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 والعلوم اإلنسانية قسم التاريخ

 ]السنة الثالثة تاريخ الجزائر[ -العلوم والصناعات-رة اإلسالميةابرنامج الحض
 مكوناتها وخصائصها: مفهوم الحضارة و مدخل

 أوال/ مفهوم الحضارة
 أ/تعريف الحضارة 

 ب/عناصر مكوناتها
 سقوطهاأسباب ج/عوامل قيامها و  
 د/ مظاهر الحضارة 
 و/نقل الحضارات 

 ثانيا/ تعريف الحضارة اإلسالمية ومميزاتها
 تعريف الحضارة اإلسالميةأ/ 

 ب/عوامل قيامها
 ج/األسس التي قامت عليها

 /القرآن الكريم 1  
 ا()عصمة مصدره-

 أخالق دعاتها-   
 /عقل صريح2  
 /علم راسخ3  
 /لسان فصيح4  
 /خلق قويم5  

 د/تأثيرها وانحطاطها وسبيل النهوض بها
 

 :العلوم والمعارف في الحضارة اإلسالميةالمحور األول

 النزعة العلمية في الحضارة اإلسالمية :أوال

 : العلوم النقلية في الحضارة اإلسالميةاثاني  
 وم الشريعةأ/ عل   
 ب/علوم اللغة   

 :العلوم العقلية في الحضارة اإلسالميةنيلثاالمحور ا  



 أ/حركة الترجمة   
 ب/الطب عند المسلمين   
 الصيدلة و البيماريستان  ج/   

 علم الرياضيات تطور /د   
 الفيزياء والكيمياءتطور علمي /هـ

 علم الفلكتطور و/

 الجغرافيا والرحالتتطور علم / ز   
 سادسا/ التاريخ واآلداب والفنون

 الحرف  الصناعات و:لثلمحور الثاا 

 النقابات المهنيةأوال/ 
 ثانيا/ الصناعات الخشبية والنحت على الخشب

 ثالثا/ الصناعات الفخارية والخزف 
 الرصاص[ -النحاس-رابعا/ الصناعات المعدنية]الحديد

 خامسا/ صناعة الذهب والفضة والحلي

 السكة وضرب النقود سادسا/ دار   
 الكتان[ –الحرير  -القطن–سابعا /الصناعات النسيجية ]الصوف 

 ثامنا/ الصناعات الحربية]السفن واألسلحة[

 تاسعا/ صناعة الوراقة والخط   
 عاشرا/ الفن المعماري والزخرفة اإلسالمية ومميزاتها

 : الزراعة وتربية الحيوانرابعالمحور ال

 أوال/ تكسير األرض  
 ثانيا/الزراعة طرقها ووسائلها  

 ثالثا/الري ووسائله
 رابعا/ البساتين والحقول



 خامسا/ المحاصيل الزراعية
 سادسا/النباتات الصناعية ]القطن وقصب السكر[

 سابعا/ تربية الحيوان

 ثامنا/صناعة الجلود
 : المؤسسات والمرافق األساسيةالمحور الخامس

 أهم مرافقهاالمدن اإلسالمية و و أوال/ العواصم   

 ثانيا/ القالع والحصون  
 ا/المساجد ودورها في المجتمع اإلسالميلثاث  

 / المدارس ونظام التعليمبعاار  

 / المكتبات والكتبمسااخ
 / القصور ومساكن الوزراءدساسا

 ا/ الفنادقبعسا
 ا/ الحمامات والطهارة في المجتمع المسلمثامن

 / األسواق وكيفية تنظيمهاتاسعا

 
 
 

 
 مة مراجع مقياس الحضارة اإلسالمية ]العلوم والصناعات[قائ

 مالحظة عنوان الكتاب سم املؤلفا املكتبة والرقم

    

  حماضرات يف تاريخ العلوم الرتكي 000/5

  منهج البحث العلمي عند العرب جالل حممد 000/7

  العلم ومناهج البحث يف احلضارة اإلسالمية نادية حسني صقر 000/00

  املكتبات يف احلضارة اإلسالمية  020/011



  دائرة  املعارف اإلسالمية يف علوم املكتبات  020/077

  موسوعة احلضارة العربية اإلسالمية  010/1

  موسوعة النظم واحلضارة اإلسالمية شليب 010/20

  مقاالت فلسفية حول القيم واحلضارة  040/22

  فلسفة احلضارة ألربت أشفينرت 070/4

  العمارة يف احلضارة اإلسالمية  200/00

  فضل اإلسالم على احلضارة الغربية مونتجومري 200/10

  مناذج من احلضارة القرآنية يف سورة الروم  200/9/90

احلضارة اإلسالمية]علماء املسلمني وفضلهم   200/9/94
-الزراعة -األرض -يف علوم اإلحياء

 احلشرات-احليوان

 

  يخ النظم واحلضارة اإلسالميةتار   202/0/0

  النظم اإلسالمية حسن إبراهيم حسن 202/0/21

  مدخل للنظم البكري 202/0/72

  ركائز احلضارة يف اإلسالم  202/0/27

  الدين واحلضارة اإلنسانية  202/4/024

  اإلسالم واحلضارة اإلنسانية خفاجي 202/4/095

  احلضارةاإلسالم ومشكالت  سيد قطب 202/4/202

  اإلسالم واحلضارة اإلنسانية العقاد 202/4/24

  فضل اإلسالم على احلضارة اإلنسانية شليب 202/4/107

  اإلسالم يف معركة احلضارة شفيق 202/4/192

  مشكالت احلضارة مالك بن نيب 202/4/420

  منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن البوطي 202/4/422

  ضارةوحدة احل  202/4/52

  حنن واحلضارة الغربية املودودي 202/2/7

  املصطلح-يةاملدن–احلضارة   102/50

  مفتاح العلوم السكاكي 400/050

  العلوم البحثة يف احلضارة العربية الدفاع 500/0

  العلوم والفنون عند العرب  500/2

  احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى  500/2



 ]العلوم العقلية[

  روائع احلضارة اإلسالمية الدفاع 500/7

  العلوم الرياضية مذكور 500/0

  مدخل إىل علم اجلمال اإلسالمي  700/00

  مدخل إىل ختطيط املدن  700/27

  يف األدب واحلضارة احلسناوي 200/7

  توينيب...[-مفهوم احلضارة ]مالك بن نيب  900/09

  شجرة احلضارة رالف لنتون 900/25

  الوجيز يف قصة احلضارة]نشأة احلضارة[  900/10

  يف معركة احلضارة]ماهية احلضارة[  900/47

-اإلسالم-يف احلضارة اإلنسانية]يونان  900/50
 الغرب[

 

  رواد علم الطب الدفاع 920/190

  أسس مفهوم احلضارة يف اإلسالم اخلطيب 952/0/24

  حماضرات يف تاريخ العلوم  952/0/92

  اإلسالم ومستقبل احلضارة صاحل صبحي 952/0/004

  عبقرية احلضارة العربية  952/0/020

  اإلنسان واحلضارة  952/0/022

  احلضارة العربية جاك ريسلر 952/0/027

  معامل احلضارة اإلسالمية الشكعة 952/0/270

  لعربيةدراسات يف تاريخ احلضارة اإلسالمية ا سعيد ع الفتاح عاشور 952/0/271

  حبوث يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية  952/0/274

  روح احلضارة اإلسالمية حممد الفاضل بن عاشور 952/0/224

  احلضارة العربية اإلسالمية شوقي أبوخليل 952/0/227

سحر السيد ع العزيز  952/0/102
 سامل

حبوث مشرقية ومغربية يف التاريخ واحلضارة 
 اإلسالمية

 

  حماضرات يف تاريخ احلضارة اإلسالمية  952/0/109

  احلضارة اإلسالمية ع الرمحان حبنك امليداين 952/0/119

  مدخل إىل تاريخ العلوم حكمة عبد الكرمي 952/0/145

 اإلزدهار  احلضارة اإلسالمية عوامل حممد عاد ع العزيز 952/0/149



 وتداعيات اإلهنيار

السياسي واحلضاري  تاريخ اإلسالم حسن إبراهيم حسن 
 [1]ج+ج

 

  4تاريخ إفريقيا العام جملد   

  مدخل إىل تاريخ العلوم باملغرب إبراهيم حركات 

    

    

 
 
 
 
 

 

 
 

 مكوناتها: مفهوم الحضارة و مدخل
 أوال/ مفهوم الحضارة

 أ/تعريف الحضارة
 الشائعالمفهوم /1

علوم واآلداب والفنون اجلميلة والصنائع والبدائع وأطوار احلياة يشاع بني الناس أن مفهوم احلضارة بأهنا عبارة عن ال 
 .1املدنية واالجتماعية وأسلوب حياهتا السياسية

 وهو تعريف ناقص يعرف احلضارة انطالقا من إحدى مظاهرها ونتائجها، ويتجاهل سائر عناصرها ومكوناهتا  
 ن خالهلا احلضارة فجاءت جمموعة من التعريفات املختلفة منها:كما حاول الكثري أن يعرفها انطالقا من الواجهة اليت يرى م

 2احلضارة عرفت بأهنا عبارة نظام اجتماعي يعني اإلنسان على الزيادة من إنتاجه الثقايف-

 3وعرفت كذلك بأهنا مثرة كل جهد يقوم به اإلنسان لتحسني ظروفه-
ري والتنظيم والعمل على استغالل الطبيعة للوصول إىل وعرفت بأهنا حماوالت اإلنسان االستكشاف واالخرتاع والتفك-

مستوى حياة أفضل، وهي حصيلة جهود األمم كلها،... وأهنا متثل األفكار واملفاهيم اليت حيملها اإلنسان عنه وعن الكون 

                                                 
 121م، ص0991هـ/0401، 2اإلسالم، دار قتيبة، ط وهبة الزحيلي: نظام - 1
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اة يدفعه إىل ، فهي إذن مفهوم واضح يف ذهن اإلنسان عن الكون واحلي4واحلياة ويبين على أساسها حياته يف كل جماالهتا
 5التدرج يف مدارج الرّقي الذايت واالجتماعي إىل أقصى درجات معطيات احلضارة

وقد اندفع مدلول كلمة حضارة حىت استوعب مجيع أشكال التطور والتحول واحلداثة واالبتكار والتغري إىل األفضل  
 ولو نسبيا
 واضح يف تكييف احلضارة سلبا وإاجابا، وهي اآلن فاتضح أن الختالف األمزجة واألهواء والثقافات والعقائد تأثري 

عند البعض تعين: السري يف ركاب الغربيني واإلقتداء هبم دون ختيري بني الغث والثمني، عند من شّكل الغرب نزعاهتم عن 
املرآة اليت تضيق  طريق املعايشة أو التعليم أو التقليد العشوائي...يف إباحة االختالط بني اجلنسني والّسفور وحترير وتكرمي

بتعاليم اإلسالم يف رأيها ورأي من يظاهرها على ذلك، فاملبيح لذلك واملستسيغ له متحضر متمدن، واملستنكر له متخلف 
 .يف نظر هؤالء 6معاٍد للحضارة واملتحضرين

بأوسع كما احنصر ظل احلضارة مبعناها األكمل واألمسى عن معظم سكان البسيطة، حىت تقوقعت يف املاديات  
، وأصبح على هذا املعىن القاصر من الضروري لكي نتحضر أن نتخلى عن ديننا كما فعلت أوربا، ونستسلم ملفهوم 7معانيها

الذي هو حتمية البد منها، وهو إعالن انتهاء دور قيادة  8الوحدة احلضارية أو احلضارة الواحدة، لتجنب الصراع احلضاري
ولة تربير أخطائها وتشبثها، كما انتهى دور الفرس والروم، وقيام احلضارة اإلسالمية، مث أمة ما للحضارة اإلنسانية رغم حما

، واملهم هو عدم توقف احلياة 9({040ُم نَُداِوهُلَا بـَنْيَ النَّاِس)}َوتِْلَك اأْلَيَّاانتهاء دور املسلمني وقيام احلضارة الغربية مث...
  نقطة النهاية احلتمية لنإنسان من هذا الوجود. بتوقف احلضارة اليت ال ميكن أن تتوقف إال يف

وكل ما تقدم من التعاريف ميثل وجهة نظر خاصة، قاصرة على رأي واضع التعريف، وللوقوف على تعريف متكامل  
 أو جامع مانع على حد قول أصحاب احلد، ميكن أن نرجع إىل املعىن للغوي هلذه الكلمة مث التعريف االصطالحي

 :شامل/التعريف ال2
 التعريف اللغوي-

كلمة احلضارة يعود أصلها إىل احلضور، وهو مبعىن الشهود الذي هو ضد الغيب...ومهما تعددت املشتقات فمعىن 
ويف املصباح املنري: حضرت ، : احلضارة اإلقامة يف احلضر10ويف القاموس احمليطدور حول: القرب، اإلقامة، الشهود، الكلمة ي

واحلضر خالف البدو... وحضر أقام باحلضر، وحضر املكان بته، ر الغائب حضورا أقدم من غيجملس القاضي شهدته، وحض
وحتضر: ختلق بأخالق أهل احلضر وعاداهتم، ، حيضره مستحقوهأي  11({22}ُكلُّ ِشْرٍب حُمَْتَضٌر )نزل به قال تعاىل 

                                                 
 9، ص2+0ول ديورانت: قصة احلضارة، ج - 4

 112الزحيلي: نظام اإلسالم، ص - 5

 12ص شفيع: مناذج من احلضارة القرآنية،عبد املنعم عبد ال - 6
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 [22]القمر: - 11



ضارة على العاصمة كما يقال: بغداد حاضرة وخالف البادية هي املدن والقرى...واحلضارة اإلقامة يف احلضر كما تطلق احل
 12اإلسالم يف عهد الرشيد

 /إصطالحا2
مصطلح يعين تفاعل األنشطة اإلنسانية جلماعة ما يف مكان معني ويف زمن حمدود أو أزمنة متعددة ضمن مفاهيم 

 .13خاصة عن احلياة

  ب/عناصر مكوناتها

 :14من توفرها مجيعا لقيام حضارة ما وهي تتكون احلضارة من عناصر أساسية متكاملة البد       

: خبصائصه، وما أتى اهلل اإلنسان من العقل الذي اختزن تلك املعلومات وال حظ األشياء وتأملها، وتبني الروابط اإلنسان/0
، وكل ما أويت من قدرات وما رزق من حب 15بينها، واكتشف واخرتع وفتح لنإنسان أبواب السيادة على هذا الكوكب

، كما أن 16الع والتنقيب والتفكري يف كل شيء، والبحث عن اجملهول، ومعرفة سّر األشياء وما بداخلها وما حيركهااالضط
احلضارة ال ميكن أن تشييدها أمة واحدة فكيف بشخص واحد، فاحلضارة تظهر مع اجلماعة، واإلنسان عند مالك بن نيب 

  17يوجد خلف العملية العلمية والصناعية

البيئة أو األرض  أو الرتاب كما يسميه مالك بن نيب موصل عازل، وهو يتدخل بعنصره األول يف نشأة  أو :المكان/2
 19، ويقصد هبا موارد األرض الطبيعية اليت حتوهلا رغبات اإلنسان وجهوده وتنظيمه إىل ما فيه منفعته18اإلنسان العضوية

، فالثمرات احلضارية حتتاج إىل زمن 20ت البيولوجية والتكنولوجية: وهو عند مالك بن نيب مناط يربز يف مجيع العملياالزمان/1
لكي تنضج، إذ ال ميكن أن تزرع وحتصد مثرة  يف نفس الوقت، فإن احلضارة ال تظهر إال بإضافة الزمن إىل جهد اإلنسان، 

ني القيمة احلقيقية ألي ، وال تتب21ألن اكتشاف القوانني واستغالل نواميس الكون، ومعرفة األشياء وطبائعها يستغرق وقت
مثرة حضارية إال إذا جرهبا اإلنسان يف االستعمال مرة بعد أخرى، وعرف فائدهتا، وتعلم كيف يصنعها إذا أراد، وال بد أن 

 .22يتكاثر صنع الشيء ويرتاكم حىت يكون له أثر يف حياة اإلنسان، ويصبح جزءا من هذه احلياة
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كما يسميها مالك بن نيب، وعنده فإن الدين له دور العامل املركب لعناصرها أو الفكرة الدينية   :المركب الحضاري/4
، ولذلك عندما حيلل أسباب قيام احلضارة اليت 23واختفائه يعين حتلل هذه العناصر إىل وضع غري مركب، أي حتلل احلضارة

يف املسيحية، أو أهنا من جهة أخرى مل قادهتا األحزاب الشيوعية امللحدة ال تستثىن من هذه القاعدة، فهي عنده نتاج ألزمة 
التضحية يف  تقم حقيقة يف مستواها اإلنساين على األفكار املاركسية امللحدة، بل قامت على تفاين أفراد توجههم فكرة عن

فهو يعترب الشيوعية النظرية قبل كل شيء فكرة ماركس، ولكن هناك شيوعية واقعية هي يف جوهرها سبيل املصلحة العامة، 
 .24املؤمنني املدفوعني بنفس القوى الداخلية اليت دفعت غريهم من املؤمنني يف خمتلف العصور شاطن

كل ناتج فوإذا أخذنا نفس املثال الذي ضربه مالك بن نيب، فإن تفاعل هذه العناصر يشكل لنا العملية احلضارية 
الوقت، فعملية إنتاج املصباح الكهربائي تكون إنسان+تراب+=ناتج حضاري حضاري تنطبق عليه الصيغة التحليلية التالية:

  25مصباح=اإلنسان+تراب+وقت وفق هذه العناصر كما يلي:

 :الفرق بين الحضارة والمدنيةج/

بني احلضارة واملدنية فرق واضح، فإذا كانت املدنية تعين التقدم العلمي والتكنولوجي والرفاهية والرّقي الذي وصلت   
اجلانب فقط، بل إهنا تشمل اجلانب الروحي العقائدي الفكري التشريعي هذا ضارة فهي ال تعين إليه اجملتمعات، أما احل

 . 26أيضا، وبالتايل تشمل نظرة متكاملة منسجمة إىل الكون واإلنسان واحلياة

 / عوامل قيامها وسقوطهاد

 /العوامل الطبيعية1
، واملناخ 27عوامل اجليولوجية، فعصر اجلليد أعاق مسارهاتتحكم يف قيام احلضارة عدة عوامل طبيعية فمنها مثال ال      

 املناسب وهو يستحث خطاها، ولكنه ال خيلق حضارة خلقا، ولكنه يستطيع أن ميهد هلا الطريق فقط، ويهيئ هلا سبيل

رية طبيعية مؤثرة ، وكذلك العوامل اجلغرافية من حرارة وبرودة واعتدال وأمطار واهنار وموانئ ...مميزات جتا28ازدهارها وتقدمها
 واحنصارها. 29يف خلق املدينة وازدهارها أو ضعفها

 /العوامل األخالقية2
فاحلضارة ال ميكن قيامها بغري قيم خلقية، ألن األخالق تتطلع دائما إىل األفضل، ويتعذر محاية املكاسب احلضارية   

الناس بعض االتفاق يف العقائد الرئيسية ويف املثل البد أن يكون بني  ،30من دون األخالق اليت تعلم النظام وقواعد السلوك
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األعلى املنشود، ألن ذلك يرفع األخالق من مرحلة توازن فيها بني نفع العمل وضرره، إىل مرحلة اإلخالص للعمل ذاته، وهو 
 والدين دعامة األخالق ، 31اجعل كذلك حياة اإلنسان أشرف وأخصب

ا، جتعلهم يوجهوا جهودهم حنو غرض واحد...فالعامل اخللقي من أهم ووحدة القيم واشرتاك جمموعة بشرية فيه  
 .32الثوابت اليت جتمع بينهم وتوحد جهودهم وتدفع هبم حنو غرض مشرتك بينهم

 :العوامل االقتصادية/3

ط احلضارة، واالنتقال من الوسائل البدائية للحياة إىل الزراعة فالصناعة، شر  ماوهي أهم العوامل املساعدة على قي
، يساعد ا زاد عن حاجته أو يبادله ويصدرهيف مكان يفلح تربته وخيزن فيه زاده أو ماالنسان إذا استقر ، ف33ضروري للتحضر

اإلنسان على بناء الدور واملساكن لالستقرار، وبناء املعابد واملدارس للتعلم، وخيرتع بعد ذلك اآلالت اليت تزيد يف اإلنتاج 
 .34وتسرعه

 :ةالعوامل السياسي/4

 ، وهو ضروري لتنظيم العالقة بني احلاكم35البد أن يسود الناس نظام سياسي مهما كان نوعه وحال استقراره  
 واحملكوم، والسهر على حفظ النظام وتطبيق القانون اخللقي املتفق عليه.

 / مظاهر الحضارةهـ
متمثلة يف: املظهر  متفاوتةهر للحضارة مظاهر ترافق مراحل ظهورها وتطورها وال تكاد تنفصم عنها، وهي مظا 

بوضوح يف  ظهر الثقايف املتمثلواملاالقتصادي واملوارد االقتصادية، واملظهر السياسي والنظم السياسية، واملظهر االجتماعي 
 .36الثقافة واإلنتاج العلمي، والعادات والتقاليد واألخالق

 :/المظهر السياسي1
يم التغريات املتتابعة يف ظروف اإلنسان وأوضاع حياته، وهي هتدف إىل السياسة يف حقيقتها ما هي إال مشروع لتنظ

ويتجسد املظهر ، 37حتديد العالقة اليت تبني وضع الفرد باعتباره غاية كل سياسة، وتعتربه كذلك عامال لتحقيق تلك الغاية
 .38السياسي بوضوح يف هيكل احلكم ونوع احلكومة ومؤسساهتا

 .39يف موارد الثروة ووسائل اإلنتاج وتبادل املنتجات: وميتثل /المظهر االقتصادي2

 .40ميتثل يف تكون اجملتمع ونظمه وخاصة نظام األسرة وتنظيمهااالجتماعي:  /المظهر3
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 41ويتمثل يف املعتقدات الدينية والعباداتالديني:  /المظهر4

 42وميثل يف الفلسفة والعلوم واآلداب والفنون الثقافي: /المظهر5

 /نقل الحضاراتو
ُشبه سري احلضارة وتداول األمم على قيادهتا، بسري الشمس فكأهنا تدور حول األرض مشرقة يف أفق هذا الشعب مث  

فاحلضارة ال متوت لكنها تنتقل وهتاجر من بلد إىل بلد، فهي تغري مسكنها وملبسها ولكنها ، 43متحولة إىل أفق شعب آخر
، يفسح املكان لنشأة حضارة أخرى، فاحلياة ختلع عنها غشاءها تظل حية، وموت إحدى احلضارات كموت أحد األفراد

  .44القدمي وتفاجئ املوت بشباب غّض جديد
فما هو التاريخ إال موكب الدول واحلضارات اليت تنشأ وتزدهر، مث تضمحل وتفىن، ولكنها ختلف وراءها تراثا من  

بعدها، فهي كالعدائني يف سباق ُيسلم كٌل منهم مصباح  العادات واألخالق والفنون تتلقاه عنها احلضارات اليت تأيت من
وهكذا يتم االتصال بني احلضارات، وبالتايل تنتقل بعدة طرق منها الفتح أو الغزو أو اهلجرة أو السياسة ، 45احلياة إىل غريه

 . 46والتجارة واجلوار
 ثانيا/ تعريف الحضارة اإلسالمية ومميزاتها

 تعريف الحضارة اإلسالميةأ/
القا من التعريف السابق للحضارة ميكن أن نعرف احلضارة اإلسالمية على أهنا تفاعل األنشطة اإلنسانية انط

 .47للجماعة املسلمة اليت توجد خالفة اهلل يف األرض عرب الزمن وضمن املفاهيم اإلسالمية عن احلياة والكون

 :48فهي وميزاتها أما ضوابطها وشروطهاب/

اجملتمع اإلسالمي وحده الذي متثل فيه العقيدة رابطة  :-الفكرية والروحية واألخالقية- سيةا/العقيدة وتوجهاتها األس1
التجمع األساسية، والذي تعترب فيه العقيدة اجلنسية اليت جتمع بني األسود واألبيض واألمحر واألصفر، والعريب والرومي 

 .49والفارسي واحلبشي، وسائر أجناس األرض يف أمة واحدة رهبا اهلل

وحني تكون آصرة التجمع األساسية يف جمتمع هي العقيدة والتصور والفكرة ومنهج احلياة، ويكون هذا كله صادرا 
من إله واحد تتمثل فيه السيادة العليا للبشر، وليس صادرا من أرباب أرضية، تتمثل فيها عبودية البشر للبشر...يكون ذلك 

 .50...خصائص الروح والفكرةاجملتمع ممثال ألعلى ما يف اإلنسان من خصائص
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أما حني تكون آصرة التجمع األساسية يف جمتمع هي: اجلنس واللون والقوم واألرض وما إىل ذلك من الروابط، 
 .51فظاهر أن اجلنس واللون والقوم واألرض ال متثل اخلصائص العليا لنإنسان

ارهم الذايت هو اجملتمع املتحضر، أما اجملتمع فاجملتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادهتم احلرة واختي
 .52الذي اجتمع فيه الناس إىل أمر خارج عن إرادهتم اإلنسانية فهو اجملتمع املتخلف...اجملتمع اجلاهلي

فاإلنسان يبقى إنسانا بعد الروح والفكر، مث هو ميلك مبحض إرادته احلرة أن يغري عقيدته وتصوره وفكره ومنهج 
 53ميلك أن يغري لونه وال جنسه، كما أنه ال ميلك أن حيدد مولده يف قوم وال يف أرض حياته، ولكنه ال

 ، واألنظمة احملكمة اليت قامت عليها، واالنقياد التام لكل أحكامها من طرف أتباعها/المبادئ العادلة2

  ى أرض الواقع، اليت تبنت أفكارها ومبادئها، وكانت ممارسة هلا علفهومها ومقوماهتامب /الدولة األمة3

هلا، إىل خلفائها الراشدين ومن اقتفى  -لى اهلل عليه وسلمص–اليت حظيت هبا، ابتداء من قيادة الرسول  /القيادة المتفتحة4
 أثرهم إىل يوم الدين.

 :العوامل التي ساعدت على قيامهاج/

سهم أمام ما هبرهم من آثار احلضارة مل يلبث العرب بعد خروجهم من صحارى جزيرهتم، أن وجدوا أنف :/البيئة المناسبةا
اإلغريقية الالتينية، وأدركوا تفوقها الثقايف، كما كانوا قد أدركوا تفوقها احلريب، فجّدوا ليكونوا على مستواها من فورهم، 

 54ويتطلب استمراء حضارة ذكاء ُمثّقفا

يف  -صلى اهلل عليه وسلم–قوهتم، ولد حممد  إن الزمن الذي ظهر فيه العرب من العوامل التمهيدية يف :مناسبزمن الال /اا
صلى اهلل عليه –أحسن األوقات، وقد رأينا أن العامل املسن كان متصدعا فيه من كل جانب، ومل يتوجب على أتباع حممد

 .حيث ظهرت حضارهتم يف مرحلة ضعف احلضارات وهتاويها أمامهم ،55إال أن يهزوه ليتساقط -وسلم

إذا كان ذلك العامل التمهيدي مساعدا على إنشاء دولة جديدة   :اسبة أو عنصر األخالق/الفكرة الجامعة والمنااا
وحضارة جديدة، فال بد من عوامل أساسية أخرى إلقامتها، حيث اتصف أفراد جمتمعهم على اخلصوص مبشاعر وقابليات 

يهم ألفت يف جمموعها األخالق لد 56واحد، وهذه املشاعر املتماثلة اليت تكونت متماثلة، ووجهوا جهودهم حنو غرض 
 العامة لديهم.
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يضاف إليها الذكاء واحلماسة واالستعداد الفين واألديب وما إىل ذلك من الصفات اليت لوال وجودها فيهم ما   
سوى ميدان حرب  -صلى اهلل عليه وسلم-م تكن جزيرة العرب قبل ظهور حممدلاستطاعوا أن يصلوا إىل درجة احلضارة، ف

، وّجهوا مجيع ُقواهتم إىل البالد الم وألف بني قلوب العرب، ملا تأصل يف العرب من الطبائع احلربية، وملا جاء اإلس دائم واسع
 57من أسباب انتصاراهتم وكانت طبائعهم احلربية املتأصلة األجنبية،

لعرب أمة واحدة بفضل اإلسالم، :وهو العامل الذي توحدت بفضله مجيع القبائل العربية املنقسمة، وصار ا/العامل الدينياااا
وأصبح اإلسالم مثل العرب األعلى، واكتسب العرب به احلمية، ما استعدوا معه لفتح العامل إعالء لشأنه بقيادة زعمائهم 

، فقد منح هذا الدين ما كانت حتتاج إليه أمم من املثل األعلى املشرتك الذي اكتسبوا به من احلمية ما استعدوا به 58املاهرين
قويا ليمنح األمة مشاعر مشرتكة وآماال مشرتكة، وإميانا متينا أن يكون لتضحية بأنفسهم يف سبيله، ويكفي املثل األعلى ل

 -صلى اهلل عليه وسلم–يندفع به كّل واحد من أبنائها يف التضحية بنفسه يف سبيل نصره، واملثل األعلى الذي جاء به حممد 
ب هي الدولة العظمى الوحيدة اليت قامت باسم دين اشتقت منه مجيع نُظمها السياسية ديين حمض، والدولة اليت أسسها العر 

، وأن 60شرائع اهلل ورساالته لبنة لبنةدين، فهي احلضارة اليت بنت صرحها هو ال ، وتأسست حياة قوامها59واالجتماعية
 .61العرب أبدعوا حضارة جديدة بعد أن فتحوا العامل

 سس التي قامت عليهاد/األ

 القرآن الكريم مصدرها وكتابها الذي يوجهها/ا
مل تستطع أي حركة أو مجاعة أو جمموعة أن تضمن ملصدرها ومنهاجها العصمة من تطرق الباطل : /عصمة مصدرها1

يدٍ اَل يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بـَنْيِ يََدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَنزِيٌل ِمْن حَ  إليها، وضمن اهلل تعاىل ذلك لكتابه ] ، ولذلك نذب 62[ِكيٍم محَِ
ُهَما قَااَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  حديث نْ ن إىل التمسك به أمنني من الزلل واخلطأ روى الرتمذي مو املسلم َزْيِد ْبِن أَْرَقَم َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ْن َتِضلُّوا بـَْعِدي َأَحُدُُهَا َأْعَظُم ِمْن اآْلَخِر ِكَتاُب اللَِّه َحْبٌل مَمُْدوٌد ِمْن َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإيني تَارٌِك ِفيُكْم َما ِإْن مَتَسَّْكُتْم بِِه لَ 
 ، وجتلى ذلك يف63خَتُْلُفوين ِفيِهَما السََّماِء ِإىَل اأْلَْرِض َوِعتـَْريت َأْهُل بـَْييِت َوَلْن يـَتَـَفرَّقَا َحىتَّ يَرَِدا َعَليَّ احلَْْوَض فَاْنظُُروا َكْيفَ 

 مظهرين اثنني:
: صدق القرآن الكرمي وثباته وثبوته : عصمته من التحريف والتبديل، وتعاصبه على أن يزاد عليه أو ينتقص منه، األول-

ومطابقة كل حقيقة فيه لواقع املخاطبني به، ويتناول ألفاظه ومضامينه، ونعين بثباته أن تنال منه األيام وال يبلى على الدهر 
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ه ومدلوالته، كما حيدث من البشر وتصانيفهم ومؤلفاهتم، وكذلك ثبوت حقائقه ال يبدهلا عرف وال ينصرف وال تتغري معطيات
 .64عنها من فقهها وآمن هبا، وكذلك استحالة تطرق الشك إليه، نقال متواترا

ائق يضاف إليه إمجاع من يتعبدهم على استحالة تعارض ما يرد فيه من حقائق علمية مع ما يكشف العلم من حق
ومبتكرات ميقون هبا، فاملتتبع للحقائق العلمية اليت وردت فيه يرى يقينا استحالة صدورها أو صدور مثلها من البشر مجيعا 

 .66، لتوافقها التام مع املعطيات العلمية احلديثة65مهما أوتوا من العلم ووسائله وأسبابه
ياته البينات لكل ما مينح املؤمنني به احلياة الطيبة، واستيعابه : احلقيقة األخرى وهي مشول القرآن واتساع مضامني آوالثاني-

َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض َواَل قال تعاىل: ] 67جلميع القضايا الكلية  اليت صلح ويصلح هبا أمر البشر ماضيا وحاضرا ومستقبال
ْم حُيَْشُرونَ طَائٍِر َيِطرُي ِِبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فـَرَّطْ  ، وال تعين مشول 68[َنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء مُثَّ ِإىَل َرهبِي

  اجلزئيات...كأدوات الصناع واحلرفيني واملهنيني يف كل قطاع

أسباهبا من القرآن الكرمي موسومة بالتطور يف إطار ما تسمح به ة مفاحلضارة املستله /المرونة والتطور واستيعاب الجديد:2
ىل كتابه والت ألفاظه، وهذا التطور الواعي يُعّد أول أسس احلضارة املستمدة من الذكر احلكيم، ومل اجعل سبحانه وتعامدل

طائفة أو طبقة أو بيئة، كما أن القرآن استوعب الناس كلهم يف خطابه العامي والعامل  واخلامت وقفا على زمان أ
يقون، والتماس الرفق باملسلمني فيما استطاعوا وما استنبطوا من أحكام واألخذ على الناس باليسر مما يط، ...69واملتخصص

 .70وقوانني، ومل يكلفه شططا وال عبثا
العقل أول ما تتسم به حركة البشر منذ بدء اخللق، وقد عول عليه القرآن الكرمي يف شؤونه : عقل صريح وفهم صحيح/اا

، وهو يعيب صراحة على من مل يستخدم 71[ُه نـَُنكيْسُه يف اخْلَْلِق أََفاَل يـَْعِقُلونَ َوَمْن نـَُعميرْ ودعي إىل االحتكام إليه قال تعاىل ]
رًا َكِثريًا َوَما يَذَّكَُّر ِإالَّ أُْوُلوا ا عقله ويتدبر يف آياته، وقال:] ، 72[أْلَْلَبابِ يـُْؤيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُويتَ َخيـْ

ذه اآليات يستوعب معانيها العقل املتذكر وحده، سواء اآليات البينات الناطقة للقراءة املباشرة والفهم، أو اآليات املبثوثة فه
َوقَاُلوا َلْو  ، ويكفي تشنيعا على الغافلني قوله تعاىل على لساهنم ]73يف األنفس واآلفاق اليت تدعوا للنظر واالتعاظ واالستنباط

فاقد لعقله أصال وعدم املستعمل له يف ميزان الشرع الولذلك كان ، 74[ْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعريِ ُكنَّا َنْسَمُع أَ 
ُهْم  أَْم حَتَْسُب َأنَّ َأْكثـََرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو يـَْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاأْلَنـَْعاِم َبلْ ] سيان، وال أدل على ذلك أكثر من قول اهلل عز وجل
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نِس هَلُْم قـُُلوٌب اَل يـَْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم أَْعنُيٌ اَل يُـ  ]،  وقوله تعاىل75[َأَضلُّ َسِبياًل  ْبِصُروَن هِبَا َوَلَقْد َذَرأْنَا جلََِهنََّم َكِثريًا ِمْن اجلِْني َواإْلِ
 .76[َأَضلُّ أُْوَلِئَك ُهْم اْلَغاِفُلونَ َوهَلُْم آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن هِبَا أُْولَِئَك َكاأْلَنـَْعاِم َبْل ُهْم 

 ولذلك جعل العلماء للعقل مكانة خاصة؛ إذ هو مناط التكليف، ويسقط التكليف على فاقده، لذلك كان 

، فالطفل )كالبهيمة ال تكليف عليه، إذ ال متييز 77أن خيرج اإلنسان )من حيز الطفولية(التكليف الشرعي باألحكام الشرعية 
وحىت وإن خرج من  ،79خلو من العلم باجلملة معدود من احليوانات الحق مببدئه يف التكوين(ال مييز فهو )، ومن 78عنده(

 فال تكليف عليه.  80حيز الطفولية وكان فاقداً لعقله كاجملنون
 نريد أن نتحدث عن حضارة  هلا علم ينتفع به، ال جهالة فيها وال فساد، لذلك نرى يف نصوص القرآن: /علم راسخااا

َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن  ]قال تعاىل: 81اآليات البينات تزكي العلم وأهله، وتندد باجلهل واجلاهلني
يِهْم َويـَُعليُمُهْم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُ  ُلوا َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكي ، علم ضروري 82[وا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنيٍ أَنـُْفِسِهْم يـَتـْ

لالستخالف، علم شامل غري قاصر، علم نافع غري ضار، علم للعمل ال حملو األموية، وإذا مل يتمكن من الوصول إىل العلم 
َلَك ِإالَّ رَِجااًل نُوِحي إِلَيْ حبيلته، فعليه أن يسرتشد بغريه، قال تعاىل ] ِهْم فَاْسأَُلوا أَْهَل الذيْكِر ِإْن ُكنُتْم اَل َوَما أَْرَسْلَنا قـَبـْ

 .83[تـَْعَلُمونَ 
َوِمْن النَّاِس َوالدََّوابي َواأْلَنـَْعاِم خُمَْتِلٌف قال تعاىل: ] 84إن العلم يسوق أهله إىل احلق سوقا مقنعا بال غبار وال غشاوة 

َا خَيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه  ، وهكذا تأخذ اآليات البينات بيد أتباعها لتسوقهم إىل 85[اْلُعَلَماُء ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َغُفورٌ أَْلَوانُُه َكَذِلَك ِإمنَّ
احلق سوقا، فطائفة العلماء العاملني وحدهم هم الذين عصمهم اهلل من الزيغ والوقوع فيما حرم، وقادهم إىل اإلميان 

َا يـََتذَكَُّر أُْوُلوا اأْلَْلَبابُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَـ ] ٭:قال تعاىل 86الصحيح ، وكيف ال يؤمتنون على 87[ْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يـَْعَلُموَن ِإمنَّ
َبْل ُهَو آيَاٌت بـَيـيَناٌت يف ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َوَما اَجَْحُد بِآيَاتَِنا ِإالَّ ذلك وقد جعل اهلل تعاىل صدورهم أوعية لعلمه ]

نهم ، فإن كان اهلل قد آمنهم على دينه فكيف للناس أن ال يقتدوا هبم وال يسلموا هلم فيما اختصهم اهلل به وأمت88[ُمونَ الظَّالِ 
ْرَداءِ من حديث  عليه، وال سيما وقد نص على ذلك يف كثري من النصوص روى الرتمذي ْعُت َرُسوَل اللَِّه  َأيب الدَّ قَاَل فَِإيني مسَِ

َماَلِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتَـَها ْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َمْن َسَلَك َطرِيًقا يـَْبَتِغي ِفيِه ِعْلًما َسَلَك اللَُّه ِبِه َطرِيًقا ِإىَل اجْلَنَِّة َوِإنَّ الْ َصلَّى اللَُّه َعلَ 
يف اأْلَْرِض َحىتَّ احْلِيَتاُن يف اْلَماِء َوَفْضُل اْلَعاملِِ َعَلى اْلَعاِبِد   رَِضاًء ِلطَاِلِب اْلِعْلِم َوِإنَّ اْلَعامِلَ لََيْستَـْغِفُر َلُه َمْن يف السََّمَواِت َوَمنْ 
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َا َورَّثُوا َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َسائِِر اْلَكَواِكِب ِإنَّ اْلُعَلَماَء َوَرثَُة اأْلَنِْبَياِء ِإنَّ اأْلَنِْبَياَء ملَْ يـَُوريثُو  اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذ بِِه ا ِديَنارًا َواَل ِدْرَُهًا ِإمنَّ
، ولذلك جعل من أكرب عالمات الفساد والسقوط االهنيار أن يرتك الناس العلم فينقطع العلماء فيبحث 89َأَخَذ حِبَظٍّ َواِفرٍ 

ْعُت َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاالناس عن عامل يسوده فال اجدون فماذا يفعلون حينها ما رواه البخاري من حديث  ِص قَاَل مسَِ
اْلِعَباِد َوَلِكْن يـَْقِبُض اْلِعْلَم بَِقْبِض اْلُعَلَماِء َحىتَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإنَّ اللََّه اَل يـَْقِبُض اْلِعْلَم انِْتزَاًعا يـَْنَتزُِعُه ِمْن 

، وعندها حتل الكارثة ويسند األمر لغري 90ُرُءوًسا ُجهَّااًل َفُسِئُلوا فَأَفْـتَـْوا بَِغرْيِ ِعْلٍم َفَضلُّوا َوَأَضلُّواِإَذا ملَْ يـُْبِق َعاِلًما اختَََّذ النَّاُس 
َنَما النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يف جَمِْلٍس حُيَديثُ أهله وتضيع األمانة روى البخاري من حديث  اْلَقْوَم َجاَءُه  َأيب ُهَريـْرََة قَاَل بـَيـْ

ُث فـََقاَل بـَْعُض اْلقَ  َع َما قَاَل َفَكرَِه َما قَاَل َوقَاَل أَْعرَايبٌّ فـََقاَل َمىَت السَّاَعُة َفَمَضى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم حُيَدي ْوِم مسَِ
اَل أَْيَن أُرَاُه السَّاِئُل َعْن السَّاَعِة قَاَل َها أَنَا يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل فَِإَذا ُضيـيَعْت اأْلََمانَُة بـَْعُضُهْم َبْل ملَْ َيْسَمْع َحىتَّ ِإَذا َقَضى َحِديثَُه قَ 

تفقد هذه األمة الريادة ، وعندها فقط 91فَانـَْتِظْر السَّاَعَة قَاَل َكْيَف ِإَضاَعتـَُها قَاَل ِإَذا ُوسيَد اأْلَْمُر ِإىَل َغرْيِ َأْهِلِه فَانـَْتِظْر السَّاَعةَ 
والسيادة ألهنا سودت عليها أهل السوء املفسدون من حيث ال يعلمون، وينتشر فسادهم يف األرض، وتتجلى أخطر مظاهره 

السَّاَعِة َأْن يـُْرَفَع اْلِعْلُم  أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ ِمْن َأْشرَاطِ  فيما رواه البخاري من حديث
 92َويـَْثُبَت اجلَْْهُل َوُيْشَرَب اخْلَْمُر َويَْظَهَر الزينَا

البد من لسان تعرب به احلضارة عن منجزاهتا وإبداعها،وتدفع وتدافع به عن نفسها، وتسجل به أحرفها  /لسان فصيح:اااا
وكل آداهبا وأشعارها وفنوهنا وعاداهتا وتقاليدها، وقيمها وأخالقها،  وإنتاجها يف كل جمال ويسجل وقائعها ومراحل تطورها،

فاللسان مبثابة احملامي واملدافع عن كيان األمة وحضارهتا، واللسان العريب اللسان الناطق واملفصح عن كينونتها ومبادئها، 
 لسان تقرأ به وترتجم به ملن يقرأ.

إذا أخذنا رفة اللغة، فإن اللسان الذي جاءت به الشريعة يصبح وإذا كان إدراك الشريعة ذاهتا متوقف على مع 
واجبا، وإذا توسعنا يف األخذ هبذه القاعدة وجدنا أن اللغة العربية حتتل  93بقاعدة )ما ال يتم الواجب أال به فهو واجب(

 .مرتبة الواجب، ليس من جهتها الذاتية ولكن باعتبار أن معرفة الواجب متوقف عليها على األقل 
بل هناك اعتبار آخر أهم منه، وهو ثبوت الشريعة اإلسالمية يف حد ذاهتا، ألن األصل الذي تبىن عليه؛ وهو القرآن 

، كما جعل البعض معرفة الشريعة  94والسنة، جاءا بلغة العرب )فاللغة هبا جاءت شريعتنا فإذا بطلت اللغة بطلت الشريعة(
ظر يف القرآن واحلديث البد أن يتقدمه العلوم اللسانية؛ ألنه متوقف عليها وهي كلها؛ متوقف على معرفة علوم اللغة )مث الن

 .95أصناف: علم اللغة وعلم النحو وعلم البيان وعلم اآلداب(
وكما أن بعض املذاهب، كاملذهب الظاهري يعول كثريا على اللغة؛ بل ويؤكد على أن املعىن املقصود شرعا هو نفسه 

ال اجوز تعدية احلكم إىل معىن آخر غري مقصود لغًة، كما ال اجوز صرف اللفظ عن معناه احلقيقي  املعىن املقصود يف اللغة؛
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إىل معىن جمازي، أو أنه يرمز إىل معىن آخر ال يدل عليه ظاهر اللفظ قال ابن حزم يف الوحي )وكل ما فيه من خرب عن 
 .96نيب...فهو حق على ظاهره ال رمز يف شيء منه(

يه أو جتاوزه أو تأويله، وهذا نظرا ألُهية اللغة دم يف مذهبه فجعل اللغة ذاهتا محا شرعيا ال اجوز حتفقد تطرف ابن حز  
 يف احلضارة اإلسالمية اليت هي املفصح عن مكوهنا ومكوناهتا وأحكامها وسائر ما يتعلق هبا.

