػو حزػػػػرًا بيشػػػًا. فػػالغخبيػف كػػػا
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خكا العالع كيجعمػػه نرػخانيًا. كىػع يػخكف أف حزػارتيع تفػػؽ الحزػارات األخػخػ  يحزِّ
لسػػا تستػػاز بػػو مػػغ عقالنيػػة ال تػجػػج فػػي غيخىػػا، كأف ىػػحه السيػػدة ىػػي التػػي تؤىميػػا ألف 
تكػف الحزارة العالسية. يخػ أحج األساتحة األرجشتيشييغ أف أحدػغ مػغ يعبػخ عػغ ىػحا 

«. إف الػػخكح األلسانيػػة ىػػي ركح العػػالع الججيػػج»العتقػػاد ىػػػ ـيجػػل كيشقػػل عشػػو قػلػػو: ا
كيقػؿ: إف ـيجل يخػ أف الخكح األكركبية التي ىػي ركح ألسانيػا ىػي الحؿيقػة السصمقػة 
التي تحقق نفديا بشفديا مغ غيخ أف تكػف مجيشة ألحػج سػػاىا. كيقػػؿ ػ أعشػي الكاتػب 

ـيجػػل ػ لػػع تفػػخض نفدػػيا عمػػى أكركبػػا كالػاليػػات  ػػػ: إف ىػػحه القزػػية ػ يعشػػي قزػػية
(. كيقػػػػؿ أسػػػتاذ ٔالستحػػػجة فحدػػػب; بػػػل عمػػػى كػػػل السجػػػاؿ الفكػػػخؼ ألشػػػخاؼ العػػػالع)

إنو ألمخ عجيب كإنيا لحخكة في غاية التعرب العشرػخؼ »بجامعة ديػؾ األمخيكية: 
ػػخ عالسػػًا ضمػػت ؼيػػو مشػػح قػػخكف ٓٓ٘ٔأف تعتقػػج أكركبػػا أف عمييػػا مشػػح عػػاـ   ـ أف تحزِّ

حزػارات )مثػػل الحزػارة الرػػيشية كاليشجيػػة كاإلسػالمية...( قبػػل أف تجعػل مػػغ نفدػػيا 
، «مخكدًا ججيجًا لمعػالع باسػع الشرػخانية كأكركبػا زمػخة مػغ الجساعػات اليسجيػة الرػاعجة

كأحدغ مغ عبخ عغ الجسع بيغ الجافعيغ االقترادؼ كالحزارؼ ىػ السؤرخ األسباني 
خجمػة هلل كلرػاحب الجاللػة، »جػدر اليشجيػة بقػلػو: الحؼ سػغ ذىابو كزمالءه لغػدك ال

كلشقل الشػر إلى أكلئظ الجالديغ فػي الطػالـ، كلشرػيخ أغشيػاء كسػا أف كػل إندػاف يخيػج 
 «.أف يريخ

استصاعت أكركبا أف تفخض نفديا ككثيخًا مغ جػانب حزارتيا عمػى تمػظ الحزػارات 
ط االقترػادية، كالتيجيػجات بالغدك كاالحتالؿ كاالستعسار، ثع بػسائل اإلعػالـ كالزػغػ 

 العدكخية. 
 يقػؿ مؤرخيع السعاصخ بذيء مغ الدىػ:

ـ لػػع يكػػغ لػػو سػػابقة. لػػػع ٓٓ٘ٔإف التغييػػخ الػػحؼ حػػجث فػػي تػػاريخ العػػالع بعػػج عػػاـ »
يحجث مغ قبل ذلظ أبجًا أف انتذخت حزارة كاحجة في أرجاء األرض كميا; فسشح أقجـ 

دائسػػًا نحػػػ التشػػػع. أمػػا اآلف فػػإف التيػػار  مدػػارح مػػا قبػػل التػػاريخ السذػػاىجة كػػاف السيػػل
الثقافي بجأ يتحػؿ. إف جػىخ ما كاف يحجث كػاف باديػًا حتػى مشػح أكاخػخ القػخف الثػامغ 
عذخ. فاألمع األكركبية ػ بسا فييا ركسيا ػ كانت في ذلظ الػقت قج ادعت لشفديا أكثخ 

مػى مػػا مػغ نرػف سػصح األرض، ككانػػت ػ بػجرجات متفاكتػة ػ قػج سػػيصخت بالفعػل ع
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يقخب مغ ثمثو. ففي غػخب الكػخة األرضػية كػانػا قػج ازدرعػػا جساعػات مدػتػششة تكفػي 
بأعجادىا الكبيخة إلنذاء مخاكد حزارية ججيجة; فقج خخجت أمة ججيجة مغ السقاشعات 
البخيصانيػػة الدػػابقة فػػي أمخيكػػا الذػػسالية، كفػػي الجشػػػب اسػػتصاع األسػػباف أف يحصسػػػا 

 «.ارتيعحزارتيغ ناضجتيغ ليغخسػا حز
ثع يحكخ أنو كاف ىشالظ في ذلظ التاريخ ما يقخب مغ عذخيغ ألف ىػلشجؼ في جشػب 
أفخيؿيػػا، كأف أسػػتخاليا كانػػت قػػج بػػجأت تدػػتقبل مدػػتػششييا الجػػجد. كأف الدائػػخ األكركبػػي 
لذػػخؽ أفخيؿيػػا كإيػػخاف كاليشػػج كأنجكنيدػػيا كػػاف سػػيجج فييػػا أكركبيػػيغ جػػاؤكا ليتػػاجخكا ثػػع 

 ع في السجػ القخيب أك البعيج ليدتستعػا باألرباح التي حققػىا. ليخجعػا إلى بالدى
فػػي الشرػػف الثػػاني مػػغ القػػخف التاسػػع عذػػخ كػػاف االسػػتعسار الغخبػػي قػػج شػػسل أفخيؿيػػا 
كميا، كأحكع سػيصختو عمػى شػبو القػارة اليشجيػة كبؿيػة آسػيا. كفػي أكائػل القػخف العذػخيغ 

ـ ٕٜٓٔتو السباشػخة، كمػع نيايػة عػاـ أخزػع الذػػخؽ األكسػط كمو ػ عجا تخكيا ػ لديصخ 
كانػػت اإلمبخاشػػػػػػرية العثسانيػػة قػػػج قدػػػست بػػيغ بخيصانيػػا كفخندػػا كإيصاليػػا. فػػي غزػػػف 

( ك Meso americanىػػحا التػسػػع قزػػى الغػػخب قزػػاًء كػػاماًل عمػػى حزارتػػػػي )
(Andean كأخزعػت الحزارات اليشجية كاإلسالمية كأخزعت أفخيؿيا. كتػغل في ،)

عمت تابعة لمشفػذ الغخبػي لسػجة أربعسئػة عػاـ تسثمػت العالقػة بػيغ الحزػارات الريغ كج
 في خزػع السجتسعات غيخ الغخبية لمحزارة الغخبية.

ـ; فسػػاذا حػػجث بعػػجه? اسػػتسخ الغػػخب فػػي تفػقػػو التقشػػي ٕٜٓٔذلػػظ مػػا كػػاف حتػػى عػػاـ 
جثت كاسػتسخ فػي تػػأثيخه الكبيػخ عمػى كػػل مجتسعػات العػػالع ال سػيسا بعػج الصفػػخة التػي حػػ

 في تقشية االتراالت كاالنتقاؿ كالتي زادت في إمكانية العػلسة. 
 تتسثل ىحه الييسشة الغخبية اآلف ػ كسا لخريا كاتب أمخيكي ػ في أف األمع الغخبية:

 تسمظ كتجيخ الشطاـ السرخفي العالسي. -
 كتديصخ عمى كل أنػاع العسمة الرعبة. -
 كأنيا ىي الدبػف العالسي األكؿ. -
 ا ىي التي تػفخ لمعالع معطع بزائعو الجاىدة.كأني -
 كأنيا تديصخ عمى أسػاؽ الخأسساؿ العالسية. -
 كأنيا تسارس قجرًا كبيخًا مغ الؿيادة األدبية في كثيخ مغ السجتسعات. -
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 كأف ليا قجرة عمى التجخل العدكخؼ العطيع. -
 كأنيا تديصخ عمى السزايق البحخية. -
 كالتصػيخ لمتقشية الستقجمة.  كأنيا تقـػ بسعطع البحػث -
 كأنيا الستحكسة في التعميع التقشي الفائق.  -
 كالسييسشة عمى السجخل إلى الفزاء. -
 كعمى صشاعة الصيخاف. -
 كعمى كسائل االتراؿ العالسية. -
 (. ٔكعمى التقشية العالية لرشاعة األسمحة) -

لعػالع ثقافػة إندػانية تشاسػب العػلسػة لػع تكػغ ػ كسػا كػاف يخجػى ليػا إذف ػ أف تدػػد فػي ا
كل الشاس كتداعج عمػى تعػاكنيع كتصػػرىع كاالسػتفادة مػغ خيػخات بعزػيع بعزػًا. بػل 
كادت العػلسة ككاد التحجيث أف يكػف تغخيبػًا بدػبب ىػحا التفػػؽ الغخبػي كعػجـ تدػامح 

 حزارتو مع الحزارات األخخػ.
 إلى متى سيدتسخ ىحا التفػؽ كىحه الييسشة الغخبية? 

يػػخ مػػغ السفكػػخيغ الغػػخبييغ أنيػػا لػػغ تدػػتسخ شػػػياًل ػ عمػػى األقػػل بيػػحا القػػجر يػػخػ كث
الكبيػػػخ. لسػػػاذا? ىػػػحا مػضػػػػع كبيػػػخ ال يدػػػعشا ىشػػػا إال أف نذػػػيخ إليػػػو مجػػػخد إشػػػارات، 

 فشقػؿ:
ألف سػػبب تمػػظ القػػػة لػػع يكػػغ لسجػػخد أسػػباب داخميػػة فػػي الحزػػارة الغخبيػػة، كإنسػػا  - ٔ

اآلف فإف ضخكفًا خارجية أخػخػ ال ِقَبػَل لمغػخب  كاف أيزًا لطخكؼ خارجية مػاتية. أما
بتغييخىػػا جعمتػػو يزػػعف ضػػعفًا ندػػبيًا لالزديػػاد الشدػػبي فػػي القػػػة االقترػػادية كالتقشيػػة 

 لبالد غيخ غخبية.
يػػدداد تقػػجيخنا ألىسيػػة ىػػػحا الزػػعف الشدػػبي لمقػػػة الساديػػػة لمػػجكؿ الغخبيػػة إذا مػػػا  - ٕ

بب األساس لدػيصختيا لػع يكػغ ؾيسػًا كال فكػخًا تحكخنا ما يقػلو كثيخ مغ مفكخييا بأف الد
كال ديشػػًا كإنسػػا كػػػاف ىػػحه القػػػة. يقػػػخر ىشتشجتػػػف ىػػحه الحؿيقػػػة فػػي صػػخاحة عجيبػػػة إذ 
يقػؿ: لع يغمب الغخب العالع بتفػؽ في أفكاره أك ؾيسو أك ديشو )الحؼ لع تعتشقو إال قمة 

طع. إف الغػخبييغ كثيػخًا مغ أبشاء الحزارات األخخػ( كإنسا غمب بتفػقو في العشف السش
 ما يشدػف ىحه الحؿيقة، لكغ غيخ الغخبييغ ال يشدػنيا أبجا.
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بيج أنشا يسكغ أف ندتجرؾ عمػى ىشتشجتػػف كمػغ يػخػ رأيػو بػأف الغػخب كإف لػع يكػغ فػي 
نفذ األمخ متفػقًا في تمظ السجػاالت إال أف أىمػو كػانػا يعتقػجكف ؼيػو ىػحا التفػػؽ، كأف 

دافعيػػع، مػػع الػػجكافع االقترػػادية لمخػػخكج لغػػدك العػػالع كسػػا  ىػػحا االعتقػػاد الباشػػل كػػاف
 ذكخنا سابقًا.

أما اآلف فإف ىحا الزػعف الشدػبي فػي القػػة الساديػة لمغػخب يرػحبو كربسػا سػبقو  - ٖ
فتػػػر فػػي الػػجافع الخسػػالي; فحسػػاس الغػػخبييغ لػػجيشيع السدػػيحي فػػي بجايػػة قػػخنيع الػاحػػج 

غ عذػخ، كلػع يصػخأ ىػحا الفتػػر فػي الحسػاس كالعذخيغ لع يعج كسا كاف فػي القػخف الثػام
 الجيشي بدبب التأثخ بالحزارات األخخػ في السكاف األكؿ، كإنسا كاف في أساسو:

بدػػبب دراسػػاتيع العمسيػػة ألصػػػؿ ديػػشيع التاريخيػػة، تمػػظ الجراسػػات التػػي شػػككت فػػي  -
الثبػػػت التػػاريخي لكثيػػخ مػػغ نرػصػػو، كالتػػي أثبتػػت أف فػػي ىػػحه الشرػػػص تشاقزػػًا 

لفة لبعس الحقائق العمسية نذأ عشو انقداميع إلى أصػلييغ ػ أكثخىع مػغ العػػاـ ػ كمخا
يؤمشػف بحخؼية ما في كتابيع السقجس، كليبخالييغ يعتقجكف أنػو مػا كػل مػا ؼيػو مػغ عشػج 

 هللا، كأنو تأثخ بالطخكؼ الثقاؼية لمدمغ الحؼ كتب ؼيو. 
; ألف مػشيج ىػحه العمػـػ يقػـػ ثع كػاف التصػػر فػي مجػاؿ العمػـػ الصبيعيػة سػببًا آخػخ -

 عمى عقالنية ال كجػد ليا في ديشيع.
ثػػع زاد مػػغ ضػػعف اإلؾبػػاؿ عمػػى الػػجيغ أك االىتسػػاـ بػػو الشطػػاـ الدياسػػي العمسػػاني  -

 الحؼ يفرمو عغ الجكلة، بل كعغ الحياة العامة كميا. 
يغ، كاف كثيخ مغ السفكخيغ الغخبييغ يأممػف في أف يحل العمع الصبيعي محػل الػج - ٗ

كيػػشجح فػػي حػػل مذػػاكل البذػػخية التػػي عجػػد الػػجيغ عػػغ حميػػا. لكػػغ تجخبػػة الحػػخبيغ 
العػػػالسيتيغ العطسيػػػيغ، كاعتسادىسػػػا عمػػػى التقشيػػػة الحخبيػػػة التػػػي كفخىػػػا العمػػػع الصبيعػػػي 
أضعفت مغ ىحا األمػل. ثػع كانػت كارثػة ىيخكشػيسا فػاقتشع كثيػخ مػغ السفكػخيغ كالعػػاـ 

ىػ سالح يعتسج حدغ استعسالو أك سػؤه عمى ؾيع ال الغخبييغ بأف العمع الصبيعي إنسا 
 تؤخح مشو ىػ، فال بج أف يكػف ليا مرجر آخخ.

كالذػػيػعية ػ التػػي ىػػي نتػػاج غخبػػي ػ كالتػػي تعمػػق بأكىاميػػا اآلالؼ السؤلفػػة مػػغ  - ٘
 الشاس في الذخؽ كالغخب، باءت ىي األخخػ بإخفاؽ ذريع. 
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عشو كيعتد بو إال الجيسقخاشية الميبخاليػة  لع يبق لمغخب اآلف مبجأ يتعمق بو كيجافع - ٙ
كمػا يرػػاحبيا مػػغ نطػػاـ رأسػػسالي. لكػػغ حتػى ىػػحيغ يجػػجاف كثيػػخًا مػػغ الشقػػج كالسخاجعػػة 
لعػجـ كفائيسػػا بػػبعس الؿػػيع اإلندػػانية، كال سػػيسا إنرػاؼ الفقػػخاء، كلسػػا نػػتج عشيسػػا مػػغ 

 تعسيق لمخكح الفخدية كما يرحبيا مغ مذكالت اجتساعية. 
دائجة في الغخب اآلف ليدت ركحًا متفائمة، بل إف التذاـؤ قػج يرػل بيػع الخكح ال - ٚ

إلػى الحػػج الػػحؼ عبػػخ عشػو كاتػػب فخندػػي أزعػػج ذلػػظ الذػعب كأثػػار تذػػاؤمو حػػيغ كتػػب 
إف أكركبػا بػجأت تػػجخل فػي عرػخ ضػالـ ججيػػج »يقػػؿ كسػا نقػل عشػو مؤلػػف إنجميػدؼ: 

، كعػػػدة التيجيػػج القػػادـ مػػغ يتسيػػد باألكبئػػة كالستدػػػليغ كانييػػار السػػجف، كبعػػث الخخافػػة
 (.ٔ«)الذخؽ ػ مغ آسيا كمغ اإلسالـ

كلعمشػا ندػتصيع أف نقػػؿ إنػو حتػى لػػ لػع يصػخأ ىػحا الفتػػر فػي حسػاس الغػخبييغ لػجيشيع 
كلخسػػػالتيع، فإنػػػو مػػػا كػػػاف لحزػػػارتيع أف ترػػػيخ حزػػػارة عالسيػػػة إذا مػػػا فقػػػجت القػػػػة 

كػغ ىػحا مػضػػع آخػخ ال يدػعشا السادية; ألنيا ال تسمػظ فػي نفدػيا مقػمػات العالسيػة. ل
الػػجخػؿ فػػي تفاصػػيمو اآلف، غيػػخ أف كثيػػخًا مػػغ ىػػحا القرػػػر سيتزػػح إذا مػػا أضيخنػػا 
بعػػس مقػمػػات عالسيػػة اإلسػػالـ; إذ بزػػجىا تتسيػػد األشػػياء. إلػػى ىػػحا نتجػػو اآلف كبػػو 

 نختع مقالشا ىحا. 
 ما الحؼ يؤىل الحزارة اإلسالمية ألف تكػف حزارة عالسية? 

غػػػػي أف نسيػػػػد أكاًل بػػػػيغ اإلسػػػػالـ كالحزػػػػارة اإلسػػػػالمية; ألنػػػػو إذا كانػػػػت أرػ أنشػػػػا يشب
الحزارة ىي في جػىخىا السعتقجات كالؿيع كالترػرات الستسثمة فعػاًل ػ أك قػل إلػى حػج 
كبيخ ػ في كاقػع أمػة مػغ األمػع، فسػا كػل مػا جػاء بػو الػجيغ السشػدؿ مػغ عشػج هللا متسػثاًل 

غ ديشػػاف: ديػػغ مشػػدؿ مػػغ عشػػج هللا ال يتغيػػخ كال فػػي األمػػة التػػي تعمػػغ إيسانيػػا بػػو. فالػػجي
ًلّشػػا الػػٌحًََّكّخ كإنَّػػا ّلػػٍو ّلّحػػاٌفٍطػّف{ ]الحجػػخ:  [ كديػػغ متسثػػل فػػي كاقػػع ٜيتبػػجؿ }إنَّػػا ّنًحػػٍغ ّندَّ

الشػػاس يقتػػخب مػػغ الػػجيغ السشػػدؿ أك يبتعػػج عشػػو، كال يصابقػػو إال فػػي الخسػػػؿ الػػحؼ جػػاء 
(، أمػػا غيػػخه ٔ«)كػػاف خمقػػو القػػخآف» بػػو، كالػػحؼ صػػجؽ عميػػو قػػػؿ زكجػػو أـ السػػؤمشيغ:

فسػػشيع مػػغ يقػػخب مشػػو قخبػػًا شػػجيجًا، كمػػشيع مػػغ يبتعػػج عشػػو بعػػجًا كبيػػخًا كإف كػػاف مشتدػػبًا 
إليو. فالحزارة اإلسالمية الستسثمػة فػي كاقػع السدػمسيغ تتأىػل لمعالسيػة بقػجر قخبيػا مػغ 



 429 

يا مقػمات كثيخة الجيغ السشدؿ الحؼ تشتدب بو. فسا مقػمات العالسية في ىحا الجيغ? إن
 كعطيسة، لكششا نكتفي في ىحا السقاؿ باإلشارة إلى بعزيا:

أنػو بيشسػا كػاف الخسػل مػغ أمثػاؿ مػسػى كعيدػى ػ عمػييع صػمػات هللا كسػالمو ػ  - ٔ
يخسػػمػف إلػػى أقػػػاميع خاصػػة فػػإف دمحمًا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع أرسػػل إلػػى الشػػاس كافػػة، 

مشبيػػػيغ. فحتػػػى لػػػػ كػػػاف الييػػػػد كالشرػػػارػ أرسػػػل رحسػػػة لمعػػػالسيغ، كجعمػػػو هللا خاتسػػػًا ل
السشتدػػبػف إلػػػى ىػػػحيغ الخسػػػػليغ مدتسدػػػكيغ بػػجيشيع الحػػػق، لسػػػا جػػػاز ليػػػع أف يجعمػػػػا 
مشيسػػا ديشػػيغ عػػالسييغ بعػػج نػػدكؿ الػػجيغ الخػػاتع; ألف هللا ػ تعػػالى ػ إنسػػا أرسػػل ىػػحيغ 
ؼ الخسػػػليغ إلػػى قػميسػػا خاصػػة كإلػػى فتػػخة محػػجكدة. فالسدػػمع السدتسدػػظ بجيشػػو العػػار 

بيحه الحؿيقة يدتبذخ بػالتصػر الػحؼ حػجث فػي كسػائل االترػاؿ كاالنتقػاؿ الػحؼ جعػل 
مغ العالع قخية كاحجة كسا يقػلػف. يدتبذخ بو; ألنو يػخػ ؼيػو ترػجيقًا لشبػػة دمحم صػمى 
هللا عميػػو كسػػمع; فػػال أحػػج غيػػخ هللا ػ سػػبحانو كتعػػالى ػ كػػاف يسكػػغ أف يعمػػع أف العػػالع 

 يحتاج إال إلى رسػؿ كاحج.  سيتقارب ىحا التقارب فال
أف إمكانيػػة تقخيػػب السدػػافات أمػػخ حاضػػخ فػػي حػػذ السػػؤمغ الػػحؼ يقػػخأ قػلػػو ػ  - ٕ

ـٌ إّلػػى الّسًدػػٌجٌج اأّلًقّرػػا  تعػػالى ػ: }ٍسػػًبّحاّف الػػٌحؼ ّأًسػػّخػ ٌبّعًبػػٌجٌه ّلػػًياْل ـٌََّّف الّسًدػػٌجٌج الّحػػّخا
أف السكػحبيغ بػػو صػػمى هللا عميػػو  [، كحػػيغ يػػحكخ كيػػفٔالػٌحؼ ّباّرًكّشػػا ّحًػّلػػٍو{ ]اإلسػخاء: 

كسػػمع ضػػاقت أعصػػانيع عػػغ أف يػػخكا إمكػػاف ذلػػظ، كحدػػبػا أف السسكػػغ محرػػػر فػػي 
السألػؼ. كيقخأ السؤمغ في كتاب ربو أف رجاًل عشجه عمع مغ الكتاب استصاع أف يشقػل 
عخشًا بأكسمو في أقل مغ شخفػة عػيغ مػغ الػيسغ إلػى الذػاـ، ثػع يقػخأ فػي كتػاب ربػو مػا 

مػػغ ذلػػظ أف الخسػػػؿ صػػمى هللا عميػػو كسػػمع ُعػػخج بػػو إلػػى الدػػساء الدػػابعة ىػػػ أعجػػب 
كرجػع فػي ليمػة كاحػجة; كىػي مدػافة لػػػ قصعيػا مخمػػؽ بدػخعة الزػػء السػتغخقت مشػػو 

إف »البالييغ مغ الدشيغ الزػئية. كيرجؽ السدمع قػؿ رسػلو صمى هللا عميػو كسػمع: 
تػػػي سػػيبمغ ممكيػػػا مػػا زكؼ لػػػي هللا زكػ لػػي األرض فخأيػػت مذػػػارقيا كمغاربيػػا، كإف أم

 «.  مشيا
أف ىحا الجيغ ىػ فصخة هللا التي فصخ الشاس عمييا; فيػ يخػاشبيع بػصػفيع بذػخًا  - ٖ

كضع هللا في قمػبيع أساسو; فيػ ليذ باألمخ الغخيػب عمػييع. كمػا أكثػخ الػحيغ شػعخكا 
 بيحا حيغ أسمسػا كفاضت أعيشيع مسا عخفػا مغ الحق.
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قتشاعًا بعالسية ديشو أنو أثبت فػي الػاقػع أنػو لػيذ بالػجيغ الػحؼ كمسا يديج السدمع ا - ٗ
تحػػجه ضػػخكؼ جغخاؼيػػة أك مشاخيػػة، أك زمانيػػة أك ثقاؼيػػة; فقػػج اعتشػػق ىػػحا الػػجيغ أنػػاس 
بيػػشيع كػػػل أنػػػػاع تمػػػظ االختالفػػػات، فمػػػع يجػػػجكا فػػي شػػػيء مشيػػػا مػػػا يحػػػػؿ بيػػػشيع كبػػػيغ 

ػف في كل بقاع األرض اآلف أقػخب اإليساف بو أك كججانيع شيئًا غخيبًا عمييع. فالسدمس
إلػى ديػشيع مػغ الشرػارػ أك الييػػد لػجيشيع. فسػا زاؿ السدػمسػف رغػع كػل تمػظ الطػخكؼ 
السختمفة يرمػف الرمػات الخسذ، كيرػمػف شيخ رمزاف، كيحجػػف إلػى بيػت هللا 

 الحخاـ، كيقخؤكف الكتاب السشدؿ عمى رسػليع مغ غيخ تحخيف كال تبجيل. 
العمـػ الصبيعية يقف اآلف حجػخ عثػخة فػي شخيػق بعػس األديػاف  كإذا كاف تصػر - ٘

الباشمة، فإنو يقف شاىجًا عمى صجؽ ىحا الجيغ; ألنو ال يجج ؼيو ما يخالف شػيئًا مػغ 
حقائقو، بل يجج ؼيػو تقخيػخًا لػبعس تمػظ الحقػائق قبػل أف يػتسكغ اإلندػاف مػغ اكتذػافيا 

قالني التجخيبي; إذ يججه ديشًا ال يأتي بػسائمو البذخية. كال يجج ؼيو مخالفة لسشيجو الع
بسحاالت العقػؿ، كال يشكخ ما يذيج بو الحذ. فإذا ما شعخ الشاس بأىسية الجيغ ػ كسا 
يذعخ بحلظ كثيخ مشيع اآلف ػ كإذا ما صجىع عسا عخفػه مغ أدياف تشاقزػيا السشصقػي، 

سػتقامة كراحػة أك مخالفتيا لمػاقع السحدػس فدػيجج ديشػًا ؼيػو كػل مػا يخيػج مػغ ىػجػ كا
نفدػية، كىػػ خػاؿ مػغ تمػظ الشقػائز. فدػيكػف العمػع الصبيعػي بػإذف هللا ػ تعػالى ػ سػببًا 

 مغ أسباب دخػؿ الشاس في ىحا الجيغ عمى السدتػػ العالسي.
كالغػػخب كإف كػػاف فػػي مجسػعػػو مييسشػػًا تمػػظ الييسشػػة التػػي ذكخناىػػا سػػابقًا إال أنػػو  - ٙ

كإنسا ىػ شعػب كدكؿ كجساعات تختمف مرالحيا  ليذ شيئًا كاحجًا مشدجسًا متعاكنًا،
 كيثػر التشافذ كالتحاسج بيشيا، كيختاب بعزيا مغ قػة بعزيا كيخذى مغ سيصختيا.
إذا كانػػت تمػػظ ىػػي بعػػس السقػمػػات التػػي تؤىػػل اإلسػػالـ ليكػػػف ديػػغ القخيػػة العالسيػػة، 

بػجيشيا نحػػ  كمخكد حزارتيا، فإف في كاقع األمة السشتسيػة إليػو اآلف مػا يعخقػل سػيخىا
 تمظ العالسية:

أكؿ تمظ العػائق ىػ كػف الحزارة الغخبية قج نجحت في جعل بعس السشتدبيغ  - ٔ
إليػػو عسػػالء ليػػا فػػي داخػػل األكشػػاف اإلسػػالمية، كمكشػػت ليػػع فييػػا; فيػػع الػػحيغ قدػػسػا 
األمة كجعمػىا متشازعػة، كشػغمػىا برػخاعات داخميػة سياسػية كاجتساعيػة، فحػالػا بػحلظ 

يغ أف تدعى متكاتفة إلى األخح بأسباب التقجـ السادؼ مغ عمػع شبيعػي كتقشيػة بيشيا كب
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كإنتػاج; ألف كحػجة األمػة ػ كإف كانػت كػافخة ػ شػػخط فػي ىػحا كسػػا تذػيج بػحلظ تجػػارب 
 الياباف كاألمع الغخبية. 