املظامل ما يقرتفه الفاحتون عادة، ويسيئوا كان ميكن أن تعمي فتوح العرب األوىل أبصارهم، وأن يقرتفوا من : /خلق قويمااااا
يف نشره يف العامل، ولو فعلوا هذا لتألبت عليهم مجيع اجتهدون معاملة املغلوبني ويكرهوهنم على اعتناق دينهم الذي كانوا 

العرب  األمم اليت كانت غري خاضعة هلم بعد، وألصاهبم مثُل ما أصاب الصليبيني عندما دخلوا بالد سورية مؤخرا، ولكن
اجتنبوا ذلك، فقد أدرك اخللفاء السابقون الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما نذر وجوده يف دعاة الديانات اجلديدة: 
أن الُنظم واألديان ليست مما يفرض قسرا، فعاملوا كما رأينا أهل سورية ومصر وإسبانية وكّل قطر استولوا عليه بلطف عظيم، 

سابقا يف مقابل  قداهتم غري فارضني عليهم سوى جزية زهيدة يف الغالب إذا قيست مبا كانوا يدفعونهتاركني قوانينهم ومعت
فاحلق أن األمم مل تعرف فاحتني متساحمني مثل العرب، وال دينا مثل دينهم، وما جهله املؤرخون من حلم حفظ األمن بينهم، 

ساع فتوحهم يف سهولة واعتناق كثري من األمم لدينهم ونظمهم حتني وتساحمهم، كان من األسباب السريعة يف اتاالعرب الف
ولغتهم اليت رسخت وقاومت مجيع الغارات وبقيت قائمة حىت بعد تواري سلطان العرب من مسرح العامل، ونعّد من الواضح 

مية فيها، وأن يقيموا خاصة أمر مصر اليت مل يوفق فاحتوها من الفرس واإلغريق والرومان أن يقبلوا احلضارة الفرعونية القد
 .97حضارهتم مقامها

 د/تأثيرها وانحطاطها وسبيل النهوض بها
سنة، وتعلم يف أثنائها اللغة العربية  10 السياسي الذي أقام يف بالد املسلمني شموسيو ليون رو الكاتب الفرنسي  

)ثالثون عاًما عنوانه وضع كتاب  ،صر واحلجازاملسلمني يف اجلزائر وتونس واآلستانة وم وفنوهنا، وقرأ العلوم اإلسالمية، وعاشر
قال ، اجلملة اآلتية (2ج  22الصادر يف  0502اللواء املصرية عنه )ىف عدد  وقد عربت جريدة ،يف اإلسالم(

ِقَبل فرنسا، وقد جنحت يف احليلة فوثق  املؤلف:)اعتنقت دين اإلسالم زمًنا طوياًل ألدخل عند األمري عبد القادر دسيسة من
إنساين طبيعي  فوجدت هذا الدين الذي يعيبه الكثريون أفضل دين عرفته، فهو دين ،سكرتريًا واختذين له ،األمري وثوقا تامًّايب 

مشروًعا، بل إين عدت إىل الشريعة اليت يسميها جول  اقتصادي أديب، ومل أذكر شيًئا من قوانيننا الوضعية إال وجدته فيه
نفوس  مث حبثت عن تأثري هذا الدين يف ،كأهنا أخذت أخًذا عن الشريعة اإلسالمية  فوجدهتا سيمون الشريعة الطبيعية

وجدت هذه النفوس على مثال ما حيلم به الفالسفة  املسلمني، فوجدته قد مألها شجاعة وشهامة ووداعة ومجااًل وكرًما، بل
سوًءا، مث هو ال  سلم بسيط ال يظن بأحدواملعروف يف عامل ال يعرف الشر واللغو والكذب، فامل من نفوس اخلري والرمحة

ولقد وجدت فيه حل املسألتني ، اإلسرائيليني، ومن بعض املسيحيني يستحل احملرم يف طلب الرزق، ولذلك كان أقل مااًل من
ْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة{ )احلجرات: األوىل ،االجتماعيتني اللتني يشغالن العامل طرًا

ُ
َا امل  هذا أمجل مبادئ( ف00يف قول القرآن:}ِإمنَّ

غصًبا إن امتنع األغنياء عن دفعها طوًعا،  االشرتاكية، والثانية فرض الزكاة على كل ذي مال، وختويل الفقراء حق أخذها
 ،هذا احلديث أذوب أسًفا ُهت حبب فتاة جزائرية امسها خداجة وشغفت هي يب حبًّا، إين كلما تذكرت، وهذا دواء الفوضوية
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فأردت  ،وكان حيب هلا حًبا جرى جمرى دمي يف مفاصلي ،أين مسلم ينا اهليام وهي ال تعرف من أمري إالتبادلنا الغرام وتشاك
واأسفاه، إهنا حني علمت ، زوجة، وأن أرحل هبا إىل فرنسا حني قضاء مهميت فأطلعتها على شيء من سري أن أختذها

مث إين أحب  ،إين أحبك فال أستحل إفشاء سرك ،اعوقالت: الوداع الود، بذلك هنضت من جنيب مصفرة الوجه مطرقة الرأس
مث طعنت فؤادها خبنجر ، أستحل أن أبقى بينهم عارفة بأمر يسوءهم، ولذلك ال ينبغي يل أن أعيش فالوداع قومي فال

رجااًل  دذلك من تأثري هذا الدين الكرمي، إنه دين احملامد والفضائل، ولو أنه وج، فسقطت ميتة وإين ال أنساها ما دمت حيًّا
العاملني وأسبقهم يف كل امليادين، ولكن ُوِجَد بينهم  يعلمونه الناس حق العلم، ويفسرونه متام التفسري؛ لكان املسلمون أرقى

بعض هؤالء  وإين متكنت من استغواء ،وميسخون مجاله ويدخلون إليه ما ليس منه ،كلمه شيوخ حيرفون -ويا لألسف  -
وبأن ال ينزعوا إىل  ،اجلزائر يفتوهنم بوجوب الطاعة للفرنسويني رية ومكة فكتبوا إىل املسلمني يفالشيوخ يف القريوان واإلسكند

من الدولة العثمانية، وكل ذلك مل  فرنسا خري دولة أخرجت للناس، ومنهم من أفىت بأن فرنسا دولة إسالمية أكثر ثورة، وبأن
وتفسريه،  ذين حيسبون هذا الدين ملًكا هلم ال ينبغي لغريهم شرحهمثل هؤالء الشيوخ ال، يكلفين غري بعض اآلنية من الذهب

تأويلهم كفرًا وإحلاًدا، مثل هؤالء الشيوخ هم علة تأخر  مثل هؤالء الشيوخ الذين يقاومون املصلحني، ويعدون كل تأويل غري
سريًا منطبًقا على العلم واملدنية تف مسعت يف اجلزائر وتونس أن الشيخ حممد عبده املصري يفسر القرآن، اإلسالم واملسلمني

فكأهنم  ،يرون يف ذلك بدعة، ويقولون: ما أتى مبثل هذا أحد من األولني واإلنسانية، فوجدت كثريًا من الشيوخ اجلامدين
السابقني وال خيص سواهم من العلماء  هذا الدين متاًعا ال خيص غري الرازي واجلمل والسيوطي وغريهم من املفسرين يرون

 بشيوخ عقالء مثل الشيخ حممد عبده وغريه من املصلحني، كان خري دين أخرج إنه إذا َمنَّ اهلل على اإلسالم ،تهديناجمل
 98للناس، وكان املسلمون أرقى العاملني
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 العلوم ومناهجها في الحضارة اإلسالميةالمحور األول:
 أوال: تعريف العلم وبيان مكانته في اإلسالم 

 العلم في اللغة واالصطالحأ/ معنى 
 معىن العلم يف اللغة   -0
 معىن العلم يف االصطالح -2

 التعلم عناية القرآن والسنة بالعلم و ب/
 العلم وفضله حكم تعلم ثانيا:

 حكم العلم أ/
 فضل العلم  ب/

 وأنوع العلوم أقسام العلم ثالثا: 
 أ/ أقسام العلم عند العلماء

 ن المغاربة]ابن تومرت[ ب/ أقسام العلم عند المتكلمي
 

 أوال: تعريف العلم وبيان مكانته في اإلسالم 
 أ/ معنى العلم في اللغة واالصطالح

م له عدة معان والعلم بكسر العني املهملة وسكون الالّ  ،99هو نفسه( مَ لُ ا وعَ مً لْ ، عِ مَ لِ العلم و)عَ  معنى العلم في اللغة:  -0
عن الوصول إىل جوهر املعىن ويؤدي بنا  وهذا تعريف قاصرٌ  ،100)العلم نقيض اجلهل( ف العلم بنقيضه فيقال:رّ عفي يف اللغة:

وهذا يدخلنا يف حلقة مفرغة فال حنن عرّفنا العلم وال حنن  ،101)نقيض العلم( إىل عكس القضية عندما نعّرف اجلهل بأنّه
 عرّفنا اجلهل.

حسب صاحب ، و 102مت الشيء أَْعَلُمه ِعْلًما: َعَرْفته(: فيقال )َعلِ املعرفةمنها  كما يعرف العلم مبرادفاته املختلفة:
خبرب  تُ مْ لِ ، يقال ما عَ رَ عَ شَ  بالشيء: مَ لِ )عَ  الشعور كما يطلق مبعىن ،103(هُ فَ رَ عَ  علما بالكسر: هُ عَ مِ كسَ   هُ مَ لِ عَ ) القاموس
ويأيت كذلك مبعىن  ،105أتقنه( :هُ ّلمَ عَ األمر وتَـ  مَ لِ )عَ فيقال:  اإلتقان مبعىن العلم كذلك ويطلق ،104(رتُ عَ أي ما شَ  قدومه:
 .106ه(ربَِ خَ  الرجل: مَ لِ )عَ : فيقال اخلربة،
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م وهلذا كان العلم والتعلّ  ،107(هُ ّلمَ عَ إياه فتَـ  هُ مَ لَ عْ وأَ  ا،يمً لِ عْ تَـ  لمَ العِ  هُ ّلمَ )علم(، يقال)عَ  أما التعليم فهو تفعيل للجدر
   يف معىن اإلتقان. من قبلمرتادفني كما رأينا أهّنما قد يستعمالن ك الزمان متالزمان يف املعىن واجلوهر،حىت

ة؛ منها يدومما سبق عرضه نستنتج مدى الثراء اللغوي الذي يتميز به مصطلح العلم، حيث وجدناه قابال ملعاين عد 
يف كما هو احلال   ومنها ما يتعلق باملمارسة احلسيةما هو وجداين يتعلق بباطن اإلنسان، كما هو احلال يف معىن الشعور، 

ورمبا كان هذا الثراء اللغوي هو أول مربر لكثرة وتنوع التعاريف ، اإلتقان واخلربة، أو املمارسة العقلية واملتمثلة يف املعرفة
 االصطالحية للعلم.

 االصطالح في معنى العلم  -2
قد اختلفوا حول أهّنم اختالف مشارهبم ومذاهبهم، جند على إذا حبثنا عن معىن العلم عند خمتلف علماء اإلسالم و 

التعريف، واألول  )تصور ماهية العلم املطلق هل هو ضروري يعسر تعريفه، أو نظري يعسر تعريفه، أو نظري غري عسري
-022هـ/472-409]109، والثاين رأي إمام احلرمنيم[0207-0049هـ/204-544]108مذهب اإلمام الرّازي

ما رّجحه حاجي خليفة، الذي مجع له والثالث هو  111(م[0000-0052هـ/505 -450]110والغزايل م[0025
الذي جتاه يتماشى واال اأو تعريف لكل عامل منهم معىن،مل حيصل إمجاعاً على أي واحد منها، فقد كان 112مخسة عشر تعريفاً 

 .ينتمي إليه

بأنّه )نور  تعريفًا وجدانيًا فقال الذي عّرف العلم 113م[795-700هـ/079-91]فمن الفقهاء اإلمام مالك
يف وصاياه  لقمان احلكيممنها ما نسب إىل  ،يف املوطأ ارواه أحاديثرمبا أخذ هذا املفهوم من و ، 114 يف القلب(يقذفه اهلل

فإّن اهلل حيي القلوب بنور احلكمة، كما حيي اهلل األرض امليتة بوابل  يا بين جالس العلماء وزامحهم بركبتك«:لولده
 .»115السماء
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، ورمبا قالوا: العلم يقتضي سكون فس)هو االعتقاد املقتضي سكون النّ  م:بقوهل 116 عرّفه املعتزلةنيتكلمومن امل
 . يف عدم التفريق بني العلم واإلميان هذا طبعا موافق متاما ملذهبهم، و 117الّنفس(

 بأنّه )ما أوجب حمله م[915هـ/124] 119األشعري ّرف العلم شيخها أبو احلسنع فقد 118أما من األشاعرة
 .121خر )العلم ما يعلم به، ورمبا قال: ما يصري الذات به عاملاً(قال يف موضع آو ، 120عاملا(

العلم على حني يعرفان  ؛واجلويين م[0001هـ/401]122ىل نفس املعىن يذهب تالمذته وعلى رأسهم الباقالينوإ
 العلم هوقوله: ) مبصطلح )الشيء( يف، وحىت عندما يستبدل الغزايل مصطلح املعلوم 123أنّه )معرفة املعلوم على ما هو به(

، غري أن الغزايل الذي هو ال خيرج عن التعريف األشعري العام للعلم والذي يتعلق باملعرفة، ف124معرفة الشيء على ما هو به(
)مثرة نور يقذفه اهلل  له تعريفًا آخر للعلم متقاربًا مع تعريف اإلمام مالك السابق الذكر فيقول بأنه مل يلتزم مذهبا بعينه جند

عندما حاول أن  املهدي بن تومرتوهو نفس املعىن الذي تأثر به ، 125عبد طّهر باجملاهدة باطنه عن اخلبائث(تعاىل يف قلب 
 ،االختالف بينها لفظًيا فحسبوجدنا أّن بتعاريف متقاربة جًدا؛  ،يف أكثر من موضعيعطي تعريفًا للعلم، حيث تعرض له 

)العلم نور يف القلب تتميز به احلقائق واخلصائص، واجلهل  هل فقال:من خالل التفرقة بينه وبني نقيضه وهو اجل عّرف العلمف
ويقول يف موضع آخر )أّما معىن العلم وحقيقته فهو وضوح احلقائق يف ، 126ظالم يف القلب تلتبس به احلقائق واخلصائص(

 . 127الّنفس(
العاقلة املدركة حلقائق األشياء كما  وبتعبري قريب من هذا يقول الرّازي عند حديثه عن الّنفس اإلنسانية: )وهي القوة 

استدل بنصوص من الكتاب والسّنة منها قوله  ،ولتبيني حقيقته أكثر، 128هي، وهي اليت يتجلى فيها نور معرفة اهلل تعاىل(
 يف حتديد نياملتكلم بعضوهي نفس اآلية اليت يستدل هبا ، 129[َبْل ُهَو آيَاٌت بـَيـيَناٌت يف ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلمَ ] تعاىل:
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در أبو زهرة: املصمجيعا، وقيل أن أصلهم من واصل بن عطاء ملا اعتزل حلقة احلسن البصري شيخه، بعد اختالفه معه يف مسألة مرتكب الكبرية، حممد  -عنهما
 . 002السابق، ص
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لتبيني حقيقة اجلهل على  131[َجِديدٍ  َبْل ُهْم يف لَْبٍس ِمْن َخْلٍق ] ستدل بقوله تعاىل:اكما ،  130يف القلب حمل العلم على أنّه 
والتباسها على املكذبني  ،ويف اآليتني خيرب تعاىل عن ُوضوح احلقائق يف صدور العلماء ،132أنّه )التباس احلقائق يف النفس(

 .ومبا يتعلق به البعث اجلاهلني بهب
بدليل ، 133يهدي به من يشاء( ألنّه كما يقول: )العلم نور من عند اهلل بني العلم واهلداية يف موضٍع آخركما مجع  
مَّا الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َواْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم فَأَ  أَيُـَّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم بـُْرَهاٌن ِمْن َربيُكْم َوأَنزَْلَنا إِلَْيُكْم نُورًا ُمِبيًنا يَا]:قوله تعاىل

َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نـَْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ]وقوله كذلك:،  134[يف َرمْحٍَة ِمْنُه َوَفْضٍل َويـَْهِديِهْم إِلَْيِه ِصرَاطًا ُمْسَتِقيًما
منها هذه املعاين القرآنية، وإيراد ما يبينها ويشرحها أكثر من السنة النبوية املطّهرَة، وقد أكثر من التأكيد على ، 135[ِعَباِدنَا

ا ويف بصري ا ويف مسعي نورً لساين نورً  اللهّم اجعل يف قليب نورًا ويف «يف دعائه املأثور -صلى اهلل عليه وسلم- قوله
ا ما وهو يف كل هذا يوافق متامً ، 137علم هو الّنور(لمات هي اجلهل والظا على أّن )الهلذا كان يؤكد دائمً و  ،»136…انورً 

 .138بأنّه )نور يقذفه اهلل يف القلب( تعريفاً وجدانياً فقال الذي عّرف العلم ،ذهب إليه اإلمام مالك
إّن العلم هو تصور الّنفس فقد عرفوه بتعاريف كثرية جدًا ومتنوعة؛ منهم إخوان الصفا الذين قالوا: ) أّما الفالسفة

)العلم هو االعتقاد  يلي: جمموعة من التعاريف الفلسفية للعلم نذكر منها ماكما نقلت عنهم ،  139(علومات يف ذاهتارسوم امل
العلم عبارة عن إضافة خمصوصة بني )، و141، و)العلم صفة راسخة تدرك هبا الكليات وجلزئيات(140اجلازم املطابق للواقع(

الذي م[0092-0022هـ/595-520] 143الفيلسوف ابن رشدوغريها كثري، ويفهم كذلك من  142العاقل واملعقول(
عاش عصر املوحدين ويف بالطهم، تعريفا مقاربا للمتكلمني يف قوله )والعلم احلق هو معرفة اهلل تعاىل وسائر املوجودات على 

لنظر يف إن كان فعل الفلسفة ليس شيئا أكثر من ا، مث يفصل املقصود باملوجودات يف موضع آخر فيقول )144ما هي عليه(
  .145املوجودات واعتبارها من جهة داللتها على الصانع(
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فدل تعريفه للعلم من جهتني؛ من جهة البحث يف الوجود ذاته، أو يف داللة هذا املوجود على خالقه، فيكون العلم 
 .-البحث يف الوجود مبا هو موجود -عنده البحث يف الوجود وداللته ؛ وهو موضوع الفلسفة 

رّازي الفيلسوف املتكلم، وبعد أن يعرض لكل التعاريف اليت وضعت للعلم؛ ويقوم بنقدها، ويُبني ال بينما يذهب
)أّن اختالف الّناس على حتديد معىن متفق فيقول: مع كثرهتا،  عجز أّي واحد منها عن أن يكون حمل اتفاق بني أهل العلم

أو لبلوغه يف اجلالء إىل حيث ال يوجد  ،ليس من هذا القبيلوالعلم  ؛عليه ألمٍر ما يرجع إلحدى أمرين: إما خلفاء املطلوب
 ، كما يقول.   146والعجز عن تعريف العلم من هذا الباب( ؛أعرف منه ليجعل معرفا له

فحسب ما ذهب إليه الرّازي فإّن العلم من املصطلحات البديهية اليت ال حتتاج إىل تعريف، ويعلل مذهبه هذا  اإذ
لضرورة وجود نفسه، وأنّه يعلم أنّه ليس على السماء وال يف جلة البحر، والعلم الضروري بكونه عاملا بقوله: )كل أحد يعلم با

هبذه األشياء على اتصاف ذاته هبذه العلوم، والعامل بانتساب شيء إىل شيء عامل ال حمالة بكال الطرفني، فلما كان العلم 
 .147(هية العلم حاصال، وإذا كان كذلك كان تعريفه ممتنعاالضروري هبذه املنسوبية حاصال كان العلم الضروري ملا

بعد أن عرضنا للمعاين اللغوية للعلم، ورأينا ثرائها وتنوعها، مّث عرضنا للتعاريف االصطالحية له؛ واليت كانت أكثر 
ألسباب اليت قدمها تنوعا وأشد تباينا حبسب مذاهب واجتاهات أصحاهبا؛ خنلص إىل النتيجة اليت خلص إليها الرّازي، أواًل ل

وثانيا أننا إذا حاولنا استخراج تعريفا جامعا من بني التعاريف السابقة؛ ملا استطعنا أن جنعله حمل اتفاق، بل كل  ،وبرهن عليها
 ما ميكننا الوصول إليه هو إضافة تعريفا جديًدا إىل قائمة تعاريف العلم الكثرية واملتنوعة، وحنن يف غىن عن ذلك.

 التعلم :قرآن والسنة بالعلم و عناية الب/ 
مل تعرف البشرية دينًا مثل اإلسالم عين بالعلم أبلغ العناية وأمتها: دعوة إليه وترغيبًا فيه، وتعظيمًا لقدره، وتنويهاً  

صحابه، أو بأهله، وحثًا على طلبه وتعلمه وتعليمه، وبيانًا آلدابه، وتوضيحًا آلثاره، وترهيبًا من القعود عنه، أو االزورار عن أ
 .148املخالفة هلدايته، أو االزدراء بأهله

إّن املتصفح لكتاب اهلل من أول ما نزل إىل أخر ما نزل منه، ال خيفى عليه مدى العناية اليت أوالها الباري عز وجل 
ر، والنظر، لفكسواء باستعمال كلمة علم ومشتقاهتا، أو باستعمال مرادفاهتا مثل: العقل، واللعلم والتعلم وما يتعلق هبما، 

فكلمة "علم" وحدها نكرة ومعرفة ذكرت مثانني مرة، أما مشتقاهتا: يعلمون وعليم... اخل؛ فقد ذكرت والربهان، أو احلكمة، 
 ، وكذلك احلال يف باقي املصطلحات.149مئات ومئات من املرات

نَساَن ِمْن َعَلقٍ خَ ، اقْـَرْأ بِاْسِم َربيَك الَِّذي َخَلقَ ٭أول ما نزل من القرآن قوله تعاىل: و  الَِّذي ،اقْـرَْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرمُ ، َلَق اإْلِ
نَساَن َما ملَْ يـَْعَلمْ  ،َعلََّم بِاْلَقَلمِ  قرأ(، وكأنّه ابالقراءة ) اتكليف ،كانتكليف للبشر كان أول خطاب إهلي وأول، ف150٭َعلََّم اإْلِ

، وأول واجب  لعبادهاهلل تكليف من التعلم أولب ال يكون إال وهلذا كان طلب العلم؛ والذيتعاىل قال: )اعلم أو تعّلم(، 
 . 151يف بعض املذاهب على اإلنسان يف ملة اإلسالم

                                                 
 272ص ،0التفسري الكبري، ج :ازيرّ ال - 146

 املصدر نفسه، نفس الصفحة - 147

 01م، ص0995هـ/0405، 2ة بريوت، ط الرسول والعلم، مؤسسة الرسال يوسف القرضاوي: - 148
 72-70حممد إمساعيل إبراهيم: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن، ص - 149

 5إىل 0سورة العلق، اآليات من: - 150

 200، صم0925 زائر،اجل املؤسسة الوطنية للكتاب عمار طاليب، تح: ،بن تومرت: أعز ما يطلب، بن عبد اهلل حممدأبو عبد اهلل  - 151



كان العلم باهلل وتوحيده أسبق من   ملاّ فمعناه أنّه ، 152٭فَاْعَلْم أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبكَ ٭:قوله تعاىلو 
والعمل، فال  من اخلطأ؛ واخلطأ يكون يف القول والعمل بغري علم، فكان )العلم شرط يف صحة القولاالستغفار الذي يكون 

وأوهلا ، والتعليم عناية بوسائل العلم السابقة نفسها اآلية، ويف 153يُعَتبَـرَان إال به، فهو متقدم عليهما ألنّه ُمصِحٌح للعمل(
ن َواْلَقَلِم َوَما ٭، وهي ذات الوسيلة اليت أقسم هبا يف قوله تعاىل: 154٭َلمِ َعلََّم  بِاْلقَ  ٭)القلم(، حني قال تعاىل:  طبعاً 

 .155٭َيْسطُُرونَ 
وكما اعتىن القرآن بالعلم والتعلم ووسائلهما، كانت عنايته موجهة كذلك للقائمني عليهما وهم العلماء، ومما جاء 

َا خَيَْشى اللَّهَ  ٭قوله تعاىل: :يف فضل العلماء ومكانتهم ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن  ٭، وقال كذلك: 156٭ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ  ِإمنَّ
وقيل يف تفسري  ،158٭يـَْرَفْع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ  ٭:يضاً قال أ، و 157٭يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يـَْعَلُمونَ 
مّث …،..وللعلماء،.للصاحلني ..،.للمجاهدين ..،.للمؤمنني:اهلل تعاىل ذكر الدرجات ألربعة أصنافهذه اآلية : )واعلم أّن 

، فإذا كانت هذه مكانة العلم 159فّضل العلماء على مجيع األصناف بدرجات، فوجب أن يكون العلماء أفضل الّناس(
املنحى وأعطت للعلم والتعليم والقائمني هبم أعظم  والعلماء يف القرآن الكرمي؛ فالّسنة النبوية الشريفة قد سلكت كذلك نفس

درجة وأكرب شرف، ولذلك )إذا طالعت كتب احلديث النبوي، وجدت يف مجيع الكتب املصنفة حسب املوضوعات 
طلب العلم فريضة على كل  «، فوجدنا أّن األحاديث الشريفة جتعل من 160"العلم"( واألبواب؛ كتابًا حافاًل موضوعه

 ، والرحيل يف طلبه أينما وجد»162من املهد إىل الّلحد  «مة، وحتث املسلمني كافة على السعي وراءه ومسل 161 »ممسل
العلماء ورثة األنبياء، وإّن األنبياء مل يورُث ديناراً  «وحيثما كان، مّث جتعل العامل أفضل درجة عند اهلل من العابد وذلك ألّن 

 .»163حبظ وافر  وال درُهاً وإمنا ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ
ومن خالل هذه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية جند أهّنا مل تطلب نوعاً  حمددًا من العلم، بل جعلت من )لفظ 

، وذلك ألّن القرآن مل يستعمل لفظة العلم باملعىن الذي نستعمله يف مثل )قولنا "علم 164العلم مطلق وغري مقيد بعلم معني(
(، وإمنا استعملها على ما يظهر مبعىن املعرفة بأوسع معانيها...وهو هبذا sciencيقابل كلمة ) النحو"، "علم الفقه"...وما

، وكذلك احلال يف نصوص السّنة النبوية الشريفة، لذلك ال يفرق اإلسالم )بني علوم 165يطلق حىت على املعارف الدنيوية(
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يف  ، الّلهم إاّل أن يكون علماً ضاراً غري نافع فهو حمرما166(الدين وعلوم الدنيا فكلها علوم يدعوا اإلسالم إليها وحيث عليها
 .167، كتعلم السحر وتعليمهاإلسالم

 ثانيا:حكم تعلم العلم وفضله
، وذلك استنادًا إىل 168ال خيتلف العلماء يف وجوب العلم بصفة عامة، فهو واجب عند اجلميع: أ/حكم طلب العلم

ُهْم طَائَِفٌة :]عاىلنصوص من الكتاب والسّنة، فمن الكتاب قوله ت َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروا َكافًَّة فـََلْواَل نـََفَر ِمْن ُكلي ِفْرَقٍة ِمنـْ
يِن َولُِينِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُرونَ  وليس  ، وهذا على مذهب من قال بأن اآلية يف العلم169[لَِيتَـَفقَُّهوا يف الدي

من خرج «:-صلى اهلل عليه وسلم-يف اجلهاد، أو من مجع بينهما باعتبار أّن اخلروج لطلب العلم كاخلروج يف اجلهاد، لقوله 
 .»170يف طلب العلم كان يف سبيل اهلل حىت يرجع

ّن ، ويف هذا اجملال قال: )إ»171طلب العلم فريضة على كل مسلم«: -صلى اهلل عليه وسلم-أما من السّنة فقوله 
اهلل تبارك وتعاىل ملا أوجب على عباده العلم وعظم من شأنه وحرمته وشرف قدره ومنزلته ووعد أهله الثواب اجلزيل، واألجر 

 .172العظيم، وجب على اإلنسان االعتناء به، حىت يعرف حقيقته(
العلوم فإذا كان طلب العلم بإطالق فرض واجب على كل مسلم، فهل اجب عليه من هذا املنطلق طلب كل  

يف حني أّن العلم ال حيده حد وال اجمعه فرد، ومن هنا  !وهو الكائن الضعيف ذو القدرات احملدودةوحتصيلها؟ وأّّن له ذلك؛ 
وقع اخلالف بني العلماء حول تعيني أوىل العلوم بالتعلم، حيث جعل كل عامل منهم العلم الذي خيتص به هو األوجب، 

فقد )تفرقوا فيه أكثر من عشرين فرقة، فقال املتكلمون: هو علم  م[0000-0052هـ/505-450]وحسب الغزايل
الكالم؛ إذ به يدرك التوحيد، ويعلم به ذات اهلل وصفاته، وقال الفقهاء: هو علم الفقه؛ إذ به تعرف العبادات واحلالل 

 . 173كلها...(  واحلرام...وقال املفسرون واحملدثون: هو علم الكتاب والسّنة؛ إذ هبما يتوصل إىل العلوم
مسلم ومسلمة  ولعل احلق يف ذلك أن ينظر إىل الشرع ذاته وما طلبه من املكلفني، إذ )أنّه ال يفرتض على كل 

، وبشرح 174طلب كل علم، وإمنا يفرتض طلب علم احلال كما يقال: أفضل العلم علم احلال، وأفضل العمل حفظ احلال(
يف حاله يف أي حال كان، فإنّه البد له من الصالة، فيفرتض عليه علم ما  هذا املعىن )يفرتض على املسلم طلب ما يقع له

، وهو ذات املعىن الذي 175يقع له يف صالته بقدر ما يؤدي به فرض الصالة، واجب عليه بقدر ما يؤدي به إقامة الواجب(
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باشرة يف الفور، فإن قيل مل وجوب السؤال عن ما يلزم من الدين، وفيه وجوب البيان وامل 176أشار إليه عندما قال: )وفيه
على هذه األشياء يف تعليم هذا الرجل وترك غريها مل يبينها له؟ وهذا يدل أن ما عدا  -صلى اهلل عليه وسلم-اقتصر الرسول 

علم أّن الرجل كان عاملًا مبا مل  -صلى اهلل عليه وسلم-ليس بواجب، قيل اجوز أن يكون  -صلى اهلل عليه وسلم-ما ذكره 
، فكان العلم الواجب على كل مسلم هو العلم الذي ال يصح أداء الواجب إاّل به، 177له؛ وأنّه مل اجهل إاّل ما بينه له(يبينه 

 ، والواجب هو ما تصح به العبادة وتسلم به العقيدة. 178وذلك ألنّه )ما يتوصل به إىل إقامة الواجب يكون واجباً(
، واجعل العلم وسيلة والتوحيد الشرعية، بل يُوجب قبله اإلميانالعلم أول الواجبات وهلذا ال اجعل ابن تومرت 

من هذه الناحية،  فال تصح عبادة إاّل باإلميان؛ فكان وجوب العلم حيتل املرتبة الثالثة يف سلسلة الواجبات الشرعية ،لصحته
علي؟ فقيل له: عبادة رب يقول يف جوابه على مسرتشد يريد معرفة الواجبات وكيفية وجوهبا: )سأل فقال: ما لذي اجب 

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ]فقال: ما الدليل على ذلك؟ قيل له: قوله تبارك وتعاىل: ،العاملني
 .180...(ال يصح اإلميان واإلخالص إالّ بالعلمو  مثّ يقال له وال تصح العبادة إالّ باإلميان واإلخالص، ، 179[أَنَا فَاْعُبُدوين 

م واجًبا لكونه وسيلة لالذي ال يصح إاّل به، ومن مث كان الع ؛موصل إىل اإلميان واإلخالص ؛فالعلم وسيلة وطريق
ألصولية ملعرفة الواجب، وال يصح واجب العبادة إاّل به ألنّه حسب القاعدة ا ا موصالً قً ومن مث كان العلم طري ،ملعرفة املعبود

اهلل تعاىل ملا أوجب علينا أحكام  أو كما قال يف موضع آخر: )إنّ  ،181)ماال يتوصل إىل الواجب إاّل به فهو واجب(
 .182الشريعة؛ وجب علينا العلم هبا(

اّل به، فالعلم من هذه الناحية ليس واجباً لذاته؛ وإمنا لكونه وسيلة ملعرفة الواجب؛ وشرطاً لصحة العبادة اليت ال تصح إ      
ومن جهة ثانية فإن العلم قسم من أقسام العبادة اليت جعلها )ثالثة أقسام: العلم باهلل، والعلم بالرسل، والعلم مبا جاءت به 

 .183الرسل، فأول واجب منها على املكلف العلم باهلل سبحانه، إذ ال تصح العبادة إالّ بعد معرفة املعبود(
رقم ثالثة، حية كونه شرطًا يف صحة العبادة ووسيلة ملعرفتها فيكون الواجب فوجوب العلم عنده من ناحيتني، من نا

ومن ناحية أخرى فهو أول قسم من أقسام العبادة، فيكون من هذه الناحية أول واجب، باعتبار أن العلم قسم من أقسام 
مجيعا، وهبذا كان أول العلم وجوبا هو علم العبادة، والتوحيد أول أقسام العلم وأول أقسام العبادة، فيحتل املرتبة األوىل فيها 

 التوحيد، وخاصة إذا تعلق األمر مبعرفة املعبود لتوحيده وإفراده بالعبادة.
غري أنه ال يكتف يف وجوب العلم هبذه املقدمات النظرية، بل يتبع وجوب العلم واجبات أخرى ال يتحصل الطالب  

الطلب إالّ  لك وال يصح لك العلم إاّل بالطلب، وال يصحلعلم )على العلم من دوهنا، وهي كل ما يتوصل به إىل ا
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، كما يوجب على الطالب للعلم أخذه من منابعه الصافية، وجوب اهلجرة إىل العامل الذي يؤخذ منه العلم 184...(باإلرادة
ويلتجأ إليه، وينجو  الصحيح )فما عذر من مسع بقيام املهدي يف التخلف عنه؟ ولو كان ببالد الصني واهلند، حىت يلحق به

 .185يف سفينة من الغرق العام(
إذا كان العلم أهم جزء من دعوة املهدي ورسالته، فال بد من إظهار فضل ومكانة هذا العلم يف حياة : فضل العلم ب/ 

بات فضل العلم وقد اعتمد يف إث، يف إبراز فضل العلم إبراٌز لفضل دعوته ومكانتها وفائدهتا هذلك أنّ  ،خرهتمأالّناس وحىت يف 
 .186وهي كما يقول: )على ثالثة أقسام: من الكتاب واملعاين واحلس( ،على براهني

  أما من نصوص الكتاب؛ فقد أورد عدة نصوص قرآنية يف امتداح أهل العلم ويف الرفع من شأهنم، قال تعاىل:: من الكتابـ 
وثىن  ،)فبدأ بنفسه مّث قال يف تفسري هذه اآلية:، 187[ُة َوأُْوُلوا اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسطِ َشِهَد اللَُّه أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَماَلِئكَ ]

، فضل أعظم من هذا ا، فالا وتعظيمً التشريك تشريفً  عباده، فسواهم بنفسه ومالئكته بواو العلم من ىلأو وثّلث ب ،مبالئكته
مّث أورد من الّنصوص ما يدل على الزهد يف الدنيا، وأتبع ، 188ن إاّل بالعلم(والشهادة ال تكو [ َشِهَد اللَّهُ :]قال تبارك وتعاىل

صلى –، فإن اهلل عز وجل مل يأمر نبيه 189[َوُقْل َربي زِْدين ِعْلًما]وهو طلب العلم ؛ ذلك بنٍص يـُّرغب يف شيء واحد منها
واليت حتث  -عليهما السالم-ى مع اخلضر كما أورد قصة موس،  190بطلب االزدياد من شيء إاّل من  العلم –اهلل عليه وسلم

على حتمل الصعاب واملشاق يف سبيل العلم، مثّ كيف أّن العلم يرفع شأن صاحبه أمام من هم أعلى منه درجة كما هو احلال 
)لو اكتفى أحد من العلم دة:، قال قتا191[قَاَل َلُه ُموَسى َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأْن تـَُعليَميِن ممَّا ُعليْمَت ُرْشًدا]: حنيمع اخلضر 

ا غريها ميتدح أصحاهبا أنّفسهم بعلمهم، كما أورد نصوصً ،  192...([َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى]ومل يقل-عليه السالم-الكتفى موسى
 .193[بَِنَبٍإ يَِقنيٍ فـََقاَل َأَحطُت مبَا ملَْ حتُِْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ ]-ليه السالمع -من بينها ما جاء يف قصة اهلدهد مع سليمان

نـَْيا قَِليٌل َواآْلِخرَُة  ]وهنا يقارن بني وصف القرآن للدنيا ومتاعها بالزوال والفناء واهلوان قال تعاىل:: من المعانيـ  ُقْل َمَتاُع الدُّ
ٌر ِلَمْن اتَـَّقى َواَل ُتْظَلُموَن َفِتياًل  الرغم من قلته وهوانه إذا ما  وبني هتافت الّناس عليها وتنافسهم على متاعها؛ على ؛194[َخيـْ

رًايـُْؤيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يـُْؤَت احلِْ ]رن بقيمة العلم وخريه الكثريو ق قال الرّازي يف تفسريُها:  ،195[َكِثريًا   ْكَمَة فـََقْد أُويتَ َخيـْ
مساه قليل ال ميكننا أن ندرك كميته، فما ظنك )إن اهلل تعاىل ما أعطى من العلم إاّل قليال...ومسى الدنيا بأسرها قليال...فما أ

، فإذا كان هذا 198: )إن اهلل تعاىل مّسى العلم باحلكمة وأعظم أمر احلكمة(197، مّث قال يف معىن احلكمة196مبا مساه كثرياً(
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املعىن الذي شرّفه  فهذا القليل الفاين يتنافس الناس والعقالء فيه هذا التنافس؛ ويقتتلون عليه هذا القتال ويطلبونه هذا الطلب،
 . 199إذ فيه عز الدنيا واآلخرة ،وشدة احلرص عليه والطلب له فيه أوىل بالتنافس اهلل وعظمه، وجعله خرياً كثريا،

من واقع الناس وحياهتم، مّث دّعمه بدليل من القرآن فيقول: )فإّن الصنائع كلها اليت ا حمسوس وقد أعطى مثاال: من الحسـ 
لو جهل الناس ذلك كله الختل أمرهم ومعاشهم ...ة وخياطة وثلنفوس واألديان، من بناء وحراجعل اهلل فيها قوام ا

واجلاهل هبا ال اجلب  ،مّث رأينا هذا العامل بالصنعة يكسب منها اخلري، واجلب هبا منافع كثرية ،نعدمت املنافع وهلك اجلميعاو 
ُقْل َهْل َيْسَتِوي :]قال تعاىل، 200م شيّئا مع من جهله(فال يستوي من عل ،واختل أمر عيشه ودينه وضاع واحتاج…منفعة

ُر أُْوُلوا اأْلَْلَباب َا يـََتذَكَّ ، وقد فرق بني سبع نفر يف كتابه: بني اخلبيث والطيب، وفرق 201[الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يـَْعَلُموَن ِإمنَّ
جلنة والّنار، وبني الظل واحلرور، وإذا تأملت وجدت كل ذلك بني األعمى والبصري، وفرق بني النور والظلمة، وفرق بني ا

، واملثال فيه حكم فقهي، حبيث )إذا كان الكلب معلماً، مّث صاد صيدًا وجرحه 202مأخوذ من الفرق بني العامل واجلاهل
االصطياد شرّفه ، فالكلب )أخس األشياء لقذارته وسوء حالته؛ فإذا اتصف بعلم 203وقتله، وأدركه الصائد ميتًا فهو حالل(

 .204الشرع وعظمه وجعل صيده حينئذ قوام األجساد وحمرتما عن الفساد(
 نظرية المعرفة بين الفالسفة والمتكلمين وأهل التصوف ثانيا:

إن مسألة طرق املعرفة؛ والقوى العارفة، من أكرب املشاكل اليت واجهت الفكر اإلنساين، وقد ظلت حوهلا املعارك 
 ، لذلك كانت هلم فيها انقسامات، ومذاهب وآراء واجتاهات خمتلفة ومتنوعة 205ن عرب العصورالطاحنة بني املفكري

 فالسفة اليونان عند وأدوات المعرفة طرق العلم أ/
وهو االجتاه الذي يعتد باحلس وحده كطريق للعلم واملعرفة، وميثله املذهب املادي البحث الذي )ال : االتجاه األول/1

، وأن الوجود  206الطبيعة، ويرى أن اإلنسان داثر ال خيلد منه شيء، كانت املعرفة احلسية عنده كل شيء(يؤمن البتة مبا بعد 
فقط، فال طريق عندهم للمعرفة إاّل فيما يأيت اإلنسان عن طريق )تلك احلواس  207كله منحصر فيما وقعت عليه احلواس

 . 209( 208وحدها؛ كما عند هريقليطس
                                                                                                                                                                       

يِهمْ ٭جاء يف القرآن الكرمي ذكر احلكمة مبعىن العلم يف عدة آيات منها قله تعاىل:  - 197 َناُه احلُْْكَم  ٭وقوله: 029سورة البقرة اآلية  ٭ َويـَُعليُمُهْم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـُزَكي َوآتـَيـْ
َنا لُْقَماَن احلِْْكَمةَ  ٭وقوله: 02سورة مرمي، اآلية ٭ َصِبيًّا  صدر السابق، نفس اجلزء والصفحة. ، الرّازي: امل02سورة لقمان، اآلية  ٭ َوَلَقْد آتـَيـْ
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 020 ص ،ا يطلبابن تومرت: أعزم - 199
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 202، صم0992هـ/0407، 1وت، طم[: املقدمة، دار الفكر بري 0402

ق.م. 500  هريقليطس: من مفكري يونان الكبار الذين مجعوا بني حدة املالحظة وعمق التفكري، ظهر بعد حكماء ايونيا الثالثة يف أفسس حوايل سنة     - 208
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املناقض لألول، وال يعترب احلس طريقًا موصاًل للعلم واملعرفة، ومتثله بعض املدارس وهو املذهب : االتجاه الثاني/2
الفلسفية اليونانية القدمية اليت )مل تعر الطبيعة أدّن اهتمام، وقد حاولت بناء صرح الفلسفة على الفكر اجملرد؛ والرباهني املبنية 

ل من املعرفة )أقرب إىل أن تكون تذكرًا منها إىل أن الذي جع 211وبدرجة أقل أفالطون 210على معطيات العقل النظري(
 .213(أفالطون وأن القوة العارفة هي )البصرية كما يرى 212تكون إدراكاً حسياً(

وهو من أوائل املذاهب اليت عددت طرق العلم واملعرفة، وذلك أن اآلراء تنشأ متضاربة، مث يأيت الرأي  :االتجاه الثالث/3
املادي احلسي، واالجتاه الروحي، فنشأ االجتاه  ها، وذلك قصد التوفيق، والذي توسط بني االجتاهالوسط، حملاولة اجلمع بين

حيث جعل )للمعرفة وسائل ، 214الثالث، فجعل أن للمعرفة أكثر من طريق، وهي: )العقل واحلواس كما يرى أرسطوا
 .215وأدوات أساسها احلس وتاجها العقل(

: جعل فالسفة املسلمني للعلم واملعرفة طرقا متعددة، وأول من سفة المسلمينوأدوات المعرفة عند فالطرق العلم ب/
)ما يصل إىل اإلنسان عن طريق أدوات احلس اليت  أول طرق العلم، حيث جعال 217وابن سينا 216مثل هذا االجتاه الفارايب

: ما يصل عن طريق وثانيهاوالتجريد،  تنطبع من احملسات يف احلواس مّث يفعل العقل فيها فعله من التخزين واملوازنة والتوفيق
: ما يأيت اإلنسان عن طريق التنسك الذي يرتفع بصاحبه عن وثالثهاالفكر البحث الذي ال تتدخل فيه احلواس أدّن تدخل، 

الضرب الثالث، وتكون طريقة الوصول إليها بأن )يالزم الفكرة  219، وهي عند ابن الطفيل218عالئق احلس وغواشي املادة(
املوجود، الواجب الوجود، مث يقطع عالئق احملسوسات، ويغمض عينيه، ويسد أدنيه، ويضرب جهده عن تتبع يف ذلك 

اخليال، ويروم مببلغ طاقته أن ال يفكر يف شيء سواه، وال يشرك به أحدا، ويستعني على ذلك باالستدارة على نفسه، 

                                                 
 49، ص0حنا الفاخوري: املصدر السابق، ج - 210

عاماً، فتح 02ق .م، من أسرة عريقة يف النسب حيث كان أبوه من كبار احلكماء يف عصره، الزم سقراط 427أفالطون: فيلسوف يوناين ولد يف أثينا سنة:  - 211
، وحممد عبد الرمحن مرحبا: من 22-25ق.م، أنظر: حنا الفاخوري: املصدر نفسه، ص142من أشهر مؤلفاته اجلمهورية، تويف سنة ق.م، 127أكادميية بأثينا عام 