كثانييػػا أف ىػػحا الشػػداع كػػاف كمػػا يػػداؿ الدػػبب فػػي فقػػجاف القػػجر الػػالـز مػػغ الحخيػػة  - ٕ
ًا شػخط لػحلظ التقػجـ. لكػغ الغػخبييغ الػحيغ كػانػا سػببًا فػي فقػجانيا يعػدكف التي ىي أيزػ

رمتشػي »ىحا الفقػجاف اآلف إلػى شبيعػة العػخب أك شبيعػة اإلسػالـ! كقػجيسًا قػاؿ العخبػي: 
 «. بجائيا كاندمَّت

 
كثالثيا أف كثخة كاثخة مغ السشتسيغ إلػى اإلسػالـ قػج حػادكا عػغ جػػىخه التػحيػجؼ،  - ٖ

الذػخط الػحؼ عمػق هللا ػ تعػالى ػ نرػخه ليػع عميػو فػي مثػل قػلػو ػ تعػالى ػ: ففقػجكا بػحلظ 
ػػاٌلّحاٌت ّلّيًدػػّتًخٌمّفشٍَّيًع ٌفػػي اأّلًرٌض ّكّسػػا اًسػػّتًخّمّف  ٍ الػػٌحيّغ آّمٍشػػػا ٌمػػشٍكًع كّعٌسٍمػػػا الرَّ }كّعػػّج ّللاَّ

ٍيػًع كّلٍيّبػٌجََّّلشٍَّيع ـًٌََّف ّبًعػٌج ّخػًػٌفٌيًع الٌحيّغ ٌمػغ ّقػًبٌمٌيًع كّلٍيّسػٌظََّّنغَّ ّلٍيػًع ٌديػّشٍيٍع الػٌحؼ اًرّتّزػى لّ 
ّأًمْشا ّيًعٍبػٍجكّنٌشي ال ٍيًذػٌخٍكػّف ٌبػي ّشػًيْئا كّمػغ ّكّفػّخ ّبًعػّج ّذٌلػّظ ّفٍأًكّلٌئػّظ ٍىػٍع الّفاٌسػٍقػّف{ ]الشػػر: 

٘٘.] 
كرابعيػػا أف الغػػخب يبػػالغ فػػي خػفػػو مػػغ اإلسػػالـ، كيديػػج فػػي ىػػحا التخػيػػف أنػػاس  - ٗ

البعث اإلسػالمي الججيػج متخػحيغ مػغ ىػحا التخػيػف كسػيمة لتحقيػق  يبالغػف في خصخ
مػػػآرب ليػػػع ال تسػػػت إلػػػى مرػػػمحة الغػػػخب فػػػي شػػػيء; كأكثػػػخ مػػػغ يعيػػػشيع عمػػػى ىػػػحا 
كيعصػييع أدلػػة يفخحػػػف بيػػا أنػػاس ال عقػػل ليػع يشتسػػػف إلػػى حخكػػة البعػػث ىػػحه يكثػػخكف 

دنػى شػيء مشػو. مغ التيجيج كالػعيج لمغخب مغ غيخ أف تكػف ليع مقجرة عمى تحقيػق أ
كبدػػػبب ىػػػحا الخػػػػؼ الَسَخضػػػي مػػػغ اإلسػػػالـ ييػػػالغ الغػػػخب فػػػي ضػػػغصو عمػػػى الػػػجكؿ 
اإلسػػالمية كالتػػجخل فػػي شػػؤكنيا ليقزػػي عمػػى كػػل بػػادرة نيزػػة إسػػالمية تصػػل بخأسػػيا 

 [ .ٕٔفييا، }وّللاٍَّ ّغاٌلِب ّعّمى ّأًمٌخٌه كّلٌكغَّ ّأًكّثّخ الشَّاٌس ال ّيًعّمٍسػّف{ ]يػسف: 
حا الخصػػخ الغخبػػي فػػإف بعػػس الػػجعاة عشػػجنا يترػػخفػف ككأنػػو ال كجػػػد مػػع كػػل ىػػ - ٘

لمغخب نفدو; فال يتتبعػف أخباره كال ييتسػف بسعخفة سياساتو كمخصصاتػو، كال يفكػخكف 
فػي الػخد عمػى أفكػاره، ككػأنيع لػع يدػسعػا بسثػل مػا قػاؿ عػالع الجديػخة الذػيخ الدػعجؼ ػ 

كصػار ىػؤالء «. مػغ أعطػع أبػػاب الجيػادإف معخفة أحػاؿ الكفار »رحسو هللا تعالى ػ: 
الػػجعاة ػ بدػػبب ىػػحه الغفمػػة ػ مذػػغػليغ بسحاربػػة أنػػاس ىػػع معيػػع فػػي صػػف البعػػث 
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اإلسػالمي. إف نقػج الخصػأ ػ كال سػيسا مػا كػاف فػي مدػائل العقيػجة ػ أمػخ كاجػب كعسػل 
عطػيع; لكػػغ نقػج أخصػػاء السدػمسيغ شػػيء، كجعميػػا الذػغل الذػػاغل عػغ الخصػػخ الػػجاىع 

 شيء آخخ.
=============== 

 الدياسة االقترادية جدء من الخؤية اإلسالمية الذاملة
 )الذبكة اإلسالمية( مخاسمة القاىخة

 رغع فذل التصبيقات االقترادية الػضعية 
 االقتراد اإلسالمي ما يداؿ نطخية 

خبػػػخاء االقترػػػاد يؤكػػػجكف فػػػي نػػػجكة بالقاىخة:الدياسػػػة االقترػػػادية جػػػدء مػػػغ الخؤيػػػة  -
 لذاممة اإلسالمية ا

 كصالحيتيا التصبيؿية مستجة  -
الشطخيػػػػة االقترػػػػادية اإلسػػػػالمية ليدػػػػت خميصػػػػا بػػػػيغ فخديػػػػة الخأسػػػػسالية كجساعيػػػػة  -

 االشتخاكية.. إنيا نديج ذك مالمح متفخدة 
ضػػخكرة دراسػػة كتحقيػػق تػػخاث االقترػػاد اإلسػػالمي كإنذػػاء مػقػػع لبحػثػػو كدراسػػاتو  -

 عمي اإلنتخنت 
 متابعة: عسخك ششغ 

 اإلعالـ العخبي  مخكد
يكػػػاد يكػػػػف ىشػػػاؾ شػػػبو اتفػػػاؽ بػػػيغ االقترػػػادييغ العػػػخب كالسدػػػمسيغ عمػػػي أف الخمػػػل 
الييكمي االقترادؼ كالسالي في كثيخ مغ دكؿ العالع اإلسالمي مخجعو تشحيػة الشطخيػة 
االقترادية اإلسالمية عغ مجاؿ التصبيق الػاقعي كإخزاع البشية االقترادية في ىحه 

نطخيػػات بيشيػػا كبػػيغ الخؤيػػة اإلسػػالمية فجػػػة كاسػػعة ; بػػل إف بعػػس الػػجكؿ لدياسػػات ك 
ىػػحه الدياسػػػات ثبػػػت فذػػميا فػػػي الػػػجكؿ التػػي أخػػػحت بيػػػا مػػغ قبػػػل كنطػػػخا ألف تحػيػػػل 
مشيجيػػة االقترػػاد اإلسػػالمي إلػػى مؤسدػػات كاقعيػػة أمػػخ ال يحكسػػو الحسػػاس أك حدػػغ 

لجكليػػة كغيخىػػا فػػإف الشيػػة كحػػجىسا ، بػػل تتذػػابظ بذػػأنو الدياسػػة كالسرػػالح كالعالقػػات ا
تقػيع تجارب التصبيق الخأسسالي كاالشتخاكي في مجاؿ االقتراد خصػة أساس إلضيار 

إلػػى تأصػػيل نطخيػػات أخػػخػ خاليػػة  –ال اإلسػػالمي فحدػػب  –مػػجؼ حاجػػة العػػالع كمػػو 
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مػػغ مدػػاكغ ىػػاتيغ الشطػػخيتيغ . كىػػػ مػػا بػػجأ بعػػس االقترػػادييغ العػػخب يعبػػخكف عشػػو 
ذػل الػحريع لمتصبيػق االقترػادؼ غيػخ اإلسػالمي مػغ ناحيػة ، بسقػلة تعكذ يقيشيع بالف

كتزع الػخؤػ اإلسػالمية فػي مجػاؿ االقترػاد مػضػع مػغ يتدػػؿ مكانػو عمػي خخيصػة 
العػالع ، إذ يقػلػػػف: أخزػػعػا البخنػػامج االقترػادؼ اإلسػػالمي لمتصبيػػق كأعصػػػه فخصػػة 

 متداكية مع الخأسسالي كاالشتخاكي كانتطخكا الشتائج. 
 حق  شػرؼ ككمسة

 مغ ىحا السشصمق كانت ) مشيجية االقتراد اإلسالمي ( مػضػع نجكة عقجت 
مؤخخا بجامعة عػيغ شػسذ كتحػجث فييػا نخبػة مػغ أسػاتحة االقترػاد كخبخائػو ، كضيػخ 
فييػا إجسػػاع عمػى أف الشطػػاـ االقترػػادؼ جػدء ال يتجػػدأ مػػغ الخؤيػة اإلسػػالمية الذػػاممة 

الػحؼ انبثػػق مػػغ العقيػػجة كتكيػػف كجػػػده  غيػخ السشفرػػمة عػػغ السجتسػػع ، كأف االقترػػاد
بالذػخيعة يجػب أف يطػل خاضػعا فػي نسػػػه كتجػجده لألصػل الػحؼ يشبثػق مشػو كالذػػخيعة 

 التي كيفت كجػده. 
أسػتاذ االقترػاد السدػاعج بحقػػؽ عػيغ  -فقػج أشػار الػجكتػر الدػيج عصيػة عبػج الػاحػج 

هللا كمخافتػو  إلي ضخكرة أف يتأسذ الدمػؾ كالسشيج االقترػادؼ عمػى تقػػػ  -شسذ 
لجػ الفخد كالجساعة ، ككحلظ تشسية الذعػر بالخػؼ مػغ هللا لػجؼ القػائسيغ عمػى تشفيػح 
الدياسػػة االقترػػادية ، كأف يكػػػف القػػخار االقترػػادؼ داخػػل السجتسػػع السدػػمع مدػػؤكلية 

 جسيع أفخاد ىحا السجتسع . 
 - كسػػػا يجػػػب عمػػػى كلػػػي األمػػػخ أف يصبػػػق مبػػػجأ الذػػػػرػ . كعمػػػى جساعػػػة السدػػػمسيغ

أف يقػلػػػػا كمسػػػة الحػػػق مرػػػجاقا لحػػػجيث الخسػػػػؿ صػػػمى هللا عميػػػو  -كخاصػػػة العمسػػػاء 
كسػػمع: الػػجيغ الشرػػيحة . قمشػػا: لسػػغ يػػا رسػػػؿ هللا ? قػػاؿ: هلل كلكتابػػو كرسػػػلو كألئسػػة 

 السدمسيغ كعامتيع. 
كأضاؼ أف الشطاـ الخأسسالي ىػ نطاـ خادـ أمػيغ لألغشيػاء ، كلكشػو متفػخج أصػع عػغ 

، كلػحلظ فقػج فذػل ىػحا الشطػاـ ; ألنػو يػؤدؼ إلػى سػػء اسػتخجاـ السػػارد  مرالح لفقػخاء
اإلنتاجيػػػػة كالخمػػػػل فػػػػي تػزيػػػػع الػػػػجخػؿ ثػػػػع التصػػػػػر غيػػػػخ الستػػػػػازف لمقصاعػػػػات غيػػػػخ 

 االقترادية. 
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كقػػاؿ: إف الشطػػاـ االشػػتخاكي يعتسػػج عمػػى نطػػاـ التخصػػيط االقترػػادؼ كأسػػمػب إلدارة 
ذػػاكل خصيػػخة تتسثػػل فػػي أف الدػػمصات التػػي االقترػػاد القػػػمي ، كىػػحا الشطػػاـ يػاجػػو م

تقػػػػـػ بػػػػالتخصيط ال تسمػػػػظ السعمػمػػػػات الكاؼيػػػػة التػػػػي تتعمػػػػق بتكػػػػاليف الفػػػػخص البجيمػػػػة 
لقخاراتيػػػا ، مسػػػا يخمػػػق مذػػػكمة حؿيؿيػػػة فػػػي تجسيػػػع السعمػمػػػات أمػػػاـ جيػػػاز التخصػػػيط 
مػضػػحا أف ىػػحا الشطػػاـ أرسػػى قػاعػػج البيخكقخاشيػػة الخانقػػة كأدػ إلػػى سػػيصخة الحػػدب 

 احج كانتيى في الػاقع إلى ديكتاتػرية شاغية. الػ 
أسػػتاذ االقترػػاد  -كمػػغ خػػالؿ ىػػحه الخؤيػػة الشقجيػػة أكػػج الػػجكتػر دمحم شػػػقي الفشجػػخؼ 

أف محاكلة إلحاؽ االقتراد اإلسالمي بأحػج الشطػاميغ  -كككيل مجمذ الجكلة األسبق 
عمػى أنيػا مػديج الخأسسالي أك االشتخاكي أك ترػيخ الدياسػة االقترػادية فػي اإلسػالـ 

مخكػػب كسػػط بػػيغ الفخديػػة )الخأسػػسالية( كالجساعيػػة )االشػػتخاكية( تأخػػح مػػغ كػػل مشيسػػا 
جانبػػػا مفيػػػـػ خػػػاشئ ، مػضػػػحا أف االقترػػػاد اإلسػػػالمي اقترػػػاد متسيػػػد لػػػو مالمػػػح 
 مشفخدة تقـػ عمي مفاـيع مختمفة عغ تمظ التي تقـػ عمييا الخأسسالية أك االشتخاكية. 

 ية السرالح.. بحدب األىس
الدياسػة االقترػػادية فػػي اإلسػػالـ ال تقػػف عشػج السرػػالح الساديػػة ، كلكشيػػا تسػػدج بيشيػػا 
كبػػيغ الحاجػػات الخكحيػػة ، كتقػػـػ عمػػى استذػػعار مخاؾبػػة هللا تعػػالي كالسدػػؤكلية أمامػػو 
األمخ الػحؼ يسيػد االقترػاد بصػابع إيسػاني كركحػي مرػجره ابتغػاء كجػو هللا تعػالى فػي 

 . مباشخة الشذاط االقترادؼ 
كسػا أف السػادة ليدػػت مصمػبػة لػػحاتيا فػي الشذػػاط االقترػادؼ اإلسػػالمي ، كإنسػا الغايػػة 
ىي فالح اإلنداف كإعسار الػجنيا كتحقيػق التعػاكف كالتكامػل بػيغ مختمػف شػعػب كدكؿ 

 العالع ال الرخاع كاالقتتاؿ. 
كأضػػاؼ أف الدياسػػة االقترػػادية فػػي اإلسػػالـ تقػػـػ عمػػى أسػػاس السػازنػػة كالسالءمػػة 

التػفيػػق بػػيغ مرػػمحة الفػػخد كمرػػمحة الجساعػػة ، كأف الحػػل االقترػػادؼ أليػػة مذػػكمة ك 
يكػػػف إسػػالميا بقػػجر مػػا يحقػػق ىػػحا التػفيػػق بػػيغ السرػػمحتيغ الخاصػػة كالعامػػة ، ك أف 
تحقيػػػػق السرػػػػالح يختمػػػػف بػػػػاختالؼ الدمػػػػاف كالسكػػػػاف ، كأف تقػػػػجـ السرػػػػالح بحدػػػػب 

ح أكلػػػ األمػػخ بتذػػييج القرػػػر أىسيتيػػا ، حيػػث ال يجػػػز فػػي مجتسػػع إسػػالمي أف يدػػس
كالرػػخؼ عمػػي الكساليػػات بيشسػػا الحاجػػات العامػػة كالسخافػػق األساسػػية معصمػػة ; األمػػخ 
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الحؼ نيى عشو القخآف الكخيع بقػلو: فكػأيغ مػغ قخيػة أىمكشاىػا كىػي ضالسػة فيػي خاكيػة 
 عمى عخكشيا كبئخ معصمة كقرخ مذيج . 

االقترػػاد بكميػة التجػػارة جامعػػة  أسػػتاذ كرئػيذ قدػػع -كأشػار الػػجكتػر رفعػت العػضػػي 
إلػػى أف تصبيػػق االقترػػاد اإلسػػالمي يحقػػق التقػػجـ االقترػػادؼ كيجعسػػو مسػػا  -األزىػػخ 

يثبت عجـ صجؽ القػؿ بأنو يؤدؼ إلي العػدة بالحياة االقترادية إلى الساضػي ك إلػى 
تخمفيػػا ، مؤكػػجا أف لالقترػػاد اإلسػػالمي صػػالحيتو التصبيؿيػػة السستػػجة فػػي كػػل زمػػاف 

 ف. كمكا
 إندانية االقتراد 

كقج تػصمت الشػجكة إلػى عػجد مػغ التػصػيات السيسػة فػي نيايػة السشاقذػات كاسػتعخاض 
األفكػػػار السصخكحػػػة حػػػػؿ االقترػػػاد اإلسػػػالمي ، ككػػػاف مػػػغ أىسيػػػا ضػػػخكرة االىتسػػػاـ 
بجراسػػة التػػخاث االقترػػادؼ لمسدػػمسيغ خاصػػة كتػػب الفقػػو الستخررػػة ككتػػب التػػاريخ 

إلسػػالمية كضػػخكرة االىتسػاـ بجراسػػة الشػػاحي اإلندػػانية فػػي االقترػادؼ فػػي الحزػارة ا
مجػػاؿ االقترػػاد مثػػل : الؿػػيع األخالؾيػػة كالسقاصػػج الذػػخعية كالقػاعػػج الفقييػػة كالدػػشغ 

 اإلليية ، كبمػرة السدمسات اإلسالمية في مجاؿ االقتراد ، 
ترػػػػاد كمشيػػػػا العشاصػػػػخ اإليسانيػػػػة كالزػػػػػابط األخالؾيػػػػة كالفقييػػػػة كإبػػػػخاز عالسيػػػػة االق

اإلسالمي كأنو صالح لإلنداف في كل زماف كمكػاف ، كتأصػيل التشطيػخ فػي االقترػاد 
 اإلسالمي كإبخاز عالقة التشطيخ بالػاقع. 

كسا أكصت بتجريذ بحػث االقتراد اإلسالمي في كميات كأقداـ االقتراد بجامعػات 
تكػػيغ جسعيػة العالع اإلسالمي كإنذاء قاعجة بيانات كمعمػمات عمي اإلنتخنت كاقتخاح 
 Bفي مرخ ذات شابع دكلي لمستخرريغ في االقتراد اإلسالمي >

================ 
 عالسية األدب اإلسالمي

)عغ مجمة األدب اإلسالمي باالتفاؽ معيا  -)الذبكة اإلسالمية( د.عبج الباسط بجر  
) 

 حتػػى -العالسيػػة ، كمسػػة ليػػا بخيػػق خػػاص فػػي األدب كالشقػػج ، فيػػي صػػفة يتبػػاىى بيػػا 
األديػػب الػحؼ يػصػػف إبجاعػو بيػػا . كحمػع تدػػعى إليػو أمػػع عػجة ، ألنيػػا فػػي  -الُغػخكر 
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أبدػػط دالالتيػػا شػػيادة لإلبػػجاع األدبػػي بشػػػع مػػغ التسيػػد كالتفػػػؽ ، كاسػػتيعاب التجخبػػة 
اإلندػػانية العامػػة ، التػػي تتجػػاكز الحػػجكد الجغخاؼيػػة ، كربسػػا تتجػػاكز الدمػػاف أيًزػػا إلػػى 

حؼ يشجح في مخاشبػة كجػجانات بذػخية متعػجدة السذػارب كل زماف كمكاف ، فالشز ال
، كمتعػػػجدة البيئػػػات كالطػػػخكؼ ، كيػػػؤثخ فييػػػا ، ىػػػػ نػػػز يدػػػتبصغ التجخبػػػة اإلندػػػانية 
السذتخكة بيغ ىػحا القػجر اليائػل مػغ الشػاس ، كيقػف عمػى شػاشئ الحؿيقػة )الػججانيػة( 

 -كربسػػا ماديػػة  -أيًزػػا الصخيػػق إلػػى مكاسػػب معشػيػػة  -العالسيػػة  -السصمقػػة ، كألنيػػا 
 ىائمة . 

لػػحا تجتيػػج بعػػس األمػػع فػػي تحقيػػق أكبػػخ قػػجر مسكػػغ مػػغ العالسيػػة ، كتبػػحؿ فػػي سػػبيل 
ذلظ جيػًدا ضخسة ، فتقـػ بتخجسة ُغخر أعساليػا األدبيػة إلػى لغػات الذػعػب األخػخػ 
، كتعقػػج الشػػجكات كالسػػؤتسخات ، كتخعػػى الكخاسػػي الجامعيػػة التػػي تجّرسػػيا فػػي اآلفػػاؽ ، 

ا ، كتيػػتع اىتساًمػػا فائًقػػا باألدبػػاء مػػغ غيػػخ أبشائيػػا ، الػػحيغ يكتبػػػف أعسػػااًل كتشفػػق عمييػػ
أدبيػػة بمغتيػػا ، كتغسػػخىع بػػالجػائد الدػػخية ، كأقػػخب األمثمػػة إليشػػا فخندػػا ، التػػي تدػػعى 

 -أك تعػػدز  -عبػػخ )الفخانكفػنيػػة( لتسػػج ضالليػػا األدبيػػة إلػػى الجيػػات األربػػع ، فتشذػػئ 
كػغ مػغ الذػعػب ، تتسحػػر حػػؿ السبػادغ كالؿػيع التػي ركابط نفدية بػيغ أكبػخ قػجر مس

 مكاسب سياسية كاقترادية ال تحرى .  -مغ ثع  -تتبشاىا ، كتحقق ليا 
ىجفػػػًا تػػختبط بػػو  -عمػػى السدػػتػييغ الفػػخدؼ كاألمسػػي  -كىكػػحا ترػػبح عالسيػػة األدب 

 أىجاؼ أخخػ ، كمكدًبا تتحقق مغ كرائو مكاسب كثيخة . 
 عغ شخيق التخجسة 

 -بصخيػق التخجسػة غالًبػا ، كبمغتػو األـ أحياًنػا  -ق العالسية لػألدب عشػجما يشتقػل كتتحق
مػػغ السجتسػػع الػػحؼ أبػػجع ؼيػػو إلػػػى مجتسعػػات أخػػخػ ، كيشتذػػخ فييػػا متجػػاكًزا الحػػػجكد 
الجغخاؼية كالدياسية كالمغػية ، فسثاًل يسكغ أف نقػؿ عػغ أدب شكدػبيخ إنػو بمػغ مختبػة 

 -ع لغات العػالع ، كقخأتػو شػعػب كثيػخة بمغاتيػا السحميػة العالسية ; ألنو ُتخجع إلى معط
فالعالسيػة ىشػا  -فزاًل عغ األفخاد الستسيديغ في تمظ الذػعػب الػحيغ قػخؤكه بمغتػو األـ 

ىي عالسية الذيػع كاالنتذار ، كتكػف بعج مخحمة الذيػع السحمي عادة ، كتتجخل فييا 
زػػارية لألمػػة ، كالجيػػػد التػػي عػامػػل خارجيػػة كثيػػخة ، مشيػػا الطػػخكؼ الدياسػػية كالح

تبحليا في نقل آدابيا إلػى اآلخػخيغ ، كقػج اسػتصاعت كػل مػغ إنجمتػخا كفخندػا أف تشذػخ 
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آدابيػا فػػي السجتسعػات التػػي سػيصخت عمييػػا فػي القػػخف السػيالدؼ الساضػػي كشػصخ مػػغ 
القػػػػخف الحػػػػالي ، كسػػػػا اسػػػػتصاعت أمخيكػػػػا أف تشذػػػػخ قػػػػجًرا مػػػػغ آدابيػػػػا بفزػػػػل الجيػػػػػد 

كثفػػة التػػي تقػػـػ بيػػػا ، أك تخعاىػػا ، مؤسدػػاتيا الثقاؼيػػة السختمفػػة ، فػػػال كالتخجسػػات الس
يكػف تسيد التجخبة اإلندانية كتفػقيا الدبب الػحيج في عالسيتيا ، كقػج يكػػف مدػتػاىا 
الفشػػي دكف السدػػتػػ الفشػػي بكثيػػخ ألعسػػاؿ فػػي السجتسعػػات السدػػتقِبمة ، كلكػػغ ىػػحه لػػع 

 تتييأ ليا كسائل التػصيل كالتخكيج . 
 بيغ االنتذار كالجػدة 

كثسػػػة نػػػػع آخػػػخ مػػػغ العالسيػػػة ال يقترػػػخ عمػػػى عالسيػػػة االنتذػػػار ، بػػػل يتجاكزىػػػا إلػػػى 
عالسيػػػػة اإلبػػػػػجاع أيًزػػػػػا ، فتجػػػػػج التجخبػػػػػة اإلندػػػػانية بسالمحيػػػػػا الخئيدػػػػػية تتكػػػػػخر فػػػػػي 
مجتسعػػػػػات مختمفػػػػػػة المغػػػػػػات كالطػػػػػخكؼ ، كتجػػػػػػج الشرػػػػػػػص األدبيػػػػػة تجتسػػػػػػع عمػػػػػػى 

اف مػغ االسػتقاء كالتػأثخ ، كعمػى صػياغات متقاربػة مػضػعات كمزػاميغ ، كعمػى ألػػ 
لمرػػرة الفشيػة ، فترػبح األعسػاؿ األدبيػة التػي تترػف بيػػحه  -إف لػع تكػغ متساثمػة  -

 الرفات فرػاًل متشػعة في كتاب كبيخ كاحج . 
كتبشػػػػى مػػػػغ مجسػعػػػػة العشاصػػػػخ الستساثمػػػػة كياًنػػػػا أدبًيػػػػا عالسًيػػػػا ، يحػػػػذ بػػػػو كيتحكقػػػػو 

يرػػل إليػػو ، ؼيحدػػػف أنػػو يخاشػػب كجػػجاناتيع كيػػؤثخ فييػػا ، الستػػحكقػف فػػي كػػل مكػػاف 
فػي يقيشػي أقػػػ كأعسػق  -ككأنو صجر عشيا أك أنذئ فييػا . كىػحا المػػف مػغ العالسيػة 

 مغ عالسية االنتذار كحجىا ، كىػ المػف الحؼ يتسيد بو األدب اإلسالمي . 
 العػامل السؤدية 

كتددىػخ فييػػا ، كتخزػع فػػي مخحمػػة  فعالسيػة األدب اإلسػػالمي تبػجأ مػػغ مخحمػة اإلبػػجاع
 الذيػع لعػامل سياسية كثقاؼية تجعميا بيغ مج كجدر . 