 002، ص 0921، 1الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة اإلسالمية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط
 22حنا الفاخوري: املصدر نفسه، ص - 212

 20عرفة عند مفكري املسلمني، صحممد غالب: امل - 213

سنة، من أشهر 20ق.م من أسرة اشتهرت بالطب، التحق باألكادميية اليت أسسها أفالطون فتتلمذ على يديه مدة 124أرسطوا طاليس: ولد يف استاجرية سنة  - 214
، 05م ،ص0925هـ/ 0405دار مكتبة اهلالل بريوت، ق.م، أنظر: مصطفى غالب: أرسطوا، 122مؤلفاته: كتاب ما بعد الطبيعة وكتاب السياسة، تويف سنة 

 .055-050، وحممد مرحبا، من الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة اإلسالمية،  ص20-20وحنا الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية، ص
 20حممد غالب: املعرفة عند مفكري املسلمني، ص - 215

م، رحل إىل بغداد طالبًا للعلم ودرس هبا علوم 272هـ/259ارايب، ولد برتكستان بأسيا الوسطى حوايل الفارايب: هو أبو نصر حممد بن أوزلغ بن طرخان الف - 216
م،  أنظر:  950هـ/119م، من أشهر مؤلفاته: املدينة الفاضلة، وتويف سنة 940هـ/110خمتلفة على جهابذة العلماء، ومنها بقي ينتقل حىت استقر بالشام سنة 

 2-7م، مقدمة عبد الرمحن بوزيدة، ص0927د بن أوزلغ بن طرخان: املدينة الفاضلة، منشورات األنيس، موفم للنشر،كتاب الفارايب أبو نصر حمم
م، ببوخارى من أبوين إمساعليني )من الشيعة(، تبحر يف 920هـ/170ابن سينا: هو أبو علي احلسني بن عبد اهلل بن حسن بن علي بن سينا، ولد سنة  - 217

منها اليونانية على يد كبار العلماء يف عصره مبناطق خمتلفة من البالد اإلسالمية، من أشهر مؤلفاته: الشفاء والنجاة، تويف سنة  خمتلف العلوم وخباصة
 25-07م ،ص0925هـ/ 0405م، انظر: مصطفى غالب: ابن سينا دار مكتبة اهلالل، بريوت، 0012هـ/422

 212حممد غالب: املعرفة عند مفكري املسلمني، ص - 218
م[: تاريخ املن باإلمامة 0092هـ/594أبو مروان عبد امللك بن حممد]أنظر ابن صاحب الصالة:  م[0091-0000هـ/579-494أبو بكر بن الطفيل] - 219

محادي:  ، وعمر بن400، صم(0924هـ/ 0121) ،0بريوت،طعلى املستضعفني بأن جعلهم اهلل أئمة وجعلهم الوارثني، تح: عبد اهلادي التازي، دار األندلس، 
 210ص م،0927الفقهاء، يف عصر املرابطني، رسالة ماجستري)شهادة التعمق يف البحث(، تاريخ وسيط، جامعة تونس، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، 



عنه مجيع احملسوسات، وضعف اخليال وسائر القوى واالستحثات فيها، فكان إذا اشتد يف االستدارة على نفسه غابت 
فكانت يف بعض األوقات فكرته  -اليت هي بريئة من اجلسم  -اجلسمانية؛ اليت حتتاج إىل اآلالت اجلسمانية، وقوى فعل ذاته 

أشار ، وعنده أن شيخه قد بلغها )وهذه املرتبة اليت 220قد ختلص عن الشغوب، ويشاهد هبا املوجود الواجب الوجود...(
 .222بطرق العلم النظري، والبحث الفكري، وال شك أنه بلغها ومل يتخطها( ، ينتهي إليها221إليها أبو بكر

مبعىن عقلي، إذاً فهي تنتج عن إتباع )عقيدة  طريق فلسفيو  ،مبعىن طريق العبادة طريق ديينواملعرفة التنسكية هلا طريقتان،     
، فمن يتبع طريق العقيدة الدينية فهو 223معرفة فلسفية وصلت إىل احلق األمسى(دينية صادقة صادرة عن إميان راسخ، أو عن 

هـ/ 505-450ويتجلى هذا الفارق بوضوح بني الغزايل] املتصوف، ومن يتبع طريق الفلسفة العقلية فهو الفيلسوف،
 املعرفة ، فهذا األخري وبناءًا على جتربة خاصة به يفم[0012-م920هـ/422-170وابن سينا] 224م[0052-0000

العقلية الفلسفية )أراد أن اجتاز حدود العقل الذي وقف عند املعرفة املنطقية وإن كان قد جنح فيها جناحًا باهراً وأن ينغمس 
 .225بكل كيانه يف حبار ذلك العرفان التنسكي الذي ال تتطاول هامة املنطق إليه(
هلي وكذا على مقام النبوة، فلم اجعلوه معجزة كما ومل يقف عند هذا احلد؛ بل جترأ بعض الفالسفة على الوحي اإل

صلى اهلل -، حيث أن الّنيبوجعلوا الوحي جمرد طريق من طرق العلم فقط -صلى اهلل عليه وسلم-أراده اهلل عز وجل لنبيه 
الذي خيص يتبع طريق الفضيلة والرياضة والتنسك )واليت تستطيع أن تكشف للنفس أسرار الكون، وبأن اإلهلام  -عليه وسلم

، 226يفوز هبا كل من توفرت فيه شروطها( أحد وسائل املعرفة البشرية وبأن الّنبوة مكتسبةاهلل به األخيار من عباده هو 
م[ وهو )ما صرح به من سوء معتقده يف 950-272هـ/ 119-259وينسب ذلك للفيلسوف أبو نصر الفارايب]

، ويلزم على قوهلم  باكتساهبا جتويز نيب بعد سيدنا 228الفلسفة عليها( ، وأهنا بزعمه للقوة اخليالية خاصة، وتفضيله227النبوة
 . 229أو معه، وذلك مستلزم لتكذيب القرآن والسّنة -صلى اهلل عليه وسلم-حممد 

ومل يكتف الفالسفة بذلك بل تطاولوا حىت ادعوا الوحي ألنفسهم، وبذلك صار ال فرق بني العقل والوحي، ومعىن 
الذي جاء به الّنيب ال يكاد خيتلف عن الوحي الفلسفي لذا الفيلسوف حبجة أهنما )يتفرعان عن أصل ذلك أن الوحي اإلهلي 

يبحث يف املعقوالت اجملردة دون احلس، واحد هو العقل الفعال، والفرق بني الوحي النبوي والوحي الفلسفي؛ أن الفيلسوف 
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هلا وبتشابيه ورموز إذا أخذت على ظاهرها ناقضت احلقائق لكن الّنيب يفضي على هذه املعقوالت، لكن بالصورة احملاكية 
، وعلى هذا، وعند املوازنة بينهما، تكون النبوة املتسنية باحلس أدّن درجة من الفلسفة، فما كان منه إال )تفضيله 230العقلية(

ل )أصال؛ والنصوص ، وبالتايل يصبح تأويل الوحي مبا يوافق العقل جائزًا بل واجباً، ويصبح العق231الفلسفة عليها(
، والعودة إىل الفليسوف يف 232الصحيحة الصرحية تعرض عليها فتارة يعمل مبضموهنا وتارة حترف عن مواضعه لتوافق العقول(

فهم ما أشكل من الوحي، كما أشار إىل ذلك ابن الطفيل يف قصته الرمزية، اليت قارن فيها بني الفيلسوف املتأمل بعقله، 
، )وعند ذلك، نظر إىل حي بن يقضان؛ بعني التعظيم والتوقري، -صلى اهلل عليه وسلم-تبع لوحي نبيهوالعامل بالشريعة امل

وحتقق أنه عنده من أولياء اهلل، الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون، فالتزم خدمته واإلقتداء به، واألخذ بإشاراته فيما 
 .233ته(تعارض عنده، من األعمال الشرعية؛ اليت كان تعلمها يف مل

 وأدوات المعرفة عند أهل التصوف طرق العلم  ج/
ازداد الفالسفة إعجابا بأنفسهم إىل حد الغرور، فبعد إن ارتقوا بأنفسهم إىل مقام النبوة وتطاولوا على جمتمعهم، لزم 

، وقد سلك يف البداية نفس م[0000-0052هـ/505 -450]الغزايلوضع حد لتهافتهم، وتوىل هذه املهمة اإلمام 
يف طرق العلم، ووقف على مجيعها، وانتهى إىل  234منهجهم وكاد ينجر وراءهم، ومر بتجربة ختبط فيها بني مذاهب شىت

، مث شكك يف املعرفة العقلية و)جعل اإلدراك العقلي متولداً 235التشكيك يف نتائجها فشكك يف أول األمر يف املعرفة احلسية
لم طريقني: كما قّسم القوى املدركة على هذا األساس إىل قسمني، قوى ، وجعل للع236من اإلدراك احلسي ومسندًا إليه(

؛ حيصل معرفة بظواهر األشياء، وهو طريق 238طريق حسي، فكان الطريق األول 237)مدركة من ظاهر، ومدركة من باطن(
، 239أقدامهم( الفالسفة )وهذا هو يف األغلب نطاق اإلدراك البشري اجلسماين وإليه تنتهي مدارك العلماء، وفيه ترسخ

، وأعلن هتافت الفالسفة، وذلك ألن 240، وهو طريق األولياء واألنبياء، ألنّه يتم ِبود إهلي وكمال فطريغري حسيوطريق 
معارفهم حمصلة من طريق احلس، للتقليل من شأهنا ووضع حد لغرورهم، وبالتايل النيل من مقامهم واحلط من مكانتهم 

الكا يف ذلك نفس خطواهتم، وجلأ مضطراً إيل أهل التصوف والكشف، وأعلن أن الطريق العلمية، وتقدمي فئة أخرى بدهلم س
املوصل إىل العلم اليقني الذي ال جمال فيه للشك واالرتياب؛ هو طريق اإلهلام الذي ينقسم عنده )إىل قسمني: إهلام يدري 
                                                 

 50م، ص0920، 0أمحد فؤاد كامل: مقارنة بني فالسفة املغرب واملشرق العربيني، منشورات مجعية ميزاس الفكر ،دار كرمياديس للطباعة تطوان املغرب، ط - 230

 .91، ص1قضان، جرسالة حي بن ي أبو بكر بن الطفيل: - 231
، والقاضي عماد الدين أبو حسن عبد (152/ 01 )ج هـ،0179بريوت ،  -دار املعرفة : فتح الباري، م[6660هـ/008أبو الفضل أمحد بن علي ] ابن حجر العسقالين - 232

 40-12صاجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار: متشابه القرآن، تح: عدنان حممد زرزور، دار الرتاث، القاهرة، بال:تا، 

 .025، ص1رسالة حي بن يقضان، ج - 233

تحلها( ابن مما قال فيه الفالسفة )وأما كتب الشيخ أيب حامد الغزايل فهي حبسب خماطبته للجمهور، تربط يف موضع، وحتل يف آخر، وتكفر بأشياء مث تن - 234
ابن أبو حامد، دخل يف بطون الفالسفة، مث ملا أراد أن خيرج منهم؛ فما قدر( بينما ينقل عن ابن العريب أنه قال فيه: شيخنا  ،91، ص1الطفيل: املصدر السابق، ج

، وقال فيه ابن رشد احلفيد )أنه مل يلزم مذهبا من املذاهب يف كتبه، بل هو مع 2، ص0ج، 2دار الفكر العريب، بريوت ، ط: درأ تعارض العقل والنقل، تيمية
 .50فيلسوف، وحىت أنه كما قيل: يوم ميان إذا لقيت ذا مين::وإن لقيت معديا فعدنان( فصل املقال، ص األشاعرة أشعري ومع الصوفية صويف ومع الفالسفة
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لعلم؛ ويسمى إهلاماً وكشفاً ونفثاً يف الروع، اإلنسان كيفية حصوله ومصدره، ويقف على السبب الذي منه استفاد منه ذلك ا
وهذا النوع من اإلهلام خيتص به األولياء واألصفياء، أما النوع الثاين من اإلهلام فهو الوحي الذي هو خاصية األنبياء 

رجة كأفضل طريق للعلم واملعرفة، وكما جعل ابن سينا من الفالسفة يف د  242، فاختار الغزايل إذن طريق الكشف241وحدهم(
، وال بد 243تقارب درجة النبوة؛ باملثل جعل الغزايل من املتصوفة يف أعلى الدرجات حيث صنفهم بعد األنبياء مباشرة

للمتعلم أن يكون له منهم شيخا يكون معلما له )وال بد للسالك من شيخ يؤدبه ويرشده إىل سبيل اهلل تعاىل، إن اهلل أرسل 
أن يكون  -صلى اهلل عليه وسلم-ط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا لرسول اهللللعباد رسوال لنإرشاد إىل سبيله، وشر 

عاملا، ولكن ال كل عامل يصلح للخالفة، وإين أبني لك بعض عالماته، على سبيل اإلمجال، حىت ال يّد عي كل أحد أنه 
صلى -عته إىل سيد املرسلنيمرشد، فنقول: من يعرض عن حب الدنيا؛ وحب اجلاه، وكان تابعا لشخص بصري، تتسلسل متاب

 ، وال ميكن ذلك إال أن يكون ذلك الشيخ من أهل الزهد والتصوف.244...(-اهلل عليه وسلم
وهبذا فُتح اجملال أمام بعض املتصوفة الذين بدؤوا بالكشف وانتهى هبم األمر فيما بعد، حىت تطاولوا على الوحي       

ق أهل األهواء والبدع، فذهب )قوم من الزنادقة الباطنية إىل سلوك طريق تلزم وصرحوا مبا عجز على التصريح به الكثري من فر 
منه هدم األحكام الشرعية، فقالوا: هذه األحكام الشرعية خيتص هبا العامة واألغبياء، وأما األولياء واخلواص فال حاجة هلم 

على أسرار الكائنات ويعلمون األحكام اجلزئيات إىل تلك النصوص...فتنجلي هلم العلوم اإلهلية واحلقائق الربانية؛ فيقفون 
، هذا يف جمال الشريعة، أما يف جمال العقيدة فإن احنرافهم كان أخطر وأشد، 245فيستغنون هبا عن أحكام الشرائع الكليات(

 م[.0240هـ/212]247أو بوحدة الوجود وعلى رأسهم ابن عريب   246حيث انتهى ببعضهم إىل القول باحللول واإلحتاد
                                                 

 71املصدر نفسه، ص - 241

والثالث لكونه أنظر شروط حصول الكشف اخلمسة عند الغزايل:وكما أن املرآة ال تنكشف فيها الصور خلمسة أمور]أحدها لنقصان صورته...والثاين خلبثه...،  - 242
باجلهة اليت فيها الصورة املطلوبة... فكذلك القلب مرآة مستعدة معدوال به عن جهة الصورة إىل غريها...والرابع احلجاب مرسل بني املرآة والصورة، واخلامس اجلهل 

 95-91ألن يتجلى فيه حقيقة األمور كلها، وإمنا خلت القلوب عنها هلذه األسباب اخلمسة...، معارج القدس، ص
العدل يف أفضل أصناف املوجودات أن يعرفها على   وهذا طبعًا يف انتظار ابن رشد الذي أعاد الفالسفة إىل أعلى الدرجات االجتماعية والعلمية )إذا كان - 243

،  ويصفهم بقوله: برهانيون فالسفة أدلة صحيحة وعقول ذكية، انظر: أمحد فؤاد  52كنهها؛ من كان معدا ملعرفتها على كنهها وهم أفضل الناس(، فصل املقال، ص
 .52كامل: مقارنة بني فالسفة املغرب واملشرق، ص

-050، ص1جم، مطبوعة ضمن ثالث رسائل، 0970، 1تح: عبد امللك السليماين وآخرون: الدراسات األدبية، دار الفكر، طالولد، الغزايل: رسالة أيها  - 244
050 

 40، ص00م، ج0927هـ/0127القرطيب أيب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري: اجلامع ألحكام القرآن، دار الكاتب العريب القاهرة،  - 245
أو طوائف من الشيعة يسمون الغالة، جتاوزوا حد العقل واإلميان يف القول بألوهية األئمة: إما على أهنم بشر على اتصفوا بصفات األلوهية، أصل القول به عند  - 246

، وذكر 242صولقد حرق علي بالنار من ذهب فيه إىل ذلك، ابن خلدون املقدمة،  -صلوات اهلل عليه-أن اإلله حل يف ذاته البشرية وهو قول النصارى يف عيسى
، مث انتقل هذا القول حماكاة إىل مذهب من الصوفية 402طائفة بامسه يقولون باحللول وجاء اإلمساعيلية منه يّدعون ألوهية اإلمام بنوع من احللول، املصدر نفسه، ص
وا فيها اإلمامية والرافضة لقوهلم بألوهية األئمة وحلول اإلله املتكلمني يف الكشف ويف ما وراء احلس وظهر من الكثري منهم القول على اإلطالق باحللول والوحدة فشارك

, أو ، وأهل التصوف الذين وضعوا دعائم نظرية االحتاد والفناء اليت تعد غاية الوصول إىل اهلل، وأظهروا هذا القول "إما مبعىن احللول فيها402فيهم، املصدر نفسه، ص
م[، والبسطامي 254هـ/240م[، وذي النون املصري ]252هـ/242تفصيال" يف القرن الثالث اهلجري احملاسيب ]مبعىن أنه هو عينها وليس هناك غريه مجلة وال 

مذكور إبراهيم: يف م[ ليقول حبلول الاّلهوت يف الناسوت, وقوله أنا احلق، 920هـ/109، مث يأيت بعدهم احلاّلج ]202م[, املصدر نفسه، ص271هـ/220]
م[، 0090هـ/522، مّث ويأيت القرن السادس والسابع "بالسهروردي املقتول]29, ص2ج م،0922بيقه، دار املعارف، القاهرة، سنة منهج وتط الفلسفة اإلسالمية

، وللمزيد 100, ص0م[ القائل بالوحدة املطلقة"، حنا الفاخوري: تاريخ الفلسفة العربية, ج229هـ 222م[، مث ابن سبعني]0240هـ/212وحمي الدين بن عريب]
، 2م، ج0925، 4، وفليب حيت وآخرون: تاريخ العرب مطول، دار الكشاف، ط209، وابن خلدون: املقدمة، ص100-109املصدر نفسه، صانظر 
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جهة ثالثة ارتكب أهل التصوف جناية يف حق التعليم مبا فيهم الغزايل، سواء كان ذلك عن قصد أو عن غري ومن 
 . 248قصد )حينما زعموا هلم أن املعرفة ال تكتسب باجلهد والبحث واملالحظة والتجارب؛ بل هي نوع من املعجزات(

وضع منهج علمي وتعليمي قائمًا  على قواعد  ولكي يوضع حد ملثل هذه االحنرافات و املزالق اخلطرية؛ البد من 
سليمة وطرق صحيحة للعلم واملعرفة، مّث قادرًا على إخراج وإقصاء الطرق غري العلمية املوصلة إىل تلك النتائج الوخيمة، 

عني  وبذلك فقط يتم وضع حد للتالعب بعقول األجيال ألغراض أحيانًا تربوية حسنة، وأحيانًا أخرى سياسية خبيثة، وهذا
ما قصد إليه ابن تومرت، عندما وضع منهج علمي وتعليمي متميز، كان مبثابة ثورة  على كل املناهج القائمة يف عصره، 
وخاصة املنهج الكشفي، فكان الغزايل جزء مقصود، ومل تشفع له أستاذيته له، ألن اخلطأ جسيم وخطري، فأعلن أن للعلم 

 لغزايل .طرق فقط ال أثر فيها ملا ادعاه ا 5ثالث
 وأدوات المعرفة عند المتكلمين  طرق العلم  د/

إنقاص واحد  ، كلها صحيحة وموصلة يف جماهلا إىل علم يقيين غري ظين، ال اجوز249جعلوا للعلم واملعرفة طرقا ثالثة
ات )فكان مما سأهلم منها وال الزيادة عليها، وال حىت اخللط بينها، وكانت له مناظرة يف هذه املسألة مع فقهاء املرابطني بأغم

أن قال هلم: طرق العلم هل هي منحصرة أم ال ؟ فأجاب مقدمهم ...أن قال: نعم منحصرة يف الكتاب والسّنة  -رضه-عنه
واملعاين اليت نبهت عليها، فقال اإلمام املهدي: إمنا سئلت عن طرق العلم هل هي منحصرة أم ال، فلم تذكر إالّ واحداً منها، 

 .250ن يكون مطابقاً للسؤال، فلم يفهم عنه وعجز عن اجلواب...(ومن شرط اجلواب أ
وهذا ما يؤكد الصراع حول طرق العلم واملعرفة، وقد جتلى لنا هنا يف هذه املناظرة؛ مع فريق من علماء املرابطني ال 

 عندهم فيما أتى من هذا يعرفون وال يعرتفون إاّل بطريق واحد للعلم واملعرفة وهو الوحي وما نبه عليه فقط، فاحنصر بالتايل
 الطريق فقط، مبعىن الكتاب وهو القرآن والسنة، واملعاين اليت نبهت عليها مبعىن الفقه أو القياس أو ما أخذ من طريقه .

احلس هي:) 251فحصر العلم يف طريق واحد قصور كبري عما سواه؛ فأخذ يبني طرق العلم وحصرها يف طرق ثالث
َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ  ٭ذي اعتمده لتحديد هذه الطرق الثالثة، هو قوله تعاىل:والدليل ال، 252(والعقل والسمع

 فهذه قسمة منحصرة فيما يسأل عنه مما شاهده، ويعلق بقوله: )253٭ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُْوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل 
 . 254(أو أدركه بعقله، فكل علم داخل فيها وعنها يكونببصره، أو مسعه بسمعه، 
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ويضيف البعض دلياًل آخر، هو قوله تعاىل: وهذا الدليل النقلي استدل به كذلك الفقهاء واملتكلمني وغريهم، 
ِإنَـَّها اَل تـَْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب أَفـََلْم َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فـََتُكوَن هَلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن هِبَا أَْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا فَ ٭

 .255٭الَّيِت يف الصُُّدورِ 
أما ابن خلدون فجعل كل معرفة يكتسبها اإلنسان حاصلة من تلك الطرق وحمصلة بتلك الوسائل واستدل بنص 

الفكر، قال تعاىل: يف االمتنان  آخر )ما حصل له بعد ذلك فهو مبا جعل اهلل له من مدارك احلس واألفئدة اليت هي
 .257٭َوَجَعَل َلُكْم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة قَِلياًل َما َتْشُكُرونَ  ٭:256علينا

فهذه الّنصوص وغريها )تبني أّن يف اإلنسان قوى مدركة لألشياء، وأّن من هذه القوى السمع والبصر والقلب أي 
املسموعات من   مجيع املبصرات، والسمع هو ما يسمع به مجيع هبفالبصر هو ما يدرك ، وهذا ما أكده بقوله: )258العقل(

 .260(والفؤاد والقلب واحد 259٭ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلٌب  ٭، قال تعاىل: الشرع وغريه، والفؤاد راجع إىل القلب
لكل استخدامها وهكذا حيصر للعلم ثالث طرق وهي وسائل التعلم منحت لكل الناس بالتساوي، واجب على ا 

واستغالهلا وتشغيلها لتحصيل العلم واملعرفة، وهكذا اجعل التعليم مبين على جمهود فردي مطلوب من كل شخص تقدمي 
هي األخرى أو  261األسباب واستغالل هذه الوسائل، وكان العلم واملعرفة )اإلنسانية تعتمد على هذه القوى، أي أهّنا كسبية(

 لفئة خاصة من الناس متصوفة أو غريهم. مكتسبة وليست معجزة حمتكرة 
وهذه الوسائل واآلالت هي دائمًا نفسها اليت يستخدمها اإلنسان يف حتصيل معارفه، وتنتقل معه عرب أحواله  

وباختالف أطواره )وسر هذا أن تعلم أن النفس اإلنسانية هي تنشأ بالبدن ومبداركه، فإذا فارقت البدن بنوم أو موت أو صار 
حالة الوحي من املدارك البشرية إىل املدارك امللكية فقد صحبت ما كان معها من املدارك البشرية جمردة عن اجلوارح الّنيب 

، وإمنا تزداد قوة اإلدراك هبا أو تضعف 262فيدرك هبا يف ذلك الطور أي شيء شاء منها أرفع من إدراكها وهي يف  اجلسد(
طور، فعند الوحي مثاًل يزيد اهلل يف قوة السمع عند الّنيب فيسمع الوحي هو حبسب حال اإلنسان عند االنتقال من طور إىل 

 .263وحده دون سواه، ويزيد يف قوة بصره فريى امللك وال يراه غريه
وهكذا جاء ابن تومرت بنظرية متكاملة وسط بني نظرية الفالسفة واملتكلمني، اعرتف فيها باحلس طريقا للمعرفة  

كما اعرتف بالعقل كذلك طريقا صحيحا يف جماله ومل ينتقص من قدره كما فعل الغزايل، ومل   صحيحا عكس شيخه العزايل،
يطلق له العنان ليكون حاكما على نصوص الشريعة كما فعل الفالسفة، وأقصى متاما طريق املتصوفة الذي اعتمده الغزايل 

 من الطرق الصحيحة للمعرفة، وفصل كل طريق كما يلي:  
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طلق يف حتديد املعرفة احلسية من املوجودات، فيقسم اجملسمات من ناحية اإلحساس إىل قسمني )مجاد : ينا/طريق الحس
،  واجعل اإلدراك احلسي ثالثة 264وحيوان:فاحليوان هو الدارك احلساس، واجلماد هو الذي ال يتأتى منه اإلحساس واإلدراك(

ن هذا اجعل ابن حزم املعرفة احلسية أول ما حيصل للطفل ، وقريبا م265 أقسام )متصل ومنفصل وما اجده االنسان يف نفسه(
منذ التميز ويعطي نفس األمثلة اليت نقلها ابن تومرت )فأول ما حيدث هلا من التمييز الذي ينفرد به الناطق من احليوان، فهم 

 .266ما أدركت حبواسها اخلمس(
، وميثل ابن حزم للملموسات )احلار 267 (: ويقسمه إىل قسمني ) فاملتصل كامللموسات واملذوقاتالحس المتصل-1

، وهو عند الغزايل ما  أمكن لالنسان التعرف 269، واملذوقات )كالفرق بني احللو واحلامض واملر واملاحل(268والبارد والدافئ(
وهي عليه عند استعماله احلس سواء كان باللمس )كمعرفة كون النار حمرقة، فيؤدي به ذلك إىل اجتناهبا والفرار من أملها، 

أول حس خيلق للحيوان، فلو كان ال حيس أصال فهو ليس حبيوان، أو عن طريق حاسة الذوق، حيث بواسطتها يتعرف 
، وحيدد إخوان الصفا هلذه األخرية مدركات بالذات )واليت للذائقة 270غلىالغذاء املالئم واملوافق له من غري املوافق واملخالف(

 .271الطعوم(
، أما ابن حزم فيعطي أمثلة مفصلة 272ثالثة أقسام:)املسموعات واألشخاص واأللوان( : ويقسمه إىلالحس المنفصل-2

للمسموعات )كالفرق بني الصوت احلاد والغليظ والرقيق واملطرب واملفزع، أما املدركات من األلوان فمثل هلا مجلة دون 
مدركات السمع والبصر )خلق السمع ، قال الغزايل يف 273تفصيل )كعلمنا أن االمحر خمالف لألخضر ولألصفر والألبيض(

، فمهمة 274حىت تدرك به األصوات من وراء اجلدران واحلجب عند جريان احلركات، ألنك ال تدرك بالبصر إال شيئا حاضرا(
السمع النفوذ إىل ما وراء احلواجز واخرتاقها، أما البصر فاستعماله )لتدرك ما بعد عنك وتدرك جهته فتقصد تلك اجلهة 

 .275بعينها(
أما إخوان الصفا فقد جعلوا )لكل حاسة مدركات بالذات ومدركات بالعرض، وهي ال ختطئه يف مدركاهتا اليت هلا 
بالذات، وإمنا يدخل عليها اخلطأ والزلل يف املدراكات اليت هلا بالعرض، مثال ذلك البصر، فإنه له من املدركات بالذات 

أما األلوان واألشكال واألوضاع واألبعاد واحلركات، فهي تدركها بتوسط األنوار والظلمة، وال ختطئها يف مجيع األوقات، 
 .276النور، وهنا يدخل عليها اخلطأ والزلل(
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أما ابن رشد فيجعل لنإدراك البصري شروطا أخرى فيقول: )وأما إدراك البصر فظاهر من أمره أن من شرطه أن 
ة، ولذلك ليس تتأتى الرؤية بأي وضع اتفق أن يكون البصر يكون املرئي منه يف جهة، وال يف جهة فقط بل يف جهة خمصوص

من املرئي، بل بأوضاع حمدودة وشروط حمدودة أيضا، وهي على ثالثة أشياء:حضور الضوء، واجلسم الشفاف املتوسط بني 
وات ، فلو كان وجود الشيء فقط كفيل برؤيته )لوجب أن تبصر األص277البصر واملبصر، وكون املبصر ذا ألوان ضرورة(

وسائر احملسوسات اخلمس، فكان يكون البصر والسمع وسائر احلواس اخلمس حاسة واحدة، وهذه كلها خالف ما 
، ولذلك يقسم املعلومات من جهة البصر إىل قسمني)ما شاهدناه وما مل نشاهده، فالذي شاهدناه على ضربني 278يعقل(

،  279نشاهده على ضربني ما أدركناه بالعقل وما أدركناه بالسمع( ما أدركناه عند االتصال وما أدركناه عند االنفصال، وما مل
كما جعل األشخاص أو األجسام واأللوان من مدركات البصر، إال أنه مل ينتبه إىل الشرط الثالث الذي وضعه الفالسفة، وال 

 ميكن أن يتحقق إدراك للبصر إال به وهو حضور الضوء.
ذي يدرك به مجيع العلوم اليت هي من صنف املسموعات )من الشرع أما السمع عند ابن تومرت فهو الطريق ال 

، أو نقال عنه 281، سواء كان وحيا كما هو احلال عند النيب صلى اهلل عليه وسلم )والسمع على ضربني وحي ولغة(280وغريه(
يقصد هبا العلوم النقلية و  282أو عن غريه كما هو احلال عند غري األنبياء )والسمع على ثالثة أقسام الكتاب والسنة واإلمجاع(

 كلها.
، فهذه أمور اجدها 283: وقد عرب عنه بقوله )والذي اجده يف نفسه كاجلوع والعطش والفرح وغري ذلك(الحس الداخلي-3

 اإلنسان يف نفسه وحيس هبا إحساسا داخليا.
س والعقل إىل ثالثة أقسام: )احل من ناحية طرق إدراكهابن تومرت فيقسم العلم ومن هذا املبدأ ينطلق 

وما  285، مبعىن العلوم احلسية اليت جعلها ثالثة أقسام )ما أدركناه عند االتصال، وما أدركناه عند االنفصال(284والسمع(
 .286اجده اإلنسان يف نفسه

: اجعل ابن تومرت للعقل مكانة خاصة إذ هو مناط التكليف، إذ يسقط التكليف على فاقده لذلك جعل اا/طريق العقل
، ومن 288فالطفل عنده )كالبهيمة ال تكليف عليه، إذ ال متييز عنده( 287ن خيرج اإلنسان )من حيز الطفولية(من شروطه : أ

، وحىت وإن خرج من حيز الطفولية 289ال مييز فهو )خلو من العلم باجلملة معدود من احليوانات الحق مببدئه يف التكوين(
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العلوم العقلية جعلها ل طريقني لألدراك ال ثالث هلما، ففال تكليف عليه، وحيدد للعق 290وكان فاقدا لعقله كاجملنون
أما ابن حزم فلم يذكر القياس ضمن طرق العقل أو النقل ، 291قسمني:)ما أدركناه بدالالت األفعال، وما أدركناه بالقياس(

 متاشيا مع تطرف مذهبه يف نفي القياس، ولذلك قال يف طرق العلم احلسية والعقلية)فهذه إدراكات احلواس
، متحاشيا ذكر القياس 292حملسوساهتا...واإلدراك السادس علمها بالبديهيات، فمن ذلك علمها بأن اجلزء أقل من الكل(

 الذي ينكر على فقهاء املذاهب استعماله كمصدر لألحكام
من  ، ويبني هذا الطريق انطالقا293: ما يدركه العقل بدالالت األفعال )كداللة الفعل على الفاعل(الطريق األول-1

، وهذه الضرورة عرب عنها ابن حزم )بالبديهيات، 294الضرورة العقلية وهي )ما ال يتطرق إليه الشك وال ميكن للعاقل دفعه(
، وهي حتصل للطفل منذ التمييز فيعلم )بأنه ال يكون فعل إال من فاعل، فإنه 295فمن ذلك علمه بأن اجلزء أقل من الكل(
، ويقسم ابن تومرت هذه الضرورة إىل ثالثة 296نع البتة بأنه انعمل بدون عامل(إذا رأى شيئا قال من عمل هذا؟ وال يق

أقسام: الواجب واجلائز واملستحيل، )فالواجب ما ال بد من كونه كافتقار الفعل إىل الفاعل، واجلائز ما ميكن أن يكون وميكن 
الضرورة مستقلة يف نفوس العقالء بأمجعهم،  أن اليكون كنزول املطر، واملستحيل مال ميكن كونه كاجلمع بني الضدين، وهذه

لوم ويدرج ضمن القسم األول من الع،  297استقر يف نفوسهم أن الفعل البد له من فاعل، وأن الفاعل ليس يف وجوده شك(
، وهذه الضرورة عنده عن طريقها تتم 298العقلية العلوم اإلهلية كلها )فثبت هبذا أن الباري سبحانه يعلم بضرورة العقل(

عرفة العلوم اإلهلية كلها، فال طريق صحيح عنده هلذه املعرفة إال طريق الضرورة،  بينما حيدد ابن رشد إلدراك العلوم اإلهلية م
، ويقصد بالربهانية طريق 299طرق التصديق املوجودة للناس ثالثا: الربهانية واجلدلية واخلطابية() أكثر من طريق فيقول:

لمني، واخلطابية هي األدلة الشرعية، فقد يسر الشارع يف نظره طريق معرفته على الناس، وملا  الفالسفة، واجلدلية طريق املتك
باعتبار أن الشرع جاء لكل الناس وملا كان الناس متفاوتني درجات، فجعل كان الطريقني األخريين هم األيسر على الناس )

ودعاهم إىل التصديق بتلك األمثال، إذ كانت تلك  لدرجتني من منهم أدلة خاصة هبم :بأن ضرب هلم أمثاهلا وأشباهها،
األمثال ميكن أن يقع التصديق هبا باألدلة املشرتكة للجميع، أعين اجلدلية واخلطابية، وهذا هو السبب يف أن انقسم الشرع إىل 

جلي إال ألهل ظاهر وباطن فإن الظاهر هو تلك األمثال املضروبة لتلك املعاين، والباطن هو تلك املعاين اليت ال تن
 .300(الربهان
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:لنإدراك العقلي هو القياس )فاملدرك بالعقل على ضربني ما أدركناه بدالالت األفعال، وما أدركناه الطريق الثاني-2
 302والذي يقسمه إىل قسمني)أما القياس فهو على ضربني عقلي وشرعي( 301بالقياس(

وضرب أمثلة لقياس احلقيقة  303يقة وقياس اجلنس(: وقسم القياس العقلي إىل قسمني )قياس احلقالقياس العقلي-
، كما 304)كاجلوهرين ما وجب ألحدُها وجب لآلخر، وكالبياضني، والسوادين، مما تساوت مما تساوت معانيهما وحدودُها(

أعطى أمثلة لقياس اجلنس )فكتساوي مجيع املخلوقات يف احلدوث، وهذه املساواة يف األحكام العامة دون اخلاصة، ومعىن 
 305ذلك أن مساواهتما يف احلدوث، وهو عام فيها وإن اختلفت خواصها(

: وهو القسم الثاين من أقسام القياس واجعله أيضا على قسمني )تنبيه باألدّن على األعلى، وتنبيه على القياس الشرعي-
 306املعىن اجلامع بني الغريين املتساويني يف املعىن(

فمعلوم على القطع أن غري التأفيف مما هو  307٭َفاَل تـَُقْل هَلَُما ُأفٍّ  ٭قوله تعاىل: ومثاله  :التنبيه باألدنى على األعلى/٭
، وهبذا املثال يتضح الفارق بني مذهب ابن تومرت الذي 308أكثر من التأفيف حمرم ممنوع، وبيان ذلك من اللفظ بال شك

ذي ينفي استعمال القياس يف جمال الشريعة حيد من التوسع يف استعمال القياس ويضبطه يف إطار فهم الّنص، وابن حزم ال
هنائياً؛ وهذا ما أوقعه يف هتافت واضح يف هذا الّنص بالذات، حني جعل احلرمة مقصورة على ما نّص عليه الّلفظ فقط، أي 

ع مذهبه الذي يشري إليه الّنص وهو حترمي ما هو أكثر من التأفف؛ متاشيًا م 309" حترمي التأفف "ومنع تعدي احلكم إىل املعىن
 يف الوقوف على الّنص.

يف املباحث  ال يعتربه األصوليون كذلك، بل يدرجونه يف باب أصول الفقهالذي يعده ابن تومرت قياساً،  وهذا
 .310اللغوية، ويف باب دالالت األلفاظ، وال يعد عندهم قياساً 

فعلم  311»ال مينع أحدكم فضل املاء« :-صلى اهلل عليه وسلم- : ومثاله قولهالتنبيه على المعنى الجامع بين الغيرين/٭
، وضرب 312فيدخل فيه كل ما حيي النفس من غري املاء إذ املعىن مطرد فيما نبه عليه ،حياء النفوسإساة و واامل ببذلك وجو 

"وقد سئل عن شراب البتع: )كل مسكر  -صلى اهلل عليه وسلم-مثاال آخر لتأكيد هذا املعىن، فقال: وكذلك جوابه
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كر متماثل، فكل ما وجد فيه السكر؛ فهو داخل يف اللفظ؛ وإن اختلفت أجناسه وصوره، لكن املعىن الذي ، فالس313حرام(
 .314هو السكر هو اجلامع هلا"

قد يظن البعض أنه قد أثبت قياس العلة كما هو عند األصوليني، وكما استعمله أصحاب املذاهب، وقالوا و 
رون األمثال باألمثال بإمجاع منهم وتسليم ظمنهما، وينا هاباألشباه باألشباستعماله عند الصحابة، الذين كانوا )يقيسون 

ة فقاسوها مبا بتمل ترد يف النصوص الثا -صلوات اهلل وسالمه عليه-من الواقعات بعده  فإن كثرياً  بعضهم لبعض يف ذلك،
حىت يغلب على الظن  ، أو املثلنيبشروط يف ذلك اإلحلاق تصحيح تلك املساواة بني الشبيهني ،ثبت، وأحلقوها مبا نص عليه

 .315 أن حكم اهلل تعاىل فيها واحد، وصار ذلك دليالً شرعياً بإمجاعهم عليه وهو القياس وهو رابع األدلة(
بن تومرت ملا بني الفرق بينه وبني قياس املعىن عنده، فهذا األخري قد ثبت اوال شك أن هذا القياس هو الذي انتقده 

أمارة فيه؛ جعلها الشارع دليل على حكمه، وقد كان ذلك موضوع مناظرة بني فقهاء املرابطني  وظهرت نص الشرع عليه،
واملهدي بأغمات، حيث قالوا له )جعلت الظن أصال للضالل وجل أحكام الشريعة ثبتت بالظن، منها الشهادة فإهنا مظنونة 

م من معقول النص، بأن كان للنص علة مصرح هبا قياسهم، املسمى قياس العلة: فهو )أخذ احلكأما ، 316واحلكم هبا ثابت(
فيكون احلكم الصادر على الواقعة اجلديدة ،  317أو مستنبطة، وحمل احلادثة مما يوجد فيه تلك العلة؛ والنص ال يشمله(

والعقل ، الذي أصدر حكمه على هذه الواقعة بعينها وأحلقها بشبهها، بناًء على ما غلب على ظن العقل، مصدره العقل
 .318يس له يف احلضر واإلباحة جمالل

حات، ومزقوا الشرع كل اوانتهى األمر بأصحاب هذا القياس حىت )قاسوا بني املتناقضات، كاحملرمات على املب
صاروا يقدمون القياس على النص )وعارضوا األخبار وتركوها جانبا، وهذا ال اجوز  حىتأبعد من ذلك، و بل  319ممزق(
ال متضاربة يف املسألة الواحدة أقواال شىت، يف املذهب الواحد فما بالك بني خمتلف املذاهب، ، وجعلوا الشرع أقوا320بوجه(

ويرد على ذلك حتت عنوان الفصل الثالث عشر يف استحالة ثبوت أصل واحد لفرعني متناقضني، ويقرر بقوله )أن هذه 
، فجعلوا هذه 321تحقق هلا قالوا: كل جمتهد مصيبالقاعدة كثرية االلتباس، وعنها زل كثري من الناس، وباجلهل هبا وعدم ال

املقالة ُسلما هلدم الشريعة وإسناد األحكام غري مسندها، وعكس احلقائق عن موضوعها، وصريوا احلالل حراما، واحلرام 
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كل ف، 322حالال، وجعلوا الشرع متناقضا، واتبعوا قولة كل قائل؛ وإن تناقضت، واعتقدوا احلق يف اجملتهدات وإن تعارضت(
قياس اجب أن يكون متضمنا يف اخلرب ومتفرعا عنه، وإال كان باطال، و)ال يثبت حكم يف الشريعة بالظن، وال يثبت إال 

 .323بالعلم، والتماس املعاين بالتخمني من غري حتقيق وال التفات إىل األصول اليت تبىن عليها؛ يزل عن منهاج احلق(
بل وأكثر من ذلك أن يف نقده )العلة الفقهية هبذا  ،ر وشاذا عنهميكون خمالفا للجمهو  ،لقياس العلة هبإبطال 

بن حزم، ويوافقه يف ا بن تومرت مع شيخ الظاهريةايف هذه النقطة بالذات يلتقي ، و 324الشكل ينسف القياس الفقهي متاما(
وعه األيديولوجي الذي اشتكى قياس العلة وإبطاله، ولذلك اعتربه البعض تلميذا البن حزم؛ وباعثا لظاهريته وحمققا ملشر  رفض

 .مثله مثل باقي املذاهب 325من عدم وجود )سلطة الدولة اليت تقره إىل دعوة للتغيري والتجديد(
تفاق يف ابن تومرت يعد تسرعا، ألنه يفتقد إىل األدلة احلقيقية اليت ال ترتك جماال للشك، فاعتماد وجود الكن اجلزم بظاهرية 

بن حزم على امع  هوذلك أنه على الرغم من اتفاق ،احلكم كدليل؛ غري كاف للجزم مبثل هذا   ملنياجزئية أو أكثر بني الع
بن حزم أصال، اينكرها  -اليت سبق ذكرها -رفض قياس العلة وإبطاله من جهة، جنده من جهة أخرى يثبت أنواع من القياس

ي، ألن أمر اهلل عند التنازع بالرد إىل كتابه وإىل رسوله بالرأ بل ينفي كل أنواع القياس )وال حيل القول بالقياس يف الدين، وال
فقد خالف أمر اهلل تعاىل املتعلق  فمن رد إىل قياس وإىل تعليل يدعيه أو إىل رأي، قد صح، -صلى اهلل عليه وسلم-

ر كثرية وأساسية من )عناص عرتاف بوجودولكن هذا ال مينعنا من اال، 326ورد إىل غري من أمر اهلل تعاىل بالرد إليه( باإلميان،
 . بن تومرتا يف مذهب 327 بن حزم(اظاهرية 

: نواهناع 328كتابه  منرسالة  يفلعقل يف جمال الشريعة دور احدد : لكنه من جهة أخرى ااا/دور العقل في مجال الشرع
طعنوا فيه أصاًل،  من حّكموا العقل بإطالق، وبني من بني اختار مذهبا وسطاً قد و ، ال تثبت بالعقل الدليل على أن الشريعة

طعناً  ليست على سنن العقل جارية، افيها وأهنّ  ،أن الشريعة ال حكمة) ذهبوا إىلهؤالء وهؤالء: إّن الذين فيقول يف حق 
هتم إليه، دتنباط من عقوهلم وحتسني األشياء على ما أسالدين وجهاًل حبكمة اهلل تعاىل، وذهب آخرون إىل اال منهم يف
 .329 وذلك كله فاسد(، عدواًل منهم عن احلق ،رعسة يف الشيوجعلوا أق

فهو ال يطلق العنان للعقل حىت يكون حاكمًا على الشرع أو مشرعاً، وال ينفيه هنائيًا بل يعتربه مسايرًا للحكمة 
 ما، وهو 330، وهو ما ذهب إليه الغزايل يف قوله: )اعلم أّن العقل لن يهتدي إاّل بالشرع، والشرع مل يتبني إاّل بالعقل(الشرعية