ذلػػػظ أف األدب اإلسػػػػالمي يشتجػػػو كػػػػل مجتسػػػع مدػػػػمع ، أًيػػػا كانػػػػت لغتػػػو كجغخافيتػػػػو ، 
يشتجػػو أدبػػاء مبػػجعػف فػػي تمػػظ السجتسعػػات ، امػػتألت كجػػجاناتيع  …كأحػالػو الدياسػػية 

لمحيػػػػاة مػػػغ خػػػالؿ رؤػ اإلسػػػػالـ ، كتفػػػاعمػا مػػػػع بػػػػىج اإليسػػػاف ، كاسػػػػتػت نطػػػخاتيع 
األحػػجاث التػػي كاجيػىػػا فػػي مجتسعػػاتيع بتمػػظ الػػخؤػ ، كأبػػجعػا أعسػػااًل أدبيػػة بمغػػاتيع 

كفػػي عػػجد مػػغ  -السحميػػة ، كبػػخؤًػ إسػػالمية تتغمغػػل فػػي مػضػػػعاتيا ، أك مزػػسػنيا 
ـ إلػػػى لغػػػات إسػػػالمية كاممػػػة ، ال يسشعيػػػا انتقاليػػػا مػػػغ لغتيػػػا األ -أدكاتيػػػا األسػػػمػبية 
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أخخػ مغ أف تؤثخ في القارغ السدمع أًيا كانت بمجه كلغتو ، كأف تيد كججانو ، ؼيحذ 
بيػػا ككأنيػػا كلػػجت لتخاشبػػو ، كأف االنفعػػاالت التػػي تحسميػػا جػػدء مػػغ االنفعػػاالت التػػي 

مػغ ثػع  -يتمجمج بيا صجره ، كأنيا جدخ متيغ بيشو كبيغ األديب الحؼ أبجعيا ، كأنيا 
ء عالسي كبيخ ، تتجاكر في لبشات أخػخػ مػغ ىػحا السجتسػع كذاؾ ، فػي لبشة في بشا -

 تشاسق كتشاغع كامميغ . 
فاألديػػب السدػػمع التخكػػي أك الفارسػػي أك اليشػػجؼ أك األنجكنيدػػي.. إلػػخ ، عشػػجما يكػػػف 
مؤمًشػػا ممتدًمػػا بإسػػالمو عقيػػجة كفكػػًخا كمػػشيج حيػػاة ، يتعامػػل مػػع أحػػجاث مجتسعػػو مػػغ 

ػاشفػػو كفػػػق السؤشػػخات اإليسانيػػة ، كتحسػػػل تجخبتػػو األدبيػػػة خػػالؿ إسػػالمو ، كتتجػػػو ع
انفعاالتو اإليسانية بتمظ األحجاث ، كترػغيا في عسل أدبي إسػالمي ، يتحكقػو كيتػأثخ 
بػػػو كػػػل متػػػحكؽ مدػػػمع يصمػػػع عميػػػو كيفيسػػػو ، كىػػػحه حؿيقػػػة كاقعػػػة فػػػي آداب الذػػػعػب 

ؿ أدبيػة ذات صػبغة اإلسالمية غيخ العخبية كميا . ففي كل أدب مغ تمظ اآلداب أعسػا
إسػػالمية كاضػػحة ، أبػػجعيا أدبػػاء مدػػمسػف ممتدمػػػف بإسػػالميع يتفػػاعمػف مػػع األحػػجاث 

أك بمغتيػػا األـ إذا كشػػا  -مػػغ زاكيػػة إيسانيػػة ، كإذا انتقمػػت ىػػحه األعسػػاؿ إليشػػا بالتخجسػػة 
أحددشا بأف التجارب التي تحسميا جدء مغ تجاربشا ، كاالنفعػاالت  -نعػخؼ تمظ المغة 

 تسػج بيا تالمذ أعساؽ قمػبشا ، كالقزايا التي تعخضيا ىي بعس اىتساماتشا . التي 
التػػي تذػػػكمت بعػػج انتذػػػار  …كأقػػخب األمثمػػة لػػػجيشا اآلداب الفارسػػية كالتخكيػػػة كاألرديػػة

اإلسػػػالـ فػػػي أرضػػػيا شػػػكاًل ججيػػػًجا تػػػأثخت ؼيػػػو باإلسػػػالـ ، بػػػل كتػػػأثخت حتػػػى بػػػالتخاث 
 كالسثقفيغ فييا . العخبي الحؼ اشمع عميو بعس األدباء 

كسشعخض نساذج مغ آداب الذعػب اإلسالمية السختمفة في آسيا كأكربػا كإفخيؿيػا تسثػل 
كًسا ىائاًل مغ الشرػص يكسغ في تمظ اآلداب ، كنشطخ في مػجػ قابميتيػا لتكػػف لبشػة 
فػػػي بشػػػاء األدب اإلسػػػالمي العػػػالسي ، الػػػحؼ يخاشػػػب كجػػػجاف السدػػػمع أًيػػػا كػػػاف زمشػػػو 

 كنبجأ باألدب الفارسي : كمكانو كلغتو . 
 األدب اإلسالمي في المغة الفارسية 

مغ السعمـػ أف األدب الفارسي بجأ مخحمة ججيجة تساًما بعج انتذار اإلسالـ في إيخاف ، 
ذلظ أف لغة األدب قبل الفتح اإلسالمي كانت )الفيمػية( ، فحمت محميا مشح مشترف 

يزػػت فػػي رعايػػة مػػغ كػػانػا ذكؼ لدػػانيغ القػػخف الثالػػث اليجػػخؼ المغػػة )الجرّيػػة( التػػي ن
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عخبػػػي كفارسػػػي ، كفػػػي ضػػػل اإلمػػػارات الفارسػػػية التػػػي قامػػػت فػػػي العرػػػخ العباسػػػي : 
إمارات الصاىخييغ كالرفػّييغ كالدامانييغ ثع الغدنػػييغ كمػغ كلػييع ، كتػخؾ اإليخانيػػف 

كغالًبػػػػا مػػػػا كػػػػانػا  -خصػػػػػشيع القجيسػػػػة التػػػػي كػػػػانػا يدػػػػتخجمػنيا فػػػػي كتابػػػػة لغػػػػاتيع 
فاسػػتبجلػا بيػػا الخػػط العخبػػي ألنػػو أيدػػخ كتابػػة  -تعيخكنيا مػػغ اآلشػػػرية كاآلراميػػة يدػػ

 كأكثػخ كضػًحا . 
كقج تأثخ الذعخ الفارسي بالذعخ العخبي مغ جية ، كبالؿيع اإلسالمية مغ جية أخػخػ 
تأثًخا كبيًخا ، في جسيع مشاحيو الذكمية كالسزسػنية ، تأثخ بو في َعخكضو كفي صػره 

كفػػي معانيػػو ، كاسػػتسج عػػجد مػػغ الذػػعخاء مػضػػػعاتيع مػػغ القرػػز القخآنيػػة البيانيػػة 
كصشعػا مشيا قرًرا شعخية مختمفة ، كجػشح بعزػيع إلػى صػػؼية مغخقػة بيشسػا ضمػت 
قرائج السجيح كالحكسة كالػعع أقػل جشػًحػا كتصخًفػا ، كضيػخت السعػاني اإلسػالمية فػي 

يػا )مػا اتخػح مادتػو مػغ الػجيغ معطع ذلظ الذعخ ، كراجت مالحع شػعخية تاريخيػة ، مش
اإلسالمي مثل "ضفخ نامة" لحسج هلل مدتػفي القدكيشػي ، كمػضػػعيا تػاريخ إيػخاف مشػح 

 ىػ( . ٓ٘ٚضيػر اإلسالـ حتى عشج السؤلف الستػفي عاـ 
كضيػػخت قرػػز رمديػػة فمدػػؽية مادتيػػا إسػػالمية ، مثػػل : مشصػػق الصيػػخ لفخيػػج الػػجيغ 

غ الجامي ، كبعيًجا عغ الذصحات الرػػؼية عصار ، كقرة يػسف كزليخا لعبج الخحس
كالخيػػػاالت الستصخفػػػة تبقػػػى فػػػي الذػػػعخ الفارسػػػي كاألدب الفارسػػػي القػػػجيع بعامػػػة ركح 

 إسالمية ، كتطيخ في قرائج يرح أف نعجىا مغ األدب اإلسالمي الخالز . 
كنتجدأ مغ ىحا التخاث الزخع بقريجة لمذاعخ سعجؼ شيخازؼ ، قاليػا فػي رثػاء بغػجاد 

كسػػا تخجسيػػا الػػجكتػر دمحم  -ىػػػ . كمصمػػع القرػػيجة ٙ٘ٙأف اجتاحيػػا التتػػار عػػاـ بعػػج 
 :   -غشيسي ىالؿ 

 حق لمدساء أف تسصخ األرض دًما 
 عمى زكاؿ السمظ السدتعرع أميخ السؤمشيغ 

 كيقػؿ في القريجة : 
 ارفع عيشيظ أنت يا مغ رأػ شػكة البيت السشيع 

 حيث ؾياصخة الخـك رؤكسيع عمى التخاب 
 خاقاف الريغ شخيح الثخػ أريقت دماء أكالد عع السرصفى ك 
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 عمى تمظ األرض ، حيث كاف الدالشيغ يزعػف الجبيغ 
 بعج ىحا ال يشبغي أف تؤمل الخاحة في الجنيا 

 يبقى القار في الخاتع حيشسا يشفرل مشو الفز 
 ماء دجمة دـ مشح اآلف ، كمسا اندابت في مشحجره 

 ا مغ الجـ جعل مغ نخيل البصحاء عجيشً 
 عبذ كجو البحخ مغ ىحا الحجث األليع 
 كآية ذلظ ما عمى كجيو مغ قصػب السػج 

 عمى أف كجو اإلسالـ كشخيق الخحسة داعييسا 
 أف يحتخؽ قمب السحبيغ عمى فخاؽ األعداء 

 ال يميق الشػاح عمى دـ الذيجاء 
 فأقل سعادة ليع ىػ الخمج في عمّييغ 

 عجؿ كالؿيامة فانتطخ حتى الغج ، حيث يـػ ال
كال يقترخ األدب اإلسالمي الفارسي عمى األدباء الحيغ عاشػا في إيخاف ، بل يتعػجػ 
إيػػخاف إلػػى الػػبالد السجػػاكرة التػػي اتخػػحت المغػػة الفارسػػية لغػػة ليػػا كػػبعس الػاليػػات فػػي 

 اليشج كأفغاندتاف كالباكدتاف كأكزبكدتاف . 
يػة إسػالمية بالمغػة الفارسػية ، إضػافة كقج ضيخ في تمػظ الػبالد أدبػاء أبػجعػا أعسػااًل أدب

إلػػى األعسػػاؿ األدبيػػة التػػي أبػػجعػىا بمغػػاتيع السحميػػة ، كمػػغ ىػػؤالء الذػػاعخ اإلسػػالمي 
الكبيخ دمحم إؾباؿ الػحؼ كتػب عػجة دكاكيػغ بالفارسػية ، مشيػا .. أرمغػاف حجػاز ، أسػخار 

 خػدؼ ، رمػز بي خػدؼ . 
 األدب اإلسالمي في المغة التخكية 

اإلسالمي في تخكيػا نسػذًجػا عالًيػا إلرتبػاط أدب الذػعػب اإلسػالمية غيػخ  يسثل األدب
العخبيػة باإلسػالـ ، فيػػ الجػحر األكؿ لػألدب التخكػي بعامػة ، كىػػ الػحؼ تفػّخد بدػػاحتو 
األدبيػػة لعػػجة قػػخكف ثػػع تحػػػؿ إلػػى تيػػار مػػػاز لتيػػارات أدبيػػة قػميػػة كاشػػتخاكية ، ككاجػػو 

سانية حتى تجاكز ضخكؼ السحشة ، ككصػل أقدى ضخكؼ التحػؿ كصسج في كجو العم
 إلى كقتشا السعاصخ ، حيث استصاع أف يدتعيج قجًرا كافًخا مغ كجػده كانتذاره . 
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كيحكخ مؤرخػ األدب التخكي ، أف األتخاؾ كانػا قبل إسالميع ؾبائل تعير حياة رعػية 
إمػػارات فػػي الغالػػب ، فمسػػا دخمػػػا فػػي اإلسػػالـ اسػػتقخكا فػػي مشػػاشق األناضػػػؿ كأقػػامػا 

إسالمية ازدىخت فػي عيػج الدػالجقة ، حيػث بػجأت لغػتيع تشتقػل مػغ مخحمػة السذػافية 
 إلى مخحمة التجكيغ ، كبجأ األدب التخكي يتذكل كيشتذخ . 

كيقػػػخر بعزػػػيع أف الذػػػاعخ الفارسػػػي جػػػالؿ الػػػجيغ الخكمػػػي ارتحػػػل فػػػي القػػػخف الثػػػامغ 
ف يخاشب العػػاـ بذػعخه كأراد أ -ككانت عاصسة سالجقة الخـك  -اليجخؼ إلى قػنية 

كال يعخفػػف سػػػ التخكيػة ،  -لغػة مثقفػي ذلػظ العيػج  -ككانػا يجيمػف المغػة الفارسػية 
فاضػػصخ أف يػػشطع شػػعًخا بالتخكيػػة يػػجعػىع إلػػى الدىػػج كالترػػػؼ.. فشذػػأ األدب التخكػػي 
أدًبػػا تعميسًيػػا ديشًيػػا ، كجػػاء بعػػجه فػػي القػػخف التاسػػع اليجػػخؼ شػػعخاء آخػػخكف عسّقػػػا ىػػحا 

تجػػاه مثػػل يػسػػف إمػػخه ، كعاشػػق باشػػا ، كسػػميساف جمبػػي ، كىػػحا األخيػػخ بمػػغ شػػعخه اال
مشدلة عالية بيغ األتخاؾ ، بفزل قرػيجتو السصػلػة فػي الدػيخة الشبػيػة ، كالتػي مػا زاؿ 

 األتخاؾ حتى اليـػ يشذجكنيا في السشاسبات الجيشية في السداجج كالسشازؿ . 
 مجائح نبػية تخمػ مغ الرػؼية 

ت فػي الذػعخ التخكػي أنػػاع عجيػجة مػغ الذػعخ الػجيشي ، مشيػا السػجائح الشبػيػة كقج ضيػخ 
التػػػي شػػػابتيا برػػػسات صػػػػؼية ، كمشيػػػا "السحسجيػػػة" كىػػػي عمػػػى العكػػػذ مػػػغ السػػػجائح 
الشبػيػػة )تخمػػػ تساًمػػا مػػغ أيػػة ندعػػة صػػػؼية كربسػػا اخػػتز بيػػا أىػػل الدػػشة معارضػػيغ 

الرػفات الحاتيػة هلل سػبحانو كتعػالى  غالة الرػؼية( ، فيي تبجأ بالتػحيج كبالتشػيو بأف
دكف  -صػػػمى هللا عميػػػو كسػػػمع  -فػػػي أسػػػسائو الحدػػػشى ، ثػػػع تعػػػخض صػػػفات الخسػػػػؿ 

مبالغػات أك تيػػيالت ، كتتبعيػا برػفات الخمفػاء الخاشػجيغ ، كمكػاـر أخالقيػع.. كربسػػا 
 تعخض بعس قرز األنبياء . 

خت اآلثػػار اإلسػػالمية كمػػع تصػػػر األدب فػػي تخكيػػا ، كتعػػجد فشػنػػو كمػضػػػعاتو ، انتذػػ
فػػي عػػجد مػػغ فشػنػػو الججيػػجة كمػضػػػعاتو ، فزػػاًل عػػغ الفشػػػف كالسػضػػػعات الجيشيػػة 
السحزػػػة ، فطيػػػخت آثػػػاره فػػػي الذػػػعخ الػػػجيػاني ، كىػػػػ مػػػديج مػػػغ السذػػػاعخ الجيشيػػػة 
كالغدليػػة العؽيفػػة ، كيعػػج الذػػاعخ )بػػاقي( رائػػػًجا كبيػػًخا مػػغ ركاده ، كسػػا ضيػػخت اآلثػػػار 

 خ الفشي السخسل ، الحؼ يعتسج عمى معاٍف ديشية أيًزا . اإلسالمية في الشث
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كمػػع بجايػػة التصػػػرات القػميػػة فػػي الجكلػػة العثسانيػػة ، كضيػرىػػا ندعػػًة قػيػػة عشػػج بعػػس 
األدبػػاء األتػػخاؾ فػػي نيايػػة القػػخف التاسػػع عذػػخ ، ضيػػخ تيػػار مزػػاد يحػػافع عمػػى الؿػػيع 

الت السدػمسيغ فػي الجكلػة اإلسالمية كيعسقيا في األدب التخكي الحجيث ، كيعالج مذك
العثسانيػػة الستياكيػػة ، كقػػج تػػدعع ىػػحا التيػػار الذػػاعخ الكبيػػخ دمحم عػػاكف أرصػػػؼ الػػحؼ 
عاصخ معانػاة تخكيػا فػي الحػخب العالسيػة األكلػى ، كاحػتالؿ جيػػش الحمفػاء أرضػيا ، 
كسػقػط الخالفػػة ، كالػحؼ جعػػل شػػعخه مشبػًخا إسػػالمًيا قػًيػػا ، يدػتثيخ السذػػاعخ اإليسانيػػة 

نفػػػس األتػػخاؾ ، ليػػجافعػا عػػغ ديػػشيع كأرضػػيع ، كقػػج شػػاعت قرػػائجه بػػيغ األتػػخاؾ  فػػي
بعػج  -بقػة ، كصارت إحجاىا ؼيسػا بعػج الشذػيج القػػمي التخكػي.. كمػا زالػت حتػى اآلف 

، كيعج دمحم عاكف رائج مجرسة أدبية كاممة ، حسمت ىسـػ  -ححؼ عبارات قميمة مشيا 
الفتػػخة الكساليػػة ، كاسػػتصاعت ىػػحه السجرسػػة أف السدػػمسيغ فػػي تخكيػػا كتصمعػػاتيع شػػػاؿ 

تترػػػجػ لمتيػػػار القػػػػمي كالعمسػػػاني ، كأف تحػػػافع عمػػػى الشدػػػيج اإلسػػػالمي فػػػي األدب 
 التخكي ، كأف تعدزه . 

كمغ شعخه اإلسالمي في السحشة قرػيجة بعشػػاف )ال يػأس( افتتحيػا بقػلػو تعػالى )كمػغ 
ر األتػػخاؾ مػغ االستدػػالـ لميػػأس يقػشط مػػغ رحسػة ربػػو إال القػػـػ الزػالػف( ثػػع قػاؿ يحػػحّ 

 كيدتشيزيع إلعادة مججىع اإلسالمي : 
 أيغ مشي نفحة مغ األمل ؼيظ ، 

 أتحدب أنو قط انصفأ ? 
 ما كاف لفجخ الحق األزلي أف ُيْسحى 

 أييا الطالع ! 
 بعج قميل تخػ ما أضمع أياـ غجؾ 

 كيا أييا القمب السؤمغ الحؼ حار كىػ يعبج الحق ، 
 حًجا فقط يعير بجكف أمل ، كىػ صجر الكافخ ! إف صجًرا كا

 أيجتسع اليأس كاإليساف ? 
 حاشا هلل ، كقج عمست كأيقشت أنو ضخب مغ السحاؿ ; 

 فمساذا إذف أذلمت عشقظ ككقفت مصّخؽ الخأس ? 
 أال تذفق عمى ذريتظ ، إف لع تذفق عمى نفدظ ? 
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 لػ أشبقت عمى اآلفاؽ آالؼ الكػارث ، 
 مة . ما دمشا نتجشب أف نقػؿ : "إنيا سػؼ تزسحل" لسا انيارت ىحه األ

 ما كانت لتشيار ، كال ، لغ تشيار كلغ تدقط ! 
 فاقتل أنت اليأس العاكؼ كأيقع العـد ; 

فحدبيا نفحة مغ اإليسػاف حتػى تعػػد إلػى الحيػاة ، فميشػتعر أممػظ ، مػا ىػحه الخيبػة ? 
 كما ىحا الخدخاف ? 

 إبجا بإسكات اآلالـ الساضية ، 
 بث األمل القػػ في أبشائظ ; ك 

  …كتػكل عمى هللا كاعترع بحبل الدعي كاخزع لمحكسة 
 ىحا ىػ الصخيق ، كال أعخؼ صخاًشا مدتؿيًسا سػاه . 

 األدب اإلسالمي في المغة األردية 
كإذا انتقمشػػػا إلػػػى األدب األردؼ الػػػحؼ يشتذػػػخ بػػػيغ ماليػػػيغ السدػػػمسيغ فػػػي شػػػبو القػػػارة 

لػؼ السياجخيغ مشيػا إلػى آفػاؽ العػالع ، فدػشجج صػػرة أخػخػ اليشجية ، كبيغ مئات األ
لمعالقػة الحسيسػة بػيغ األدب اإلسػالمي ، تشػاضخ زميمتيػا التخكيػة ، كتكػاد تفػقيػا ، لػػال 

 قخب العيج بيحا األدب . 
ذلظ أف المغة األردية قج تذّكمت في صػرتيا الحالية في القخف الحادؼ عذػخ اليجػخؼ 

حمية متأثخة باليشجية القجيسة ، ثػع تػأثخت بالحزػارة اإلسػالمية ، ككانت قبل ذلظ لغة م
كبالمغػػػة العخبيػػػة التػػػي انتقمػػػت إلييػػػا مػػػع اإلسػػػالـ ، كبالفارسػػػية أيًزػػػا ، كعشػػػجما احتػػػل 
اإلنجميػػػد اليشػػػج كفخضػػػػا ثقػػػػافتيع عمييػػػا ، دخمػػػت المغػػػة األرديػػػػة عشاصػػػخ مػػػغ المغػػػػة 

ػ اآلثار فييا ، فقج استفادت األردية اإلنجميدية أيًزا . غيخ أف اآلثار العخبية ىي أقػ 
مغ العخبية في قػاعجىا كعخكضيا كحخكؼ الكتابػة ، كفػي بعػس الجػانػب البالغيػة ، 
كفي عجد كبيخ مغ األلفاظ ، مباشخة أك عغ شخيػق الفارسػية التػي نقمػت مػغ العخبيػة ، 

 كاستفادت مغ المغة الفارسية في تمظ الجػانب أيًزا كلكغ بقجر أقل . 
بحت األرديػة لغػة الثقافػة بػيغ السدػمسيغ ، بفزػل األعسػاؿ األدبيػة التػي كتبيػا كقج أص

عجد مغ األدباء البارعيغ ، أمثاؿ ميخزا غالب ، كالدػيج أحسػج خػاف ، ودمحم حدػغ آزاد 
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، كمشذػػػي سػػػجاد حدػػػيغ ، كألصػػػاؼ حدػػػيغ "حػػػالي" ، ودمحم إؾبػػػاؿ.. إلػػػخ إضػػػافة إلػػػى 
 الجعاة كالسرمحػف .  الكتابات الفكخية كاإلسالمية التي كتبيا

كقػػج ارتػػبط األدب األردؼ بػػالؿيع اإلسػػالمية مػػغ خػػالؿ أكضػػاع السدػػمسيغ فػػي اليشػػج ، 
كالتحجيات الدياسية ، كالرجاـ مع اليشجكس ، كالتحجيات الثقاؼية الغخبية ، ككاف عجد 
مػػػغ األدبػػػػاء الكبػػػػار مشيسكػػػػيغ فػػػػي القزػػػايا الدياسػػػػية ، كميتسػػػػيغ بإصػػػػالح أكضػػػػاع 

تعديػػػػد العقيػػػػجة فػػػػييع ، كإغشػػػػائيع بالثقافػػػػة اإلسػػػػالمية ، فجعمػػػػػا إبػػػػجاعيع السدػػػػمسيغ ، ك 
األدبي مشبًخا مغ مشابخ التػجيو اإلسالمي الحػي . كسػاعجتيع فػي ذلػظ مػػاىبيع الكبيػخة 
، فأبجعػا أعسػااًل أدبية إسالمية ، انتذخت بقػة بيغ السدمسيغ كأثخت فػييع تػأثيًخا قػًيػا ، 

مػػة السصػلػػة "مدػػجس" لمذػػاعخ ألصػػاؼ حدػػيغ السمقػػب بػػػ كمػػغ تمػػظ األعسػػاؿ : السشطػ 
)حالي( الحؼ يدتعخض فييا كاقع الحياة قبل البعثة الشبػيػة ، كالجاىميػة القائسػة فييػا ، 
كسػء أحػاؿ اإلنداف ، ثع يعػخض االنقػالب اليائػل الػحؼ أحجثػو اإلسػالـ فػي الحيػاة ، 

دػػانية بعامػػة ، ثػػع يعػػخض كضيػػػر الحزػػارة اإلسػػالمية ، كأثخىػػا فػػي تصػػػر الحيػػاة اإلن
ضعف السدمسيغ كانذغاليع بأمػر الػجنيا ، كتفػخقيع كسػقػط دكلػتيع ، كاألحػػاؿ الدػيئة 
التػػي أصػػبحػا فييػػا فػػي كػػل قصػػخ ، كخاصػػة فػػي اليشػػج ، كيػػجعػ إلػػى نيزػػة ججيػػجة ، 
بالعػدة الرحيحة القػية لإلسػالـ ، كبشػاء حزػارتو مػغ ججيػج .. كتبمػغ السصػلػة قخابػة 

 صع ، في كل مقصع ستة أبيات . ثالثسائة مق
كمغ األدباء الحؼ كاف ليع أثخ كبيخ بيغ السدمسيغ في اليشج ، كتجاكزت شػيختيع إلػى 

 البالد اإلسالمية كالعخبية الذاعخ الكبيخ دمحم إؾباؿ . 
كإلؾباؿ مكانة كبيخة في األدب اإلسالمي بغيخ العخبيػة ، فيػػ مػغ السبػجعيغ الستسيػديغ 

ية خاصة في الحياة ، ككاف صػاحب نطخيػة تػؤمغ بػأف الذخرػػية الحيغ كانت ليع رؤ 
اإلسالمية ىي الذخرية السييئة لؿيادة العػالع ، كبشػاء الحزػارة الرػحيحة ، كسػا أنػو 
كػػاف يػػجعػ إلػػى ؾيػػاـ كيػػاف إسػػالمي خػػاص لسدػػمسي اليشػػج ، تحقػػق ؼيسػػا بعػػج فػػي ؾيػػاـ 

فقػج تجػاكز شػعخه مشصقتػو دكلة باكدتاف . كإؾبػاؿ نسػػذج لألديػب اإلسػالمي العػالسي ، 
كانتذػػخ بػػيغ مدػػمسي اليشػػج ، كسػػا تجػػاكز اليشػػج ليرػػبح إبػػجاًعا إندػػانًيا عالسًيػػا ، كتػػخجع 
إلػػى لغػػات عػػجة مشيػػا المغػػة العخبيػػة ، كقػػج تػػخجع الػػجكتػر عبػػج الػىػػاب عػػداـ عػػجًدا مػػغ 
دكاكيشػػػو شػػػعًخا ، كنحػػػا نحػػػػه الرػػػاكؼ شػػػعالف ، ودمحم حدػػػغ األعطسػػػي فػػػي كتابيسػػػا 
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ؾبػػاؿ كالثقافػػة اإلسػػالمية فػػي اليشػػج كباكدػػتاف( ، كنجتػػدغ بأبيػػات مػػغ إحػػجػ )فمدػػفة إ
قرائجه ، كبتخجسة ىحيغ الكاتبيغ الشثخية ، ثع الذعخية ليا . كالقريجة بعشػاف "شكػػ" 
يتجػػو فييػػا إلػػى هللا سػػبحانو كتعػػالى ، شػػاكًيا مػػا أصػػػاب السدػػمسيغ ، مػػغ تخمػػف كفخقػػة 

 ، كركاد األمع .  كضعف ، بعج أف كانػا بشاة الحزارة
نػػخاه فػػي مصمػػع قرػػيجة "شػػكػػ" يرػػػر أشػػجانو كآالمػػو ، ثػػع يػجػػو العتػػب السخيػػخ إلػػى 
نفدو كاستدالميا لمسحغ ، ثع يشاجي هللا عد كجل ، كفي فسو التػخاب ، لػيعمغ صػخخة 

 السدمسيغ كيجأر بجعػاتيع ، يقػؿ : 
جاء الحسج ، كتختيػل الثشػاء" "ربػاه إليظ شكػػ عبيجؾ األكؼياء ، الحيغ لع يتعػدكا إال إز 

 . 
لقػج كانػػت الػجنيا قبػػل ىػحا الػػجيغ اإلسػػالمي عالًسػا تدػػػده الػثشيػة ، كتحكسػػو األصػػشاـ ، 
كفي بقاع ىحا السعسػر كانت سججات ىحا اإلنداف ال تعخؼ غيػخ األكثػاف ، كلػع يكػغ 
ر اإلنداف يعبج غيخ التساثيل السشحػتة مغ األحجار ، كالرػر السرشػعة مػغ األشػجا

 ، كحارت فمدفة اليػناف كتذخيع الخكماف ، كضمت حكسة الريغ في الفمػات . 
كلكػػغ سػػاعج السدػػمع القػػػؼ َقَصػػَع مػػغ األرض شػػجخة اإللحػػاد . كأسػػصع عمػػى اإلندػػانية 

 نػًرا مغ التػحيج كضاًل مغ االتحاد . 
 كبعج : 

 فدػػػتصػؿ بشػػػا الخحمػػػة لػػػػ جئشػػػا ندػػػتعخض نسػػػاذج مػػػغ األدب اإلسػػػالمي فػػػي الذػػػعػب
اإلسالمية غيخ العخبية.. فيحه الذعػب تشتذخ في مداحات كاسعة مغ الكخة األرضػية 
، تستج مغ أنجكنيديا شػخًقا إلػى شػاشئ األشمدػي غخًبػا ، كمػغ القػقػاز شػسااًل إلػى جػد 
السالجيف جشػًبا ، فزاًل عغ الجاليات اإلسالمية الكثيخة التػي تشتذػخ فػي بػالد كثيػخة ، 

يػػة فسػػا مػػغ مجتسػػع مدػػمع إال  كؼيػػو أدبػػاء يسػػأل اإليسػػاف قمػػػبيع ، كيرػػبغ بألػانػػو الدـا
إبجاعاتيع األدبية.. بل ما مغ مجتسع مدػمع إال كفػي تخاثػو األدبػي نرػػص تػجخل فػي 