 .331"موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول"بن تيمية يف كتابه اقرره 
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قالب نالشرع وال يناقضه، ذلك أنه )لو جاز ورود الشرع بنقيض العقل للزم منه ا  معىفانتي ال ه؛فالعقل يف مذهب
فما أدت إليه  ؛وهو حمال ،نيدحىت ينتهي األمر إىل اجتماع الض…احلقائق، بأن ينقلب الواجب جائزًا واجلائز مستحيالً 

، واألمر الذي يؤكد عليه وبشدة، هو أن العقل ال يثبت الشرع، وهو عني ما دافع عنه، وكافح من أجله ابن حزم، 332حمال(
وعمل على إثباته كأصل من أصول أهل الظاهر، ال يقوم هلم مذهب إاّل به: )ليس من الشرائع العملية شيء يوجبه العقل، 

فيكمن دور العقل يف الشرع عند ابن تزمرت؛ يف حتديد املعىن الذي  333منه العقل، بل كلها من باب املمكن( وال شيء  مينع
نبه عليه الشرع بغري زيادة وال نقصان، لذلك اعترب القياس الشرعي أمارة إذا ظهرت ثبت عندها احلكم؛ وليس أصاًل للحكم 

 الشرعي، وهو على قسمني ال ثالث هلم.
يسمه ابن تومرت السمع واجعله طريق مستقل بذاته، خيتلف عن احلس والعقل، بينما  :ع أو النقل )السمع(ر ااا/طريق الشا

صنفه الفالسفة ضمن طرق العقل، وجعلة الغزايل واملتصوفة من طرق الكشف، فرفع ابن تومرت من شأن الوحي وجعله 
، ألن السمع هو وسيلة إدراكه الوحيدة، جاء يف صحيح طريقا مستقال وأطلق عليه اسم احلاسة اليت يدرك هبا ومساه السمع

البخاري عن عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها، أن احلارث بن هشام رضي اهلل عنه سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا 
ُه َعَليَّ َأْحَيانًا يَْأتِييِن ِمْثَل َصلْ  رسول اهلل كيف يأيك الوحي؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: َصَلِة اجلََْرِس َوُهَو َأَشدُّ

، فمهما اختلفت حاالت 334يـَُقولُ فـَيـُْفَصُم َعيني َوَقْد َوَعْيُت َعْنُه َما قَاَل َوَأْحَيانًا يـََتَمثَُّل يل اْلَمَلُك َرُجاًل فـَُيَكليُميِن فََأِعي َما 
السمع، وإن كان أكمله السماع مع الرؤية كما يف  الوحي وهيأته  فكلها ال تقع إال بطريق واحد ومكان واحد هو حاسة

، ويؤكد ابن 335احلالة الثانية )فعندما يعرج إىل املدارك البشرية يأيت على مجيعها وخصوصا األوضح منها، وهو إدراك البصر(
فالفاقد  تومرت على سالمة حاسة السمع إىل حد أنه يسقط التكليف على الفاقد هلذه احلاسة مثلها مثل الفاقد للعقل،

حلاسة السمع عنده يتعذر عليه إدراك اخلطاب وفهمه وهو شرط يف وجوب التكليف، وشروط تأيت الفعل وفهم اخلطاب من 
املكلف هي)أن خيرج من حيز الطفولية، وأن يكون عاقال، وأن تبلغه الدعوة، وأن يدرك اخلطاب، وأن يفهم لغة الرسول، وأن 

، فاألصم قد يبلغ سن التكليف وال يكون جمنونا وتصله الدعوة، لكنه فاقد لوسيلة 336يكون التكليف باملبني ال باجململ(
 .337إدراك اخلطاب )فال تكليف عليه(

                                                                                                                                                                       

ن وخالفه ظاهر الشرع، أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العريب، ، وحنن نقطع قطعا أن كل ما أدى إليه الربها14يضاد احلق، بل يوافقه ويشهد له، ص
ه يف الشرع خمالف بظاهره وهذه القضية ال يشك فيها مسلم وال يرتاب هبا مؤمن، وما أعظم هذا املقصد من اجلمع بني املعقول واملنقول، بل نقول أنه ما من منطوق ب

 الشرع وتصفحت سائر أجزائه، وجد يف ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد، وهلذا أمجع املسلمون على ملا أدى إليه الربهان إال إذا اعترب
 قال مث  15ر نفسه، صأنه ليس اجب أن حتمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها، وال أن خترج كلها من ظاهرها بالتأويل، واختلفوا يف املؤول من غري املؤول، املصد

 24)احلكمة هي صاحبة الشريعة واألخت الرضيعة( ص
، م 0921هـ/0401 ،0ط املهدي بن تومرت حياته وآراؤه وثورته الفكرية واالجتماعية وأثره باملغرب،دار الغرب اإلسالمي،بريوت، :عبد اجمليد النجار -332 
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، ولكنه ال يكون وحيا 338وحي  ولغة(والسمع على ضربني:)ومن جهة ثانية قسم السمع مبعىن الوحي إىل قسمني  
األنبياء سواء كان األخذ من األنبياء مباشرة أو كانت بينه وبني النيب إال يف حالة مساع النيب وحده، أما مساع البشر من غري 

، فاإلمجاع 339)الكتاب والسنة واإلمجاع(واسطة فهو يقصد به النقل، ولذلك قسم السمع من هذه الناحية إىل ثالثة أقسام 
فس احلاسة، ال فرق بينها وبني ليس بوحي لكنه ينقل بالسمع فأطلق عليه التسمية فقط، باإلضافة إىل اللغة اليت تدرك بن

الوحي إال من حيث اجلهة اليت تسمع منها، وال جمال فيها للعقل على اإلطالقة، وهي عنده من العلوم اليت ال سبيل ألحد 
إليها إال بتعلم وتلقني، ولذلك طبق عليها كل قواعد السمع الذي له حالتان ال ثالث هلما إما يكون السماع )مباشرة أو 

، وإن تدخل الواسطة 340فأن كان مباشرة أفادت العلم القطعىي ألن العرب هم الذين وضعوها واصطلحوا عليها( بواسطة،
بني القائل واملستمع فقسم الناقل للغة يف هذه احلالة إىل قسمني مثله مثل ناقل الوحي )فالوحي على ضربني تواتر وآحاد، 

ط النقل املتواتر مثلها مثل الوحي )فما كان تواترا أفاد العلم القطعي، ، ويطبق عليها شرو 341واللغة على ضربني تواتر وآحاد(
   342وما كان آحاد أفاد العمل باألصل املقطوع به(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 املصدر نفسه، نفس الصفحة. - 338

 10، صابن تومرت: أعز ما يطلب - 339

 052املصدر نفسه، ص- 340

 املصدر نفسه، نفس الصفحة- 341

 42املصدر نفسه، ص- 342



 م أقسام العلم وأنواع العلو :رابعا
  أ/ أقسام العلم عند العلماء 

انت حوله اختالفات كثرية؛ منها ما تعلق بتعريفه،  ومنها ما حىت وإن كان العلم معنًا واحدًا يف ذاته؛ إاّل أنّه ك
يتعلق بأقسامه وأنواعه، حيث وجدنا للعلماء واملفكرين مذاهب واجتاهات شىت؛ يف تقسيم العلم وحتديد أنواعه، فقسم من 

شرع إمنا هو يقسم ابن رشد الشرع إىل قسمني )مقصود الو  جهة إىل قدمي وحمدث، ومن جهة متعلقه إىل تصور وتصديق
تعليم العلم والعمل احلق، والعلم احلق هو معرفة اهلل تعاىل وسائر املوجودات على ما هي عليه، وخباصة الشريعة منها، ومعرفة 
السعادة األخروية والشقاء األخروي، والعمل احلق هو امتثال األفعال اليت تفيد السعادة، وجتنب األفعال اليت تفيد الشقاء، 

ه األفعال هي اليت تسمى العلم العملي، وهذه تنقسم إىل قسمني، أحدُها أفعال ظاهرة بدنية، والعلم هبذه هو واملعرفة هبذ
مثل الشكر والصرب وغري ذلك من األخالق اليت دعا إليها الشرع أو هنى  الذي يسمى الفقه، والقسم الثاين أفعال نفسانية

رة...وملا كان مقصود الشرع تعليم العلم احلق والعمل احلق، وكان التعليم عنها والعلم هبذه هو الذي يسمى الزهد وعلوم اآلخ
صنفني: تصورا وتصديقا، وكانت طرق التصديق املوجودة للناس ثالثا: الربهانية واجلدلية واخلطابية، وطرق التصورات اثنتان: 

 إغفال لتنبيه اخلواص، كانت أكثر الطرق إما الشيء نفسه وإما مثاله...وكان مقصود الشارع األول العناية باألكثر من غري
املصرح هبا يف الشريعة هي الطرق املشرتكة لألكثر يف وقوع التصور والتصديق، وهذه الطرق يف الشريعة على أربعة 
أصناف...أن تكون يف التصور والتصديق يقينية مع أهنا خطابية أو جدلية...وهذا الصنف من األقاويل الشرعية ليس له 

اجلاحد له أو املتأول كافر، والصنف الثاين: أن تكون املقدمات مع كوهنا مشهورة يقينية، وتكون النتائج مثاالت تأويل و 
لألمور اليت قصد إنتاجها، وهذا يتطرق إليه التأويل أعين لنتائجه، والثالث عكس هذا، وهو أن تكون النتائج هي األمور اليت 

ورة أو مظنونة من غري أن يعرض هلا أن تكون يقينية، وهذا أيضا ال يتطرق إليه قصد إنتاجها نفسها، وتكون املقدمات مشه
تأويل أعين لنتائجه، وقد يتطرق ملقدماته، والرابع مقدماته مشهورة أو مظنونة من غري أن يعرض هلا أن تكون يقينية، وتكون 

 .343هور إمرارها على ظاهرها(نتائجه مقاالت ملا قصد إنتاجه، وهذه فرض اخلواص فيها التأويل، وفرض اجلم
ومن جهة أخرى يقسم الشرع إىل قسمني باعتبار أن الشرع جاء لكل الناس وملا كان الناس متفاوتني درجات، 
فجعل لدرجتني من منهم أدلة خاصة هبم :بأن ضرب هلم أمثاهلا وأشباهها، ودعاهم إىل التصديق بتلك األمثال، إذ كانت 

صديق هبا باألدلة املشرتكة للجميع، أعين اجلدلية واخلطابية، وهذا هو السبب يف أن انقسم تلك األمثال ميكن أن يقع الت
الشرع إىل ظاهر وباطن فإن الظاهر هو تلك األمثال املضروبة لتلك املعاين، والباطن هو تلك املعاين اليت ال تنجلي إال ألهل 

 .344الربهان
م الشرعية يف عصره، فقد جعل من الشرع قسمني سبقه علماء وهو تقسيم مأخوذ من الواقع، ملا وصلت إليه العلو 

الشريعة لذلك وهو قسم العقائد الذي عرب عنه بالعلم احلق، وقسم األحكام الشرعية، وعرب عنه بالعمل احلق، مث قسمه من 
وهي )، وباطن (رحاملعامالت الشرعية الظاهرة أعمال اجلوا)جهة أخري إىل قسمني متقابلني وفق وجهة نظر الغزايل، ظاهر 

، وسبقه الفالسفة املسلمني واملتكلمني كذلك إىل تقسيمها من جهة (أعمال القلوب وأحواهلا وما ينتج عنها من أخالق
أخرى إىل تصورات وتصديقات، بينما أضاف تقسيمه اخلاص الذي انفرد به لنفسه، وهو جعله طرق التصديق ثالثا: 
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التصورات اثنتان: إما الشيء نفسه وإما مثاله، مث يقرر على ضوئه ما اجب تركه على ما الربهانية واجلدلية واخلطابية، وطرق 
هو عليه من أمور الشرع من دون التعرض لتأويله وهي األصول، وما اجب إمراره على ظاهره لفئة العامة فقط، وما اجب 

ليه تأويل، وما يرتك على ظاهره دون تأويل لفئة تأوليه لفئة اخلاصة فقط وهو املؤول، فيكون الشرع على ثالثة ما ال يتطرق إ
 .فقط، وما يؤول لفئة كذلك فقط

من جهة طرقه إىل ثالثة أقسام: قسم يثبت يف النفس، وقسم يدرك باحلس، وقسم يعلم بالقياس، كما يقسم و  
 .... 345ينقسم من جهة اختالف موضوعاته إىل أقسام كثرية؛ يسمى بعضها علوماً وبعضها صنائع

االختالفات ناجتة طبعًا من تأثر كل عامل أو مفكر، بالتخصص الذي ينتمي إليه، فنجد الفالسفة عند هذه 
ضمنها،  تقسيمهم للعلم، يرفعون من شأن العلوم العقلية واجعلوهنا أصاًل لغريها من العلوم، حىت أهنم يدجمون العلوم الشرعية

وكلها اجمعها اسم جامع هو  346أقسام هي: )اإلهلي والرياضي والطبيعي( فابن سينا والفارايب مثاًل اجعالن العلوم على ثالثة
الفلسفة، أما إخوان الصفا؛ وخبالف سابقيهم، فيجعلون العلوم أجناس ثالثة )الرياضية، ومنها الشرعية الوضعية، والعلوم 

 ، وجعلوا للعلوم الشرعية جنس مستقل بنفسه من خمتلف أجناس العلوم .347الفلسفية(
اء الدين: من متكلمني وفقهاء وحمدثني...اخل ؛ فلهم تقسيماهتم اخلاصة هبم، ويطول اجملال لعرض كل أما علم

...فأما 348آرائهم فاكتفينا بأقرهبم البن تومرت وهو الغزايل، والذي قّسم العلوم من حيث مصدرها إىل )شرعية وغري شرعية
، والعلوم احملمودة عنده هي: )ما يرتبط به مصاحل 349ومباح( العلوم اليت ليست شرعية، فتنقسم إىل: ما هو حممود ومذموم

أمور الدنيا كالطب واحلساب، وهو ينقسم إىل فرض كفاية وفضيلة، ما يعد فرض كفاية فهو كل علم ال يستغين عنه يف 
الوصايا قوام أمور الدنيا كالطب؛ إذ هو ضروري يف حاجة بقاء األبدان، وكاحلساب فإنه ضروري يف املعامالت وقسمة 

واملواريث وغريُها؛ وكذلك أصول الصناعات كالفالحة واحلياكة...وما يعد فضيلة كالتعمق يف دقائق احلساب وحقائق 
 .350الطب(

، وأما املباحة منها فهي: )كالعلم 351أما العلوم املذمومة فهي )كعلم السحر والطلسمات والشعبذة والتلبيسات(
 .352خبار، وما اجري جمراها(باألشعار اليت ال سخف فيها وتواريخ األ

 هذا ما يتعلق بالعلوم غري الشرعية، أما العلوم الشرعية فقسمها من جهتني: 
 من حيث الحكم الشرعي  -1

؛ فجعل ما اجري على اجلوارح من العبادات والعادات، وهو العلم هو فرض كفايةهو فرض عني وما ما قسمها إىل 
ما اجري على القلب من الصفات املهلكات واملنجيات، وهو العلم الباطن أو  الظاهر أو املعاملة وهي فرض العني، مثّ 

 .353املكاشفة؛ وهي فرض الكفاية
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 :  من حيث كونها محمودة أو مذمومة -2
 : وهلا أصول وفروع ومقدمات ومتممات وهي أربعة أضرب: ـ المحمودة

 : الكتاب والسنة واإلمجاع وأثار الصحابة.األصول وهي أربعة -*
 : ما فهم من هذه األصول ال مبوجب ألفاظها؛ بل مبعاين تنبه هلا العقول فاتسع بسببها الفهم. الفروع-*
 : وهي اليت جتري منه جمرى اآلالت كعلم اللغة والنحو...وعلم كتابة اخلط.المقدمات -*
وف، وما يتعلق باملعىن كالتفسري، : يف علم القرآن، وينقسم إىل ما يتعلق بالّلفظ كتعلم القراءات وخمارج احلر المتممات -*

وما يتعلق مبعرفة أحكامه كمعرفة الناسخ واملنسوخ، والعام واخلاص، والنص، وأصول الفقه، والعلم بالرجال وأمسائهم وأنساهبم 
 . 354وأمساء الصحابة وصفاهتم

 .355لعلوم املذمومة(: مثل )أنواع اجملادالت، وإن دقت وغمضت إذا خلت عن إفادة اخلشية، كانت من اـ المذمومة
 

 ب/ أقسام العلم عند المتكلمين المغاربة ]ابن تومرت[
: من ناحية طرقه إىل ثالثة 356أما تلميذ الغزايل، ابن تومرت فيقسم العلم من وجهة نظره اخلاصة من ناحيتني

االتصال، وما أدركناه عند ، مبعىن العلوم احلسية اليت جعلها ثالثة أقسام )ما أدركناه عند 357أقسام: )احلس والعقل والسمع(
، والعلوم العقلية جعلها قسمني:)ما أدركناه بدالالت األفعال، وما أدركناه 359وما اجده اإلنسان يف نفسه 358االنفصال(
 ، ويدرج ضمن القسم األول من العلوم العقلية العلوم اإلهلية كلها. 360بالقياس(

، 361هة السماع املباشر اجعلها على قسمني )وحي  ولغة(أما العلوم النقلية )السمع( فيقسمها من جهتني: من ج  
، فأخرج العلوم املدركة بالقياس من صنف العلوم 362ويقسمها من جهة النقل إىل ثالثة أقسام )الكتاب والسنة واإلمجاع(

 النقلية هنائيا؛ من هذه الناحية.
والعلم مبا  والعلم بالدنيا، م بالدين،)العل أساسية هي:ومن جهة أخرى، قّسم العلوم بصفة عامة إىل ثالثة أقسام 

 التقسيم مبين على فائدة عملية ومبدأ احرتام األولويات، مبعىن أول واجب وما يتبعه. وهذا ،363يتوصل به إليهما(
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واألصل يف علوم الدين الوجوب، فكلها واجبة على املكلف ألهنا أصل العبادة وهبا تعرف وتكتمل ن: الديبعلم ال -1
)العلم باهلل، والعلم بالرسل، والعلم مبا جاء به  حسب قسمته الثالثية دائماً إىل: ه؛وتنقسم علوم الدين عند، هناشروطها وأركا

 ، وهو تقسيماً متميزاً على كل التقسيمات اليت سبقته، واليت حلقته فيما بعد.   364الرسل(
  :العلم باهلل ـ

اهج خمتلفة، فالفالسفة منذ القدمي كانوا اجعلونه من مباحث العقل : هذا القسم من علوم الدين تنازعته منطريق معرفته -*
، بينما 365ويصنفونه ضمن العلوم العقلية ويسمونه باملوارائيات أو باب اإلهليات كما هو احلال عند الفالسفة املسلمني

من علوم املكاشفة وخاصة واجعله أهل التصوف  يدرجه الفقهاء واحملدثني، ضمن العلوم الشرعية اليت ال دخل للعقل فيها،
وتوسط املتكلمون فجعلوه من العلوم  ؛366التوحيد منه )فأما التوحيد فهو األصل، والقول فيه يطول، وهو من علم املكاشفة(

 الشرعية اليت ال تثبت إالّ بأدلة العقل.
باهلل فطريقة  ويتفق من حيث املنهج مع من جعل العلوم اإلهلية تعرف من طريق العقل ال النقل )فأما العلم

، ولكن يتفرد عنهم بكونه اجعل للعقل طريقتني لتحصيل املعرفة ال اجوز اخللط بينهما، وخيتص الطريق األول منها 367العقل(
)طريق دالالت األفعال( بالعلوم اإلهلية، وقد أخطأ يف نظره من استعمل طريق القياس يف املعرفة اإلهلية؛ فخلطوا بذلك بني 

لعقل )ألن القياس إمنا يصح بني املتماثلني وبني املختلفني إذا كان بينهما شبه، والباري سبحانه ليس له مدركني من مدارك ا
، ويرى ابن رشد أن هذا 369(368مثل وال شبه، فإذا ثبت هذا وصّح بطل به التشبيه وبطل به قياس الغائب على الشاهد

ة اليت ال اجوز ألحد فيها اخلطأ وهي )األشياء اليت تفضي النوع من العلوم هو من ضمن ثالثة أنواع أخرى من أصول الشرعي
مجيع أصناف الدالئل إىل معرفتها، فتكون معرفة ذلك الشيء هبذه اجلهة ممكنة للجميع، وهذا مثل اإلقرار باهلل تبارك وتعاىل 

اف الدالئل الثالثة اليت ال وبالنبوات وبالسعادة األخروية والشقاء األخروي، وذلك أن هذه األصول الثالثة تؤدي إليها أصن
يعرى أحد من الناس عن وقوع التصديق له من قبلها بالذي كلفه معرفته، أعين الدالئل اخلطابية واجلدلية والربهانية، فاجلاحد 
  ألمثال هذه األشياء إذا كان من أصول الشرع كافر معاند بلسانه دون قلبه أو بغفلته عن التعرض إىل معرفة دليلها، ألنه إن

كان من أهل الربهان فقد جعل له سبيل إىل التصديق هبا بالربهان، وإن كان من أهل اجلدل فباجلدل، وإن كان من أهل 
يريد بأي  370*أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل ويؤمنوا يب : *أمرت-عليه السالم-املوعظة فباملوعظة، ولذلك قال

 .371(طرق اتفق هلم من طرق اإلميان الثالث
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: اختلفت املذاهب والفرق يف حكم هذا العلم؛ ليس من حيث وجوبه؛ ولكن من حيث أوليته، فذهب فريق إىل حكمه -*
أن العلم باهلل ومعرفته هو أول واجب على اإلطالق، وذهب آخرون إىل أنه مسبوق بواجب قبله وهو النظر يف ذلك العلم 

اجب هو القصد إىل النظر يف العلم باهلل، وإن كان هذا الرأي األخري وليس العلم بالذات، وذهب فريق ثالث إىل أن أول و 
قد اعتمد على وجوب النية يف األعمال، وهو قول غري مسلم به ألن )هذا يقتضي اعتبار النية يف مجيع املأمورات، فإن قيل 

املعرفة، فما كان قبل املعرفة ال ميكن اعتبار  النظر يف معرفة اهلل مأمور به ويستحيل اعتبار النية فيه...ال ميكن اعتبارها إالّ بعد
 .372النية فيه(
وحاول بعض املتكلمني اخلروج من ورطة أول واجب، فجمعوا بني خمتلف اآلراء؛ فوقعوا يف تناقض )اتفق املتكلمون  

من فعلتهم هذه  ، وقد تعجب373على أن أول الواجبات معرفة اهلل تعاىل، أو النظر يف معرفة اهلل أو القصد إىل ذلك النظر(
ويغهم اخلالف سوالعجب كل العجب من عدوهلم يف ذلك عن الطريق وخروجهم عن سبيل التحقيق وت)…فعّلق قائاًل: 

فلما كان أول واجب واحد ال يتعدد، فال اجوز إال  ،374الستحالة انقالب املتحد متعدداً(...اجوز اخلالف فيهال فيما 
و)مجيعها منحصر يف ثالثة أقسام: العلم باهلل والعلم بالرسل  واجب هو العبادة،مذهب واحد وهو ما ذهب إليه من أن أول 

)فقال قوم أول الواجبات ، ويرجع يف نظر ابن رشد سبب اختالفهم يف حتديد أول واجب 375والعلم مبا جاءت به الرسل(
لجميع، اليت دعا الشرع من أبواهبا مجيع النظر وقال قوم اإلميان، أعين من قبل أهنم مل يعرفوا أي الطرق هي الطرق املشرتكة ل

 .376الناس، وظنوا أن ذلك طريق واحد، فأخطأوا مقصد الشرع فضلوا وأضلوا(
َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ٭مثل قوله تعاىل: وجلّ  نطالقًا من آيات كثرية تدعوا إىل التوحيد وعبادة اهلل عزّ وا

العلم باهلل ومعرفته أول  اجعل 378٭َواْعُبُدوا اللََّه َواَل ُتْشرُِكوا بِِه َشْيًئا٭وقوله كذلك:، 377٭ ُه اَل إَِلَه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوين نُوِحي إِلَْيِه أَنَّ 
، فالعبادة واجبة بذاهتا وهي أقسام 379واجب على املكلف من جمموع علوم الدين )إذ ال تصح العبادة إال بعد معرفة املعبود(

هو العلم باهلل سبحانه، إذ ال تصح العبادة إاّل  كلف )فأول واجب منها على املكلفم منها هو أول واجب على املفأول قس
، أو ألّن )العامل إمنا تصح عبادته بعلمه، واجلاهل ال تصح عبادته ألنه 381، ألن العلم هو شرط العمل380بعد معرفة املعبود(

على عدة أقسام، أول قسم منها هو أول فس الوقت؛ جعل العبادة ؛ ويف ن382عمل باجلهل فأجاف العبادة وأفسدها(
عليه والعلم مبا يستحيل  )العلم باهلل على ثالثة أقسام العلم مبا اجب له والعلم مبا اجوز واجب، وهو أيضا على ثالثة أقسام:

فهو على ثالثة أقسام: الوجود ، وكل علم من هذه األقسام منقسم إىل ثالثة أقسام أيضًا )فأما العلم مبا اجب له 383عليه(
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فإن ، هذا  من حيث الرتتيب العقلي، أما من حيث الرتتيب الشرعي؛ فينقلب التوحيد هو األول، 384والوحدانية والكمال(
التوحيد يتقدم الوجود ويصبح أول الواجبات الشرعية، ألن إثبات الوجود للخالق تبارك وتعاىل؛ ال يرتتب عليه حكم شرعياً 

 386٭ َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض لَيَـُقوُلنَّ اللَّهُ  ٭، قال تعاىل:385كلها تعرتف بوجود الباري سبحانه(  )فان العرب
 ولكن الشرع عدهم كفاراً؛ ماداموا ال يوحدونه ويعبدون آهلة أخرى من دونه. 

سبق من العبادة، فال اجوز الدخول يف أي عمل شرعي ولذلك قّدمه ابن تومرت، وجعل وجوبه من الناحية الشرعية أ
)عبادة عملية( حىت ولو كانت الصالة والطهارة مثال؛ من غري معرفة بالتوحيد )باب يف وجوب العلم بالتوحيد؛ وتقدميه على 

حد وال يصح ، وهو عني ما قرره ابن حزم حني قال:)التوحيد أول ما يلزم كل أ387العبادة؛ واعتماد العبادة على املعرفة(
، بينما يرى ابن رشد أن العلم 389، حىت أننا وجدنا ذات األدلة اليت استعملها ابن حزم ينقلها ابن تومرت388اإلسالم إالّ به(

به فعال هو أول واجب، ولكن ليس من طريق واحد بل من مجيع )الطرق املشرتكة للجميع، اليت دعا الشرع من أبواهبا مجيع 
ق به، إذ )طباع الناس متفاضلة يف التصديق، فمنهم من يصدق بالربهان، ومنه من يصدق لنإميان والتصدي 390الناس(

طباعه أكثر من ذلك، ومنهم من يصدق باألقوال اخلطابية كتصديق  باألقاويل اجلدلية تصديق صاحب الربهان؛ إذ ليس يف
صديق من جهة طريق العقل والفلسفة أو يعين بأي طريق اتفق له سواء كان ذلك الت 391صاحب الربهان األقاويل الرباهنية(

طريق املتكلمني أو طريق التصديق املباشر عن طريق الوعظ إذ أن الشرع حسبه خاطب مجيع الناس ِبميع أصناف األدلة 
العقلية أو النقلية أو اخلطابية )وذلك أنه ملا كانت شريعتنا هذه اإلهلية قد دعت الناس من هذه الطرق الثالث عم التصديق 

 .392ا كل إنسان إال من اجحدها عنادا بلسانه، أو مل تتقرر عنده طرق الدعاء فيها إىل اهلل(هب
سبحانه : اجعله ثالثة أقسام: )العلم مبا اجب له، والعلم مبا اجوز عليه، والعلم مبا يستحيل عليه أقسام العلم باهلل -*

ية )أما العقل فعلى ثالثة أقسام: واجب وجائز ، وقد فصل هذا التقسيم مبا يوافق تقسيمه للضرورة العقل393(وتعاىل
 .394ومستحيل(

: ويقابل القسم األول من أقسام الضرورة العقلية، العلم مبا اجب إثباته هلل تعاىل وهو )على ثالثة أقسام: العلم بما يجب له
 .395الوجود والوحدانية والكمال(

)بني الواجب  لضرورة العقلية وهو اجلواز، واجلائز مرتدد: وهو ما يقابل القسم الثاين من أقسام االعلم بما يجوز عليه
يف عقولنا ثالثة أقسام  ومن هنا كان هذا اجلواز الذي  ،396وهو جائز يف حقنا وعند اهلل واجب أو مستحيل( واملستحيل،
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تطيع أن يوجب وقد حصر اجلواز يف اخللق إذ العقل ال يس، 397إعادته بعد إعدامه، و إعدامه بعد وجوده، و إاجاد العامل :هي
هناية، ما عدا القدمي وجبت له له بداية  تعلى اهلل أي فعل من األفعال، كما أن الفناء أيضًا جائز عقاًل، إذ كل من ثبت

 سبحانه إذ مل يثبت له بداية حىت تثبت له هناية.
در على إعادته بعد وأما البعث واإلعادة فهي جائزة وممكنة عقاًل، إذ من أوجد الشيء على غري مثال سابق فهو قا

ُقْل حُيِْييَها  َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن حُيِْي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ  ٭ :قال تعاىلدء، واإلعادة أسهل وأهون من الب ،فنائه
 .398٭ الَِّذي أَنَشَأَها أَوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلي َخْلٍق َعِليمٌ 

املعاكس للواجب  399: وهذا القسم يقابل كذلك ضرورة من ضرورات العقل، وهو املستحيل العقليليهالعلم بما يستحيل ع
)والذي يستحيل  ينايف ما اجب له سبحانه من وجود ووحدانية وكمال يستحيل على الباري تعاىل هو ما العقلي، هلذا فإن ما

 .400عليه ثالثة، التشبيه والشريك والنقائص(
ملنهج بن تومرت العلمي، كان العلم بالرسل حيتل املرتبة الثانية، بعد كمال العلم باهلل، من باب  تبعا :العلم بالرسلـ 

إحلاق الفرع باألصل، فيقول: )ال خيلو هذا السائل عن ما اجب عليه من أن يكون كافرا ، أو موحدا عارفا، فإن كان كافرا 
إن كان مسرتشدا، قيل له: اعلم أن الباري سبحانه قدر يف أزليته و …فال كالم فيها معه حىت يعرف الوحدانية ويثبت الربوبية

وأنه قدر يف أزليته أنه يبعث رسوال إىل قوم من عبيده يف زمن قدره وعلمه، وأنه يظهر …أن يظهر أشياء على ما يشاء
رسالة قبل فكان هذا الرتتيب وتقدمي احلديث على ال، 401…(أحكاما وشرائع على يديه، ويظهر معجزة تدل على صدقه

وذلك ألنه )ال طريق لنا إىل العلم بوجود …الكتب، واملالئكة، واليوم اآلخرب أركان اإلميان األخرى، كاإلميان غريها من
 .402إال بواسطة صدق الرسل(-وما جاء هبا من شرائع وأحكام-املالئكة، وال إىل العلم بصدق الكتب

..وفاعل هذه املعجزات هو األول الذي أحدث كل شيء، ووجدنا هذه وهو ما قرره ابن حزم عند ذكره ملعجزات األنبياء ).
القوى قد أصحبها اهلل تعاىل رجاال يدعون إليه، ويذكرون أنه تعاىل أرسلهم إىل الناس، ويستشهدون به تعاىل فيشهد هلم 

 .403هبذه املعجزات احملدثة منه تعاىل يف حني رغبة هؤالء القوم إليه فيها(
إلثبات صدق الرسول هو املعجزة، وهلذا قال: )يظهر معجزة تدل على  ؛ويبقى الطريق الوحيد :سلطريق العلم بالر  -*

فكل ما جاءت به الرسل من املعجزات اخلارقة للعادة واليت ال سبيل إىل االهتداء إليه دون تعليم )فوجب  ،404صدقه(
اء كل هذا دون معلم، لكن بوحي حققه عنده و هذه بالضرورة والبد؛ أنه البد من إنسان واحد فأكثر علمهم اهلل تعاىل ابتد

 .405صفة النبوة، فإذا البد من نيب أو أنبياء ضرورة(
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أو الضرورة  العقلهو  هبا؛ ومعىن ذلك أن طريق العلم، 406)ضرورة قرائن األحوال( هو مث إن طريق العلم باملعجزة
إلينا، ها وإيصاهلا بل ينحصر دور التواتر يف  نقل ،407هبا( لمألنه )ال جمال للتواتر يف الع ا، كما قرره ابن حزم،وحدهالعقلية 

 .408(هبالعلم ا قل إلينا بالتواتر، ووجودها خالفهلذا يقول: )وأما وجودها فقد ن
أقسام ثالثة،  ية احملببة إليه، فقد جعل احلديث على هذه املسألة يدور حولثالثوحسب قسمته ال: أقسام العلم بالرسل -*

وسيأيت تفصيل ذلك عند احلديث على  ،409ه للرسول، والعلم مبا اجب نفيه، والعلم مبا اجوز عليه(تباإثاجب هي: )العلم مبا 
 مذهبه يف الرسالة والنبوة .

 
 :لالعلم بما جاءت به الرس ـ

 كلها.  ريعةالشأحكام  ذبه تعرف العبادة، ومنه تؤخ ه، ألنهوحيتل هذا القسم مكانة هامة بني أقسام العلم عند: أهميته -*
: هذا القسم من علوم الدين وقع فيه نزاع ليس باليسري، من جهة حق التشريع على اخلصوص هل يستقل طريق إدراكه -*

به السمع وحده، ال اجوز أن يتدخل فيه العقل من قريب وال من بعيد، وهو مذهب الظاهرية )ليس من الشرائع العملية شيء 
كلها من باب املمكن، فإذا قامت الرباهني الضرورية على صحة قول اآلمر هبا، ووجوب يوجبه العقل، وال مينع منه العقل، بل  

، بينما تسمح 410طاعته، وجب قبول كل ما أتى به كائنا ما كان من األعمال؛ ولو أنه قتل أنفسنا، وأبناءنا وآباءنا وأمهاتنا(
، ومييل إىل مذهب أهل الظاهر 411لها باألصول(املذاهب السنية األخرى للعقل بالتدخل يف إطار )إحلاق الفروع من مسائ

فيمنع استعمال طريق غري طريق النقل، وليس للعقل دور يف هذا القسم من العلم هنائيا )وأما احنصار طرق النقل فإهنا 
اك منحصرة يف التواتر واآلحاد وال ثالث بينهما، وال يثبت شيء من الشرع إال هبما، فإن قال قائل، ما مينع أن يكون هن

إىل أو فيقال له: ال خيلوا هذا الطريق من أن يكون راجعا إىل العقل  طريق آخر يعلم الشرع به، ويثبت غري التواتر واآلحاد؟
، مبعىن أنه )حصر التشريع يف شخص 412النقل، فإن قال هو راجع إىل العقل فذلك حمال، إذ العقل ليس له يف الشرع جمال(

 يزيد شيئا عما جاءت به الرسل، أو ينقص شيئا منها.  ، فليس ألحد أن413املرسل بالتبليغ(
: ملا كان طريق إدراكه هو السمع، والسمع له طريقتان يثبت هبما ال ثالث هلما )مباشرة وواسطة، فاملباشرة طريق ثبوته -*

ه عليه، والواسطة: أن على ثالثة أقسام، إما أن يسمع قول الرسول عليه السالم، أو يرى فعله، أو يراه الرسول فعل فعال فيقر 
، فإذا كان النقل مأمونا صح، وإن كان غري 414يكون بينه وبني الرسول غريه، وهي النقل، والنقل على ضربني: تواتر وآحاد(

 .415تواتراً أفاد العلم القطعي، وما كان آحاد أفاد العلم باألصل املقطوع به( )فما كانمأمونا مل يفد علم، وأفاد العمل 
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  لكالم فيها يدور حول ثالثة حماور أساسية وهي:الوحي، والتكليف، واجلزاء على التكليف.: واأقسامه -*
 وأكثر ما ؛لغيوب، وهو جل الكتاباأما اخلرب فهو )ما أخرب به من ؛ ثالثة أقسام: اخلرب واألمر والنهي ه: وهو عنديالوح
كما جاء   ؛الوحي، ولذلك كان حكمها التصديق هباب الأمور الغيب اليت ال سبيل ملعرفتها إ ؛، واملقصود بالغيوب هنا416فيه(

والعلوم الداخلة يف جمال الغيوب هي: خرب ، نقصان، فال دخل للعقل يف هذا اجملال هبا النص الشرعي، بال زيادة وال
الشرعية ...أما األمر والنهي؛ فهما أحكام وجب هبما التكليف، وقد احنصرت األحكام املالئكة، وأحوال القيامة، والصراط

ذا أهنما وحدُها األصل الشرعي الواجب )فاحنصرت األصول كلها يف أمر اهلل وهنيه، وُها على يف األمر والنهي فقط، فثبت هب
، مّث يثبت )أّن أمر اهلل وأمر رسوله واحد، وأّن األمر 417احلقيقة األصلني اللذين هبما تثبت األحكام وعليها يرتتب التكليف(

 .418ب الصحابة أمجعني ومن سلك طريقهم(على الوجوب، وهو مذه
: )قوله وحىت وإن نسب رأيه للصحابة، فهو هنا يوافق أحد أصول املذهب الظاهري، كما قرره ابن حزم يف تفسري

نصوص موجب للوعيد على من قال ال جتب علي موافقة أمره، وموجب أن مجيع ال 419٭ فـَْلَيْحَذْر الَِّذيَن خُيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِهِ ٭تعاىل:
على الوجوب، ومن ادعى تأخري الوجوب مدة ما، فقد أسقط وجوب طاعة اهلل، ووجوب ما أوجب عز وجل من طاعة 

يف تلك املدة، وهذا خالف ألمر اهلل عز وجل، فإذا شهد لدعوى من ادعى بعض ما ذكرنا  -صلى اهلل عليه وسلم-رسوله
قوله ووجب طاعة اهلل تعاىل يف ذلك، وكذلك من شهدت له قرآن أو سنة ثابتة، إما بإمجاع أو نقل صحيح، فقد صّح 

، ويزيد ابن تومرت على ما قرره 420ضرورة احلس ألهنا فعل اهلل تعاىل يف النفوس، وإاّل فهي أقوال مؤدية إىل إبطال اإلسالم(
د افرتى عظيماً؛ فيقول: )فمن رد األمر عن الوجوب إىل غريه من غري دليل وال برهان، فق ابن حزم؛ بلغة أكثر تشدداً 
 .421واحتمل هبتاناً وإمثاً مبيناً...(

وهبذا يتأكد التقاء مذهبه مع الظاهرية، وكان سببا يف التقاء ردود أفعاهلما واحتادُها، فقد وحدها املنهج الفروعي 
 والثاين أعلنت عليه احلرب.   422املالكي بشقيه األندلسي واملغريب، فاألول مزقت كتبه

يف فهو عنده غري األحكام، فإذا كانت األحكام هي اخلطاب الشرعي املتمثل يف األمر والنهي؛ فحقيقة : أما التكلالتكليف
هو مقتضى األمر والنهي؛  التكليف هي أفعال العباد، فالفرق )بني الوحي والتكليف أن الوحي هو األمر والنهي، والتكليف

لنا وتناولنا، واألمر والنهي راجعان إىل اخلطاب الذي هو وهو امتثال األمر واجتناب النهي، فحقيقة التكليف هي أفعا
 . 423بالوحي(
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مّث جعل التكليف ثالثة أقسام أيضًا وهي: )اإلميان والتقوى والورع وهو االحتياط يف الدين...وهو على ضربني: ما 
بينهما فاالحتياط  يقتضي الفعل وما يقتضي الرتك، فالذي يقتضي الفعل على ضربني: حمتوم ومندوب، فإن تردد احلكم

 .424األخذ باحملتوم، وأما ما يقتضي الرتك فعلى ضربني: حترمي وتنزيه؛ فإن تردد احلكم بينهما فاالحتياط األخذ بالتحرمي(
ينتقل مباشرة إىل  اإلميان والتقوى والورع؛ اجعلهوال شك أن هذا الربط بني األحكام والتكاليف وحصر التكاليف يف 

ساده بعدم تطبيق األحكام الشرعية، وبالتايل عدم ظهورها يف سلوك الناس على أرض الواقع واجعل الواقع، ويستدل على ف
من مستلزمات األصل ظهور فروعه واحنصارها،كما أوجب معرفة هذه الفروع )أما تعلق معرفة الفرع مبعرفة األصل، وتعلق 

رفة أحدُها متعلق عقلي وتالزم جلي، ومن ضرورة من عرف معرفة األصل مبعرفة الفرع، والتالزم بينهما يف معرفة مجيعها مبع
 .425األصل أن يعرف الفرع ومن عرف الفرع أن يعرف األصل(

كان مؤمنًا حقا وتقياً   امتثل له؛ وعرف النهي واجتنبه، فقد فعل ما كّلفه الشرع به، وبالتايلف األمر و فكل من عر 
هي الدافع لفعل اجلوارح، واجب أن تتجلى تلك املعاين فيها إذ: )اجلوارح إذا كانت هذه املعاين قلبية فيجب أن تكون ورعاً، و 

 .426تابعة للقلب يف اإلقبال واإلدبار، ال خيفى بطروء عارض ليس له قرار(
وهذا ما يفسر أعمال ابن تومرت وتصرفاته، عرب مراحل دعوته الطويلة، كيف كان شديد الرتكيز على هتذيب سلوك 

أحد األسس الكربى يف دعوته،   427بأحكام الشرع، فكان لذلك األمر باملعروف والنهي عن املنكر الناس وأخالقهم وضبطها
، 428كما كان ال يفرق بني اإلصالح يف جمال العقيدة حيث )أول ما دبّرهم به، أنّه ألف هلم كتاب التوحيد باللسان الرببري(

)لذلك فإن كل مسلم مل يسلك  ًا حىت من بعد وفاته، مث كان هذا منهج املوحدين مجيع429أو يف جمال الشريعة واألخالق
سبيل املوحدين أو يعتمد على مبادئ نظريتهم ال يستطيع تأدية فرائضه كما ينبغي، بل إنّه جمرمًا بسبب اإلشراك والتجسيم 

أكرب وجوباً  أو يعد كافراً، فإن مل يؤمن ويتب اجب تطهريه بالسيف، ومل يزل ابن تومرت حىت كتب أن اجلهاد ضد املسلمني
)جعل القتل يف مثانية عشر صنفاً، كالكذب حىت قيل أنّه  431)كان أكثر تأديبه القتل( ، فقد430من اجلهاد ضد املسيحيني(

 . 432(اهنةدوامل
وواصل املوحدون من بعده على هنجه حىت روي عنهم أهنم كانوا يقتلون كل من وجد خارج املسجد وقت 

مس بإمام واحد، وتكبرية واحدة، ال يتخلف أحد منهم عن الصالة، ألنه كان ، وكلهم )يصلون الصلوات اخل433الصالة
 ، وهبذا كان هو وأتباعه من أكثر الذين مجعوا بني النظرية والتطبيق .434يقتل من يتأخر منهم(
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به الرسل؛  : واجلزاء ال يكون إاّل يف الدار اآلخرة، وذلك أّن املؤمن الذي أدى التكليف الذي جاءتـ الجزاء على التكليف
من إميان وتقوى وورع، فإّن هناك يوماً والبد اجزى فيه املكلفون وقد جعل أنواع اجلزاء على قدر التكليف، فلذلك كان أقسام 

 ، فكل فرد اجازى حسب إميانه وتقواه وورعه، وما عمله.435ثالث عنده وهي: )احلساب والثواب والعقاب(
حده )وكذلك الثواب والعقاب واألحكام وكل ما يوقف على الرسول فليس أما طريق العلم هبذا اجلزاء، فهو الوحي و 

، إذ )الثواب والعقاب، واجلنة والنار وأحكام التكليف، وصحيح املذاهب من فاسدها، 436طريقه التواتر، وإمنا يعلم بالوحي(
 نسبتها إىل قائلها فقط. ، وإمّنا التواتر يفيد يف437فهذه كلها ال يصح فيها العلم بالتواتر إذ ليس طريقها النقل(

وهبذا خيتم احلديث عن علوم الدين؛ متحدثًا عن الطريق الصحيح الذي يدرك به كل علم منها، ومرتبًا هلا ترتيباً 
حسب أولوية كل واجب؛ إذ جعل العلم باهلل الذي ال تصح عبادة إال به أواًل وقبل كل شئ، وبني طريقه وهو العقل، مثّ أتبع 

متفرع عنه وهو العلم بالرسل، وبني أقسامه وأّن املعجزة هي طريق العلم به، وهو يف كل هذا ال خيرج عن ذلك القسم بقسم 
اإلطار العام الذي وضعه شيخه الغزايل يف اإلحياء للعلم، وما اجب على العامل واملتعلم، كما تطرق بعدها مباشرة إىل العلم 

الدين هو ما تفرد به عن غريه من العلماء، إذ املعتاد عند الفقهاء مبا جاءت به الرسل، وهذا القسم األخري من علوم 
، بينما ابن 438واألصوليني أن حيصروا التكليف يف األحكام الشرعية وهي: )الواجب واملندوب واحلرام واملكروه واملندوب(

 كما سبق ورأينا.   تومرت جعل أحكام التكليف هي األوامر والنواهي، وجعل التكليف هو: اإلميان والتقوى والورع
 العلم بالدنيا -2

حيدد للعلم بالدنيا أصغر دائرة يف خمططه، وهذا ناتج عن اجتاهه الدعوى ونظرته الزاهدة لكل مل يتعلق بالدنيا، 
وموقفه هذا جعله زاهدًا حىت يف إعطاء تفاصيل أكثر عن العلم بالدنيا، فاكتفى باحلديث عن أقسام العلم بالدنيا جمملة 

، بل نفر منها وزهد يف متاعها الفاين )أخربنا أن عاقبة نعيمها 439مبنافعها، والعلم مبضارها، والعلم بأسباب املعيشة()العلم 
، وجعل املقصود من معرفة الدنيا؛ 440إىل الزوال، وأخربنا عاقبة عمراهنا إىل اخلراب، أو أخربنا أن عاقبة نعيمها إىل اهلالك(

ٌر ِلَمْن اتَـَّقى٭دل على ذلك بقوله تعاىل: هو الزهد يف متاعها القليل، واست نـَْيا قَِليٌل َواآْلِخرَُة َخيـْ ، ونقل نصا 441٭ُقْل َمَتاُع الدُّ
ُهْم َزْهرََة احْلََياِة ال٭  442حيذر من الرضا هبا والرغبة يف متاعها؛ وقال لنبيه فيها نَـْيَك ِإىَل َما َمتـَّْعَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمنـْ نَيا َواَل مَتُدَّنَّ َعيـْ دُّ

ٌر َوأَبـَْقى  .443٭لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه َورِْزُق َربيَك َخيـْ
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 ما يتوصل به إلى العلم بالدين والدنيا  -3
جعل هذا القسم من العلوم وسيلة يتوصل هبا إىل معرفة العلوم األخرى، كما هو واضح من خالل العنوان الذي  

املعىن فيقول: )وعلوم، هي وسيلة آلية هلذه العلوم، كالعربية واحلساب اختار هلا، ويشتق هلا ابن خلدون امسا قريبا من هذا 
، ويسميها علوم 444وغريُها للشرعيات، كاملنطق للفلسفة، ورمبا كان آلة لعلم الكالم وألصول الفقه على طريقة املتأخرين(

 هلذا االعتبار. 445اآللة
، واليت توسع يف األخذ 446اجب أال به فهو واجب(إذا أخذنا بقاعدة )ما ال يتم الو  :ـ حكم هذا القسم من العلوم

 هبا كثريا، وجدنا أهنا حتتل مرتبة الواجب، ليس من جهتها الذاتية ولكن باعتبار أن معرفة الواجب متوقف عليها.
جعل هذا القسم آخر أقسام العلوم، واقتصر منه على كثرته ؛ على قسمني وُها علم اللغة واحلساب )وأما : أقسامهـ 

، ألن اإلعراب قسم من علوم اللغة وجزء منها، وأفرده 447وصل به إىل العلم هبما فثالثة اللغة واإلعراب واحلساب(ما يت
بالذكر من بني علوم اللغة األخرى من جهة ؛وعلى حساب إُهال أقسام العلوم األخرى من جهة ثانية، ليلفت النظر إىل 

 أُهيته وتوجيه ُهم الطلبة لتحصيله.
ل للغة أُهية كربى، ال باعتبار أهنا لغة التعليم فحسب )ولعله يعكس أيضا ما القاه من صعوبة يف تلقني : اجعاللغة -*

، بل العتبار آخر أهم منه، وهو ثبوت الشريعة اإلسالمية يف حد 448مذهبه للرببر؛ لعدم حذق عاّمتهم للغة العربية وقوانينها(
لسنة، جاءا بلغة العرب )فاللغة هبا جاءت شريعتنا فإذا بطلت اللغة بطلت ذاهتا، ألن األصل الذي تبىن عليه؛ وهو القرآن وا

، كما جعل البعض معرفة الشريعة كلها؛ متوقف على معرفة علوم اللغة )مث النظر يف القرآن واحلديث البد أن 449الشريعة(
 .450بيان وعلم اآلداب(يتقدمه العلوم اللسانية؛ ألنه متوقف عليها وهي أصناف: علم اللغة وعلم النحو وعلم ال

وكما أن املذهب الظاهري يعول كثريا على اللغة؛ بل ويؤكد على أن املعىن املقصود شرعا هو نفسه املعىن املقصود يف 
اللغة؛ ال اجوز تعدية احلكم إىل معىن آخر غري مقصود لغًة، كما ال اجوز صرف اللفظ عن معناه احلقيقي إىل معىن جمازي، أو 

ىن آخر ال يدل عليه ظاهر اللفظ قال ابن حزم يف الوحي )وكل ما فيه من خرب عن نيب...فهو حق على أنه يرمز إىل مع
 .451ظاهره ال رمز يف شيء منه(

وابن تومرت أضاف قواعد لغوية يف مذهبه يلتقي فيها مع مذهب الظاهرية، فهو يكاد يأخذ بأكثر قواعدهم منها؛  
بني النصوص )مث إن األخبار الواردة ال ختلوا من قسمني: إما تكون على ظاهرها كاعتبار الظاهر دليال شرعيا عند الرتجيح 

، 453، ويف األلفاظ كذلك )إذا ورد على ظاهره وال احتمال فيه محل على ظاهره(452ال احتمال فيها؛ فتحمل على ذلك...(
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خر غريه ألن )األلفاظ اللغوية إمنا مبعىن أن اللفظ؛ ال اجوز صرفه عن معناه الذي ووضع له، إذا كان ال يفهم  منه معىن آ
، وأما العدول عن املعىن الذي ووضع له اللفظ والذي يسمى التأويل، البد له 454يفهم منها املعاين اليت وضعها العرب هلا(

 .455من شروط مضبوطة
وب ويتوسع أكثر عندما اجعل من اللغة قاعدة من قواعد وجوب األصل الشرعي )والقواعد اليت ينبين عليها وج

لغة ومنها إثبات األصل الذي هو األمر والنهي سبعة: منها أن يكون التكليف من اهلل سبحانه...، ومنها صحة داللة ال
 .456منها كون املكلف ممن يتأتى منه الفعل وفهم اخلطاب...(الوعد والوعيد و 

لصالة مثال، فقد بطلت مبعىن آخر وحسب القاعدة الثالثة، إذا كانت داللة األمر؛ ال تعين طلب أداء عمل كا
عة كلها، فلم يعد هناك يالصالة ببطالن معىن األمر إذا كان ال يفيد الوجوب، وبالتايل أذى ذلك إىل بطالن أحكام الشر 

واجب وال حرام وال حالل، حسب هذه القاعدة )وأما فائدة صحة اللغة، فألن اللغة هبا يفهم اخلطاب، ولوال اللغة وصحتها 
  .457التكليف( قيقة، فصحة اللغة شرط يف وجوب، وملا ثبتت هلا حملا فهمت الشريعة

كما خيرج من التكليف بالقاعدة اخلامسة ما تضارب من النصوص ومل اجد املكلف له وجه من وجوه الرتجيح، 
كل ما ، كما خيرج هبا كذلك  458والتبس احلكم املقصود منه شرعا )ألن امللتبس ال يفهم وما ال يفهم فال يصح التكليف به(

جاء يف الشرع واكتنفه الغموض ومل يفهمه املكلف )الشرع على ضربني حمكم ومتشابه، فاملتشابه ال يلزم اتباعه وال العمل 
، مث قال بعد تقرير هذه القواعد )فهذه كيفية دالالت األلفاظ على املعاين، واملراد من ترتيبها، أن تبىن عليها دالالت 459به(

 .460إذ الشرع إمنا ثبت باللغة، وإمنا كلفنا مبا نفهم منها( الشرع، وترتتب برتتيبها،
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هذا الصنف من األقاويل الشرعية ليس له ، 52هل اجلدل فضال عن اجلمهور، ابن رشد احلفيد: فصل املقال، صالربهانيون بالطبع والصناعة، أعين صناعة احلكمة، وهذا التأويل ليس يصرح به أل
أعين لنتائجه، والثالث د إنتاجها، وهذا يتطرق إليه التأويل تأويل واجلاحد له أو املتأول كافر، والصنف الثاين: أن تكون املقدمات مع كوهنا مشهورة يقينية، وتكون النتائج مثاالت لألمور اليت قص

نية، وهذا أيضا ال يتطرق إليه تأويل أعين لنتائجه، وقد عكس هذا، وهو أن تكون النتائج هي األمور اليت قصد إنتاجها نفسها، وتكون املقدمات مشهورة أو مظنونة من غري أن يعرض هلا أن تكون يقي
أن يعرض هلا أن تكون يقينية، وتكون نتائجه مقاالت ملا قصد إنتاجه، وهذه فرض اخلواص فيها التأويل، وفرض اجلمهور إمرارها على يتطرق ملقدماته، والرابع مقدماته مشهورة أو مظنونة من غري 

، وهذان النحو من الظاهر إن كان يف أن نضرب له أمثاال، وكان على ظاهره ال يتطرق إليه تأويل تعلم )بالطرق الثالث، مل حنتج  ، أن ال يكون يف األصول اليت55-54ظاهرها، املصدر نفسه، 
يف أبداهنم وخواصهم، وإهنا حيلة، وأنه ال غاية لنإنسان إال  األصول فاملتأول له كافر، مثل من يعتقد أنه ال سعادة أخروية هاهنا وال شقاء، وأنه إمنا قصد هبذا القول أن يسلم الناس بعضهم من بعض

م إياه على ال اجوز تأويله، فإن كان تأويله يف املبادئ فهو كفر، وإن كان فيما بعد املبادئ فهو بدعة...ظاهر اجب على أهل الربهان تأويله، ومحله وجوده احملسوس فقط...هاهنا ظاهر من الشرع
ا إال ملن هو من أهل التأويل وهم الراسخون يف العلم، ، هاهنا تأويالت ال اجب أن يفصح هب42ظاهره كفر، وتأويل أهل الربهان له وإخراجه عن ظاهره كفر يف حقهم أو بدعة، املصدر نفسه، ص

مزية تصديق توجب هلم من اإلميان به ما ال يوجد عند غري أهل ألن االختيار عندنا هو الوقوف على قوله تعال ـ]والراسخون يف العلم[ـ، ألنه إذا مل يكن أهل العلم ال يعلمون التأويل، مل تكن عندهم 
من املؤمنني هم أهل اإلميان به، ال من قبل  بأهنم املؤمنون به، وهذا إمنا حيمل على اإلميان الذي يكون من قبل الربهان، وهذا ال يكون إال مع العلم بالتأويل، فإن غري أهل العلمالعلم، وقد وصفهم اهلل 

ا كان الربهان، فال يكون إال مع العلم بالتأويل، ألن اهلل عز وجل قد أخرب أن هلا تأويال هو احلقيقة، الربهان، فإن كان هذا اإلميان الذي وصف اهلل به العلماء خاصا هبم، فيجب أن يكون الربهان، وإذ
ازي: التفسري الرّ ، وانظر شروط التأويل عند 40-19والربهان ال يكون إال على احلقيقة، وإذا كان ذلك فال ميكن أن يتقرر يف التأويالت اليت خصهم اهلل هبا إمجاع مستفيض، املصدر نفسه، ص
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: حيدد للغة طريقا وحيدا ال تدرك اللغة إال منه، ال فرق بينها وبني الوحي إال من حيث اجلهة اليت تسمع طريق العلم بها
ا للعقل على ، وال جمال فيه461منها، ولذلك جعل السمع من هذه الناحية على قسمني )والسمع على ضربني وحي لغة(

اإلطالق، وهي من العلوم اليت ال سبيل ألحد إليها إال بتعلم وتلقني؛ وإال لصح أن كل الناس أنبياء )ال يوجد أحد أبدا يف 
شيء من األزمان، وال يف مكان أصال يأيت بعلم من العلوم مل يعلمه إياه أحد، وال يتكلم بلغة مل يعلمه إياها أحد، وال 

 .462مل يوقفه عليها أحد(بصناعة من الصناعات 
من هذا  واعده اليت تطبق على كل علم يدرك: تنطبق على اللغة، باعتبار أن طريق العلم هبا هو السمع كل قطريق ثبوتها

مباشرة وواسطة، فإن كانت مباشرة أفادت العلم القطعي ألن العرب هم الذين وضعوها واصطلحوا الطريق، وله حالتان )
اسطة بني القائل واملستمع، قسم الناقل اللغة إىل قسمني، ال فرق بينها وبني الوحي من هذه ، وإن تدخل الو 463عليها(

، فما نقل تواترا أفاد العلم والعمل، وما  464حاد(آواللغة على ضربني تواتر و  ضربني تواتر وآحاد على )فالوحيالناحية أيضا 
لق به، فإن تعلق به حكم فال خيلو الناقل من أن يكون عدال كان آحادا )فال خيلوا من أن يتعلق به حكم يف الشرع أو ال يتع

وملا كان طريق ثبوهتا النقل ، 465أو غري عدل، فإن كان عدال قبل نقله وعمل به، وإن كان غري عدل مل يقبل ومل يعمل به(
 .466منع ثبوهتا بالعقل هنائيا )اللغة ال تثبت قياسا(

حد أقسام علوم اللغة إال أن ابن تومرت، خصه بالذكر لغاية تعليمية، أو هذا القسم من العلوم؛ رغم كونه أ: اإلعراب -*
مذهبية، فاإلعراب عنده ميكن أن يؤثر يف النص الشرعي ويغري معناه )به تنصلح املعاين وتفهم، فإذا بطل اإلعراب، بطلت 

داً يف التعجب، وما أحسن زيٌد؟ ، وضرب لذلك مثال )فكقولنا: ما أحسن زي467املعاين وإذا بطلت املعاين بطل الشرع أيضا(
، كما أن اإلخالل بقواعد اللغة كلها واإلعراب منها على 468يف االستفهام، وما أحسن زيُد يف نفي اإلحسان عنه(

اخلصوص؛ يبطل كل املصاحل املبنية على املعامالت بني شخصني فأكثر )وإذا بطلت املعاين بطل الشرع أيضا، وما يدور عليه 
 .469كلها من املخاطبات واألقوال(أمر املعامالت  

خص احلساب بالذكر يف تقسيمه، وجعله مما يتوصل به إىل معرفة الدين والدنيا مجيعا، نظرا ملا له من : لقد الحساب -*
عالقة وطيدة بعلوم الدين من جهة، ونبه على أمثلة جديدة يبني من خالهلا ضرورة تعّلمه )أما الدين فإن هذه العبادات 

األزمان، ال تعرف إال باحلساب، به عرفنا األيام و اجُلمع والشهور، والسنني، والعبادات مرتبة فيها، كصالة اجلمعة، املؤقتة ب
فإذا جهل يوم اجلمعة بطلت الصالة، وكذلك الصيام، إذا جهل احلساب الذي يعرف به شهره بطل أيضا، وكذلك السنون 
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، وملا له من أُهية يف معامالت الناس اليومية من جهة ثانية 470يف الدين( أيضا يف عبادة الزكاة، واحلج فاحلساب أصل كبري
، وداللة 471)وأما الدنيا فبه تصح مجيع املعامالت الدائرة بني الناس، من املعاوضات، واألخذ واإلعطاء، وجل منافع املعيشة(

احملدود، وال يكون ذلك إال يف األعداد  اللفظ يف العدد قطعية ال احتمال فيها )...إن تناوهلا على التحديد دل على مجلة
 .472وهي منحصرة يف العشرات وامليئني واآلالف...(

وسجل له طريقتان آن ذاك )طريق الدور، وطريق الشفع والوتر؛ فطريق الدور هي طريق حسويب املغرب  
 وهي أقصد وأقرب وهي على ، وأما الطريقة الثانية )طريق الشفع والوتر: هي طريق املهندسني واملتكلمني473واألندلس...(

 .474أربعة أقسام: إما أن يكون شفع إىل شفع، أو وتر إىل وتر، أو شفع إىل وتر، أو وتر إىل شفع(
 :  فروعه

: اجعل أصل اهلندسة راجع إىل احلساب، مثله مثل باقي املتكلمني، فبعدما حتدث على طرق وأقسام الهندسة
ن ة مصدرا للهندسة )مث إن هذه القسمة على ضربني: متقاربة ومتباعدة، وماحلساب، اجعل من أحد تلك القواعد احلسابي

وخيرج أصل اهلندسة من األعداد )اجملتمعة يكون منها التآليف، وهي ، 475أصل الطب...(هذه القاعدة خرج أصل اهلندسة و 
لتآليف يف األشكال جوهران فصاعدا، مث التأليف على ثالثة أضرب مستطيل ومستدير ومركن، فهذه األصول؛ هندسة ا

 .476والرتكيبات واهليآت كلها...(
وهو نفس اخلطأ الذي وقع فيه ابن حزم )والبد للدرع من مبدأ ألنه كمية، والكمية أعداد مركبة من اآلحاد، فإن مل 

، وباقي املتكلمني وكل من 477يكن عدد مل يكن ذرع أصال، وإذا مل يكن ذرع مل تكن مساحة، وال انفساح وال مساحة(
قل عنهم، ونبه على هذا اخلطأ ابن رشد احلفيد وشنع بأصحابه، وبصفة خاصة الذين اعتمدوه كأصل مسلم به، ودليل ن

قاطع من أدلتهم املعتمدة يف إثبات وجود اخلالق، ونبه على االلتباس الذي وقعوا فيه )وهذا الغلط إمنا دخل عليهم من شبه 
م يف املنفصلة يلزم يف املتصلة، وذلك أن هذا إمنا يصدق يف العدد، أعين أن نقول: فصلة باملتصلة، فظنوا أن ما يلز نالكمية امل

إن عددا أكثر من عدد من قبل كثرة األجزاء املوجودة فيه، أعين الوحدات، وأما الكم املتصل فليس يصدق ذلك فيه...وعلى 
صناعة اهلندسة هي صناعة العدد  هذا القول فتكون األشياء كلها أعداد وال يكون هناك عظم متصل أصال، فتكون

وقد ، 479الكم املنفصل عدد، والكم املتصل خطوط وسطوح، األول موضوع احلساب والثاين موضوع اهلندسةف، 478بعينها(
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هذا التصحيح فقال )هذا العلم هو النظر يف املقادير، إّما املتصلة كاخلط  عرف ابن خلدون علم اهلندسة على أساس
 .480املنفصلة كاألعداد(والسطح واجلسم، وإّما 

اجعل أصل الطب متفرعا عن احلساب كذلك )مث إن هذه القسمة على ضربني: متقاربة ومتباعدة، ومن : الطب
 .481هذه القاعدة خرج أصل اهلندسة وأصل الطب...(

: وهو فرع يف نظره عن اهلندسة )وأما أصول اهلندسة اليت هي غري األشكال والتأليفات، فمن أربعة أشياء وهي 
عني كثريا بالتجارب ت، ومن األصل األخري والذي يس482الطبائع واخلواص، واألسباب واملسببات، واالعتمادات، والتأثريات(

بل عليها يعتمد، تفرع الطب يف نظره )والتأثريات باهبا أيضًا عظيم كتأثري الشيء يف الشيء إذا ألف بينهما، ومنه الصوابغ  
ثر فيه تأثريا لوال تآلفهما مل يؤثر، وجنس هذا الباب أيضا كثري، ومنه أصل الطب كلها، إذا ألقي الشيء يف الشيء أ

 .483الشرعي(
ويقسمه إىل أربعة أقسام )وهو على أربعة أضرب منه ما يرجع إىل إصالح املزاج، ومنه ما يرجع إىل إصالح املعدة، 

القسم األول منقسم بدوره إىل أربعة أقسام، كما  ، وجعل484ومنه ما يرجع إىل اجلرب، ومنه ما يرجع إىل معافاة ظاهر البدن(
حاول أن يعطي بعض األمراض الناجتة عنه )فأما الراجع إىل إصالح املزاج فهو راجع إىل اعتدال الطبائع األربع: اليت هي 

الختالل، وعنه البلغم والصفراء والسوداء والدم، فهذه الطبائع املركب منها اإلنسان، مىت غلب أحدها على اجلسم ولد فيه ا
تكون الفضول واحلميات، وسائر أنواع األمراض واألسقام، وإذا اعتدلت صلح اجلسم، وهلذا األصل فروع يطول ذكرها 

 .485ويتسع شرحها، وخيتلف الناس فيها باختالف األحوال: من سن وزمان وهواء وغذاء وبالد(
س، أصله متولد من عنصر الطبيعي ومسكنه كان يعتقد أن يف اجلسم أربعة أخالط )خلط الصفراء: هو حار ياب

من اإلنسان املرارة؛ ومسكن املرارة الرأس، والثاين خلط الدم، وهو حار رطب متولد عن عنصر اهلواء الطبيعي؛ ومسكنه من 
 اإلنسان الكبد، الثالث خلط البلغم، وهو حار بارد رطب متولد من عنصر املاء؛ ومسكنه من اإلنسان الرئة، والرابع خلط

السوداء، وهو بارد يابس، أصله متولد من عنصر األرض؛ ومسكنه من اإلنسان الطحال، فالسرور من الدم، واحلرارة من 
 .486الصفراء، واخلوف للسوداء، واحلزن للبلغم، فهذه األخالط األربعة، فيها قوام البدن ومنها صالحه ومنها  فساده(

اجل بضده )فدواء الصفراء: كل بارد رطب، ودواء السوداء: كل حار كما كان يعتقد أن كل اختالل يف واحدة منها يع 
 .487رطب، ودواء البلغم: كل حار يابس، ودواء الدم: كل بارد يابس، فدواء كل علة بضدها(

، ويعطي طريقة عملية ملداوة 488ويقسم ابن تومرت األنواع املتبقية؛ إىل أقسام ال حتصل فائدة عملية يف تتبعها
م )وأّما اجلرب فإمنا يرجع إىل حسن التلطف يف مقابلة األعضاء، ورد كل شيء منها إىل ما يقابله من عظم الكسور يف العظا
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، وما يهمنا هو تتبع املنهج العلمي الذي وضعه، وقسم من خالله العلوم حسب أُهيتها وأولويتها يف 489ومخ وحلم وجلد(
الدين على حساب جتاهل بعض أقسام العلوم األخرى، رغم  برناجمه التعليمي، والذي متيز بإعطاء مساحة واسعة لعلوم

أُهيتها العلمية والعملية، غري أن هذا االستدراك الذي ذكر فيه بعض أنواع العلوم العقلية والتجريبية كاهلندسة والطب، فنراه 
البدن، مث يقرر أن ذلك  يعتمد التجربة كطريق صحيح للعلم ولكن يف األمور التجريبية، فيذكر بعض األدوية ملعاجلة ظاهر

، بل جنده يعتد حىت مبا تعارف عليه الناس يف 490)راجع إىل التجربة، ومعرفة العشب املربئة لذلك من جتارب اجملربني(
، ومما يؤكد أن ذكره هلذه العلوم ال 491عوائدهم ويعتربه طريقا علميا صحيحا )وأن العادة طريق إىل العلم فيما يتعلق بالشرع(

 .492تفصيل، بل لعرض فقد قوله بعد ذلك )فهذه مجلة أصول احلساب واهلندسة والطب(على سبيل ال
هي آلة  كما أعطى لعلوم اآللة أُهية أكثر من الالزم فهي عند املختصني )فال ينبغي أن ينظر فيها إال من حيث

، بينما ابن تومرت يعطي 493(لذلك الغري فقط، وال يوسع فيها الكالم، وال تفرع املسائل ألن ذلك خمرج هلا عن املقصود
أُهية للغة واإلعراب يف املنهج العلمي الذي رمسه واتبعه، وبرناجمه التعليمي اعتمده، من باب أنه ال ميكن التوصل إىل معرفة 

 الواجب إال من خالهلا .
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 أقسام العلم وأنواع العلوم
 الكالم يف العلم ثالثة أقسام :

 من الكتاب                             
 من املعاين                 فضله    

 قياس الوجود       متصل                                          من احلس                                       
 قياس العادة                   احلس         منفصل                                                 

 املشاهدة  قياس            ما اجده اإلنسان يف نفسه                                                    
 ما أدركناه بداللة األفعال               فاسد       قياس العلل                                      

 قياس األفعال                                                                                         
 العقل                                   عقلي                         قياس احلقيقة بني املتماثلني                        

 قياس اجلنس بني املختلفني إذا كان بينهما شبه صحيح           أدركناه بالقياس                     ما                             طرقه    
                                                 

 لى األعلى                                    لتنبيه باألدّن عشرعي           ا                                                                            
 التنبيه على املعىن اجلامع بني الغريين املتساويني يف احلكم       تـواتر                                                                                

 لغـة                     السمع                    
 ال يتعلق به حكم يف الشرع  آحـاد                                                       

 تعلق به حكم يف الشرع         الناقل غري عدل: مل يقبل ومل يعمل به                                                               
 الناقل عدل: قبل نقله وعمل به                                                                                                

 تواتر       املعىن: كشجاعة علي وكرم حامت                                               
 وما تواتر من السنة       متشابه: ال يلزم العمل به وال اتباعهوحي                 اللفظ: الكتاب                                     

 حمكم      مبني وجب العمل به          كاألذان واإلقامة وأقوال الصالة                                                              
 ملتبس: واجب فيه االحتياط                                                                                                                 

 طريقه العلم                       ما صحب نقله استفاضة: أفادنا العلم القطعي                                                            
 ما مل تصحبه استفاضة: مل يفد علماً                 وحـي                                                                          

 ما كان معه عمل مت نقل العمل تواتراً أفاد العلم والعمل                                                                                             
 طريقه العمل                                                               

 مسند: ال يوجب علماً ويوجب العمل                                                                                                        
 مل يكن معه  عمل      مرسل: ال يوجب علماً، ويوجب العمل                                                                              

 الوجود                                                                                    
 وحدانية العلم مبا اجب له        ال                                                           

 الكمال                                                                                         
                                                                             

 إاجاد العامل                               



 العلم باهلل       العلم مبا اجوز عليه        إعدامه بعد وجوده                                          
 إعادته بعد إعدامه             التقيد بالزمان، التغري                                                                                    

 التشبيه           التقيد باملكان، التحيز                                                                                                 
 العلم مبا يستحيل                                          التقيد باجلنس، التأليف                                                        

 االتصال         عليه                                                                                                                        
 النفصال الشريك            ا    العلم بالدين                                                                                 

 احللول                                                                                                                      
 ا مينع األفعال، كالعجز واجلهل         منها م                                                                                                                 

 منها ما مينع اإلدراك، كالعمى والصمم   النقائص                                                                                  أقسامه 
 منها ما مينع الكالم، كاخلرس والبكم                                                                                                                            
 العلم مبا اجب إثباته للرسول                                                                        

 العلم مبا اجب نفيه عنه   العلم بالرسل                                                           
 العلم مبا اجوز عليه             األمر                                                                        

  النهيالوحـي                                                                                                  
 اخلرب            اإلميان                                                                                                        

           العلم مبا جاءت به الرسل                        التكليف                 التقوى                                               
 الورع       احلساب                                                                                                                       
 الثواب                           جلزاء على التكليف                       العلم مبنافعها                                                                             

 العقاب                   العلم بالدنيا             العلم مبضارها                                                                                                
 العلم بأسباب املعيشة                                                  

  
 الّلغة: هبا جاءت شريعتنا فإذا بطلت الّلغة بطلت الشريعة واألحكام                                                            
 عاين وتفهم                    العلم مبا يتوصل به إليهما           اإلعراب: به تنصلح امل                        

 احلساب: يتوصل به إىل معرفة الدين والدنيا                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :فقه والمذهب المالكي في بالد المغرب علم ال



بب اهتمام العلماء هبذين العلمني، أعين القرآن إذا علمنا أن أصل العلوم النقلية ُها علم القرآن واحلديث، سهل علينا فهم س
واالعتناء حبفظ آياته، وكل ما تعلق به من كيفية قراءته وأدائه إىل حماولة تفسريه وفهمه، وكذلك حفظ احلديث وروايته من 

 مظانه، وكل ما تعلق بعلومه املختلفة.
لى األقل حافظا للقرآن يؤم مجاعة املسلمني وإذا كان يف جمتمع املسلمني يف كل قرية أو حيث يوجد مسجد يوجد ع 

يف صالهتم، وبالتايل ال خيلوا بيت من بيوت املسلمني من حافظ للقرآن، فإن علم القراءات خيتص فيه أناس له باع من 
العلم، بل ميثلون اختصاصا مهما من أهم اختصاصات علوم القرآن، وقد ارتبط انتشار القراءات بانتشار املذاهب، ولذلك 
انتشرت قراءة اإلمام نافع تبعا النتشار مذهب اإلمام مالك يف الفقه، حىت صار ذلك ميثل يف بعض األحيان إيديولوجية 
لدولة من الدول مثل دولة األمويني باألندلس)ونفذ إىل هذه البالد بعض األموية؛ فألقى هاهنا عصبية، فثاروا به وأظهر احلق 

قراءهتم، فألزموا  الناس العمل مبذهب مالك، والقراءة على قراءة أهل املدينة، وال قراءة إال وقال: أحي السنة؛ فال فقه إال فقه 
، ومتكن بفضلهم للمذهب 0ىت خرج ذلك عن رأي أهل املدينة(م ؛األدلة نافع، ومل ميكنهم من النظر والتخري يف مقتضى

فة العباسية الرمسي هو املذهب احلنفي املنافس، هناك، وال خيلوا ذلك من موقف سياسي، خاصة إذا علمنا أن مذهب اخلال
ولذلك أراد خلفائهم التميز واالختالف عنهم )وملا ظهرت األموية على املغرب وأرادت االنفراد عن العباسية وجدت املغرب 

من إليهم ، فأقامت يف قوهلا رسم السنة، وأخذت مبذهب أهل املدينة يف فقههم وقراءهتم، وكان أقرب 0على مذهب األوزاعي
 .4ومذهب مالك فجروا عليه وصاروا ال يتعدونه...( 1، فحملت روايته، وألزم الناس يف املغرب حرف نافع2قراءة ورش

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
صر باهلل، الذي تلقب مثل م[، وتوىل اخلالفة بعده ابنه احلكم املستن920-902هـ/150-100وهو أول من نودي بلقب أمري املؤمنني يف األندلس، حكم بني ]

رى، أنظر: عبد الواحد أبيه بلقب أمري املؤمنني، وأصدر قراره املشهور الذي يأمر به الفقهاء بوجوب االلتزام مبذهب مالك ومنع الفتوى بغريه من املذاهب األخ
علماء إفريقية واألندلس واملغرب، تح: حممد حجي وأخرون، دار  واجلامع املغرب عن فتاوى ، و أمحد بن حيي الونشريسي: املعيار املعرب12املراكشي: املعجب، ص

 . 111، ص2م، ج0921هـ/0401، 0الغرب اإلسالمي بريوت، ط
ج م، 0922هـ/0147، 0، تح: عبد احلميد بن باديس، املطبعة اجلزائرية اإلسالمية، قسنطينة، طالعواصم من القواصم أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب:-0

 .205، ص2

م[ظهر مذهبه ظهور ما يف األندلس على اخلصوص،  774-707هـ/057-22مؤسس املذهب األوزاعي هو الفقيه أبو عمرو عبد الرمحان بن عمرو األوزاعي] -0
 .72م، ص0970مث اندثر ومل يبق له أثر اآلن، الشريازي: طبقات الفقهاء، تح إحسان عباس دار الرائد العريب بريوت، 

م[، انظر: الذهيب: معرفة القراء الكبار على الطبقات 202هـ/077إىل آخذها اإلمام ورش أبو سعيد عثمان بن سعيد القرشي املصري املقرئ ] تنسب الرواية -2
، وحممد اإلبراهيمي: كتاب احملجة يف جتويد القرآن، 051، ص0م، ج0924هـ/0404واألعصار، تح: بشار عواد معروف وآخرون، مؤسسة الرسالة بريوت، 

 . 02-07م، ص0990هـ/0400، 0املكتبة السلفية الدار البيضاء، ط
 ، وحممد اإلبراهيمي: املصدر نفسه، نفس الصفحة007، ص0م[، الذهيب: املصدر نفسه،ج725هـ/029أبو رومي نافع بن عبد الرمحان بن أيب نعيم املدين] -1
، 2جم، 0922هـ/0147، 0عبد احلميد بن باديس، املطبعة اجلزائرية اإلسالمية، قسنطينة، ط ، تح:العواصم من القواصم أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب: -4

 .099-092ص
 

 .5وأعلن مذهبا  للدولة بشكل رمسي وبقرار سياسي
السلطة العمل اجلاد حلمل  هو ؛كان هدف التحرك ونفس الشيء حصل يف القريوان حاضرة املغرب آنذاك 
هي يف ذلك  ، وكانت اخلطة املتبعة0الزيرية، على رفض والئها للفاطميني )والعمل على قطعه( ؛ املتمثلة يف الدولةالسياسية

عملوا على التوغل يف أجهزة الدولة الصنهاجية ذات فانتهجوها مع الدولة السنية العباسية يف املشرق،  نفس خطة الباطنية اليت



 أن يكون وزيرا يف دولتهم، ويكون معلما ومؤدبااء منهم أحد الفقهحيث استطاع وتولوا مناصب حساسة، الوالء الشيعي، 
مالك وعلى السنة واجلماعة،  وأدبه ودله على مذهبم[0022هـ/454]2فأشرف على تعليم )املعز بن باديسخللفائهم، 

ىل وبدأ خيطط معه لفكرته األساسية، وهي قطع الدعوة الشيعية عن بالد املغرب والعودة إ، 1والشيعة ال يعلمون ذلك(
 .السنةمذهب أهل 

تنفيذ عمليا يف حزم شديد؛ ما فكر فيه نظريا، ومهد له الفقهاء  املعز على وبعد خلق هذا الظرف املناسب اجتهد 
ويف املقابل؛ وكتعبري صادق منه عن هذا التحول )محل الناس  ،9(0042/هـ440إىل أن حلت سنة  ،يف قطع الدعوة هلم)

، وحدث هذا كله بدفع قوي 0عداه، حسما ملادة اخلالف بني املذاهب...( وقطع ماعلى التمسك مبذهب اإلمام مالك، 
وأما إفريقية وسائر بالد املغرب، فإن كما أن علم احلديث أيضا الخيلوا من نزعة مذهبية سياسية متاما مثله مثل علم القرآن، من الفقهاء 

، وما لبث 1هب أبا حنيفة املذهب املالكي يف احلضوراألمور جرت على العكس متاما مما جرى يف األندلس، حيث سبق مذ
من أمثال  4أن صار املذهب السائد رمسيا يف عهد األغالبة؛ إىل أن عاد فقهاء إفريقية، بعد رحلتهم إىل مصر أو احلجاز

 ـــــــــــــــــــــــــــــ -745هـ/021-022]7والبهلول بن راشد 2م[، وابن أشرس799هـ/021]5)علي بن زياد
م[، انظر: القاضي عياض: ترتيب 792-722هـ/020-072أمري األندلس هشام بن عبد الرمحان بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان، حكم بني ] -5

 29، وعبد الواحد املراكشي: املعجب، ص55، ص0املدارك، اجمللد األول، ج
 .22عمر بن محادي: الفقهاء يف عصر املرابطني، ص -0
، 0، حممود بن سعيد: نزهة األنظار، ج122-121، ص00، القسم2م[، انظر: ابن خلدون: العرب، اجمللد0022هـ/454بن باديس الصنهاجي]ت املعز -2

 .12ص
 .271، ص0، جالبيان املغرب ي:ابن عذار  -1
مود: اإلسالم والثقافة العربية يف إفريقية، ، وحسن أمحد حم125، ص00، القسم2، وابن خلدون: العرب، اجمللد274، ص0جي: البيان املغرب، ابن عذار  -9

درية، وليفي بروفنصال: تاريخ اإلسالم يف املغرب واألندلس، تر: حممود عبد العزيز سامل وحممد صالح الدين حلمي، مؤسسة شباب==اجلامعة اإلسكن، 052ص
 .249ص
  012، ص0، و السالوي: اإلستقصا، ج029حممد بن حممد خملوف: شجرة النور، ص -0
م[رسالة لنيل درجة املاجستري يف التارخ 0229-0002هـ/222-500خلضر بولطيف: فقهاء املالكية والتجربة السياسية املوحدية يف املغرب اإلسالمي] -1

 .20اإلسالمي الوسيط، جامعة األمري عبد القادر، ص
 052القاهرة، بال: تا، صحسن أمحد حممود: اإلسالم والثقافة العربية يف إفريقية، دار الفكر العريب  -4
، وحسن حسين عبد الوهاب: 119، 122، ص0م[، أنظر ترمجته يف: القاضي عياض: ترتيب املدارك، اجمللد األول، ج799هـ/021علي بن زياد التونسي] -5

 .40م، ص0972ورقات عن احلضارة العربية بإفريقية، مكتبة املنار تونس، 
 110-129، ص0ر ترمجته يف: القاضي عياض: املصدر نفسه، اجمللد األول، جأبو مسعود عبد الرحيم بن أشرس، أنظ -2
 119-110، ص0م[، أنظر ترمجته يف: املصدر نفسه، اجمللد األول، ج799-745هـ/021-022البهلول بن راشد] -7

إىل  ، وينسب9م[، وغريهم مبذهب مالك؛ فأخذ به كثري من الناس...(227هـ/202]2م[، وبعدهم أسد بن الفرات799
أسد دورا مهما، بل عد  )أول من نشر املذهب املالكي يف عاصمة األغالبة، معتمدا يف ذلك على موطأ مالك، كما رواه 

، 00عنه، ويعترب أول من وضع قواعد املدرسة  املالكية...كتابه األسدية كان مرجع الدارسني ملذهب مالك يف املغرب...(
 يف البداية، 00على مذهب العراقينيوقد توىل أسد هذا الدور؛ رغم أنه كان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، وحسن حسين عبد 529، وابن خلدون املقدمة، ص472-425، ص2م[، أنظر ترمجته يف: املصدر نفسه، اجمللد األول، ج227هـ/202أسد بن الفرات] -2

 .057-052شرقية وأندلسية، ص، وحممد عبد اهلل عنان: تراجم 42الوهاب: ورقات عن احلضارة العربية، ص
 .54، ص0القاضي عياض: املصدر نفسه، اجمللد األول، ج -9



دار املعارف القاهرة، أبو عبد اهلل بن سحنون حممد بن عبد السالم بن سعيد التنوخي: آداب املعلمني، ملحق بكتاب: أمحد فؤاد األهوازي، الرتبية يف اإلسالم،  -00
  11، ص0921

 052د: اإلسالم والثقافة العربية يف إفريقية، صحسن أمحد حممو  -00
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم المؤلفات في التفسير ومميزاته:
إن كان لعلماء املغرب األوائل السبق يف علم التفسري قبل مبادرة املشارقة إىل التأليف يف هذا العلم، ورغم ذلك يبقى علماء 

املشرق، وما يعطى من أمثلة على ذلك، اإلمام علماء  القرآن باملقارنة مع جا يف جمال تفسريحتر عموما أكثر املغرب يف هذا اجملال 
بأن رب تفسري مبحضر السلطان وكذلك أيب علمان املريين، والفقيه الشريف التلمساين، واعتالرفض أن يلقي دروس  الذي ري اجلدقامل

محلة عنيفة على أهل التأويل، مثل الفقيه األبلي، وشايعه  بالضبط شّن بعض العلماءهلذا اإلمام الشريف التلمساين أكثر منه أهلية، و 
 وحنوه. غة والبالغة، لبيان إعجاز القرآناملقري يف هذه احلملة، وما يلخص به من التفسري هو يف إطار ما تفهمه العرب بطباعها بالل

فسري القاسم بن سالم، وتفسري ومن التفاسري اليت كانت تدرس يف بالد املغرب "تفسري احلراين" وكان يدرسه بنفسه، وت
 احملّكم عند الرستميني، وتفسري عبد احلق بن عطية األندلسي.

، وتفاسري لبعض يعقوب الورغالينأما أهم املؤلفات يف التفسري فمنها تفسري ينسب إىل بعض العلماء اخلوارج، تفسري أيب 
اإلفريقي، تويف مبراكش  ابن جرجانهـ(، وتفسري 202سنة علماء التصوف كتفسري عبد اجلليل بن موسى األنصاري القصري )تويف 

 سورة مجعها ابن السكري. 22ره علي بن يوسف فيه، الفتوحات الربانية يف املواعظ املرجانية يفسر ظهـ، وهو الذي نا512سنة 

من تفاسري القرن هـ( الذي كان متأثرا باالجتاه املالكي يف األحكام، و 200أما التفاسري السنية كتفسري  ابن سالم )ت
هـ( 479هـ(، وكذلك تفسري علي بن فضال )ت 440املهدوي )ت ألمحد بن عمار التيمياجلامع لعلوم التنزيل  هـ( التفسري5)



، فقد عرف تفسري 07هـ(، أما يف القرن 440)ت  وشرف الدين البوينجملدا، وكان حنبلي املذهب،  20املوسوم بالربهان وهو يف 
هـ( وتفسري البيان 205)ت  خبطيب داريةامللقب  ابن بكر الوهراينهـ( يف جملدين، وتفسري 210قي )ت اإلفري أمحد بن عشاب

 هـ( من فقهاء تونس.274)ت  البن بزيزة التنميوالتحصيل املطلع على علوم التنزيل 

بن  وعمر  لبة  أثناء الفتوحات اإلسالمية، مث: دخل علم احلديث إىل املغرب مع بعض الصحافي علوم الحديث-3
وعبد ، وعبد اهلل بن عمر، حديجبن بن معاوية الذين وصلوا إىل إفريقيا مثل الصحابة ، أما املقداد بن أسود، عقبة بن عامر، العاص

، مث بدأت يف عاصم بن عمر بن اخلطاب، ومروان بن احلكم، والزبري بن عبد اهللو عقبة بن نافع، ، ومن كبار التابعني اهلل بن عباس
وتدوينا، ومزجوه بالفقه، غري أن مرحلة االزدهار احلقيقي األوىل يف علوم  ذهتم، اهتموا باحلديث تدريساهـ طبقة من تالم02القرن 

هـ( انتقل إىل قرطبة 240هـ، حيث برز من كبار احملدثني، موسى بن معاوية القريواين )ت 04و 01احلديث كانت خالل القرنني 
هـ( وهو من 295)ت  وسعيد بن إسحاق الكليبهـ( سكن تونس، 202)ت  الوليد الفاسيوعباس بن وحّدث هبا، وهناك تويف، 

 .القريواين اإلمام سحنونتالميذ 

وعّدها البعض هنضة حقيقية يف مشال إفريقيا، عموما  هـ،07و 02هذا العلم خالل القرنني مث تأيت مرحلة ثانية الزدهار  
دراسة احلديث يف املغرب األقصى يف عهد املرابطني، وإن مل  أقبل الطلب علىفقد  تونس وتلمسان وسبتة ومراكش وفاس خصوص،و 

ويف عهد املوحدين ـوفد  ملوحدين وتشجيعهم وللطلبة الذين يظهرون اهتماما يف طلبه، تشجيع مباشر منهم، مث بلغ الذروة أيام ابيكن 
من أمثال و  هلم، القادمني بالطلب من اخللفاء املستقدمني أعداد من احملدثني القادمني من األندلس، يف غمرة حركة االسرتداد، أو

، أيب احلسن القطاناحلديث والقراءات وهو من شيوخ  تدريس ، استوطن فاس، وتوىل هباعلي بن أمحد األنصاري الطليطليهؤالء، 
وعبد احلق بن عبد ريعيات، قام بتدريس احلديث أيام علي بن يوسف املراكشي وكان اجمع بني العقليات، والتشو ، وهيبمالك بن و 

وأبو احلجاج البلوي  ذر اخلشميو بهـ( استوطن ِباية، وتوىل  القضاء هبا، ومن تالميذه احملدث أ522)سنة ، املتوىف الرمحن اإلشبيلي
من قرطبة، )ت  أمحد بن عبد الصمد، اخلزرجي، و صاحب األحكام البكري، والصغرى، مالكي املذهب وعبد احلقمن )لبلة(، 

هـ( بتلمسان  252)ت  ابن الدباغ األندلسي أبو احلسن بن عتيقه: تب فاس، وأمسع هبا احلديث، ومن طلهـ( استوطن ِباية مث522
، واستقر بتلمسان بسبتةوأمسعه  رحل إىل املشرق وبرز يف احلديث هـ(200)ت  وحممد بن عبد الرمحن التيجيكان مربزا يف احلديث، 

 وله مؤلفات منها معجم شيوخه...

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العلوم العقلية في الحضارة اإلسالمية:

 أوال/الترجمة والنقل
I-.مفهوم النقل ودوافعه 

  مفهوم النقل-أ

  أهمية الترجمة-ب

  دوافع وأسباب الترجمة والنقل-د

II-بدء النقل وأشهر النقلة 
 بدء النقل-أ

 العصر الذهبي-ب
 خصائص الترجمة والنقل -ج

 لية في الحضارة اإلسالميةالمحور الثاني: العلوم العق
 أوال/حركة الترجمة 

 مفهوم النقل ودوافعه.-1

 : تعين بذلك الرتمجة والنقل معنيني:مفهوم النقل-أ

الرتمجة هي نقل الكالم  من لغة إىل لغة، مطلقا أما النقل فإذا أطلق فيقصد به النقل من لغة أجنبية إىل لغة عربية، -
 ويسمى التعريب.