 نديجيا ؾيع اإلسالـ كترػراتو . 
كمػػغ السؤسػػف أف معخفتشػػا بػػآداب الذػػعػب اإلسػػالمية قميمػػة ، كأف حخكػػة التخجسػػة مػػغ 

غػػة العخبيػػة ، كبػػالعكذ ، قميمػػة كنػػادرة أحياًنػػا ، كأنػػػّا بعامػػة لغػػات تمػػظ الذػػعػب إلػػى الم
نجيػػػػل الكثيػػػػخ عػػػػغ أحػػػػػاؿ تمػػػػظ الذػػػػعػب كتاريخيػػػػا كآدابيػػػػا.. كباسػػػػتثشاء الجارسػػػػيغ 
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السخترػػػيغ ال نكػػػاد نجػػػج أحػػػًجا يعػػػخؼ شػػػيًئا عػػػغ شػػػعػب مػػػا كراء الشيػػػخ ، كشػػػعػب 
ي ، كشؿيقاتيا التي ما الجسيػريات اإلسالمية التي استقمت أخيًخا عغ االتحاد الدػؼيات

زالت مجمجة في دكلػة الرػيغ الذػيػعية . الميػع إال مػا أبخزتػو األحػجاث كاألخبػار ىشػا 
كىشاؾ ، كشبيعي كالحالة ىحه أف تكػف معخفتشا بػآداب تمػظ الذػعػب نػادرة أك معجكمػة 

 . 
إف الشرػص القميمة التي تتخجع بيغ الحيغ كاآلخخ ، كتشذخ فػي الػجكريات ، أك تذػيخ 

ييػػػا الجراسػػػػات تحسػػػل تأشػػػػيخات كثيػػػخة كقػيػػػػة عمػػػى كجػػػػػد أدب إسػػػالمي حػػػػي لػػػػجػ إل
الذعػب اإلسالمية غيخ العخبية كميا.. كاألمخ في اعتقػادؼ يحتػاج إلػى جيػػد مػجيػة 

 ككبيخة ; لتتبع ىحا األدب كإضياره . 
كقػػػج بػػػجأت جامعػػػة اإلمػػػاـ دمحم بػػػغ سػػػعػد اإلسػػػالمية خصػػػػة رائػػػجة فػػػي ىػػػحا السجػػػاؿ ، 

اًبػػػػا عػػػػغ األدب اإلسػػػػالمي التخكػػػػي ، ككتاًبػػػػا آخػػػػخ عػػػػغ األدب اإلسػػػػالمي فشذػػػػخت كت
األردؼ ، كتعػػػج ؼيسػػػا عمسػػػت إلصػػػجار كتػػػاب عػػػغ األدب الدػػػػاحمي ، كلػػػػ أف بعػػػس 
السؤسدػػػات الثقاؼيػػػة األخػػػخػ أسػػػيست فػػػي ىػػػحا العسػػػل الستسيػػػد لكػػػاف ذلػػػظ شػػػكاًل مػػػغ 

 بعزيع ببعس .  أشكػاؿ تػثيق الخكابط بيغ السدمسيغ في أشخاؼ األرض . كتعخيف
كقػػػج نرػػػت رابصػػػة األدب اإلسػػػالمي العالسيػػػة فػػػي أىػػػجافيا السعمشػػػة عمػػػى ىػػػحا العسػػػل 
فػػػحكخت فػػػي السػػػادة الثالثػػػة مػػػغ الشطػػػاـ األساسػػػي أف مػػػغ أىػػػجاؼ الخابصػػػة نقػػػل األدب 
اإلسػػالمية العخبػػي إلػػى لغػػات الذػػعػب اإلسػػالمية كبػػالعكذ ، كتحقيػػق عالسيػػة األدب 

 اإلسالمي . 
بخصػة عسمية ، فأعمشت عغ مدابقة لتخجسػة الشرػػص اإلبجاعيػة ألدب كقامت مؤخًخا 

الذػػػعػب اإلسػػػالمية إلػػػى المغػػػة العخبيػػػة ، فػػػي مجػػػاالت الخكايػػػة كالقرػػػة كالسدػػػػخحية 
كخصػػات أخػخػ قادمػة تقػـػ بيػا مؤسدػات  -كالذعخ ، كاألمل أف تحقق ىػحه الخصػػة 

تقجًما في ىػحا السيػػجاف ،  -ثقاؼية إسالمية أخخػ كفي مقجمتيا الجامعات كدكر الشذخ 
فترجر تخجسات ألعساؿ إبجاعية أدبية ، كدراسات عغ آداب تمظ الذعػب ، كأف تقـػ 
حخكػػة تخجسػػة مقابمػػة مػػغ المغػػة العخبيػػة إلػػى لغػػات الذػػعػب اإلسػػالمية غيػػخ العخبيػػة ; 

 فتقـػ جدػر ججيجة مغ السعخفة كالعالئق الثقاؼية بيغ الذعػب اإلسالمية . 
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سحجكد الستػافخ في مكتبتشا العخبيػة ، مػغ آداب الذػعػب اإلسػالمية ، كمػغ إف القجر ال
الجراسػػات عشػػو يبػػيح لشػػا أف نقػػػؿ : إف اإلسػػالـ قػػج أثّػػخ فػػي آداب الذػػعػب اإلسػػالمية 
كافػػػة ، كجعػػػل األدبػػػاء السمتػػػدميغ بػػػو يبػػػجعػف أعسػػػااًل أدبيػػػة إسػػػالمية : إسػػػالمية فػػػي 

تطيػػخ فييػػا ، أك فػػي اآلثػػار العامػػة التػػي مػضػػػعاتيا ، أك فػػي السػاقػػف كالػػخؤػ التػػي 
  …يخخج القارغ بيا 

كإف ىحه األعساؿ في تمظ المغات ىي التي تعصي األدب اإلسالمي ُبعجه الثالث ، ُبْعج 
العالسيػػة ، عالسيػػة اإلبػػجاع ، كعالسيػػة التػػأثخ بػػالؿيع اإلسػػالمية ، كعالسيػػة ضيػرىػػا فػػي 

  ت ، كالخخيصة الجغخاؼية . أعساؿ أدبية تتجاكز حجكد المغات ، كالقػميا
============== 
 اإلسالم وحهار الحزارات

 )الذبكة اإلسالمية( األستاذ الجكتػر / دمحم عبج السشعع خفاجي
 -صػمػات هللا عميػو  -اإلسالـ ديغ هللا الحؼ بّذخ بو رسػػؿ اإلسػالـ دمحم بػغ عبػج هللا 

التي يجب عمى اإلنداف أف  ىجػ لمشاس كرحسة كدعػة إلى كل الؿيع اإلندانية الخؼيعة
 يحافع عمييا كيمتـد بيا ، كيتخحىا دستػرًا لو في الحياة . 

كنػػامػس اإلسػػالـ أك قانػنػػو ، أك دعػتػػو ، ذلػػظ مفّرػػل فػػي كتػػاب هللا الحكػػيع ، الػػحؼ 
نػػدؿ بػػو الػػخكح األمػػيغ ، عمػػى نبػػي هللا كمرػػصفاه كرسػػػلو إلػػى خمقػػو ، كإلػػى العػػالسيغ 

و كسػػػمع . رسػػػالة شػػػخيفة كاضػػػحة سػػػامية ، يقػػػػؿ دمحم فخيػػػج كافػػػة ، دمحم صػػػمى هللا عميػػػ
كججؼ : "اإلسالـ أف تدمع كجيظ هلل ، مجخدًا نفدظ عغ عمسظ كعقمظ كحػلظ كقػتظ 
كتقاليػػجؾ كميػػػا ، الخذػػػع دثػػػارؾ ، كالتقػػػػ كالخجػػػاء كالزػػخاعة صػػػفاتظ ، متجػػخدًا لػػػو 

عسػخ بػغ الخصػاب كيـػ كلجتظ أمظ عمى الفصخة ، لتتحقػق عبػديتػظ" ، كمػغ قبػل قػاؿ 
لبعس أصحابو : لقج أعدكع هللا باإلسالـ فسيسيا تصمبػا العدة مغ غيخه يحلكع هللا كمغ 
بعػج قػاؿ مدتذػػخؽ غخبػي ىػػ "كلػػد" : "اإلسػالـ ىػػػ الػجيغ الحػق الػػحؼ يدػايخ السجنيػػة" 
كاليخمد الفارسي قج عػخؼ الحؿيقػة ، فقػاؿ لخسػػؿ عسػخ بػغ الخصػاب : إنسػا غمبتسػنػا 

 باإلسالـ . 
ف التػحيج ىػ الجعامػة الكبػخػ لذػخيعة اإلسػالـ ، كىػػ الػداد الػحؼ يدػتسج مشػو السدػمع إ

فػػي محكػػع آياتػػو : }ذلكػػع هللا ربكػػع ال إلػػو إال ىػػػ  -عػػد كجػػل  -كػػل قػتػػو ، يقػػػؿ هللا 
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عػد  -( . كيقػػؿ ٕٓٔخػالق كل شيء فاعبجكه كىػ عمى كػل شػيء ككيػل{ )األنعػاـ /
لخسػؿ بالحق مغ ربكع فآمشػا خيخًا لكع كإف تكفػخكا :}يا أييا الشاس قج جاءكع ا -كجل 

 ( . ٓٚٔفإف هلل ما في الدسػات كاألرض ككاف هللا عميسػًا حكيسػًا{)الشداء /
كيقػؿ تػلدتػؼ : خالصة اإلسالـ كسا نادػ بو دمحم ىػػ أف هللا كاحػج ال إلػو إال ىػػ ، 

إلندػاف نفدػو ، فػإذا كأف هللا رحيع عادؿ ، كأف مريخ اإلندػاف الشيػائي متػقػف عمػى ا
يػػو ;فإنػػو فػػي الحيػػاة األخػػخػ يػػؤجخ  سػػار حدػػب شػػخيعة هللا ، كأتػػع أكامػػخه كاجتشػػب نػـا
أجخًا حدشػًا ، كإذا خػالف شػخيعة هللا كسػار عمػى ىػػاه ;فإنػو يعاقػب فػي الحيػاة األخػخػ 

ـ عقج في الىاؼ مؤتسخ "القانػف السقارف" كؼيو قج قػخر ٖٜٛٔعقابػًا شجيجًا . في عاـ 
تسعػػػف اعتبػػار الذػػخيعة اإلسػػالمية مرػػجرًا ميسػػػًا مػػغ مرػػادر التذػػخيع ،بعػػػج أف السج

 أشاد األعزاء األجانب عمى اختالؼ ممميع بأحكاـ الذخيعة اإلسالمية . 
ـ عقػػجت شػػعبة الحقػػػؽ مػػغ السجسػػع الػػجكلي لمقػػانػف السقػػارف مػػؤتسخًا ٜٔ٘ٔكفػػي عػػاـ 

ريذ تحػت اسػػع "أسػبػع الفقػػو لمبحػث فػي الفقػػو اإلسػالمي فػي كميػػة الحقػػؽ بجامعػػة بػا
اإلسػػػالمي" كدعػػػت إليػػػو عػػػجدًا مػػػغ السدتذػػػخقيغ كأسػػػاتحة القػػػانػف فػػػي الػػػجكؿ الغخبيػػػة 
كالذخؾية ، كقج حاضخ األعزاء في مػضػعات محجدة حجدىا مكتب السجسع الجكلي 

االسػػتسالؾ لمسرػػمحة  -السدػػؤكلية الجشائيػػة  -لمقػػانػف السقػػارف كىػػي : إثبػػات السمكيػػة 
نطخيػػة الخبػا فػػي اإلسػػالـ .  -ثيخ السػحاىب االجتياديػػة بعزػيا فػػي بعػس تػػأ -العامػة 

كخالؿ السشاقذات قاؿ الشقيب الدابق لمسحاميغ في باريذ : أنػا ال أعػخؼ كيػف أكفػق 
بػػيغ مػػا كػػاف يحكػػى لشػػا عػػغ جسػػػد الفقػػو اإلسػػالمي كعػػجـ صػػالحيتو كأسػػاس لمتذػػخيع 

اآلف فػي السػؤتسخ مسػا يثبػت يفي بحاجات السجتسع العرخؼ الستصػر كبيغ ما ندسعو 
خػالؼ ذلػظ تسامػػػًا ببػخاىيغ الشرػػص كالسبػػادػء .. كفػي ختػاـ األسػػبػع قػخر السػػؤتسخ 
أف الفقو اإلسالمي يقـػ عمى مبادػء ذات ؾيسة أكيجة ال مخية في نفعيا كأف اخػتالؼ 
السبادػء في ىحا السجاؿ التذخيعي الزخع يشصػؼ عمى ثخكة مغ اآلراء الفقيية كعمى 

عػػػة مػػػغ األصػػػػؿ الفقييػػػة التػػػي تتػػػيح ليػػػحا الفقػػػو أف يدػػػتجيب بسخكنتػػػو لجسيػػػع مجسػ 
مصالػػػػب الحيػػػػاة الحجيثػػػػة . كسػػػػا قػػػػخر السػػػػؤتسخ أف تؤلػػػػف لجشػػػػة لػضػػػػع معجػػػػع لمفقػػػػو 
اإلسػػالمي السػػؤتسخ يدػػاعج عمػػى تدػػييل الخجػػػع إلػػى مؤلفػػات ىػػحا الفقػػو فػػي مػسػػػعة 

 ا لألساليب الحجيثة . فقيية تعخض فييا السعمػمات القانػنية اإلسالمية كفقػً 
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كفي بحػث عجيجة بّيغ الباحثػف أف الفقياء السدمسيغ شخَّعػا السحاكع الجسػتػرية العميػا 
 ، كاختراصات ىحا الشػع مغ القزاء كسا فرميا أبػ الحدغ الساكردؼ ىي : 

 الشطخ في القزايا التي يؿيسيا األفخاد كالجساعات عمى أجيدة الحكع في الجكلة.  -ٔ
 خ في تطمع مػضفي الجكلة ضج تصبيقات القانػف . الشط -ٕ
 تقخيخ األحكاـ التي يعجد القزاء العادؼ عغ إصجارىا .  -ٖ
 ما يختز بتقخيخ حقػؽ اإلنداف .  -ٗ

كقج يسمكشا الحىػؿ عشجما نعخؼ أف عسخ بغ الخصاب كقف يػمػًا يػدع أحػج كالتػو قبػل 
الدػػؤاؿ : مػػاذا تفعػػل إذا جػػػاءؾ سػػفخه إلػػى اإلقمػػيع الػػػحؼ سػػيحكسو ، كألقػػى عميػػو ىػػػحا 