الرتمجة تزيل احلدود  الفاصلة بني الثقافات  وتقارب بينها، وهي وسيلة مثلى للتواصل بني خمتلف  :أهمية الترجمة-ب
احلضارات، والشعوب املختلفة اللغات، فالرتمجة أو النقل وسيلة إغناء وإثراء بني الشعوب، كما أهنا وسيلة متازج، وتعارف بني األمم، 

 وخمتلف الشعوب واحلضارات وغريها.

 : هناك جمموعة من األسباب الداخلية واخلارجية ساعدت على ذلك منها: أسباب الترجمة والنقلدوافع و -د

وحثه الشديد، والبحث والنظر مما ، 494والسنةالقرآن دعوة اإلسالم إىل طلب العلم وحتصي املعارف، وذلك وارد بكثرة يف نصوص -
 أدى باملسلمني إىل اخلروج إىل أفق حمدودة أرحب وأوسع. 

 ة الدولة اإلسالمية من االستفادة من خربات األمم األخرى وخاصة اليت أسلمت منها، وكانت عريقة حضاريا، وعلميا وفنياحاج-
 .495السابقنيوإداريا، وحاجة املفكرين املسلمني إىل االطالع على تراث 

                                                 

 12اكري الثقافة اإلسالمية وحركة النقل والرتمجة، صعصام الدين حممد علي: بو  -494 
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، وكان يعطي البعض 496نشغال بالفكر والفلسفةتشجيع اخللفاء واألمراء العباسيني منهم )املنصور والرشيد، املأمون(، وكان املأمون م-
 .497من الذهب زنة ما ينقله من الكتب إىل العربية وكان راتب بعضهم يف الشهر مخسمائة دينار على مالزمة النقل والرتمجة

ضبط حاجة املسلمني إىل علوم تساعدهم إىل أداء فرائضهم كاحلساب وتقومي الوقت وتساعدهم على تنظيم شؤوهنم املالية، و -
  .498حساباهتم خاصة، بعد توسع الفتوح ووفرة اخلراج

 انتشار اللغة العربية من الفتوحات وسيطرهتا، ولذلك دعت احلاجة والضرورة أن ينتقل إليها تراث تلك الشعوب.-

ىل اكتساب حاجة الدين إىل أساس نظري يقوم عليه، نقد أدى ظهور التيارات والفرق )فكرية وعقادية( وتباينها هي احلاجة إ -
وسائل جديدة للجدل واخلصام، فاضطر العلماء من االستفادة من الفلسفة واملنطق، من مصادرُها األجنبية فكانت الرتمجة والنقل 

 هي الواصل بينهما.

ليس بشيء، ما مل يقتضي مبنهج علمي ويفتح  شعور العرب واملسلمني يف وقت مبكر أن العسكري والسياسي، واالقتصادي الذي-
 لي مضاهاة بالشعوب واألمم املتحضرة املفتوحة.عق

 حاجة املسلمني إىل عالج جديد يف اجملتمعات احلضارية الناشئة ختتلف عن أمراض البادية البسيطة، بعد أن تفشت أمراض احلضر.-

 احتكاك املسلمني بالعناصر املثقفة يف البالد املفتوحة، وتفاعلهم مع احلضارات واألفكار اجلديدة.-

تقال العاصمة من دمشق مث بغداد، وهي مل تكن نقال جغرافيا بل كان نقال للدولة اإلسالمية، من عامل ومن دولة إىل دولة من  ان-
 طراز إىل طراز.

 .499استقالل أوقات الفراغ وتوسع العمران الذي مناسبا لنإنتاج-

 ة عند الفتح اإلسالمي، وخاصة يف البلدان املتامخة.أما الدوافع اخلارجية، فأُهها: ازدهار احلضارة اليونانية وثوراهتا وخاص

II-لة:بدء النقل وأشهر النق 
، هموكان أول عهد للنقل والرتمجة يف عهد الئع حركة الرتمجة والنقل إىل اللغة العربية يف العصر األموي: بدأت طبدء النقل-أ

صاب على نقل العلوم الكمية، وظلت بعيدة عن اإلنسانية، ومتيزت الرتمجة يف عهدهم بأهنا ترمجة فردية وحمدودة، ومتيزت باالنت
وصار تلميذا  ،م[704/هـ25ت] خالد بن يزيد بن معاوية همواإلهليات حىت العصر العباسي، وقد اشتهر من املرتمجني يف عهد

وهو الذي نقل إىل كان مستغال بالكيمياء،   ،500ملاريانوس ودرس عليه الكمياء والطب والفلك، وألف يف ذلك الكتب واملؤلفات
، وهو الذي أمر بإحضار مجاعة من 501، وكتبا أخرى يف الطب والنجوم والكمياءالعربية كناشا يف الطب )موسوعة طبية يونانية(
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ممن نزلوا مصر وأمرهم بنقل الكتب يف الصنعة من اللسان اليوناين والقبطي إىل العريب، وهذا أول نقل حدث يف  502فالسفة اليونانيني
، مث نقل صاحل بن عبد الرمحان موىل بين متيم الديوان وكان باللغة الفارسية إىل العربية يف أيام احلجاج، وكان من سيب اإلسالم

سجستان وتوىل الكتابة للحجاج بعد مقتل كاتبه زاد أنفروخ بن بريي يف فتنة ابن األشعت، كما كان الديوان يف الشام بالرومية فنقل 
ويف عهد عمر بن عبد العزيز وقد أمر عمر  ،503عبد امللك على يد أيب ثابت سليمان بن سعد موىل حسني إىل العربية زمن هشام بن

بتوسيع اجملمع الطيب، بأنطاكية، واستقدم إليه األطباء من اإلسكندرية وأمرهم يف نفس الوقت، بنقل املؤلفات الطبية إىل العربية، 
وكان عهدهم عهد سيما يف عصر املأمون، حيث نقلت علوم كثرية إىل العربية.وكانت هذه جمرد بداية أخذت تتوسع بعد ذلك وال 

 ونشطت، 504التأثر غري املباشر وخاصة يف علم الطبيعة والطب، وكان طلبة العلم على اتصال مباشر بأعمال الفالسفة اإلغريق
حيث قام مرتمجون  ،هـ[092-012ر املأمون]بداية من استيالء العباسيني على اخلالفة إىل عص أكثر أوائل العصر العباسي احلركة

معظمهم من املسيحيني واليهود وممن دخل يف اإلسالم والديانات األخرى بأعباء الرتمجة، وتأسست يف هذه املرحلة مدرسة ببغداد 
باسية األوىل ، ومرت الرتمجة يف العصور الع506وواكب تلك احلركة إنشاء املكتبات العامة واخلاصة والتوسع فيها  ،505هلذا الغرض

هـ[من خالفة أيب جعفر املنصور إىل وفاة هارون الرشيد، وابتدأت  بنقل كتب الرتاث 091-012بثالثة مراحل، املرحلة األوىل بني ]
اليوناين، وكان املنصور أول خليفة عباسي ترمجت له الكتب، وأُهها:كليلة ودمنة والسند هند والكتب املنطقية ألرسطو وكتاب 

 .507طليموس وكتاب أرمثاطيقي وسائر الكتب من اليونانية والبهلوية والسريانيةاجمليسطي لب

هـ[، وفيها مت نقل أهم كتب الرتاث اليوناين يف كل فن، منها اجمليسطي الذي ترمجه ابن 100-092أما املرحلة الثانية بني ]
الينوس، وكتاب طيماوس ألفالطون، وكتاب البطريق للمأمون، واحلكم الذهبية ملنسوب لفيثاغورس، وكافة مصنفات أبقراط وج

 .508األفالطونية جلالينوس وكتاب املقوالت ألرسطو السياسة املدنية ألفالطون وكتاب النواميس،و وكتاب جوامع احملاورات

، وأكثر الكتب املرتمجة يف هذه املرحلة، الكتب املنطقية والطبيعية  509هـ[150-100أما املرحلة الثالثة وتنحصر بني ]
 .510رسطو، وبعض الكتب اهلندسية والعلميةأل

هـ( 202-092)  عباسي حكمالعلماء أن عصر املأمون الأمجع م عصر الرتمجة، وقد 09/هـ01: كان القرن العصر الذهبي-ب
 تاريخ الدولة يف العلمية احلقيقيةحصلت النهضة  هويف عصر  ،511الرتمجة حيث يف عهده بلغت احلركة أوج ازدهارها عصورهو أزهى 

أمهات الكتب األجنبية، ن  ترمجةالبعثات العلمية، وباالستفادة من مواردها األصلية، وتشجيع  سالمية كله ومتيز هذا الدور بإيفاداإل
خمتلف اللغات يف الفلسفة، والطب، والرياضيات والطبيعة، والفلك والسياسة، ونظم احلكم، وأخص ما متيز به هذا العصر بازدهار 
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وكان اهتمامه  ،512ومجع فيه خمتلف أنواع الكتب من هندية أو فارسية أو يونانية آثر اخلليفة هارون الرشيد،بيت احلكمة، أخذ م
احلفاظ على ما فيها من املكاتبات والتصانيف، مث انتدب طائفة من العلماء الذين بوأمر  ،513وأنقره د فتح عموريةبالعلم حيث أنه عن

فحص كل ما حتتويه تلك املكتبات من كتب الطب والفلك، فرجع العلماء بالنافس والنادر يعرفون اللغة السريانية، واليونانية بال
 .514أودعها يف بيت احلكمة ووىل عليها، فكان عمله هذا متهيدا النطالق حركة الرتمجة بعد ذلكللكتب ف

األخري من أعظم على مكتبة بيت احلكمة وكان هذا ويل أمينا وهو أول من  م257هـ/241والطبيب يوحنا بن ماسويه
ظهرت بعده مدرسة ، و 515فوجدت يف بغداد منذ عصر الرشيد دارا للكتب ومعهد للعلماءأكادميية للعلوم والفلسفة واآلداب، 

ويف عهد املأمون ويل على بيت احملكمة سهل بن ، 516، اليت كانت مركزا مهما للعلوم اليونانية، وهبا أعداد كبرية من كتبهماإلسكندرية
ت مبا أضيف إليها من خزائن املدن اليت استقدمت من بالد فارس واهلند، وقد ضمت علماء اختلفت أوطاهنم، هارون واتسع

ولغاهتم، ومذاهبهم، ولكنهم اتفقوا مجيعا على هدف واحد يف بيت احلكمة على االشتغال بنقل تلك العلوم املختلفة األوطان 
 واللغات إىل اللسان العريب.

كمة بكونه مؤسسة كاملة قائمة بذاهتا يتكون من غرف متعددة، متتد بني أروقة طويلة وتنقسم ووصفت املصادر بيت احمل
هذه الغرف إىل أقسام تبعا للعاملني فيها، وأخرى للسياحيني، وغرف للمجلدين والوراقني وغرف للخازنني، واملناولني ويف غرف 

وقاعة لالسرتاحة وكانت بني احلكمة جمهز بأثاث فاخرة،  املخزن رفوف بعضها غرف بعض وغرف خاصة بالتدريس واحملاضرات،
 وفراش، وكانت األرض تفرش باألبسطة ورخيت كاألبواب والنوافذ الستائر.

وكان العمل هبا منتظما فكان املرتمجون هبا قسمان: قسم يرتجم رأسا من اليونانية إىل العربية أو الفارسية، السريانية، اهلندية، 
 ة، وقسم آخر يرتجم باللغة األجنبية إىل األجنبية وكان هناك مصححون ومراجعون.العربية أو القبطي

: كان القسم األكرب من النقل إىل السريائية، وبعضهم مساطرة، ويعاقبه، وقليل منهم وأشهر النقلة خصائص الترجمة والنقل-ج
 الفارسية واهلندية، والعربية وغريهم من نقل من نيون، كما اختص املسلمني بالنقل إىلكس ومارنيون، وأقل منهم يهود ووثأرثدو 

 ية إىل اليونانية، ومن أشهر النقلة هم:نالسريا

مر بن عبد العزيز يف نقل الكناشة الديانة، استعان به اخلليفة ع ي، يهوداألصل وهو طبيب فارسي بن ماسرجويهحيي -
 .517 بغدادترمجها إىل السريانية، وأشرف على املدرسة الطبية اليت تكونت يف

، وأدركه الفتح اإلسالمي ليعقوبية، مث رجع عن عقيدة الثليثحيىي بن البطريق كان أسقفا بكنائس مصر يعتقد مذهب ا-
السياسة، يف ، كان يف أيام املنصور، وهو من أوائل املرتمجني يف العصر العباسي، وهو مرتجم كتاب 518ملصر على يد عمرو بن العاص
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، وترجم طيماوس ألفالطون وأوقليدس يف النهدسة، وكان يرتجم أيضا من 519ليس، وكتاب اجمليسطيالرياسة ألرسطو طاتبذير 
  520القبطية إىل العربية

 521هـ، ونقل للمنصور كتبا كثرية من اليونانية إىل العربية042جورجيس بن جربائيل الطبيب -

أخ حملمد بن علي أيب السفاح وأصبح أمينا هـ، وهو فارسي زرادشيت اعتنق اإلسالم على يد 041عبد اهلل بن املقفع ت-
لسره، وعاش يف عهد املنصور ترجم بعض كتب أرسطاطاليس املنطقية الثالثة وهي كتاب: قاطاغورياس وكتاب باري أرمنياس، وكتاب 

كتاب أتولو ، و 522املدخل إىل كتاب املنطق املعروف بايساغوجي لفرفوريوس الصوري، وترجم الكتاب اهلندي املعروف بكليلة ودمنة
، ونقل تراث الفرس إىل اللغة العربية، وهو أول من ترجم من الفارسية إىل العربية، ومل 523طيقاواجمليسطي لبطليموس وكتب إقليدس

 .524تكن الثقافة الفارسية مما يستهان بأمرها أو يغمط قدرها، وأفادت الثقافة العربية أميا إفادة من منتجات الفرس وآثارهم وترامجهم

ِبيب يوحنا بن خبتيشوع َكاَن طَِبيبا متميزا َخِبريا باللغة اليونانية والسريانية َونقل من َذِلك كتبا َكِثريَة وخدم بالطب الطَّ -
َدْيِه صينية قدم َبني يَ اْلُموفق بِاللَّه طَْلَحة بن َجْعَفر املتَـوَكل وََكاَن يْعَتمد َعَلْيِه ويسميه مفرج كريب وََكاَن اْلُموفق ِإذا جلس للشُّْرب ي

اء واجللساء ذهب ومغسل َمْذَهب وخرداذي بلور وكوز َواْجلس يوحنا بن خبتيشوع َعن مَيِينه َوَبني يََدْيِه َكَذِلك َوَبني يَدي َغالب اأْلَِطبَّ 
 525صواين مدهون وقناين زجاج ونارنج

اَلم حسن وتصانيف َمْشُهورَة وََكاَن مبجال حظيا الطَِّبيب يوحنا بن ماسويه َكاَن طَِبيبا ذكيا فَاضال َخِبريا بالطب َوله كَ  -
ك ِإىَل أَيَّام ِعْند اخْلَُلَفاء وامللوك اْكتسب من الطيّب ألف ألف ِدْرَهم وََكاَن َنْصرَانِّيا خدم الرشيد واألمني واملأمون َوبَِقي على َذلِ 

 دارة بيت احلكمة، أيام الرشيد وجعله أمينا على الرتمجة،جند نيسابور، وأقام هبا مستشفى وتوىل إيف وفد إىل بغداد   ،526املتَـوَكل
وكان مشرفا على الكتب الواردة من بالد الروم، وكان يتقن السريانية والعربية، وكان طبيبا  ورتب له كتابا حذاقا يكتبون بني يديه

 .527يف كتب الطب ماهرا، واشتغل

 وسالم األبرش كان أيام الربامكة-

 528وباسيل املطران-

نا بن البطريق الرتمجان موىل املأمون، كان أمينا على الرتمجة، وكانت الفلسفة أغلب عليه من الطب، توىل ترمجة كتب يوح-
 .529أرسطو وبعض كتب أبقراط
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 530هـ[204احلجاج بن يوسف بن مطر الوراق الكويف ]حي -

 531باهلندسة واحلسابهـ[، كان طبيبا حاذقا وفيلسوفا منجما وعامل 220قسطا بن بن لوقا البعلبكي ]حي -

 . 532هـ[220عبد املسيح بن ناعمة احلمصي ]حي -

زاري: كان عاملا يف عصر املنصور، اشتهر بعلم النجوم، كان يشتغل بالرتمجة من اهلندسية إىل العربية، نقل كتابا فملحد ال-
 إىل العربية يف علم الفلك بأمر من املنصور.

 .ابن املطراف: نقل كتاب املاجسطي لبطليموس-

يسهل بن ريان الطربي يهودي أسلم يف خالفة الرشيد، ترجم كتاب األصول بأقليدس آل جنت يشوع، اشتهر منه جرويس كان -
وكذلك ابنيه  سنة 21ائيل بن يتشيوع كان طبيبا، خدم هارون الرشيد رب طبيب اخلليفة للمنصور يرتجم من اليونانية إىل السريانية، وج

عاملا باللغات األربعة  العربية والسريانية واليونانية والفارسية،  حنني بن إسحاق، كان : وهم ثالثة أبناءاألمني واملأمون له وآل حنني
ينوس يف لكتاب جا  الكتب الطبية قائما على الرتمجة وتصحيح ترمجات من قبله، وترجم، وكان 533تلميذ يوحنا بن ماسويهوهو 

ونقل من الكتب  م،900هـ/292م، وابنه إسحق بن حنني  ت277أو271هـ/224أو220قانون صناعة الطب وتوىف سنة 
وابن أخيه حبيش ، 534اليونانية إىل العربية الكثري، وكان يرتكز على نقل الكتب احلكمية مثل كتب أرسطاطاليس وغريه من احلكماء

التغذية والروائح،  رسالة يفونقل  535وقام بنقل كتب أبقراط إىل العربية م[ ابن أخت حنني901هـ/100الدمشقي] بن احلسن
 .وكناشا يف الطب نقل فيه عن جاميوسى

: احلكيم احلاسب املنجم ،م[900-225هـ/229-225ت احلراين] الصايببن مروان وهم ثابت بن قرة آل قره -
ام برتمجة  كان يتقن ثالث لغات: اليونانية والسريانية والعربية، وق،  536والفلسفةوالرياضيات الطب الفلك و ىبء، له مؤلفات يف الصا

كتب الرياضيات والفلك، كما ألف حوايل مائة ومخسني كتابا يف املنطق والرياضيات والفلك والطب بالعربية، ومخسة عشر كتابا 
بالسريانية، وكان له تالميذ كثريون منهم عيسى بن أسيد مرتجم كتب ثابت السريانية إىل العربية، ومن آل قرة أيضا سنان بن ثابت 

 وكان أحد املرتمجني أيضا. 537هـ120بن قرة ت

 م904هـ/ 101ابن الوحشية مؤلف كتاب الفالحة النبطية سنة-

 هـ110مىت بن يونس حيا سنة-

 هـ124حيي بن عدي ت -
                                                                                                                                                                       

 22حممد عوين عبد الرءوف:تاريخ الرتمجة العربية، ص -529 
 20عصام الدين حممد علي:بواكري الثقافة اإلسالمية، ص -530 
 20عصام الدين حممد علي:بواكري الثقافة اإلسالمية، ص -531 
 20اكري الثقافة اإلسالمية، صعصام الدين حممد علي:بو  -532 
 24حممد عوين عبد الرءوف:تاريخ الرتمجة العربية،  ص -533 
 22حممد عوين عبد الرزاق: تاريخ الرتمجة العربية، ص -534 
 20لثقافة اإلسالمية، صعصام الدين حممد علي:بواكري ا -535 

، لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت ، : سيد كسروي حسن، تحديوان اإلسالم: هـ(0027مشس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي )املتوىف:  - 536
 (42/ 2) ،م0990/هـ0400، 0ط

 25حممد عوين عبد الرءوف:تاريخ الرتمجة العربية، ص -537 



 هـ[192-110أبو علي بن زرعة ]-

 هالل بن هالل احلمصي-

 538عيسى بن سهرخبت-

 

 الطب عند المسلمين:ثانيا/ 
 :تعريفه

 لغة 

 اصطالحا

 مفهوم الطب اإلسالمي-د

 : مراحل الطب اإلسالمي-ب

 مرحلة الترجمة-1

 التشريح والجراحة:-ب

 /التشريح1

 الخالصة

 ثانيا/ الطب عند المسلمين

 أ/تعريفه في اللغة واالصطالح
 : لغة: من طب املريض يطبه أي دواه من مرض.تعريفه/ا

صح، فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء املرض من حيث ميرض ويعلم ينظر يف بدن اإلنسان،  و: هاصطالحا/اا
 وحياول دراسة األمراض قصد إاجاد الدواء املناسب هلا. ،539باألدوية واألغذية

وأعشاب، وعالج  أنواع العالج املختلفة من نباتات: هو ذلك الطب الذي يشتمل على مفهوم الطب اإلسالمي-ااا
 -لى اهلل عليه وسلمص–لطب اإلسالمي جند الطب النبوي، وتروي تفاصيله عنه بالقرآن بعيدا عن احنرافات والسحر والشعوذة، ويف ا

 وله ميزات: ،540وإرشاداته، كما يعتمد على الكي والفصد واحلجامة واخلتان، وبعض العمليلت اجلراحية البسيطة

بٌّ يبنونه يف غالب األمر ، وللبادية من أهل العمران ط/أنه يقوم على أساس الطب العريب واملبين على االختبار والتجربة0
 .541على جتربة قاصرة على بعض األشخاص، متوارثا عن مشايخ احلي وعجائزه، وكان منه عند العرب الكثري
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ٌة َونـُنَـزيُل ِمْن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمحَْ  »، وقوله تعاىل: 542«َوِإَذا َمرِْضُت فـَُهَو َيْشِفييِن »س املريض... /تأثري اإلميان يف نف2
 .543«لِْلُمْؤِمِننَي َواَل يَزِيُد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ َخَسارًا

 : مراحل الطب اإلسالمي-ب

كان الطب عند املسلمني يسمى يف بدايته بعلوم األوائل، وتعين هذه التسمية بأن الطب اإلسالمي مر مبرحلة الرتمجة 
 .544وه من جهتهم وقدموه خلدمة اإلنسانيةوالنقل عن احلضارت السابقة كغريه من بعض العلوم األخرى مث طور 

وكان الطب القدمي قد اشتهر بعدة مدن منها:اإلسكندرية وأنطاكية وحرَّان يف اجلهة الغربية، وجند نيسابور بالعراق بعد قيام 
ه املراكز، وبعد قبول الدولة الساسانية يف اجلهة الشرقية، وهي من أكرب مراكز الثقافة القدمية وكان الطب هو أكثر فروع البحث يف هذ

املسيحية ديانة رمسية يف القسطنطينية اعتربت علوم األوائل تراثا وثنيا، وتبع ذلك ضعف املراكز العلمية الغربية وغلق بعضها كمدرسة 
م، وصحب ذلك هجرة علمائها حنو الشرق فازدهرت مدرسة جند نيسابور واستفادوا من تشجيع 525آثينا على يد ُجستينيان سنة 

، وبعد اتساع رقعة الفتوحات اإلسالمية دخلت تلك املراكز الثقافية واحلضارية يف حوز الدولة 545نوشروان حامي العلم والعلماءآ
اإلسالمية فظهرت ضرورة احلاجة إىل االستفادة من اخلربات العلمية واإلدارية  للمسلمني اجلدد وغريهم يف تلك املراكز، فانطلقت 

ت األولوية لرتمجة الكتب الطبية، وتذكر املصادر بداية العهد األموي بداية هلا، حيث أن خالد بن يزيد بن مرحلة الرتمجة اليت أعط
 .546م[ هو الذي أمر برتمجة أوائل كتب الطب إىل اللغة العربية704هـ/25معاوية]

 وهلذا ميكن أن منيز يف الطب اإلسالمية عدة مراحل تطور عربها وأوهلا مرحلة الرتمجة

وغريهم برتمجة كتب الطب القدمية اليونانية خاصة وتعرفوا عليها  : وفيها قام األطباء املسلمون،هـ/300-11]ة الترجمةمرحل-1
بغية االستفادة منها، وخاصة الطب اليوناين اهلندية والفارسية، ، وكذلك الكتب 547عرب مدرسة اإلسكندرية ومدرسة جند نيسابور

وغريها:مثل كتاب الصناعة،  548ناعة، وتآليفه هي األمهات اليت اقتدى هبا مجيع األطباء بعدهومنها مؤلفات جالينوس إمام هذه الص
وكتاب األسطقساة، وكتاب املزاج، وكتاب تدبري األصحاب، وثالث كتب عن مداواة األمراض، وكتاب العلل واألعراض، وكتاب يف 

 .549النبض واألورام، وشروح كثرية على رأي أبوقراط

م[ استدعى علماء الطب من اإلسكندرية إىل دمشق 704هـ/25ادر بأن األمري األموي خالد بن يزيد بن معاوية]تذكر املص     
، كما توىل طبيب اخلليفة األموي 550وشكل منهم جلنة لنإشراف على ترمجة كتب الطب والكيمياء والنجوم برئاسة  اصطفن القدمي

م[ترمجة ُكّناش يف الطب أحد أطباء مدرسة اإلسكندرية 720هـ/000اليهودي] م[ َماَسْرُجَوْيه البصري225هـ/25مراون بن احلكم]
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، مث قام 551هـ/[ باستنساخه يف عدة نسخ000-99يسمى هارون إىل اللغة العربية، مث أمر بعد ذلك اخلليفة عمر بن عبد العزيز]
 .552ل األدوية وفصول الطبطبيب اخلليفة عبد امللك بن مروان وواليه احلجاج بن يوسف بتأليف ُكّناشة يف أفضا

أما يف العصر العباسي األول فقد ازدادت سرعة حركة الرتمجة والتأليف يف جمال الطب بتشجيع من اخللفاء، وبعد تأسيس 
م، جاء بطبيب نسطوري امسه جورجيس بن خبتيشوع من مدرسة جند نيسابور وجعله طبيب القصر، مث 725هـ/042بغداد سنة 

ن األطباء النسطوريني وتكونت هبم مدرسة طبية يف بغداد، وأخذ مكان جورجيش تلميذه عيسى بن تاكر اتصل بالبالط جمموعة م
م خبتيشوع بن جورجيس، وبعده جربائيل االبن اآلخر 727هـ/070خبت وألف كتابا يف العالج، مث جاء طبيب هارون الرشيد 

مبجرد ومل يكتفو  ،553يف األطعمة واألشربة ومتنا يف الطب هـ، وكتب رسالة075جلورجيس الذي كان يف خدمة جعفر الربمكي سنة 
 والبحث. ير واإلضافات عن طريق االجتهادالرتمجة، بل قاموا بالتطو 

م[ وأسرة الربامكة فقد شجعوا السريان مبدرسة نيسابور مع الوافدين من 775هـ/025اخلليفة اخلليفة املنصور العباسي] اأم
، وتوىل طبيب اخلليفة املنصور جرجيس بن جربيل رفقة سرجيوس بطريق بغداد نقل الكثري من مؤلفات اهلند مث احَلرّانيون والنبطيون

 .554أبُقراط وجالينوس إىل العربية، وإن كانت ال ترقى إىل ترمجة حنني حسب ابن أيب أصيبة

كتاب السموم، وَمَنَكه   اق الذي ألفاهلندي ومُنَجهل وشانوازداد االقبال على الرتمجة والتأليف بعد قدوم أطباء اهلند َكَنَكه 
 . 555وصاحل بن بظضْهَلة اهلندي الذي صار رئيس بيمارستان الربامكة

الت أعماله إعجاب أطباء م[ الذي ن271هـ/220نني بن إسحاق]لكن أصح الرتمجات الطبية هي اليت كان يقدمها حُ 
ثل أمحد بن موسى وُحبيش بن األْعَسم وعيسى بن حيي املسلمني، فضهرت حركة إصالح وتصحيح الرتمجة على يده برفقة غريه م

وثابت بن قُرة بعد ذلك، فهؤالء قاموا حبركة تصحيح هامة وأصلحوا الرتاجم السابقة وترمجوا كتبا جديدة ومنها مؤلفات أبقراط مثل 
وعنون ملخصها بـجوامع ما اشتهر منها:العهد والفصول وتـُْقِدمة املعرفة،  ومؤلفات جالينوس وأُهها: الكتب الستة عشر 

اإلسكندانيني توىل ترمجتها حنني وابن أخته حبيش، ومؤلفاته يف التشريح توىل ترمجتها اصطفن بن باسيل، مث بدأت الشروح على  
ُحنني بن إسحاق وابن أخته ُحبيش بن األعسم حوايل سبعني  ثني ترمجة هلذه الشروح، ترجمكتب أبقراط حىت بلغت املائة والثال

  .556منها

بداية تشكل مدرسة الطب اإلسالمي األوىل على مستوى املشرق، بفضل جهود  أن نقول بأن هذه املرحلة هي وميكن
م[ وهي مدرسة بغداد اليت ضمت باإلضافة إليه أمحد بن موسى وُحبيش بن 271هـ/220املرتجم واملؤلف ُحنني بن إسحاق]

الء الرجال وجهودهم ميكن أن جنزم القول بتشكل املدارس الطبية ، وهبؤ 557األْعَسم وعيسى بن حيي وثابت بن قُرة بعد ذلك
 اإلسالمية اليت هي النواة األوىل والقاعدة اليت أسست لظهور وانتشار املدارس الطبية اإلسالمية يف املشرق واملغرب عموما.

ري، حيث ظهرت بشائر القرن الرابع اهلجاألول من نصف ال: كان ذلك بعد هـ[300بعد]مرحلة االستنباط والتأليف-2
م[وكتابه احلاوي الكبري، وابن 925هـ/101ومن أكرب األطباء يف هذه املرحلة أبو بكر الرازي]هذه املرحلة وبلغ الطب ذروته، 
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، مث من جاء 558م[ وكتابه القانون بعد ذلك، والذين كان هلما عظيم األثر يف الطب اإلسالمي والطب األوريب0017هـ/ 422سينا]
 بعدهم.

لواء هذا العلم،  ملوا، وعزوا أنفسهم بأهنم حمكن أن يسيطروا على الطب وحدها مي بأقصر منيلمتطاع أطباء املسواس
فإهنم تفوقوا على علماء اليونان، وتدل الوثائق  أوروبا، ودون شك يفاملظلمة  الوسطي ارتقائه خالل العصورو  واملسئولون عن تقدمه

إمجاع مؤرخي وقد حصل  اليونان، عن لفني األوربيني يف الطب استقوا معظم كتاباهتم من العربؤ التارخيية على أن مجيع األطباء امل
أهنم أضافوا إليه عصارة  لطب احلديث، حيثليعترب األساس املتني  ل الطبحقعلماء املسلمني األوائل يف العلوم أن ما قدمه 

، وكونوا معارف طبية خاصة هبم وأجادوا يف  فيه مؤلفات خاصة هبم مثرة جتارهبم، وأخرجوه طبا متجانسا متكامال، وألفواو  أفكارهم
 .559كل فن من علوم الطب، وصححوا ما كان من أخطاء من علماء سابقني

 : متيز الطب اإلسالمي بثالث خصائص رئيسيةج/خصائص الطب اإلسالمي 

املسلمني باألمانة يف النقل عن غريهم، وكانوا ينسبون /اخلاصية األوىل: االنفتاح على سائر احلضارات يف هذا امليدان، ومتيز أطباء 0
 .560الفضل ألهله، فلم ينسب لنفسه أحد منهم اكتشافا طبيا لغريه

: االعتماد على التجربة واملشاهدة والفروض، ومل يكن فلسفيا نظريا حبتا، فاعتمد على التجارب العلمية /اخلاصية الثانية2
هج التجرييب يف العلوم الطبية، فكانوا اجربون على املريض طرقا خمتلفة ومتعددة يف العالج والتطبيقات الواقعية، واعتمدوا املن

 .561ويسجلون مالحظاهتم يف الفرق بني الطرق ويسجلون ذلك بدقة وعناية
 .562مر وغريها، فيلتزموا حبفظ أسرار املريض وال يعاجلونه مبحرم شرعا كخ/اخلاصية الثالثة:االلتزام بالضوابط الشرعية يف العالج1

 في مجال الطب إسهامات العرب المسلمين -د
ميكن أن نقول بأن الطب قد تطور عند املسلمني وقطع أشواطا كبرية، فبفضل جهودهم أصبح الطب عبارة عن        

ختصصات يف شىت الفروع: فهناك  الطب العام ويشرف عليه أطباء عامون، وهناك طب العيون يشرف عليه أطباء نفس 
، 563دوية وهم الصيادلة والعشابنيوإىل جانبهم املختصون يف بيع األ تصاص، وهناك اجلراحة يشرف عليها أطباء جراحون،االخ

ظهر عندهم ما يسمى حاليا بالتخصص يف تناول فروع الطب املختلفة، كالطب اجلراحي وطب العيون وطب األطفال وعلم و 
 564العالج واكتشاف الدواء التشريح والطب النفسي، ويتبع ذلك من تطور يف طرق

واالستنتاج، وهي  أضافوا إضافات مبنية على التجربة: بعدما استوعبوا تراث األمم السابقة في مجال الطب الباطني-1
 ليك بعض خطوات الفحص الطيب عندهم:وإ، الطريقة اليت ال تزال متبعة إىل اآلن
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/األمراض اليت 2 ،/عاداته5 ،/طريقة معيشته4 ،او كشيمما يض /سؤال املر 1 بض،س الن/ج2، /فحوص البول بعناية0
/لون ملحمة 00وحالته عند امللمس، /النظر يف لون جلده9 ،/مناخ البالد اليت يعيش فيها2 ،/حالة عائلته7 ،أصيب هبا سابقا

/قوام جرم 4، مقدار القوة/1زمن احلركة والسكون، /0/مقدار االنبساط، 0يقيسون:  بضيف قياس الن، و /حالة التنفس00 العني،
 . 565عدد النبضجنس /2واختالفه  بضتالف الن/ائ7حمتويات الشريان، /2كيفية جرم الشريان، /5الشريان، 

قلبية، وشلل األعضاء، واألمراض ألمراض القلب، والدورة الدموية، والصرع، والسكتة اليضاف إىل ذلك دراساهتم و 
، والصدر، وقروح الرئة 567كما عاجلوا نفث الدم ،566ضها الظاهرة والباطنةوكتب ابن عيسى رسالة يف تشريح العني وأمرا النفسية،

انة املستشفى يف األمراض كما عاجل األطباء املسلمون األمراض النفسية والعقلية بطرق مبكرة، وكانوا خيصصون يف كل الرتسوالتشنج،  
إّن املزارع األوريب، »ي الصحي عند املسلمني واألوربيني أجريت مقارنة بني الوعفسية، ووضعوا فيها وسائل ومؤلفات، وقد والن العقلية

عتمد على واملشعوذين، وأما املزارع املسلم األندلسي، فكان ي ذي يعتمد على عالجه على الدجالنيعند مرضه يسرع إىل القسيس ال
 568«مهنة الطباهلل، مث طبيبه املختص يف 

 :وطب العيون التشريح والجراحة-د

سلمني إىل علم التشريح مساُهات كبرية، ودرسوه ليكون عونا هلم يف دراسة خمتلف األمراض املباء أطأضاف : /التشريحا
ويعترب الرازي أول من فرق بني اجلراحة وغريها ومعاجلتها، ألن معاجلة املرض تعتمد على معرفة األعضاء، واألجهزة الداخلية للمريض، 

اجلراح بأن  يكون ملما بعلم التشريح ومنافع  يبطبالالتشريح، وألزم على ما من املوضوعات الطبية، وجعل أساس هذا العلم قائ
حوا القرود كما فعل ابن مواضعها، ويؤكدون على حاجة املشتغلني بالطب إىل تشريح األجسام حية وميتة، وقد شرّ و األعضاء 

وهو مكتشف الدورة  وغريها من األعضاء، القلباألربطة والرئة والعرق و و  تفصيل تشريح العظامرح ابن النفيس بالوقد شَ ، 569ماسويه
إّن األطباء املسلمني، ال »كما تدل مؤلفاهتم الطبية الدقيقة لكل األعضاء، وهذا ما ينفي قول علماء الغرب: ،  570الدموية الصغرى

 .571«يعرفونه حبجة أن اإلسالم حيرمه

وقد برع ابن ، البغدادي، والزهراوينفيس الابن و ون، قاناليف كتابه  ، عند املسلمني أبو علي ابن سيناومن علماء التشريح
م[يف تشريح األجسام امليتة واحلية، وشرح ظبية حية وشق عن قلبها، كما شرح سائر األطباء عيون 0025هـ/520طفيل ]
 وقد تعرفوا على:  572احليوانات

وال  بعد انكسار حّد منه فال يصدمها،ال هبا احنرافات، واعوجاجات لتطول املسافة قليال فال يصل اهلواء إاألذن: قالوا -*
 دخلت إىل عوجة من تلك االعوجاجات وقفت هناك فسهل إخراجها. اتُفاجأ بدخول احلشرات، وإذ
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إذا دخل اهلواء إىل املنخرين انكسر برده، مث وصل إىل احللق  األنف: عرفوا أنه يعني على النطق وتقطيع احلروف، وقالوا-*
  الرئةدل مزاجه مث يصل إىلفيعت

 .، وإذا ضعفت ضعفت باقي أعضاء اهلضمتقوم بطحن الطعام : وعرفوا دورها وأهنااملعدة-*

 كما عرفوا تشريح الكبد ومكوناهتا واملرارة ودورها، والطعام املهضوم، والعني ومكوناهتا.-*

  الجراحة-اا

 تطور علم الجراحة عند المسلمين-1
وقد عرف علماء املسلمني  الصناعات احملتقرة الرتباطها بصناعة احلجامني،من  اجلراحة تسمى صناعة اليد وكانت كانت

ويعترب الزهراوي أهم وأبرز جراح، حيث أنه قام بتطوير عن اجلراحة أشياء كثرية، ونقلوا ممن تقدمهم وزادوا عليها من ابتكاراهتم، 
أول متينا بنيت عليه ُصرح اجلراحة احلديثة، فهو  آالته أساسااجلراحة، وأضاف إليها أشياء كثرية، وكانت تعاليمه ومعلوماته ووسائله و 

عرفوا بأن اجلراحة يف بعض و  ،يف جمال العيون والوالدةالدقيقة ، واخرتع العديد من أدوات اجلراحة 573الكبرية من ربط الشرايني
بن [لعلي الصناعة ختصاص ]كاملوأهم كتاب يف االأحسن وسيلة يف حسم الداء واملسلمون أول من كتبوا يف اجلراحة، احلاالت 

 عباس.

تويف ، دوية املفردة واملركبةخبري باأل طبيب وهوم( 0009/ه 400خلف بن عباس )بعد وحقق أبو القاسم الزهراوي 
، وحقق مجلة من اإلجنازات املهمة، 574 الطب، واملقالة يف العمل باليدمن تصانيفه: التصريف ملن عجز عن التأليف يف، سندلباأل

د اوظل علماء املسلمني أسي[، ambroise pareإيقاف نزيف  الدم، ولكنها نسبت إىل اجلراح الفرنسي أمرباواز باري ]منها 
م، ألن الذين مارسوا الطب يف الغرب بعد الزهراوي 05الطب واجلراحة ومعلميها يف الصور الوسطى، وظلوا كذلك حىت هناية القرن 

ن الطب اإلسالمي ملعرفته بأُهية اجلراحة دعا إىل فصلها عن الطب الباطين فأصبحت علما كانوا مستعربني من تالمذة العرب، وكا
 .575طبيا جديدا

كما استخدم املسلمون احلشيش واآلفيون كوسيلة للتخدير، وأمعاء احليونات كخيوط للجروح، وأوقفوا نزيف الدم بربط 
 الشرايني.

ابتكروا عددا من اآلالت واألدوات اجلراحية وطوروا  احة:إضافات أطباء المسلمين واكتشافاتهم في علم الجر -2
 بعضها اآلخر منها: 

 [يف خياطة اجلروحcajutـ استعمال اجملسمات: لتوسيع جمرى البول، واستعمال اخليوط املصنوعة من أمعاء احليوانات ]
 واألنسجة حتت اجللد، واستعمال احلرير للربط يف العمليات اجلراحية.
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[، وكذلك buldsyrijeنة الشرجية واملعدنية: أول من وصفها هو الزهراوي  وهي املعروفة اليوم واملسماة ]استعمال احملق-
[، وقد أهبر العامل لعدة قرون بأدواته املبتكرة ودوهنا يف كتابه التصريف metallie bladaler surijeاحملقنة املعدنية املسماة ]

  576ورت بعد ذلك بقرون لتصبح األدوات اجلراحية احلديثةملن عجز عن التأليف، وأصبحت النواة اليت ط

قصبة اهلوائية استعمال حافظة اللسان: اليت تستخدم يف كبس اللسان أثناء إجراء عملية اللوزتني، ووصفوا عملية فتح ال-
 وفتح خراج اللهات. واستئصال اللوزتني

 ماهلا اليومكما استعملوا ]امليولة[ والكاويات يف اجلراحة قريبا من استع  -

 577وأشاروا إىل تفتيت حصى املثانة واستخراجها عن طريق املهبل لدى النساء-

وكسر األنف، ووصفوا بدقة األربطة واجلبائر، والعمليات األخرى: ككسور اجلمجمة  ووصف كسر الفك األسفل-
 والكتف والذراع واألصابع...

ملمدود يف األذن، وفرقوا بني األورام السرطانية والزوائد اللحمية،  ، وفتح الثقب ا578كما قاموا بعمليات قطع اللحم الزائدة  -
 كما كانت هلم إشارات يف ميدان الطب التجميلي. 

 :أعالم علم الجراحة-3

 225/هـ  101 - 250) حممد بن زكريا الرَّازي ، وأبوبكر الرازيمن أعالم علم اجلراحة عند املسلمني: ابن رين الطربي
يسميه كّتاب الالتينية )رازيس(  ،وعمي يف آخر عمره. ومات ببغداد ،ولد وتعلم هبا. وسافر إىل بغداد، لريمن أهل ا: م( 925 -

Rhazes  ،واشتغل بالسيمياء والكيمياء،  ،يقى والغناء ونظم الشعر، يف صغرهأولع باملوس، فيلسوف، من األئمة يف صناعة الطب
 ،ء البيمارستان املقتدري يف بغدادر. وتوىل تدبري مارستان الرّي، مث رياسة أطبامث عكف على الطب والفلسفة يف كربه، فنبغ واشته

وألف فيه كتاب احلاوي وهو من أعظم الكتب يف  ،579يعترب أبا للطب اإلسالمي يستعمل يف مدوناته الطبية اللغتني اإلغريقية واهلندية
ريض ه، ودوهنم تالميذهم، ودوهنم تالميذ أخر، فيجئ املان اجلس يف جملسه ودونه تالميذكقال أحد معاصريه:   ،580تاريخ الطب

له تصانيف، مسى  ،صابوا وإال تكلم الرازّي يف ذلكن كان عندهم علم وإال تعداهم إىل غريهم، فإن أإفيذكر مرضه ألول من يلقاه، ف
إىل الالتينية، و)الطب املنصوري(،  ترجم( يف صناعة الطب، وهو أجّل كتبه، كتابا ورسالة. منها )احلاوي  212 ابن أيب أصيبعة منها

 581()الطبو (( رسالة، و)الكايف)برء الساعة و)اجلدري واحلصبة( و( و)الفصول يف الطب( ويسمى )املرشد

، وموسى  دوابن رشد احلفي 582وعلي بن عباس األهوازي، وابن سينا، وأبو القاسم الزهراوي، وأشهرهم باألندلس ابن زهر
 بن ميمون.

 إىل: علماء اجلراحة عند املسلمني هم األوائل والسباقني : هي أنالخالصة
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، وكتب ابن عيسى رسالة يف ابتكار أول مرة فكرة تصنيف خاص بالتشريح، وأول مؤلف كان شرح القانون البن نفيس  /0
  583تشريح العني وأمراضها الظاهرة والباطنة

 هاضياع وأعدوا ترتيبالتآليف جالينوس من علماء املسلمني  ظحف /2

وأضافوا  ، بل اتبعوا طرقا ومناهج مستحدثة خاصة هبمهمعامل التشريح، ومل يقلدوا من سبق استقلوا يف كتاباهتم يف /1
 مبتكراهتم.