سارؽ أك ناىب ? ككاف رد الػػالي : أقصػع يػجه . فاسػتجرؾ عسػخ الحػجيث معػو قػائاًل : 
كإذف فإف جاءني مشيع جائع أك عاشل فدػػؼ يقصػع عسػخ يػجؾ . إف هللا قػج اسػتخمفشا 
عمى عبػاده لشدػج جػػعتيع ، كندػتخ عػػرتيع كنػػفخ ليػع حػخفتيع . فػإذا أعصيشػاىع ىػحه 

تقاضػػيشاىع شػػكخىا ، يػػا ىػػحا إف هللا قػػج خمػػق األيػػجؼ لتعسػػل ، فػػإذا لػػع تجػػج فػػي الػػشعع 
الصاعػػػػة عسػػػػاًل التسدػػػػت فػػػػي السعرػػػػية أعسػػػػااًل ، فأشػػػػغميا بالصاعػػػػة قبػػػػل أف تذػػػػغمظ 

 بالسعرية . 
كعشػػػػجما أّلػػػػف "ركسػػػػػ" كتابػػػػو "العقػػػػج االجتسػػػػاعي" كقػػػػخر ؼيػػػػو أف األمػػػػة ىػػػػي مرػػػػجر 

مشيػػا قػتػػو كسػػمصتو ، لعمػػو كػػاف يعػػخؼ أف الدػػمصات كىػػي سػػيجه الحػػاكع الػػحؼ يدػػتسج 
اإلسالـ قخر ىحه السبادػء تقخيخًا كشبقيا تصبيقػًا ، كىحا ىػ عسخ بغ الخصاب يقػؿ : 
إف مغ استخعاه هللا عمى السدمسيغ فقج كجػب عميػو مػا يجػب عمػى العبػج لدػيجه ، كمػغ 

ركاه  - حػػجيث رسػػػؿ هللا صػػمى هللا عميػػو كسػػمع ]كمكػػع راٍع ككمكػػع مدػػؤكؿ عػػغ رعيتػػو[
ألػػيذ ىػػحا السفكػػخ الغخبػػي عمػػى صػػػاب كعمػػى ىػػجػ مػػغ اإلسػػالـ  -البخػػارؼ كمدػػمع 

حيشسػػا تقػػػخؤه يقػػػؿ : كلػػػد : الػػجيغ الحػػػق الػػحؼ يدػػػايخ السجنيػػة ىػػػػ اإلسػػالـ . أكركبػػػا 
تخاؼ اإلسالـ ، كتخاؼ مػغ اإلسػالـ ، لػيذ ذلػظ عمػى مدػتػػ الحكػمػات فحدػب ، 

األقميػات اإلسػالمية فػي الغػخب مدػػتسخة  بػل عمػى مدػتػػ األفػخاد كالجساعػات ، كحػخب
 اليـػ كمغ قبل كستدتسخ في الغخب مدتسخة اليـػ كمغ قبل كستدتسخ مغ بعج أيزػًا .
كلقػػج كقفػػت اإلمبخاشػريػػة الخكمانيػػة فػػي كجػػو اإلسػػالـ مشػػح معخكػػة اليخمػػػؾ حتػػى فػػتح 

ذػػغ القدػػصشصيشية عمػػى يػػجؼ الدػػمصاف دمحم الفػػاتح فػػي أكاسػػط القػػخف التاسػػع اليجػػخؼ ت
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عميو الحخب كتجبخ لو السؤامخات ، كتؤلب عميو القػػ السختمفة ، كما حػجيث الحػخكب 
ككانػػت بيدنصػػة إحػػجػ القػػػػ السحخكػػة لألحػػجاث فػػي غػػدك التتػػار  …الرػػميبية بدػػخ 

 لمعالع اإلسالمي كفي تجميخىع لبغجاد كقزائيع عمى الخالفة العباسية .
أف ىيتػػف ممػػظ أرميشيػػة السدػػيحي كػػاف كحدػبشا دلػػياًل عمػػى ذلػػظ مػا يخكيػػو التػػاريخ مػػغ 

-ٕٛٗٔ -ىػػػػ ٘٘ٙ-ٙٗٙالعامػػػل الخئيدػػػي فػػػي إقشػػػاع السمػػػظ السغػػػػلي "مانجػخػػػاف" )
ـ( بإرسػػػاؿ حسمػػػة ىػالكػػػػ السذػػػؤكمة بػػػل إف ىػالكػػػػ نفدػػػو زكج ابشػػػو مػػػغ ابشػػػة ٕٚ٘ٔ

إمبخاشػر القدصشصيشية السديحي . كمحابح الرخب في اليخسظ كفي كػسػفا أثخ ليحا 
 ي السدتحكع بالعجاء لإلسالـ كلمسدمسيغ . الذعػر الغخب

عمى أف في الغخب مشرفيغ يجعػف كال يدالػف يجعػف إلى الحػار بيغ الذخؽ كالغخب 
، الحػار بيغ الحزارات ، كمغ أبخز ىؤالء الجعاة كلي عيػج بخيصانيػا األميػخ تذػارلد 

األديػػػاف كاإلسػػالـ مشػػح عرػػخ الخسػػالة حتػػى اليػػـػ ال يعػػخؼ شخيقػػػًا إلػػى الحزػػارات ك 
يقػػؿ فػي كتابػو  -عد كجػل  -األخخػ غيخ شخيق الحػار كالسجادلة بالحدشى ، وهللا 

الحكػيع : }كال تجػػػادلػا أىػل الكتػػاب إال بػالتي ىػػي أحدػغ إال الػػحيغ ضمسػػا مػػشيع كقػلػػػا 
آمشػػػػػا بالػػػػػػحؼ ُأنػػػػػدؿ إليشػػػػػػا كُأنػػػػػدؿ إلػػػػػػيكع كإليشػػػػػا كإليكػػػػػػع كاحػػػػػج كنحػػػػػػغ لػػػػػو مدػػػػػػمسػف{ 

 ( .  ٙٗ)العشكبػت/
صػات السشرفة فػي الغػخب ، مػع قمتيػا ، تشفػخ مػغ حػخب الحزػارات كمػغ كػل إف األ

ذلظ نفػرًا شجيجًا . فتذارلد كلي عيج بخيصانيا يشػادؼ بزػخكرة الحػػار بػيغ الحزػارات 
 ، ال الرخاع بيشيا . 

ككزيخ الخارجية البخيصانيػة الدػيخ ركبػيغ كػػؾ يشػادؼ فػي كمستػو التػي ألقاىػا مشػح نحػػ 
اكػػد الثقاؼيػػة الذػػخؾية بمشػػجف : بػػأف الثقافػػة الغخبيػػة مجيشػػة لإلسػػالـ عػػاميغ فػػي أحػػج السخ 

كحزارتو ، كبػأف الغػخب فػي حاجػة إلػى اإلسػالـ كرػجيق ألنػو ديػغ الدػساحة كالحػب 
كالػئػػاـ ، كبػػأف مػػغ الطمػػع أف نمرػػق اإلرىػػاب باإلسػػالـ ;ألنػػو ديػػغ الدػػالـ )صػػحيفة 

ركبػيغ كػػؾ : إف جػحكر ـ( .. قػاؿ ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٜٔ -صفحة الفكخ الجيشي  -األىخاـ 
ثقافتشا اإلنجميديػة ليدػت يػنانيػة أك ركمانيػة األصػل فحدػب ، بػل ىػي إسػالمية أيزػػًا 
فالفغ اإلسالمي كالعمـػ كالفمدفة اإلسالمية قج ساعجت عمى تذكيل تصػرنا ، كاألرقػاـ 

 اإلسالمية ما زالت يعتسج عمييا .
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الغػخب بحاجػة إلػى عػجك بعػػج كالػبعس يقػػؿ : إف  …إف ثقافػة الغػخب مجيشػة لإلسػالـ 
انتيػػػػاء الحػػػػخب البػػػػاردة كإف اإلسػػػػالـ ىػػػػػ العػػػػجك الججيػػػػج ، كسػػػػا يقػلػػػػػف : إف صػػػػخاع 
الحزػارات قػادـ كال مفػخ مشػػو ، كأنػا أقػػؿ : إنيػع مخصئػػػف خصػػًأ فادحػػًا ، فػشحغ لدػػشا 
بحاجة إلى اإلسالـ كعجك ، بل نحغ في حاجة إليو كرجيق ، قػج تكػػف حزػاراتشا أك 

ختمفػػة ، كلكػػغ ىػػحا ال يعشػػي أنشػػا ال ندػػتصيع أف نتعػػاير معػػػًا ، إف عميشػػا أف أديانشػػا م
نتعاكف معػًا إلفذاؿ ىحه اإلدعاءات ، فالقخآف الكػخيع يػجعػ فػي سػػرة الحجػخات )اآليػة 

( إلػػى التعػػػارؼ بػػيغ الذػػػعػب . إف القائػػػل بػػأف ثقافتشػػػا غيػػخ متجاندػػػة مخصػػػىء ، ٕٔ
عمسػو مػػغ بعزػشا ، كالغػخب مػجيغ لإلسػػالـ فيشػاؾ قػجر كبيػخ مػػغ السعػارؼ يسكػغ أف نت

بالذيء الكثيخ ، فاإلسالـ كضع األسذ الفكخية لسجاالت عجيجة ككبيػخة فػي الحزػارة 
الغخبيػػة ، كمػػغ أكبػػخ األخصػػاء التػػي يسكػػغ لمغػػخب أف يختكبيػػا ىػػػ الطػػغ بػػأف الثقافػػة 
 اإلسػػالمية شػػيء غخيػػب عشػػا فيػػي ليدػػت كػػحلظ فػػإف ثقافتشػػا قػػج تذػػابكتا عبػػخ التػػاريخ
كاألجياؿ . كما زالتا تتالؾياف أيزػًا في كقتشا الحاضخ ، إني أقتخح إجػخاء حػػار جػجؼ 

 حػؿ القزايا العجيجة التي تيع الجانبيغ .
كأمامي كحلظ كتػاب "بػيغ شػتى الجبيػات" لمسفكػخ األلسػاني عبػج اليػادؼ ىػفسػاف الػحؼ 

حػػجة كاألربعػػيغ عسػػل فػػي الحقػػل الدياسػػي األلسػػاني فتػػخة شػيمػػة ، كعشػػج بمػغػػو سػػغ الػا
ـ( ، كيجاىػج فػي إزالػة الػػىع ٜٜٗٔـ ألنػو مػغ مػاليػج ٜٜٛٔاعتشق اإلسالـ )أؼ عاـ 

العجائي بيغ السدمسيغ كاأللساف .. كىػ غيخ مخاد ىػفساف الدفيخ األلساني الدػابق فػي 
السغػػخب كمؤلػػف كتػػاب "اإلسػػالـ كبػػجيل" . كىسػػا يمتؿيػػاف فػػي اإليسػػاف باإلسػػالـ كػػجيغ 

 مشاحي الحياة ، كقج أصبحت أكركبا في أمذ الحاجة إليو . صحيح كشامل لكل 
حافػل بالتشػيػو بػجعػة اإلسػالـ إلػى  ٕٓ٘إف الكتاب "بيغ شتى الجبيػات" برػفحاتو ألػػ 

حخية العمع كحخية الفكػخ كحخيػة العبػادة ، كإلػى الذػػرػ ، كيقػػؿ : إف صػػرة اإلسػالـ 
كإف اإليسػػاف بإلػػو كاحػػج فػػي الغػػخب صػػػرة عػػجك لػػجكد ، كىػػػ كضػػع مقمػػػب لمحؿيقػػة ، 

يجسع بيغ السدػمسيغ كالشرػارػ ، كسػا يؤكػج عطسػة الحزػارة اإلسػالمية كؾياميػا عمػى 
 أساس السدؤكلية الفخدية ، كالػحجة كالتعاكف كاإلخاء كحقػؽ اإلنداف .

ىل ندي الغخب أف اإلسالـ كحزارة اإلسالـ كعمساء اإلسالـ ىػع الػحيغ أحيػػا التػخاث 
مػه محققػػػًا كمذخكحػػػًا إلػػى أكركبػػا ? كىػػل ندػػي الغػػخب أف اإلسػػالـ اليػنػػاني القػػجيع كقػػج
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ىػ الحؼ حسى الييػدية كالييػد في العالع مػغ بصػر كجبػخكت العرػػر الػسػصى فػي 
أكركبػػػا ? كىػػػل ندػػػي الغػػػخب أف اإلسػػػالـ ىػػػػ الػػػحؼ حسػػػى السدػػػيحية ، كحسػػػى مرػػػخ 

أف اإلسػػػالـ السدػػػيحية مػػػغ جبػػػخكت الجكلػػػة البيدنصيػػػة كشػيانيػػػا ? كىػػػل ندػػػي الغػػػخب 
دعػػػػة سػػػالـ إلػػػى العػػػالع كإلػػػى الػػػجنيا جسيعػػػػًا ، كدعػػػػة أخػػػػة كتعػػػاكف دكلػػػي لسرػػػمحة 
الذػػعػب . ككيػػف يعػػادؼ الغػػخب السػػججج بكػػل أنػػػاع التػػجميخ الشػػػكؼ كغيػػخه ، الذػػخؽ 
اإلسالمي الحؼ جعل الدالـ شعاره في كل شيء كفي كل كقت ، بل في كل عبادة ، 

الرػػخب فػػي البػسػػشة كاليخسػػظ كلػػع يرػػشع مػػا  بػل فػػي كػػل عسػػل لػػع يرػػشع مػػا صػشعتو
 صشعتو ركسيا كالريغ في بالد اإلسالـ كفي مدمسي بالدىا . 

إف اإلسػػػالـ كالغػػػخب ، يجػػػب أف يمتؿيػػػا ، كبػػػال ريػػػب فيسػػػا يسكػػػغ أف يمتؿيػػػا لػػػػ حػػػافع 
الغػػخب عمػػػى ركح األخػػػة البذػػػخية ، كعمػػى حػػػق كػػػل مشيسػػا فػػػي أف يعػػير فػػػي سػػػالـ 

أف الخخكج عمػى الذػخائع الدػساكية باسػع الحزػارة كالحخيػة كتعاكف مع اآلخخ ، كعمى 
 خصأ ال يغتفخ كشخؾ ما بعجه مغ شخؾ .

 كالدالـ عمى مغ اتبع اليجػ
 ٗٔمجمة األزىخ:السحـخ
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