 /اكتشاف الدورة الدموية الصغرى4

 584/معرفة تركيب الرئة واألوعية الشعرية، وأثبتوا أن للقلب بطينني فقط5

 طب العيون-ااا

 :العيونإضافات المسلمين لطب -1

أبو يف عالج العيون كتب األطباء املسلمون يف طب العيون مؤلفات، وقدموا وصفا تشرحييا دقيقا للعني وأمراضها، وكتب 
م[ كتابه املنتخب يف عالج أمراض العني، وكان خبريا يف طب العيون وإجراء 0000هـ/400القاسم عمار بن علي املوصلي]

وكتابه  ،585م[ رسالة يف تشريح العني وأمراضها الظاهرة والباطنة0019هـ/410ى الكحال ]وكتب علي بن عيس ،العمليات اجلراحية
وظلت ، 587كما كتب فيها صالح الدين بن يوسف الكحال كتابه نور العيون وجامع الفنون، 586املعروف بتذكرة الكحالني

 م.02مؤلفاهتم مرجعا يف أمراض العيون حىت القرن 

تفاخ واحلكة والسيل والطرفة والودق وقروح العيون، وأمراض اجلفون وامللتحمة والقرنية كما عاجلوا أمراض الّرمد واالن
 والبرت والنتوء العيين واألثر والبياض وسرطان العني والشعر الزائد...إخل، 588واحلدقة

 :أطباء العيون-2

من ، وألف العني اختص يف أمراض طبيبم[ وهو 0019هـ/410]علي بن عيسى بن علي الكحالوبرع يف طب العيون 
اَل بُد لكل من عاّن اْلكحل َأن حيفظه َوقد اْقتصر النَّاس َعَلْيِه دون َغريه من َسائِر  ،ذكرة الكحالني يف العني وأمراضهاتصانيفه: ت
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رسالة يف كتب و  ،589مور العلميةاْلكتب الَّيِت ألفت يف َهَذا اْلَفّن وََكاَلمه يف أَعمال صناَعة اْلكحل َأجود من َكاَلمه ِفيَما يتَـَعلَّق باأل
  ،590تشريح العني وأمراضها الظاهرة والباطنة

، وابن سينا وابن النفيس م[ كتابه املنتخب يف عالج أمراض العني0000هـ/400أبو القاسم عمار بن علي املوصلي]و 
، ويعترب   592مع الفنونصالح الدين بن يوسف الكحال كتابه نور العيون وجا كتبو  ،591م[0012 هـ/410واحلسن ابن اهليثم]

كتابه مرجعا هاما قسمه إىل فصول يف وصف العني والبصر وأمراض العني وأسباهبا وأعراضها، وحفظ صحة العني، وأمراض اجلفون، 
 .وأمراض امللتحمة والقرنية واحَلَدقة، وأمراض العني اليت ال تقع حتت احلواس، وأدوية العيون

 هـ/تطور الطب في المغرب:
 حصول أي تطور يف احلركة العلمية املشرقية يتبعه تطور آخر يف احلركة العلمية املغربية، بفضل جهود طلبة العلم وكالعادة يف

اه الرحالة املغاربة الذين انطلقوا متشوقني حنو املشرق ومراكزه العلمية الكربى ومدارسه املختلفة، فينهلون من مراكزه املختلفة ومن أفو 
ت مث يعودون إىل بالد املغرب حاملني لواء تلك املدارس وناشرين ملا استفادوه من خمتلف العلوم، لذلك العلماء يف شىت التخصصا

تأخر ظهور املدارس الطبية املغربية بقرن من الزمن تقريبا، وأول من يذكر من األطباء يف بالد األندلس الطبيب ابن ُجلُجل 
 يف القرن اخلامس اهلجري. 593م[0012هـ/427رواي]م[ يف القرن الرابع اهلجري، مث الزه927هـ/177]بعد

م[ 912هـ/120ويف نفس الزمن تشكلت مدرسة الطب اإلسالمية بشمال إفريقيا على يد إسحاق بن سليمان اإلسرائيلي]
 594 م[979ه/129وابن اجلزار التونسي]

لس خاضعة ملراكش، ويظهر مدى التطور الذي وصل إليه الطب يف عهدي املرابطني واملوحدين، حيث كانت األند
فتكونت مجاعة من األطباء التفت حول ملوك املرابطني واملوحدين، وسار معظمهم يف ركاب هؤالء امللوك إىل املغرب، حيث 

، ويكفي 595قضوا بقية حياهتم يف البحث والتصنيف وتدريس الطب والفلسفة والعلوم، فأفاد املغرب كثريا من نكبة األندلس
مرحلة، ففي عصر املرابطني وقعت ألمري مرابطي قصة يف مرضه، حيث استدعى على إثر ذلك ثلة أن نأخذ أمنوذجا من كل 

من األطباء لالستشارة، فتحدث كل واحد عن جتربته يف خصوص الذي يشكوا منه األمري مبادرا بوصف الدواء، قد أكد 
هؤالء األطباء مل يوفق سوى واحد منهم  م[ تعليقا على ذلك، أن كل0010هـ/525ابن زهر أبو العالء زهر بن عبد امللك]
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تعماله للشيوخ من سبعني سنة عجز مع ذلك عن استكناه أصل الداء، وكان ابن زهر جريئا يف جتاربه...يدعوا إىل الفصد واس
 .596ولألطفال كذلك، حيث فصد ابنه من ثالث سنوات، فأدهش معاصريه فأقل

م[كأمنوذجا للبحث الطيب 0092-0022هـ/595-520أما يف عصر املوحدين فكفى بابن رشد احلفيد]
ما يصنعه األطباء اليوم، وهو تبديل  597املتحرر، حيث توصل يف خمربه إىل نتائج مدهشة، جعلته يقرتح يف شرحه البن سينا

به دراسة اهلواء يف األمراض الرئوية، وأشار إىل الدورة الدموية الكربى وعللها يف كتابه الكليات، وألف هذا البن زهر لُيلحق 
وهذا بفضل تشجيع املوحدين هلذا العلم، حيث أقاموا ، 598عن اجلزئيات، لتكون مجلة الكتابني كتابا كامال يف صناعة الطب

 .599املخابر العلمية يف شكل مستشفيات جمهزة مبختلف اآلالت واألجهزة واألدوية واالختصاصيني واملساعدين الفنيني
ة بعشرات األطباء األندلسيني الذين ساُهوا بتطوير الطب العلمي رحبت ِبايفقد  أما يف املغرب األوسط

، وهذا اإلدريسي يف كتابه نزهة املشتاق يشري إىل أن جبال ِباية توجد هبا مجلة من 600ونشره يف أوساط الطلبة
 601واليت كانت تشتغل يف التجارب واملعاجلة ،النباتات يف أكناف اجلبال املطلة على ِباية

ومن ِباية استقدم املوحدون أبا إسحاق إبراهيم الداين إلدارة مارستان مراكش يف القرن السابع اهلجري، كما 
أبو القاسم حممد بن أمحد األموي املرسي نزيل ِباية ابن آندراس استقدموا كذلك الطبيب حممد الندرومي، وكذلك 

الكتب اليت كانت تدرس خالل هذا العصر يف جمال الطب هناك   ومن، وهو من أطباء املستنصر احلفصي 602هـ(274)ت
كتاب القانون البن سينا، وأرجوزته املشهورة يف الطب، وكان ابن آندارس واحدا من الذين اشتهروا هبذه األرجوزة، فكان 

مية حافلة بأذكياء الطلب، طبيبا ماهرا يف علمه باحثا جميدا، تصدر لقراءة العربية والطب يف ِباية، فكانت بذلك جمالسه العل
 603وأعيان العلماء، وعلى رأسهم األطباء املختصني بقصر اإلمارة، وهبا وضع أرجوزته يف األدوية

ه[ 224-220]بن عبد احملسن سم بن حممد بن عبد الصمد بن حسن حممد بن حممد بن أىب القا أبو الفضل املشداىلو 
علمائها يف عدة علوم منها ما تقدم ومنها اجلرب واملقابلة واهليئة واملرايا واملناظر رحل إىل تلمسان فبحث على ابن مرزوق وعلى سائر 

وقد برع يف  هـ/244واألوفاق والطب واالسطرالب والصفائح واجليوب واالرمتاطيقى واملوسيقا والطلمسات مث عاد ِباية يف سنة 
 .604ه وتصدر لنإقراءالعلوم واتسعت دائرته وكثرت معارفه وبرز على أقرانه بل على مشاخي
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 /البيمارستان والصيدلةثالثا

 البيمارستان ا/

 /تعريف البيمارستان1



البيمارستان مصطلح فارسي مركب من كلمتني بيمار: وتعين مريض، وستان: وتعين دار، فهي تعين دار املريض، مث 
 اختصرت وأصبحت مارستان

 /نشأته2
خيمة يف  -ص–فضرب له النيب ملا أصيب سعد بن معاد يف غزوة اخلندق، حيث رماه رجل من قريش يف األكحل، 

املسجد ليسهل عليه عيادته واالطالع على أحواله من قريب، وكانت هذه اخليمة المرأة  من أسلم يقال هلا رفيدة فقال اجعلوه يف 
 -رضه–،  كانت تداوي اجلرحى وحتتسب نفسها على خدمة من كان يف املسجد، وقد اختذ معاوية بن أيب سفيان605خيمة رفيدة

 دمشق لعالج املرضى. مشفى يف

[ ، وجعل -م704هـ /92-22لكن أول مارستان مكتل تعود أصل نشأته إىل عهد اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك]
، وجعل فيه األطباء وأجرى عليهم وعلى العميان 607، وأمر فيه حببس اجملذومني حىت ال خيرجوا606فيه األطباء وأجرى هلم األرزاق

 األرزاق.

هـ حيث بىن اخلليفة العباسي هارون الرشيد أول بيمارستان يف بغداد عاصمة العامل 1ر العباسي وخالل القرن أما يف العص
مارستانا، كما أن حاكم مصر أمحد بن طولون أول من وضع بيمارستان يف  14اإلسالمي، مث تكاثر عددها حىت أصبح عددها 

 م.272هـ/259مصر سنة 

املارستان الذي كان على عهد اخلليفة املنصور املوحدي مبراكش، وجلب له أمهر أطباء كما أن املصادر  املغربية تذكر 
 األندلس كابن زهر وابن رشد احلفيد

 /وظيفة الطبيب3
أما مكانتهم فإهنم مكرمون مبجلون من طرف األمراء والعامة على حد سواء، ويتلقون أجورهم بطرقتني: اإلحسان واهلدايا، 

دنانري، وصال ال يسمح هلم  00دينارا، وملن دوهنم  50ي اجريه عليه السلطان، وقد بلغ راتب أطباء اخللفاء واألجر أو الراتب الذ
م، حيث خلطأ طبيبا يف عالج رجل فمات فأمر اخلليفة أن 910هـ/109مبمارسة الوظيفة إال بعد االختبار وذلك منذ أيام املقتدر 

ان بن ثابت كبري أطباء بغداد فبلغ عددهم يف بغداد فقط مثامنائة طبيب ونيفا ميتحن مجيع أطباء بغداد من جديد فامتحنهم سن
 .608وستني طبيبا

 كما أن بعض األطباء اختصوا مبعاجلة اخللفاء والتفرغ هلم، حيث كان ابن رشد طبيب اخلليفة املنصور املوحدي

 /نظام العالج4
يسري ال مينع صاحبه من احلركة، فإن نظام العالج املتبع  يتم عالج املرضى بطريقتني حسب حالة املريض، فإذا كان املرض

معه فهو العالج اخلارجي، حيث يتلقى الرعاية واألدوية والفحص يف البيمارستان ولكنه ال يسمح له باإلقامة واملبيت، أما إذا كان 
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خر وهو العالج الداخلي، حيث يقيم املريض يف حالة خطر أو ال يستطيع احلركة بسب املرض، أو مرضه معديا فإنه يعاجل بنظام آ
 املريض يف البيمارستان يف القسم اخلاص به ، ويعطى له رقم اإلقامة.

 /أنواع البيمارستان5
كان للبيمارستان نوعني، بيمارستان حممول أو متنقل، حيمل على ظهور اجلمال للمناطق النائية، حبسب ظروف األمراض 

[، ويشمل بيمارستان اجليش، وبيمارستان السبيل، واحملمول، واإلسعاف، ambilance]وانتشارها وكذلك احلروب، ويسمى اآلن 
وحيتوي مجيع ما حيتاجه املرضى من عالج وأطعمة وأشربة ومالبس وأطباء وصيالدة، وينقل من قرية إىل قرية يف األماكن اليت مل ين هبا 

 .609بيمارستان

، وهو ما كان بناء ثابتا يف جهة 610ت كثرية حبيث تفيض هبا املدن والعواصمأما النوع الثاين فهو البيمارستان الثابت، وكان 
من اجلهات ال ينقل منها،  وكان هذا النوع كثري االنتشار، ال سيما يف العواصم: كدمشق، وبغداد، والقاهرة، ويشمل هذا النوع: 

قسم للذكور وقسم لنإناث، وقل قسم به قاعات  املستشفيات العام، تفتح أبواهبا ملعاجلة اجلمهور، وتقسم إىل قسمني منفصلني
متعددة، كل واحدة منها لنوع من األمراض، منها لألمراض الداخلية ويقسم بدوره إىل غرف منها للحميات وغرف لنإسهال، ومنها 

انني والزمىن[، وهناك للجراحة ومنها للكسور والتجبري ومنها لألمراض العقلية، بيمارستان املدرسة، بيمارستان العزلة ]يف دور اجمل
بيمارستان السجون يطوف عليهم األطباء يف كل يوم ويعاجلون مرضاهم باألدوية  مستشفيات للجيش يقوم عليها أطباء خمتصون، و

 .611الالزمة

 /نظام رقابة البيمارستان1
والصيادلة، أما األطباء: فإن أول  ويتوىل هذه املهمة نظام احلسبة أو املراقبة على العاملني، ويشمل التفتيش والرقابة األطباء

ما يفعله احملتسب أخذ عهد أبوقراط ]وهو القسم على احرتام املهنة وأسرارها[، واحملافظة على صحة املريض والعناية به، ساترا لعورات 
ؤديا امتحانا أمام  دون متييز بني شرفيهم ووضعهم وغيهم وفقريهم،  وال يسمح للطبيب باملعاجلة حىت ي 612املرضى وكامتا ألسرارهم

كبري أطباء الدولة، فيمتحنه ويسأله عن كل ما يتعلق مبا يف إجازته من الفن، فإذا أحس اإلجابة أجازه مبا يسمح له مبزاولة مهنة 
، ، أما الصيادلة فيأخذ عليهم عهدهم مبراقبة اهلل يف أعماهلم، التخويف والوعظ واإلنذار العقوبة الصارمة يف حال املخالفة613الطب

 وكان نظام املراقبة أسبوعيا.

 :يتكون البيمارستان يف العموم من :/مرافقه7

 قاعة املرضى الرجال، جمهزة بأسرة-

 ، وجمهزة باسرة614قاعة املرضى النساء -

 قاعة النقاهني من الرجال، قاعة النقاهني من النساء-
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 قاعة احلراس واملمرضني-

 سلم سكن األطباء-

 املطبخ وملحقاته-

 سل املوتىقاعة لغ-

 خمازن مواد احلريق-

 حمل الطبيب املدير-

 حمل اجلرائحي-

 حمل الكحال-

 مصلى-

 حوش وأبواب-

 بيوت اخلالء-

 خالوي للمجاين من الرجال وآخر للمجانني من النساء-

 سلم لسطح البيمارستان-

 أحواض-

، وصيدليات 615لألمراض الباطنةوقد تكون مستشفيات متخصصة يف مرض معني: للرمد والعيون، وآخر للجراحة، وثالث 
 جمهزة.

وكان البيمارستان جمهز بكل ما حيتاج إليه املرضى من أدوات وأدوية وأطعمة وأشربة ومالبس وأطباء وصيادلة، وكل ما يعني 
 على ترفية احلال على املرضى والعجزة واملزمنني واملسجونني.

 /نماذج من البيمارستان8
هـ، والبيمارستان النوري الكبري بدمشق، وهو 22تان الوليد بن عبد امللك يف دمشق سنة البيمارستان الشامي: مثل بيمارس

، 616م، وبناه من مال أخذه فدية من أحد ملوك الفرنج0054هـ/549أكربهم أنشأه السلطان امللك العادل نور الدين الشهيد سنة 
راب فيه والدواء مباح لكل مريض يقصده، وزاره الرحالة ابن وشرط فيه للفقراء واملساكني ، ويسمح لألغنياء إذا اطروا ، وكان الش

هـ، ووصف فيه عناية األطباء باملرضى وتفقدهم لشؤوهنم وإعداد ما يصلحهم من األدوية واألغذية، وكان به قسم 520جبري سنة 
 .617هـ0107ىل غاية لألمراض العقلية يوثق فيه اجملانني بالسالسل، مع العناية بعالجهم وغذائهم، واستمر يف عمله إ
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مارستان هـ، والبي102البيمارستان العراقي: مثل بيمارستان الرشيد، بيمارستان السيدة ]وهي أم اخلليفة املقتدر باهلل[ سنة 
، م(925-225/هـ 101-250) حممد بن زكريا الرَّازي أبوبكر الرازيء البيمارستان أطباوتوىل رئاسة هـ، 102املقتدري ببغداد 

ان اجلس وك ،م( 925 - 225/هـ  101 - 250) حممد بن زكريا الرَّازي الري الذي توىل تدبريه أيضا أبوبكر الرازيوبيمارستان 
ن كان عندهم علم إريض فيذكر مرضه ألول من يلقاه، فيف جملسه ودونه تالميذه، ودوهنم تالميذهم، ودوهنم تالميذ أخر، فيجئ امل

ه، وقد توىل بناء هذا األخري 172، وكذلك البيمارستان العضدي 618 تكلم الرازّي يف ذلكصابوا وإالوإال تعداهم إىل غريهم، فإن أ
عضد الدولة بن بويه، وقد أجرى له الطبيب الرازي جتربة الختيار مكان بنائه، حيث أنه عمد إىل وضع أربع قطع حلم يف أربعة أحناء 

يم فيه البيمارستان وأنفق عليه ماال عظيما، ومجع له من األطباء أربعة ببغداد ليال فلما أصبح وجد أحسنها رائحة يف املكان الذي أق
هـ، ومجع فيه من األشربة واألدوية 449وعشرين طبيبا، وأحلق به مكتبة علمية وصيدلية ومطابخ وخمازن، وجدده اخلليفة القائم سنة 

ات الطبية واألسرّة والثلج واملستخدمني واألطباء والفراشني والعقاقري اليت يعز وجودها الكثري، وأقام به الفرش واللحف للمرضى والعطور 
وبوابون وحراس ومحام وِبانبه بستان قد حوى كل أنواع الثمار والبقول، والسفن على مائه تنقل الضعفاء والفقراء، ويتناوب فيه 

 .619األطباء ليال

 هـ201هـ، وبيمارستان املدينة ]الظاهر بيربس[ سنة 122 بيمارستان شبه اجلزيرة: بيمارستان مكة ]اخلليفة املستنصر العباسي[ سنة

بيمارستان إيران: كان يف الري، وشرياز ونيسابور، وبيمارستان تركيا: بيمارستان قيصرية، وكذلك املغرب واألندلس ]بيمارستان تونس 
 القرن السابع إلدارة مارستان مراكش يفمن ِباية  استقدم املوحدون أبا إسحاق إبراهيم الداينحيث  ومراكش

اهلجري، كما استقدموا الطبيب حممد الندرومي، وكذلك أبو القاسم حممد بن أمحد األموي املرسي نزيل ِباية 
 وبيمارستان غرناطة[. 620هـ(274)ت

 الصيدلة اا/

 /تعريفها1
ز بني النباتات ، أو أنه علم يبحث التميي621الصيدلة علم يبحث يف العقاقري وخصائصها وتركيب األدوية وما يتعلق هبا

 املشتبهة.

 /نشأتها2
يقال بأن الصيدلة ظهرت مقرتنة بعلم الطب ومرتبطة به منذ نشأته وظهوره، وقيل بأهنا ظهرت أيضا مرتبطة مع الكيمياء 

بيا قائما ]وكانت عبارة عن حتويل املعادن اخلّسيسة إىل مثينة[، وتعد الصيدلة من العلوم اليت ابتكرها املسلمون، وجعلوها علما جتري
، وكان الصيادلة ال ميارسون هذه املهنة إال بعد اختبار يتلقونه، وإجازة متنح هلم 622على الدراسة واملالحظة، فهي اخرتاع عريب أصيل

 كرتخيص للمارسة.
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 ويذكر أن أول من فصل بني الصيدلة والطب هم املسلمون، وأكرب الفاعلني يف ذلك: الطبيب ابن اجلزار التونسي القريواين
 زاد املسافر وقوت احلاضر وسائر مؤلفاته.كتابه ، يف 623هـ[400]

 وتنظيمها /أنواعها1

وهي الصيدلة العامة، وتبيع األدوية لكل مريض، والنوع الثاين الصيدلة اخلاصة  النوع األولميكن أن منيز يف الصيدلة نوعني: 
اف والبوادي، ويشرف على تنظيم املهنة مفتش رمسي يف كل مدينة وتكون إما بالبيمارستان، أو خاصة مبيدان القتال، أو خاصة باألري

يشرف على الصيدلة وكيفية حتضري العقاقري، وكانوا يعمدون إىل زراعة النباتات الطبية بشكل منتظم وفق شروط خاصة يف مزارع 
 .624متحاهنم كإبن البيطار يف القاهرةخاصة، وجلبوا هلا البذور الالزمة من كل مكان، ويف كل مدينة كبرية عميد للصيادلة يقوم با

 /األدوية4
وتتمثل يف العقاقري  : أدوية مركبة: ومتثل يف العقاقري األصلية، و 625أدوية مفردةكانت األدوية اليت تقدم يف الصيدليات على قسمني: 

ان بن ثابت أمر احلسبة حتول هذا ، وملا توىل الطيب سن626املمزوجة ]أو األقريادين[، وخيضع الصيادلة لنظام احلسبة ومراقبة األدوية
، وفُرض على األطباء أن يكتبوا ما 627النظام إىل امتحان وحماسبة ومراقبة دورية لألوزان واملكاييل وتفتيش الصيدليات مرة كل أسبوع

، كما أن 628يصفون من أدوية للمريض على ورقة مساها أهل الشام الدستور ومساها أهل املغرب النسخة ومساها أهل العراق الوصفة
اختذ سقيفة داره أقعد فيها غالما يسمى برشيق وامده ِبميه املعجونات واألشربة واملراهم واألشياف  هـ[400ابن اجلزار التونسي ]

وسائر املستحضرات، فيمر املرضى هبذا الغالم بعد زيارهتم للطبيب، حاملني منه إليه ورقة يصف فيها ما يناسبهم من األدوية، 
 .629اء املشار إليه ويقبض الثمنفيعطيهم الدو 

  /أعالم الصيدلة5
هـ  101 - 250) حممد بن زكريا الرَّازي من أعالم الصيدلة الذين اهتموا هبا وبرزوا فيها من املسلمني: أبوبكر الرازي

. وسافر إىل ولد وتعلم هبا، من أهل الري وهو الداعي الستقالل الصيدلة عن الطب ونصح باألدوية املفردة، :م( 925 - 225/
، فيلسوف، من األئمة يف صناعة الطب،  Rhazesيسميه كّتاب الالتينية )رازيس(  ،وعمي يف آخر عمره. ومات ببغداد ،بغداد

كتابا   212 له تصانيف، مسى ابن أيب أصيبعة منها ،ء البيمارستان املقتدري يف بغدادوتوىل تدبري مارستان الرّي، مث رياسة أطبا
، وهو الداعي الستقالل الصيدلة عن الطب ونصح  630ترجم إىل الالتينية( يف صناعة الطب، وهو أجّل كتبه، اويورسالة. منها )احل
 باألدوية املفردة.

                                                 

هـ[، وولد بالقريوان يف عائلة اشتهرت بالطب، واشتغل بالطب بعد حصوله على إجازة 400ابن اجلزار التونسي القريواين أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن علي] -623 
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: طبيب مؤرخ، من أهل م( 920 /هـ 129أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن أيب خالد القريواين، ) ابن اجلزار التونسي
)االعتماد( يف األدوية املفردة، ووترجم إىل الالتينية واليونانية وااليطالية، ، جملدان ( يف الطب ملسافر وقوت احلاضرله )زاد ا ،القريوان

( و)رسالة يف )ذم إخراج الدمو)البغية( يف األدوية املركبة، و)التعريف بصحيح التاريخ( كبري، و ،ألفه ألحد ملوك الفاطميني بإفريقية
وهو الذي وضع قواعد لنظام  ،631 ()طب الفقراءو، ()سياسة الصبيان وتدبريهمدفعه( والوباء مبصر واحليلة يف  )أسبابالنفس( و

، وارتفعت شهرة ابن اجلزار يف الطب األوريب، واقتحمت كتبه حدود أوربا منذ عصر مبكر ا األوربيون كما هوهالصيدلة وعنه أخذ
 .632منذ القرن العاشر للميالد

مؤرخ حباث، أصله من الري وسكن : م(6666/ه686ب مسكويه )أبو علي أمحد بن حممد بن يعقو  ابن مسكويه
 اشتغل بالفلسفة والكيمياء واملنطق مدة، مث، وعاش عمرا طويال ،من كبار فضالء العجم وأجالء فارس، أصفهان وتويف هبا

لقب باخلازن، مث كان قيما على خزانة كتب ابن العميد، مث كتب عضد الدولة ابن بويه، ف،  أولع بالتاريخ واألدب واإلنشاء
ألف كتبا ، وهو حائل العقل لشغفه بالكيمياءقال أبو حيان يف وصفه: )، ء الدولة البويهي وعظم شأنه عندهاختص ببها

 .633)األشربة( وغري ذلك)األدوية املفردة( و :منها
وصف و املفردة( )األدوية  ألفأندلسي عامل بالصيدلة : م( 0025بعد  ه/520أمحد بن حممد: )بعد  أبوجعفر الغافقي

 .634بأنه ال نظري له

، دمشقب تويفولد يف مالقة،  :م( 0242/هـ  242) عبد اهلل بن أمحد املالقي ضياء الدين أبو حممدابن البيطار األندلسي 
فني ( وأقصى بالد الروم، باحثا عن األعشاب والعار Grece) قير غوتعلم الطب، ورحل إىل بالد اإل، عشاباأل إمام النباتيني وعلماء

واتصل بالكامل األَيُّويب )حممد بن أيب بكر( فجعله  ،وحتقيقه وصفاته وأمسائه وأماكنه هبا، حىت كان احلجة يف معرفة أنواع النبات
وهو  ،وب( وحظي عنده واشتهر شهرة عظيمةأي حلالكامل استبقاه ابنه )امللك الصاوملا تويف ، رئيس العشابني يف الديار املصرية

"املغين يف األدوية املفردة" مرتب على مداواة األعضاء، ، وين، املعروف مبفردات ابن البيطاردوية املفردة " يف جملدصاحب كتاب " األ
 635 مبا يف املنهاج من اخللل واألوهام" نقد فيه منهاج البيان البن جزلة ميزان الطبيب" و" اإلبانة واإلعالم "و

طبيب، من أهل مرسية : م(0275/هـ 274األَُموي: ) ابن اندراس أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد
(Murcie )سكن ( ِبابةBougieوتوىل طب الوال )ومسع به أمري ، وتويف بتونس ،ة فيها، مع بعض خواص األطباءد

له " أرجوزة " نظم هبا بعض  ،فكان أحد أطبائه وجلسائه ،املؤمنني املستنصر )حممد بن حيىي احلفصي( فاستدعاه إىل تونس
وكان طبيبا ماهرا يف علمه، باحثا جميدا، تصدر لقراءة   ،636دوية، وشرع يف نظم " األدوية املفردة " من قانون ابن سينااأل
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العربية والطب يف ِباية، فكانت بذلك جمالسه العلمية حافلة بأذكياء الطلب، وأعيان العلماء، وعلى رأسهم األطباء 
 .637يف األدوية املختصني بقصر اإلمارة، وهبا وضع أرجوزته

 الرياضيات رابعا/

 ا/تعريفه
 يتكون هذا العلم من شقني متكاملني ُها: علم احلساب وعلم اجلرب 

 :أ/تعريف علم الحساب
يعرف على أنه صناعة عملية جماله العدد يف حاالت: الضم واجلمع والتضعيف، أو حاليت التفريق: الطرح  
 .638والقسمة
دفعة واحدة، بل عربوا عنها يف البداية باأللفاظ، لكن األلفاظ يتعذر معها عمليات  ومل تعرف األمم القدمية األعداد 

 .639اجلمع والطرح والضرب والقسمة
 :ب/تعريف الجبر

يعرف بأنه صناعة يستخرج هبا العدد اجملهول من املعلوم إذا كانت بينهما نسبة تقضي ذلك، وهو من فروع علم  
 .640العدد

 :اا/تطور علم الرياضيات
ان االعتماد يف البداية على أهل الذمة واملوايل يف علم احلساب، ألنه كان من شأن عمال اخلراج، وكانوا يقصرون ك 

تعليم أبنائهم علم الشعر والفروسية والرماية والسباحة...إخل، وملا شعروا حباجتهم املاسة إىل علم احلساب مالوا إليه وتدارسوه 
، وقبل معرفة املسلمني األرقام اهلندسية كانوا يعدون العدد 641احلساب قبل الكتاب وشاع فيهم حىت أثر عنهم: علم ابنك

 بطريقيتني:
 أربعون ...إخلثالثون ون ر : مثل عشماتل/طريقة الك1
 :642: أو حساب اجلمل، حيث كان لكل حرف من حروف األِبدية قيمة مطلقة حسب اجلدول التايل/بالحروف2
 ح    ط     ي     ك      ل        م        ن        س        ع      ف  أ   ب   ج   د   هـ    و    ز   
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 غ        ص         ق       ر         ش        ت         ث          خ         ذ       ض         ظ      
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وحىت تتضح طريقة احلساب، وتبدو صعوبتها باستعمال حساب احلروف، نكتب عن طريق حساب اجلمل األعداد التالية 

 ...إخل  0254  002     04من األكرب إىل األصغر :  
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 إخل ...  غضند   قيح    يد           
 وقد أخذ املسلمون عن اهلنود شكلني من أشكال العدد اليت كانت شائعة بينهم: 

، وهو الشكل املعتمد يف أغلب أقطار العامل  ...............................................: /الشكل األول1
 .اإلسالمي

، وشاع استعماهلا بني أهل املغرب واألندلس، وهي 9-2-7-2-5-4-1- 2- 0 األرقام الغبارية،الثاني:/الشكل 2
اليت تكتب هبا اهلنود، ومسيت غبارية ألن اهلنود كانوا يرشون غبارا ناعما على لوح من خشب مت تكتب عليه، وقيل بأهنم 

 .643عرفوه  من كتاب ]سد هانتا[
 إضافات المسلمين لهذا العلم:اا/ا

ث أهنم أضافوا الصفر إىل األعداد التسعة، وقيل بأن اهلنود عرفوا الصفر ولكنهم ابتكر املسلمون النظام العشري حي 
 إخل................مثلوه بالنقطة ].[ يف الشكل األول تركوا مكانه فارغا، أما العرب فقد وضعوا له رمزا و 

يف العد واحلساب وقال: إنه دخل اخلوارزمي استعمال الصفر كما أ...إخل،  5-4-1-2-0[ 0وبالدائرة يف الشكل الثاين ]
مل يكن هناك رقم يقع يف مرتبة العشرة، واستعيض عنه احتفاظا بالسلسلة احلسابية بدائرة، وهذه الدوائر الصغار تسمى 

، وعنه نقل إىل أوربا ونطقوه هناك صيفر، أما الالتني 644األصفار، توضع حلفظ املراتب يف املواضع اليت ليس فيها أعداد
م، واختصره اإليطاليون إىل زيرو، وهذا الصفر الذي هو ال شيء إذا أخذ وحده ويرفع املراتب احلسابية مع العد فنطقوه زيفريو 

، وقد أدى  اكتشاف  الصفر  إىل سهولة  تركيب 645هو أعظم اكتشاف رياضي على مر عدة قرونو إىل ما شئت من قيم، 
 .القسمة[ -الضرب -الطرح -]اجلمعأي عدد حسايب مهما كان كبريا، وسهل ذلك العمليات األربع 

نه استعملها الرياضي غياث الدين الكاسي، حيث أكما عرف املسلمون الكسور العشرية، وهي تنسب للعامل 
 .646وفسرها

 تطور علم الجبر: اا/اا
 [، وكذلك نقل إىل سائرalgèbreهو إىل الفرنسية ]اته، وأخذ امسه كما اجلرب عند املسلمني علما قائما بذصار  

: اجلرب واملقابلة، واستعمل فيه عليه اجلرب، ووضع يف كتاب بعنوان[، واخلوارزمي هو الذي أطلق algèbraاللغات األوربية ]
حيتاج إىل الطرح،   الرموز يف إحدى شطري املعادلة، ووضع األعداد يف الشطر اآلخر، مث مجع ما حيتاج إىل اجلمع وطرح ما

[، ]م[ xرب يسرت من تطوره، وأبرز تلك الرموز ]ش[ أو ]س[ رمز هبا للمجهول ]كما وضع القلصادي رموز استخدام اجل
[، و]ج[ رمز هبا للعدد املعلوم، 1x] أي[ 1[، ]ك[ رمز هبا إىل مكعب اجملهول ]س2x[  أي ]2رمز هبا إىل مربع اجملهول ]س

 .647.[رمز هبا للنسبة.، ].egalو]ل[ رمز هبا إىل املساواة ]=[
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أول من صنف املعادالت  ،648عامل م(0021/ه507) براهيم اخليام )أبو الفتح(إعمر بن  وكان عمر اخليام 
حبسب درجاهتا، وحبسب عدد اجلذور اليت فيها، كما استطاع حل املعادالت من الدرجة الثالثة والرابعة بواسطة قطع 

 .املخروط، وذلك أرقى ما وصل إليه اجلرب عند العرب
يلية، حيث استخدموا اجلرب يف حل مسائل اهلندسة واهلندسة يف حل مسائل اجلرب، كما وضعوا أسس اهلندسة التحل  

 .649ومهدوا لديكارت اكتشاف قوانني تلك اهلندسة، وأول من اشتغل  باهلندسة ثابت بن قرة
دت وميكن القول بأن البشرية تدين للخوارزمي وجهوده العلمية مبعرفتها احلالية لعملية اجلرب واحلساب، كما استفا 

، فإن اخلوارزمي 650منها أوربا يف عصر النهضة، واخلوارزمي هو صاحب علم حساب اللوغارمتات، كما وضع هلا جداول
يقف يف الصف األول من صفوف الرياضيني يف مجيع العصور، وكانت مؤلفاته هي املصدر الرئيسي للمعرفة الرياضية لقرون 

 .651عديدة يف الشرق والغرب
 اب عند المسلمين:أهم علماء الحس اا/ااا
:وولد خبوارزم بالقرب من حبر آرال، تنسب إليه ه[006-106ه/860-606]أبو عبد اهلل حممد بن موسى /الخوارزمي1

[ يف كتابه حول املعادالت اجلربية، ولذلك يعد خمرتع علم اجلرب logarithmesيف الغرب باسم ] ةفو اجلداول احلسابية املعر 
ذ بعد أن أقامه املأمون العباسي قيما على خزانة الكتب، وأمره باختصار اجمليسطي ، وينعت باألستا652وواضع أصوله

 .653لبطليموس، فاختصره ومساه ]السند هند[ أي الدهر الداهر
من مؤلفاته: اجلرب واملقابلة، الزيج، التاريخ، صورة األرض من املدن واجلبال، عمل اإلصطرالب، وصف إفريقية، وهو  

م، وهو 225م، وكتب فيها رسالة سنة 201يستعمل األرقام اهلندية منذ سنة  عمور من البالد، وبدأاملقطعة من كتاب رسم 
الذي رتب ونظم علم اجلرب ووضعه بشكله احلايل، وكتب مقاله يف عصر املأمون، ترمجت إىل الالتينية ونشرت يف عصر 

م، ونوه 0412ورد بربيطانيا، وأشار ناسخها إىل تاريخ النهضة األوربية، وال تزال نسخة أصلية باللغة العربية ِبامعة إكسف
 .654بكاتبها يف أول صفحة، وهو حممد بن موسى اخلوارزمي، وعلى هامشها تعليق بأهنا أول مقالة كتبت يف اجلرب

اخـــتص بدراســـة تـــراث اهلنـــود وآداهبـــم ومعـــارفهم وعلـــومهم،  :م[0042ه/445]أمحـــد بـــن حممـــد أبـــو الريحـــان البيرونـــي/ 2
اشـتهر مبعرفتـه ، وهـو يف الفلـك أكثـر منـه يف الراضـيات، ]اآلثـار الباقيـة عـن القـرون الخاليـة[د اهلنـد، وألـف كتابـه وطاف بال

ا وكــان فيلســوفا ومؤرخــا ورحالــة وجغرافيــا ولغويــا ورياضــي، الواســعة يف علــم اهليئــة والنجــوم وكــان لــه نظــر جيــد يف صــناعة الطــب
، وســاهم يف وضــع اجلــداول الرياضــية للجيــب والظــل، علميــة يف كــل تلــك اجملــاالتصــنفات لــه م ،وفلكيــا وعاملــا يف الطبيعيــات

وله مصنفات يف الرياضيات ، توصـل فيهـا إىل وساهم أيضا يف تقسيم الزاوية إىل ثالثة أقسام متساوية، وبرع يف علم املثلثات، 

                                                 
 (270-229/ 7معجم املؤلفني ) - 648
 .015ص املصدر نفسه، - 649

 حممد خان: نظرة خمتصرة ملآثر املسلمني يف العلوم والثقافة، - 650

 50م، ص0990كتبة النهضة القاهرة، نادية       : العلم ومناهج البحث يف احلضارة اإلسالمية، م - 651
 229، ص1م، ج0922، 1يدات بريوت، طت العام، منشورات جو إدوارد بري: تاريخ احلضارا - 652
 542-540ارة العربية اإلسالمية، صشوقي أبو خليل: احلض - 653
 542املصدر نفسه، ص - 654



اقة ...ووضــــع يف اهلندســــة حلــــوال طريقــــة حلســــاب تكــــرار تضــــعيف دون االلتجــــاء إىل عمليــــات الضــــرب واجلمــــع الطويلــــة الشــــ
   655لنظريات مسيت فيما بعد بامسه

/الصـــيدناين أبـــو عبـــد اهلل بـــن احلســـن احلاســـب املـــنجم: شـــرح كتـــاب حممـــد بـــن موســـى اخلـــوارزمي يف اجلـــرب، وكتـــاب اجلمـــع 1
 والتفريق، وكتاب يف صنوف الضرب والقسمة.

أول مــن صــنف املعــادالت حبســب درجاهتــا،  عــامل، م(0021/ه507) بــراهيم اخليــام )أبــو الفــتح(إعمــر بــن  عمــر اخليــام /4
مـن تصــانيفه وحبسـب عـدد اجلــذور الـيت فيهــا، كمـا اســتطاع حـل املعــادالت مـن الدرجـة الثالثــة والرابعـة بواســطة قطـع املخــروط، 

جسـم مركـب  قليدس يف اجلرب واملقابالت، االحتيال ملعرفة مقداري الذهب والفضـة يفإمصادرات  بالعربية: شرح ما يشكل من
 .656منهما، ومسائل جنومية

اح مـن آثـاره: املفتـ ،عـامل بالرياضـياتم(  0501/ه 909) شـي الكاشي مجشيد بـن مسـعود بـن حممـود الكا غياث الدين/5
جرام، رسالة يف نسبة القطر إىل احملـيط، نزهـة احلـدائق بعاد واألشكال وقع للمتقدمني يف األإيف احلساب، سلم السماء يف حل 

 657ة صنعة اآللة املسماة بطبق املناطق، رسالة الوتر واجليب يف استخراجهما لثلث القوس املعلومة الوتر واجليبيف كيفي
 ياإلضافة إىل علماء آخرين مثل أبوالكامل عبد احلميد واإلصطخري احلاسب وغريهم كثري. 

 علم الهندسة:اا/اااا
ملتصلة كاخلط والسطح واجلسم، واملنفصلة كاألعداد، وفيما يعرض : يعرف هذا العلم على أنه: النظر يف املقادير ا/تعريفه1

 من العوارض الذاتية.
 658ويعرف عند املسلمني بعلم األنساب باعتباره يستند إىل األوجه املختلفة الناشئة من النسبة بني أضالع املثلث 

، وليس ذلك عن قصور منهم، وإمنا لرباعة :مل تبلغ اهلندسة عند املسلمني ما بلغ اجلرب وسائر العلوم/تطور علم الهندسة2
ندسة على مؤلفات ، واعتمدوا يف اهل659الذين بلغوا يف هذا العلم فلم يرتكوا جماال واسعا للبحث والتأليف فيه ناليونا

ت قليدس، وترمجوها وشرحوها وأضافوا إليها تعليقات وحتليالت، ورمسوا املضلعات املنتظمة وربطوها مبعادالفيتاغوراس وأبو 
 .660جربية

، الذي كان مستعمال عند اليونان، مما CORDE، واستغنوا به عن الوتر SINISوهم أول من استعمل اجليب  
، يف قياس زوايا املثلثات، كما عرفوا القانون COSINUSسهل األعمال الرياضية، واستعملوا جيوب التمام جتب 

  .661األساسي الستخراج مساحات املثلثات الكروية

 :لهندسة/علماء ا3
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اق، نبغ يف عدة معارف م[: وولد يف حران قرية يف العر 900-290/215-212بن قرة أبو احلسن احلرّاين ] ثابت/0
: اهلندسة الرياضية، من مآثره متهيده حلساب التكامل والتفاضل، كما وضع حال لبعض املعادالت التكعبية بطرق وعلوم منها

لية، وابتكر فيها كثريا، وله كتاب املخروط املكافئ، وكتاب يف قطع أسطوانة، عدة، وهو أول املشتغلني باهلندسة التحلي
 .  662وكتاب يف مساحة األشكال، وكتاب يف املسائل اهلندسية، وكتاب يف املربع وقطره

 ، وساهم يف وضعه الواسعة يف علم اهليئة والنجوماشتهر مبعرفت :م[0042ه/445]أمحد بن حممد أبو الريحان البيروني/ 2
وله اجلداول الرياضية للجيب والظل، وساهم أيضا يف تقسيم الزاوية إىل ثالثة أقسام متساوية، وبرع يف علم املثلثات، 

مصنفات يف الرياضيات ، توصل فيها إىل طريقة حلساب تكرار تضعيف دون االلتجاء إىل عمليات الضرب واجلمع الطويلة 
 663يت فيما بعد بامسهالشاقة ...ووضع يف اهلندسة حلوال لنظريات مس

 خامسا/علم الفلك
 أ/تعريفه وموضوعه:

هـــو علـــم ينظـــر يف حركـــات الكواكـــب الثابتـــة واملتحركـــة واملتحيـــزة، ويســـتدل بتلـــك احلركـــات علـــى أشـــكال وأوضـــاع :/تعريفـــه1
 664لألفالك، لزمت عنها هذه احلركات احملسوسة بطرق هندسية

م صـناعة يـزعم أصـحاهبا أهنـم يعرفـون هبـا الكائنـات يف عـامل العناصـر قبـل إذا كـان التنجـي:/الفرق بين علم الفلـك والتنجـيم2
حــــدوثها، مــــن قبــــل معرفــــة قــــوى الكواكــــب وتأثريهــــا يف املولــــدات العنصــــرية مفــــردة وجمتمعــــة، فتكــــون لــــذلك أوضــــاع األفــــالك 

د أصـحابه فقـد متيـز ، وإذا كان هذا هو التنجـيم عنـ665والكواكب دالة على ما سيحدث من نوع الكائنات الكلية والشخصية
ـــارة عـــن أباطيـــل وأوهـــام يقصـــد هبـــا معرفـــة مصـــري اإلنســـان، وأحـــوال العـــامل مـــن دالالت  عـــن علـــم الفلـــك، بكـــون التنجـــيم عب

 666الكواكب والنجوم
:موضــوعه هــو البحــث يف األفــالك الــدائرة وســرعة دوراهنــا، والكواكــب والنجــوم وحركــة ســريها وأبعادهــا، ويســتعمل /موضــوعه3

 .667الت الرصدهلذا الغرض آ
مل يكـــن اهتمـــام املســـلمني بعلـــم الفلـــك ترفـــا وال شـــغفا، وإمنـــا كـــان تلبيـــة لـــدوافع  :ب/دوافع اهتمام المسلمين بعلم الفلك

 علمية ودينية وحضارية
ـــ الـــدوافع العلميـــة : منهـــا أن أهـــل البـــدو كـــانوا يســـتدلون بـــالنجوم، ويهتـــدون هبـــا يف الصـــحراء، وهـــي رفـــيقهم األمـــني يف كـــل ـ

، ومـــن نشـــأت احلاجـــة إىل علـــم يهـــتم هبـــا ويكتشـــف مـــا خفـــي منهـــا، فنشـــأ هـــذا العلـــم وتطـــور مـــن التنجـــيم إىل علـــم أســـفارهم
 .668الفلك
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: وتتمثـل يف حـاجتهم هلـذا العلـم، قصـد معرفـة أوقـات الصـالة وإثبـات الصـوم والعيـدين، واالسـتدالل حبركتهـا ـ الدوافع الدينيـة
 .669ودةالعجيبة على وجود اخلالق وقدرته غري احملد

: وتتمثـــل يف حاجـــة املســـلمني هلـــذا العلـــم، لنإطـــالع علـــى حضـــارات الشـــعوب اجملـــاورة وتراثهـــا العلمـــي، ــــ الـــدوافع الحضـــارية
 وخصوصا اهلند واليونان، فرتمجوا كتابتهم يف هذا الشأن مثل كتاب السند هند وكتاب اجمليسطي.

ف هلــا واضــع علــى وجــه التحديــد، فقــد عرفتــه األمــم القدميــة، :هــذا العلــم مــن العلــوم القدميــة الــيت ال يعــر ج/تطــور علــم الفلــك
، وتطــور عنــد اليونــان حبيــث أصــبح علمــا يبحــث يف موضــوع، ولــه هــدف 670حيــث عرفــه أهــل الصــني واهلنــد ومصــر واليونــان

ق.م، وكـان لـه فضـل صـناعة االصـطرالب، ووضـع األزيـاج، مث جـاء 2ووضعت له مبادئ وقـوانني علـى يـد هيبـارفوس يف القـرن 
 .671عده بطليموس ومجعه يف كتاب اجمليسطي، مث صحح علماء املسلمني أخطاء اجمليسطيب

مـن خـالل ترمجـة الكتـب العلميـة الـيت هتـتم هبـذا  هــ[020]وبدأ االهتمام اجلدي هبذا العلم يف عصر املنصـور العباسـي 
هنــــد يف الفلــــك عــــام  حيــــث قــــدم رجــــل مــــن اهلنــــد إىل بغــــداد بكتــــب يف احلســــاب وآخــــر عــــرف بالســــند،672العلــــم يف عصــــره

وعمـــــل أول ، برتمجتـــــه إىل العربيـــــةم(204/ه002)الفـــــزاري  إبـــــراهيم بـــــن حممـــــد، فـــــأمر املنصـــــور العـــــامل الفلكـــــي 673ه050
فاضل يف علم النجـوم مـتكلم يف حـوادث احلـدثان خبـري بتسـيري الكواكـب وهـو أول مـن عـين ، وهو 674 أسطرالب يف اإلسالم

 .675دولة العباسية هبذا النوعيف امللة اإلسالمية َويف أوائل ال

 676هـ[، وكان عصره كخليفة عام للمسلمني أزهى عصـور العلـم يف احلضـارة اإلسـالمية202مث جاء عصر املأمون العباسي ]  
[، حيـث مجـع علمـاء عصـره ذات الحلـق بصـفة عامـة والفلـك خصوصـا، وصـنعت يف عصـره اآلالت للرصـد، ومنهـا املسـماة ]

هــــ يف مدينـــة الشماســـية مـــن أرض 204كواكـــب ومعرفـــة أحواهلـــا، وأنشـــئ أول مرصـــد فلكـــي ســـنة وأمـــرهم بصـــناعتها لقيـــاس ال
 .677الشام

 :د/إضافات المسلمين لعلم الفلك
شهرها زيج اخلوارزمي، وزيج ابن الشاطر، وزيج الفزاري، وأزياج اخلليفة املأمون، وأزياج موسى بن : وأ678/وضع األزياج1

عمدة كتب ويعد  :ية اليت انتشرت يف بالد املسلمني، من أشهرها زيج البتايند الفلكشاكر وغريها، باإلضافة إىل املراص
( باباً 01م( وبناه على )968 /هـ899يف علوم الفلك. ألفه البتاين سنة )سالمية ومفخرة احلضارة اإل سلمني،األزياج عند امل

: نسبة إىل الصابئة الذين اشتهروا باملهارة يف علوم الصايبزيج قال: وهو كتاب حيسب فيه سري الكواكب. و  ،مساها يف املقدمة
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( وأثبت الكواكب الثابتة يف زاجه لسنة 660( إىل سنة )806الفلك. قال الصفدي يف )الوايف( وأول ما ابتدأ بالرصد سنة )
ت هـ( ومل أعلم أنه أسلم، ولكن امسه يدل على إسالمه. وذكر صاحب الفهرست أنه ألفه للوزير ابن الفرا899)

هـ(. وقد استمر العمل بزاجه حىت ظهور )القانون املسعودي( للبريوين وهو أول من اكتشف ميل حمور األرض يف 668)ت
دوراهنا حول نفسها بالنسبة لدوراهنا حول الشمس، ذلك االكتشاف الذي نسبه لنفسه كوبرنيك بعد وفاة البتاين خبمسة 

لغ مبلغه يف تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركاهتا(. وكمثال على ذلك : )ال يُعلم أحد يف اإلسالم بالقفطيقرون. قال 
 انظر قوله: )ورصدنا حنن يف عصرنا هذا مرارا كثرية بالعضادة الطويلة...إخل( 

 : يف املراصد الفلكية وأشرها /اآلالت الفلكية2
 وسيأيت تفصيلهكلمة يونانية تعين ميزان الشمس. : *اإلصطرالب ـ

وهي أعظم اآلالت هيئة ومدلوال، وهي أول آلة رصد صنعت يف اإلسالم مـن طـرف ابـن خلـف املـروزي، وهـي : لقـ ذات الح  
 .679مخس دوائر عظمى متحدة من النحاس

 : وهي جسم مربع مستوي، يبستعمل يف قياس زاوية امليل واألبعاد القوسية للكواكب.ـ اللبة
 :النظرياتوضع /3

 ور على حمورها.ـ أثبتوا أن األرض كروية الشكل، وتد
 ديدا رياضياحدد البتاين مواقع بعض النجوم حتـ 

 إيلول، واالعتدال هو الذي يتساوى فيه الليل والنهار. 22آذار واخلريفي يف  20ـ متكنوا من رصد اإلعتدالني الربيعي يف 
 680هـ299لسنة  ـ وضعوا خرائط فلكية، وعينوا مواقع بعض النجوم الثابتة، وقد حدد البتاين النجوم الثابتة

ـــ قاســوا مقــدار ميــل الشــمس وخــروج مركزهــا وموضــع أوجهــا، كمــا قيــدوا مــا توصــلوا إليــه يف عصــر املــأمون وأطلقــوا عليــه الرصــد 
 .681املأموين

 :هـ/المراصد الفلكية واآلالت
وســـى مرصـــد بـــين م هــــ، مث تكـــاثرت املراصـــد، مث أنشـــأ204ووضـــع أول مرصـــد مبدينـــة الشماســـية بدمشـــق ســـنة  :/المراصـــد0

ببغداد، واملرصـد احلـاكمي يف مصـر ومرصـد بـين األعلـم، ومرصـد الـدينيوري يف أصـبهان، ومرصـد ابـن الشـاطر يف الشـام وغريهـا  
 .682كثري

 وهي على عدة أنواع، منها::ب/آالت الرصد
يعـني  زشريفة، وهـو جهـااملسلمني اآللة ال د، ويسمى عن683: باليونانية يسمى إصطرالبون، وإصطر هو النجم/اإلصطرالب1
زوايا ارتفاع اإلجـرام السـماوية علـى األفـق يف مكـان مـا، أوهـي آلـة فلكيـة متثـل قبـة السـماء، قسـمت إىل أقسـام، هبـا  الفلكي به

النجــوم يف اجملموعــات املختلفــة، ويوضــح عليهــا حركــة الشــمس والكواكــب، واســتعملت أساســا ملعرفــة أوقــات الصــالة وحتديــد 
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مـن بـني مجيـع األجهـزة، ألهنـا تقـوم حبـل مئـات املسـائل الفلكيـة والرياضـية يف املثلثـات ، وقـد حضـيت باهتمـام خـاص 684القبلـة
 ،  ويتكون من:685الكروية، خاصة جيوب وجيوب التمام وظالل وقواطع، وقواطع التمام

 : وهو الزيادة اليت تكون يف أعلى االصطرالب، ويعلق فيهاـ الكرسي
هبــا حلقــة تســمى العالقــة، وفيهــا خطــوط تســمح لنإصــطرالب باحلركــة اللولبيــة ، متــر  شــكلها دائــري :وتســمى العــروة،ـــ الحلقــة

 .686حبرية، ويعلق الكرسي هبا
: وتؤلف وجه اإلصطرالب، وهو قرص دائري حمفور بصورة دائرية، توضـع بـه عـدد مـن الصـفائح ُتطبـق بعضـها فـوق ـ الصفائح

جــزء ميثــل درجــة، واجــزأ إىل  120ذا الطــوق إىل بعــض، وحيــيط بــأم الصــفائح طــوق ضــيق يكــون حافــة اإلصــطرالب، ويقســم هــ
 .0 90أربعة أرباع كل ربع يقسم إىل

وهــي الشـبكة الــيت عليهـا الــربوج والعظـام مــن الكواكــب الثابتـة منطقــة الـربوج يف العنكبــوت، وهـي املقســمة بــدرج  ــ العنكبــوت:
 دار السرطان.الربوج، وفيها دائرتان الكربى من املركز يف مدار اجلدي، والصغرى مركزها م

 :وهي زيادة عند رأس اجلدي، مياس احلجرة، وميسى مريا ألنه يرى أجزاء الفلك.ـ المري
ــــ المقنطــــرات : وهــــي اخلطــــوط املقســــومة املتضــــايقة، املرســــوم فيمــــا بينهــــا أعــــداد درج االرتفــــاع يف الصــــفيحة، وفوقهــــا اجــــري ـ

 العنكبوت.
خـط االسـتواء وهـو اخلـط املقسـوم اآلخـذ مـن الشـرق إىل الغـرب، -ت: هي اخلطوط املتباعدة حتـت املقنطـراـ خطوط الساعات

 .687املار على مركز الصفيحة
 أما ظهر اإلصطرالب فإنه يقسم على ثالثة مائة وستني درجة، وعلى أرباع الدائرة وحيتوي: 

هبــا ارتفــاع : وهــي مســتطيل ضــيق، بقــدر قطــر اإلصــطرالب، وهــي الســاق املتحركــة علــى ظهــر اإلصــطرالب، ويؤخــذ ـــ العضــادة
 الشمس بالنهار والكواكب بالليل، ولضبط الرؤيا عند أخذ األبعاد واملرتفعات األرضية.

 : يستخدمان جلمع الصفائح والعضادة إىل جسم اإلصطرالب.ـ المحور والفرس
اه كمــا توجــد عــدة أنــواع أخــرى لنإصــطرالب مثــل اهللــي مــن اهلــالل، والكــروي، والزورقــي، واملســطرن، واملنــبطح وأشــب 

 688ذلك
: آلــة متعــددة الفوائــد واألغــراض تســتخدم يف معرفــة األبعــاد مــا بــني كــوكبني، وتتــألف مــن ثــالث مســاطر /المشــبهة بالنــاطق2

 اثنتان منتظمتان انتظام ذات الشعبتني، وهي من اخرتاع تقي الدين الراصد.
والكســوف وخالفهمــا، وصــنعها : تســتخدم للحصــول علــى تقــاومي الكواكــب، وعرضــها وبعــدها مــع اخلســوف /طبــق النــاطق3

 غياث الدين ملرصد مسرقند.
 : وهي آلة لتحديد مواعيد الصالة واجتاه القبلة./األرميالد4
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: وهــي آلــة تتــألف مــن ربــع دائــرة، يطلــق عليهــا الربــع املقطــوع والربــع املقنطــر، وتصــنع مــن اخلشــب اجليــد أو /الربــع المجيــب5
 رفة الربوج يف حساب املثلثات، ومعرفة األعماق وخالفها.الربونز أو الذهب أو الفضة، وتستخدم يف مع

: تعتــرب مــن أهــم اآلالت الــيت قــام بتطوريهــا املســلمون، وتســتخدم لقيــاس الوقــت خــالل ســاعات النهــار، /المزولــة الشمســية1
 .689مبنيا على ضوء الشمس

 ز/أهم علماء الفلك عن المسلمين:
 الفلكــــي، أمــــره املنصــــور برتمجــــة كتــــاب الســــند هنــــد يف الفلــــك عــــام العــــامل م(204/ه002)الفــــزاري  إبــــراهيم بــــن حممــــد /1

فاضـل يف علـم النجـوم مـتكلم يف حـوادث احلـدثان خبـري ، وهو 691 وعمل أول أسطرالب يف اإلسالمإىل العربية،  690ه050
 .692بتسيري الكواكب وهو أول من عين يف امللة اإلسالمية َويف أوائل الدولة العباسية هبذا النوع

ىبء، لـــه مؤلفـــات يف : احلكـــيم احلاســب املـــنجم الصــا،م[900-225هـــ/229-225 احلـــراين] الصـــايببـــن مــروان بــت بـــن قــرة ثا/2
كتاب يف ]علة الكسوف[، وكتاب ]رؤية األهلة مـن اجلـداول[، وكتـاب من مؤلفاته يف علم الفلك:   693الطب والفلسفةالفلك و 

 ر الكسوف وعالماته[، وكتاب يف ]طبائع الكواكب وتأثرياهتا[ .يف ]حركة الفلك[، وكتاب ]فيما يظهر من القمر من آثا
عــامل فلكــي ، احلاســب، املــنجم املشــهور :م[929هـــ/317] محمــد بــن جــابر بــن ســنان الحرانــيأبــو عبــد اهلل  البتــاني /1

 وأثبـــت الكواكـــب الثابتـــة يف زاجـــه لســـنة تســـع وتســـعني [،هــــ102هــــ إىل 224]ومهنـــدس، اشـــتغل برصـــد الكوكـــب مـــن ســـنة 
ــهـــ[299]ومــائتني وهــو واضــع الــزيج املعــروف بــزيج  تــدل علــى غــزارة فضــله وســع علمــه ه. وكــان أوحــد عصــره يف فنــه، وأعمال

 وثانيــة، والثانيــة أجــود وكتــاب لــه مــن التصــانيف "الــزيج" وهــو نســختان: أوىلأصــح مــن زيــج بطليمــوس، الصــايب، وقــالوا بأنــه 
" ، وكتـاب شـرح فيـه أربـع أربـاع الفلـك، ورسـالة يف سـالة يف "مقـدار االتصـاالتالع الربوج فيما بـني أربـاع الفلـك" ور معرفة مط"

، ومل يعلـــم أحـــد بلـــغ مبلغـــه يف تصـــحيح أرصــــاد 694، وغـــري ذلـــكت، وشـــرح أربـــع مقـــاالت بطليمـــوسحتقيـــق أقـــدار االتصـــاال
ب اهلندسـي واألوتـار، الكواكب، وامتحان حركتها، وهو مكتشف حركة األوج الشمسي وتقدم املدار الشمسي واحنرافـه، واجليـ

 695ورصد الكسوف واخلسوف
اخـتص بدراسـة تـراث اهلنـود وآداهبـم ومعـارفهم وعلـومهم،  :م[1048ه/445] أحمـد بـن محمـدأبو الريحان البيرونـي /4

وقـد أشـار يف كتابـه  ، وهو يف الفلك أكثر منه يف الراضيات،ألف كتابه اآلثار الباقية عن القرون الخاليةوطاف بالد اهلند، و

                                                 
 524، ص02م، مج:0999هـ/0409، 2عبد الرمحان البازعي: املوسوعة العربية العاملية، مؤسسة أعمال املوسوعة الرياض، طسعد  - 689

دار الكتب ، : إبراهيم مشس الدين، تحإخبار العلماء بأخبار احلكماء :هـ( 242مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباين القفطي )املتوىف:  - 690
 (205)ص:  ،م 2005/هـ 0422، 0، طلبنان –لمية، بريوت الع

 (007/ 4األعالم للزركلي ) - 691

 (205إخبار العلماء بأخبار احلكماء )ص:  - 692
، بنانل –دار الكتب العلمية، بريوت ، : سيد كسروي حسن، تحديوان اإلسالم: هـ(0027مشس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي )املتوىف:  - 693
 (42/ 2) ،م0990/هـ0400، 0ط

: جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب  ، تحسري أعالم النبالء :هـ(160مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف :  - 694
عباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر: وفيات األعيان وأنباء بن خلكان أبو الا، و (060/ 66) ،م 6900هـ /  6660، 6، طمؤسسة الرسالة، األرناؤوط

 (024/ 5) ،بريوت –دار صادر ، : إحسان عباس ، تحأبناء الزمان
  هـ 0422ربيع الثاين  04م , 2007مايو  00الثالثاء ، مكتبة بيت احلكمة ببغداد وأثرها على احلضارة اإلنسانية - 695



وقـال : إن احلقـائق الفلكيـة ميكـن تفسـريها إذا  ،ثبت أن األشياء تنجذب حنـو مركزهـاوأ ،قانون املسعودي إىل كروية األرض" ال
 .696وحول الشمس مرة كل عام ،تدور حول حمورها مرة يف كل يوم نا أن األرضضافرت 

يـــات، ومــــن مـــن مؤلفاتــــه: كمـــا وضـــع نظريــــة بســـيطة إلاجــــاد مقـــدار حمــــيط األرض، وعـــارض بطليمـــوس يف عــــدة نظر  
]التفهيم ألوائل التخييم[، وحبث يف كتابـه اآلثـار الباقيـة عـن القـرون اخلاليـة يف الشـهور واليـوم والسـنة، كمـا يبحـث يف التقـاومي، 

 .697وفيه جداول تفصيلية لألشهر الفارسية والعربية والرومية واهلندية والرتكية
 .698خت وله فيه مؤلفات، واخلوارزمي كذلكومن علماء الفلك أيضا: أبو سهل الفضل بن نبو 

 أوال/تعريف الجغرافيا 

هي تعين يف لغتهم ]صورة ، ف699جغرافية كلمة يونانية األصل مركبة من كلمتني وُها وصف األرض :/التعريف اللغوي1
 .700ويسمى عند العرب علم تقومي البلدان، األرض أو وصف األرض[

عرف به سطح األرض وما عليه من أهنار وحبار وجبال ومدن وسكان وحكومات علم يُ )اجلغرافيا  :/التعريف االصطالحي1
يدرس الظواهر البشرية هلذا السطح واليت  ايدرس الظواهر الطبيعية لسطح األرض، كم ، أو علم701ودول وما شاكل ذلك(

 صنعها اإلنسان، ومل يستخدم هذا االصطالح إال حديثا.

، وفسرت على أهنا صورة األرض، وهو علم 702افيا يف رسائل إخوان الصفاوقد استعملت ألول مرة مبعىن علم اجلغر 
 .703تعرف منه أحوال األقاليم، وعروض البلدان وأطواهلا وعدد مدهنا وبراريها وحبارها وأهنارها

 عند العرب والمسلمين وتطورها ثانيا/نشأتها

ذلك لألحوال اجلغرافية لشبه اجلزيرة العربية،  :كانت للعرب معرفة باجلغرافيا، ويعود السبب يفعند العرب نشأتهأصل /1
وقد ووجد صدى ذلك يف الشعر العريب القدمي، وصاروا حيفظون أشعارهم ويستعينوا هبا على تعيني الطرق واملسالك، 

 واملسالك  اليت قيلت فيها. 704الستذكارهم هلذه القصائد

مر يف التجارة والبوادي والصحاري عن طريق القوافل برا وكذلك الرتباط اجلغرافيا حبياهتم اليومية ورحليهم يف املست 
وحبرا، فعرفوا اجتاه هبوب الرياح وأوصافها وأنواعها، والسحب وأنواعها ملعرفة نزول الغيث الذي يعتدون عليه يف السقي 
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 .705والرعي

ارة اإلسالمية يف حواضر ثقافية :بدأ اإلقبال على مسائل اجلغرافية يف مرحلة استقرار احلضعند المسلمين/تطور الجغرافيا 2 
ذكر العديد من الظواهر اجلغرافية والكونية، كذكر حالة الكرمي القرآن  بغداد وقرطبة والقريوان، وقد وردهامة: كدمشق و 

َنُه مُثَّ اَجَْعُلُه سقوط األمطار يف قوله تعاىل :  رَُكاًما فـَتَـَرى اْلَوْدَق خَيْرُُج ِمْن ِخاَللِِه َأملَْ تـََرى َأنَّ اللََّه يـُْزِجي َسَحابًا مُثَّ يـَُؤليُف بـَيـْ
، 706 َسَنا بـَْرِقِه يَْذَهُب بِاأْلَْبَصارِ َويـُنَـزيُل ِمْن السََّماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن بـََرٍد فـَُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء َيَكادُ 

ن أشباه هذه ، وغريها م707(7( َواجْلَِباَل أَْوتَاًدا)2َأملَْ جَنَْعْل اأْلَْرَض ِمَهاًدا)قال: رضية ودورها يف توازن الكتلة األوعن اجلبال 
 .الظواهر الكونية

م كبداية لظهور أول مدرسة عند املسلمني 00هـ/4القرن عترب ومن هذا املنطلق اهتم املسلمون بعلم اجلغرافيا، وي 
 دوافعها لالهتمام هبذا العلم باإلضافة إىل ما تقدم: ذه املدرسةهلنت اهتتم هبذا االختصاص، فك

شدة االهتمام بوصف أقطار العامل اإلسالمي أو املمالك، وأشهر من اشتهر بذلك: االصطخري وابن حوقل واملقديسي -0
ب واإلدريسي والبلخي أبو يزيد أمحد بن سهل وهو رأس هذه املدرسة، وكن تلميذا للكندي ببغداد، وصنف يف بلخ كتا

 708باسم ]صورة األقاليم[، وهو على األرجح مصورات جغرافية

 والبريوين؟ (م1094/هـ427) التخصص يف قطر واحد، وختصص فيه البكري-2

واملسالك وضع معاجم جغرافية لضبط أمساء املواقع وغريها من املعلومات اجلغرافية، منها ]معجم استعجم للبكري[ -1
، وكتاب األمكنة أليب الفتح اإلسكندراين، ومعجم البلدان لياقوت احلموي، وتاج وكتاب األمكنة للزخمشريواملمالك، 

 العروس.

 .709املوسوعات الكربى مثل: مؤلفات النويري، وابن فضل اهلل العمري والقلقشندي-4
 وأنواعها ثالثا/ أقسامها

الباري جل وعال كالتكلم على يبحث فيها عن وصف سطح األرض على ما هي عليه من أصل خلقة /الجغرافية الطبيعية: 1
 علم يدرس أحوال الكرة األرضية ]اجليومورفيولوجيا[ جوا وبرا وحبرا فهو، 710اجلبال واألهنار والبحار وغري ذلك

جتارهتا وصناعتها وما يتعلق ويبحث فيها عن حمصوالت البالد من نباتات ومعادن وثروة كل أمة و : /الجغرافية االقتصادية2
 املنتجات واحملاصيل، وترتكز على دراسة املوقع وكيفية توزيع األنشطة االقتصادية. يفتبحث هي ، ف711بذلك
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ويبحث فيها عما يتعلق بشكل األرض والعالئق اليت بينها وبني الكواكب وسكوهنا وحركاهتا : /الجغرافية الفلكية أو الرياضية3
هي علم يدرس النجوم والكواكب واألفالك، ، ف712يتعلق بذلكوأطول البالد وعروضها واختالف الليل والنهار وتكوين الفصول وما 

 ويعترب العهدين األموي والعباسي بداية لتطور هذا العلم.

تأثري البيئة على النشاط  : وهي علم السكان حيث يدرس العالقة بني البيئة والنشاط البشري ومدىوالدينية /الجغرافية البشرية4
 .713ديان أهل األرض ومللهم ومذاهبهم وطرق عبادهتميبحث فيها عن اختالف أالبشري، كما 

، فهي 714ويبحث فيها عن وصف ما على هذا السطح من السكان والدول واحلكومات وما أشبه ذلك: /الجغرافية السياسية5
 715الدول واملؤسساتتدرس علم األجناس واللغات و 

 716تقلبات الدول وبيان الوقائع املرتبطة بالبقاع واألمكنةويبحث فيها عن تاريخ األرض وما اعرتاها من  :الجغرافية التاريخية/2

جتلت جهود اجلغرافيني املسلمني فيما حققوه من إجنازات علمية يف : إضافات علماء الجغرافيا المسلمين وإبداعاتهمرابعا/
 هذا اجملال:

قاموا برسم املصورات البحرية للبحار اليت رسم املصورات اجلغرافية ألكثر األمكنة اليت قاموا بزيارهتا أو تعرفوا عليها، كم -0
 قطعوها كخريطة اإلدريسي.

املعاجم اجلغرافية، واليت ال تزال معتمدة إىل يوم الناس هذا، معجم البلدان لياقوت احلموي، ومعجم ما استعجم  ضع-2
 للبكري.

ىل معرفة كثري من األمور عامل النجوم ، وهو علم وآلة، علم يبحث فيه كيفية استخدام آلة يتوصل هبا إ*تطوير االسطرالب-1
 717على أسهل طريق، كارتفاع الشمس وهو الطالع، وحتديد القبلة، وعرض البالد

َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض بِاحلَْقي يَُكويُر اللَّْيَل َعَلى  أثبتوا كروية األرض انطالقا من نصوص القرآن كما جاء يف قوله تعاىل:-4
َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ اَجْرِي أِلََجٍل ُمَسمًّى َأاَل ُهَو اْلَعزِيُز اْلغَ النـََّهاِر َويُ  ودعموه بالنظريات  718فَّارُ َكويُر النـََّهاَر َعَلى اللَّْيِل َوَسخَّ
 العملية.

 قاموا بتحديد خطوط الطول ودوائر العرض، واختذوا جزر البيليار مبدأ خط الطول.-5

عرب احمليط األطلسي، واستدل العلماء على ذلك بوجود كلمات عربية يف لغة اهلنود احلمر، وتشابه  لوا إىل أمريكاوص -2
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 .719مدينتهم باملدينة اإلسالمية
 الرحالة والجغرافيون المسلمونأهم / مسااخ

هم أعماله مل يف هذا االختصاص يف النصف الثاين من القرن التاسع امليالدي، ومن أا: برز كعم[929هـ/317] /البتاني1
 .720أنه: قام بوضع خريطة خاصة به، حدد فيها حدود البحر املتوسط ووادي النيل، إال أنه أحدث فيها أخطاء وبالغ فيها

م، اشتغل 9م، مؤرخ وجغرايف عاش يف القرن 291هـ/220: أبو القاسم عبد اهلل بن أمحد بن خرد ذابة ت/ابن خرد ذابة2
وقد استفاد من وظيفته يف احلصول على قد كبري من املعلومات عن األقاليم البعيدة، ألف عامال على الربيد يف إقليم اجلبال، 

يف أدب السماع واللهو واملالهي والشراب، ومجهرة أنساب الفرس وغريها، مل يبق من كتبه إال كتاب: املسالك واملمالك، 
 721وطول املسافات بني أقطار البالدوحيتوي فوائد جغرافية كثرية، منها تقسيمات أقاليم اخلالفة العباسية، 

 هـ(.  723أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي ) /3
 اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته: 

 طبع باسم:
 مساوئ األخالق وطرائق مكروهها

اب تقومي البلدان حتت م، له كت00م، عامل جغرايف من علماء القرن 950: أبو إسحاق اإلصطخري تاإلصطخري/4
دهنا وحباره وأهنارها واملسافات بينها، مفصال لكل أقاليم الدولة اإلسالمية معنوان ]املسالك واملمالك[وصور أقاليم األرض و 

[ صورة  09من األندلس حىت بالد ما وراء النهر، وقد وضح ذلك كله باخلرائط ويسميها ]الصور[، ومجلتها تسعة عشر ]
 722كبرية

م، من أكرب املصنفني 952: أبو احلسن علي بن احلسني بن علي املسعودي، من ذرية عبد اهلل بن مسعود تدي/المسعو 5
يف علم التاريخ، وله فيه كتاب ]مروج الذهب ومعادن اجلوهر[، وكتاب ذخائر العلوم وما كان يف سائر الدهور، وكتاب 

 ...723االستذكار مبا مّر يف سالف األعمار

م[ أحد أعمدة املدرسة اجلغرافية، رّحالة 977هـ/197قاسم حممد بن حوقل البغدادي املوصلي ]ت:أبو الوقل/ابن ح1
جاب العامل اإلسالمي من املشرق إىل املغرب يف مدة ثالثني سنة، ألف كتاب ]املسالك واملمالك[، وهو مثل كتاب املمالك 
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 724لنإصطخري، مع زيادة فيه

م[، وولد ببريون ونسب إليها، من علماء 0050-921هـ/442-122الربوين ]: أبو الرحيان حممد بن أمحد البيروني-7
 725م، عاش حياته يف ترحال دائم، ألف املؤلفات منها : تاريخ اهلند، قانون املسعودي، التأريخ00القرن 

ولد م، و 02م[، عامل جغرايف عاش يف القرن 0025هـ/520: حممد بن حممد بن عبد اهلل الشرف اإلدريسي ]/اإلدريسي8
نزله فعرف قدره ومكانته فأجله وأ 726وتعلم بقرطبة، وطاف بالد اإلسالم مشرقا ومغربا، ونزل على روجر الثاين ملك صقلية

أحسن منزل، وألف له كتاب ]نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق[ وبقي املعول عليه ملدة قرون لدى علماء اجلغرافيا يف أوربا، 
عصر اإلسالمي، وكتابه يزخر باملعلومات، ويقال أنه أول من صنع كرة أرضية لروجر الثاين، ولذلك اعترب أعظم جغرايف عرب ال

 . 727رسم عليها خريطة تضم مجيع بالد العامل رمسا مشروحا

م[ مؤرخ 0229هـ/222: أبو عبد اهلل شهاب الدين ياقوت بن عب اهلل احلموي الرومي البغدادي ]ت/ياقوت الحموي8
ا واللغة واألدب، أصله من بالد الروم أسر إىل بغداد فاشرتاه تاجرا يلقب بعسكر احلموي، فعلمه مواله ثقة من علماء اجلغرافي

وشغله يف األسفار التجارية، مث أعتقه، فأخذ ياقوت يكسب رزقه بنسخ الكتب، فأفاد باملطالعة علما كثريا، مث انطلق يتجول 
اإلسالم توجه إىل حلب واسرت هبا حىت توىف، من مؤلفاته معجم  يف بالد اإلسالم، وبعد غزو جنكيز خان التتاري بالد

البلدان، وهو معجم جغرايف وكتاب تاريخ ومصدر هام بل خزانة علم وأدب وتاريخ وجغرافية، وله كتاب ]إرشاد 
 728األريب[املعروف باسم معجم األدباء

ايت الطنجي ابن بطوطة، مؤرخ ورحالة من أهل طنجة أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم اللو : ابن بطوطة-9
وهبا مولده ووفاته، طاف بالد اإلسالم مشرقا ومغربا، واتصل بكثري من امللوك واألمراء ميدحهم كان ينظم الشعر، له رحلة 

ائب ]حتفة النظار يف غرائب األمصار وعج بـسنة مجع فيها مشاهداته ووصف فيها البلدان واملدن وعنوهنا 27دامت 
 729األسفار[، وهي مشهورة برحلة ابن بطوطة

: عبد الرمحان بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسن بن حممد بن جابر بن حممد بن إبراهيم بن عبد ابن خلدون-10
م، تنقل بني البلدان املستقلة مشال 04م[، توىف بالقاهرة من أشهر علماء القرن 0402-0112بن خلدون ] الرمحان

هر كتبه املقدمة، وكتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان إفريقية، وأش
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 رافق األساسية:املؤسسات وامل

" فيها جوامع كافية ومدارس يكثر فيها الطلبة، وأساتذة الفقه، والعلوم املتنوعة فيقولويصف ليون اإلفريقي ِباية 
 731باإلضافة إىل زوايا املتصوفة ومحامات وفنادق ومارستانات وكلها صروح مشيدة حسنة البناء "

 املؤسسات العلمية

مؤسسات حكومية كما أشار إليها برونشفيك " أن ِباية أول من ة عن كانت عبار وهذه املدارس   املدارس:
أخذت عن املشرق فكرة إنشاء هذه املدارس " فأبو زكريا هو مؤسس دولة احلفصيني و أمري ِباية ، أول من 

م وكذلك  01هـ . و ثاين مدرسة أنشأت يف ِباية كانت يف القرن  242أسس مدرسة يف ِباية احلفصية عام 
للمدرسة الثالثة ، و إىل جانب هذه املدارس كان قصر السلطان مركز علم ، فأحيانا يطلب من العلماء  بالنسبة

                                                 
 99-92، ويسرى عبد الرزاق: املصدر نفسه، ص795، ص00ابن خلدون: العرب، ج -730

 50ص 0، ج 0921،  2ترمجة حممد حجي و آخرون ، دار الغرب اإلسالمي بريوت ، ط وصف إفريقيا،احلسن بن حممد الوزاين الفاسي املعروف بليون اإلفريقي : 731



احلاضرين أن يفسروا أمامه نصا حيدده يف جمال ختصص هذا العامل ، باإلضافة إىل هذا كانت جلسات العلم 
 ...732تتم يف مناسبات أعياد إسالمية فتكون بينهما أمسيات أدبية و شعرية 

 120 -152، ص  0927،  1ألفرد بيل : الفرقاإلسالمية يف الشمال اإلفريقي من الفتح العريب حىت اليوم ، ترمجة عبد الرمحن بدوي ، دار الغرب اإلسالمي ، ط 1

 الزوايا:

 
 املصدر الوظيفة املكان تارخيها إسم الزاوية ) املدرسة (

رباطة ) الزاوية ( علي بن أيب نصر 
  البجائيفتح بن عبد اهلل

 252تويف صاحبها ) 
 م ( 0254 -هـ 

خارج باب 
أميسون 

 ببجاية

/ 733 

رباطة ) الزاوية ( أيب الفضل قاسم 
 القرطيب   

 222تويف صاحبها ) 
 م ( 0221 -هـ 

يعتمد فيها الطلبة  ِباية 
 على إعانة أنفسهم

734 

تويف صاحبها أواحر  رباطة ) الزاوية ( ابن الزيات
 يالقرن السادس اهلجر 

 735 مجع الطلبة ِباية

رباطة ) زاوية ( أيب زكرياء حيىي 
 الزواوي

 200أنشأت يف سنة 
 هـ

 736 التعبد و اخللوة ِباية 

  041الغربيين : عنوان الدراية ، مصدر سابق ، ص 1

 022املصدر نفسه ، ص  1
 .479, ص2002م.(رسالة املاجستري ,سنة 0555م,0222م,922هـ,211ل العصر الزياين )، نقال عن أمال لدرع , احلركة الصوفية يف املغرب خال 110ابن الزيات : التشوف ، ص  1
   012 - 017الغربيين : عنوان الدراية ، مصدر سابق ، ص  1
 40الغربيين : عنوان الدراية ، مصدر سابق ، ص  11
 

تمت باجلانب من احلياة الفنية فيها، وذلك حىت نبني للقارئ إهنا مل تكن مدينة علمية فقط، بل اه
الثقايف، إذ كانت شديدة احلرص على النقش يف اجلدران وزخرفة السقوف بالفسيفساء وبالكلس 

شكال خمتلفة ومصبوغة بألوان متنوعة، فكانت هذه األشكال متثل حلقات مذهبة ومفضضة، ذلك أوب
ليديون للزجاج، وهبا اللمعان املعدين اليت كانت نادرة جدا وسرها مفقود اليوم، إذ كان ببجاية صناع تق

زجاجات بلنسية وزجاجات للعطور وبعض الصحان املختلفة الدقيقة يف الصنع، ومن اآلثار الدالة على 
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ازدهارها تلك اآليات القرآنية احملفورةعلى اجلدران والسقوف، واملنقوشة بطرق فنية خمتلفة، ومن 
كانوا خيططون اآليات القرآنية وينقشوهنا البديهي أن ال يكون اخلطاطون غرباء عن اإلسالم بدليل أهنم  

 .737على األماكن املتعددة
من ِباية وصلت شطية مدهشة من قناة يف اهلواء الطلق على الرخام املنحوت، والقعر  

املسطح هلذه القناة القليل العمق، ميثل صفرية جمدولة منتهية بفروعها الثالث بثالثة أمساك، وهذا الرسم 
كلمع حتت أشعة الشمس عند اجتاهها حنو احلوض، وكذلك وجود تزينات   يهدف إىل جعل املياه

، كما 738معمارية على شكل أصداف، وطاقات زهرية منظمة بصورة كاملة تشهد برباعة وإتقان
وجدت كذلك كتابات على حجارات القبور وعلى أقواس األبواب فقد ذكر الشاعر القسنطيين ابن 

ث عن العهد احلمادي وما يليه من العصور قائال: "أحواض ِباية محديس يف القرن السادس ِباية وحتد
 739على جوانبها أسود ينبثق املاء من أفواهها، قادما من الينابيع وهي تشبه حد السيف الالمع".

وكانت أيضا تتمتع باملصابيح املختلفة وحامالت الشموع واألباريق ودالل القهوة، وأدوات  
بواب ومطارقها، فكانت هذه األبواب مطعمة بالفضة، وحىت العملة  االستحمام واألثاث ومقابض األ

كانت تسبك يف الناصرية وهذا قبل القرن السابع هجري، وتوجد هبا من اجملوهرات الذهب والفضة، 
وحىت اليوم فإهنا مشهورة بصناعاهتا التقليدية يف هذا اجملال، ال سيما صناعة الفضة، كاملشابك والعقود 

املواد   لخال الثقيل، هذا دليل على أن هناك ورشات كبرية وخمتلفة تتم فيها صناعة هذهواألسوار، اخل
  740التقليدية

لقد كانت ِباية يطلق عليها لقب لؤلؤة املغرب، وكانت ملتقى رجال األعمال من أوروبا يف  
 741جتارة اجللود والشموع والصوف

 .199، ص2إبراهيم حركات، مرجع سابق، ج 1

 .52،21ة الفن والثقافة، مرجع سابق، صِباية، سلسل 1
 .21املرجع نفسه، ص 11

 .21املرجع نفسه، ص 1

 .24،70املرجع نفسه، ص 1

                                                 
 .52،21ِباية، سلسلة الفن والثقافة، مرجع سابق، ص 737
 .21صاملرجع نفسه،  738738

 .21املرجع نفسه، ص 739

 .24،70املرجع نفسه، ص 740

 ،90املرجع نفسه، ص 741



 ،90املرجع نفسه، ص 1

 

                    0امللحق 
 منهج ابن تومرت العلمي من خالل كتاب أعز ما يطلب

 الكالم يف العلم ثالثة أقسام :
 من الكتاب                  

 من المعاني       فضله    
 متصل                                      قياس الوجود           من الحس                 

 منفصل                                      قياس العادة         احلس                      
 املشاهدة  قياس            ما اجده اإلنسان يف نفسه                                             

 ما أدركناه بداللة األفعال               فاسد       قياس العلل                              
 قياس األفعال                                                                                  

 العقل                                   عقلي                         قياس احلقيقة بني املتماثلني                 
 صحيح          قياس اجلنس بني املختلفني إذا كان بينهما شبهما أدركناه بالقياس                                         طرقه    

                                                 
 شرعي        التنبيه باألدنى على األعلى                                                                                                      

 التنبيه على المعنى الجامع بين الغيرين المتساويين في الحكم                              تـواتر                                           
 لغـة              السمع               

 ال يتعلق به حكم يف الشرع   آحـاد                                                    
 غري عدل: مل يقبل ومل يعمل به تعلق به حكم يف الشرع         الناقل                                                               

 الناقل عدل: قبل نقله وعمل به                                                                                          
 جاعة علي وكرم حامتتواتر       املعىن: كش                                        

 وحي                 اللفظ: الكتاب وما تواتر من السنة       متشابه: ال يلزم العمل به وال اتباعه                             
 وجب العمل به كاألذان واإلقامة وأقوال الصالة          حمكم      مبني                                                     

 ملتبس: واجب فيه االحتياط                                                                                                          
 أفادنا العلم القطعي طريقه العلم                       ما صحب نقله استفاضة:                                                    

 وحـي                                        ما مل تصحبه استفاضة: مل يفد علماً                                        
 لعلم والعمل              ما كان معه عمل مت نقل العمل تواتراً أفاد ا                                                                        

 طريقه العمل                                                        
 مسند: ال يوجب علماً ويوجب العمل                                                                                                

 مل يكن معه  عمل      مرسل: ال يوجب علماً، ويوجب العمل                                                                      
 الوجود                                                                               

 الوحدانية         العلم مبا اجب له                                                    
 الكمال                                                                                   
 إاجاد العامل                                                                                      

 العلم مبا اجوز عليه        إعدامه بعد وجوده باهلل        العلم                                 



 إعادته بعد إعدامه             التقيد بالزمان، التغري                                                                             
 التشبيه           التقيد باملكان، التحيز                                                                                          

 العلم مبا يستحيل                                          التقيد باجلنس، التأليف                                                 
 ليه                                                    االتصالع                                                    

 الشريك            االنفصال العلم بالدين                                                                           
 احللول                                                                                                               

 منها ما يمنع األفعال، كالعجز والجهل                                                                                                    
 النقائص           منها ما مينع اإلدراك، كالعمى والصمم                                                                 أقسامه   

 منها ما يمنع الكالم، كالخرس والبكم                                                                                                     
 العلم مبا اجب إثباته للرسول                                                                  

 العلم مبا اجب نفيه عنه                    العلم بالرسل                                 
 العلم مبا اجوز عليه             األمر                                                                  

  النهيالوحـي                                                                                         
 الخبر            اإليمان                                                                                                 

 التكليف                 التقوى                                      اءت به الرسلالعلم بما ج                                   
 الورع       احلساب                                                                                                                

 العلم بمنافعها                               لجزاء على التكليف                  الثواب                                                
 العلم بمضارها                                                                   العقاب            العلم بالدنيا                   

 العلم بأسباب املعيشة                                           
  

 الّلغة: هبا جاءت شريعتنا فإذا بطلت الّلغة بطلت الشريعة واألحكام                                                     
           اإلعراب: به تنصلح املعاين وتفهم                     العلم بما يتوصل به إليهما               

 احلساب: يتوصل به إىل معرفة الدين والدنيا                                                    
 

 
 علم الحديث في الحضارة اإلسالمية

 ،من ثقات التابعني ،يف صنعاء الفرس: من أبناء اين الصنعاين األبناوياليم ُهام بن منبه بن كامل بن شيخأبو عقبة 
 666والزم أبا هريرة، فأخذ عنه حنو ، «وهب»يشرتي الكتب ألخيه  كان يغزو،  تأليف يف احلديث النبوي احب أقدمص 

( ومنها 669 - 668: 8أثبتها ابن حنبل، جمموعة، يف مسنده )« ط -الصحيفة الصحيحة »حديثا، وصنفها يف رسالة 
 بينهما وبني ما يف مسند ابن حنبل اختالف يسري. خمطوطتان،
  حىت سقط حاجباه على عينيه قال الشرجي: وكانت وفاته بصنعاء عاش طويال

 نقال عن : األعالم للزركليبيانات املؤلفني 

 البساتين والحقول: 
ثَ مسلم::  ثـََنا ِعْكرَِمُة ْبُن َعمَّاٍر قَاَل َحدَّ ثـََنا ُعَمُر ْبُن يُوُنَس احْلََنِفيُّ َحدَّ ُر ْبُن َحْرٍب َحدَّ َثيِن زَُهيـْ َثيِن أَبُو يِن َحدَّ أَبُو َكِثرٍي قَاَل َحدَّ



َفٍر فـََقاَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُهَريـْرََة قَاَل ُكنَّا قـُُعوًدا َحْوَل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمَعَنا أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر يف نَـ 
َنا َوَخِشيَنا َأْن يـُْقَتَطَع ُدونـََنا َوَفزِْعَنا فـَُقْمَنا َفُكْنُت أَوََّل َمْن َفزَِع َفَخَرْجُت أَبـَْتِغي رَ ِمْن بـَنْيِ َأْظُهرِنَا فَأَبْ  ُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه طََأ َعَليـْ

َلُه بَابًا فـََلْم َأِجْد فَِإَذا َربِيٌع َيْدُخُل يف َجْوِف َحاِئٍط ِمْن  َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ أَتـَْيُت َحاِئطًا ِلأْلَْنَصاِر لَِبيِن النَّجَّاِر َفُدْرُت ِبِه َهْل َأِجدُ 
ُقْلُت اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل أَبُو ُهَريـْرََة فَـ بِْئٍر َخارَِجٍة َوالرَّبِيُع اجلَْْدَوُل فَاْحتَـَفْزُت َكَما حَيَْتِفُز الثَـّْعَلُب َفَدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى 

َنا َفَخِشيَنا َأنْ   تـُْقَتَطَع ُدونـََنا فـََفزِْعَنا َفُكْنُت أَوََّل نـََعْم يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل َما َشْأُنَك قـُْلُت ُكْنَت بـَنْيَ َأْظُهرِنَا فـَُقْمَت فَأَْبطَْأَت َعَليـْ
ثَـّْعَلُب َوَهُؤاَلِء النَّاُس َورَاِئي فـََقاَل يَا أَبَا ُهَريـْرََة َوأَْعطَاين نـَْعَلْيِه قَاَل اْذَهْب ِمْن َفزَِع فَأَتـَْيُت َهَذا احْلَاِئَط فَاْحتَـَفْزُت َكَما حَيَْتِفُز ال

قوله : ) حدثين أبو   ...اجْلَنَّةِ ا قـَْلُبُه فـََبشيْرُه بِ بِنَـْعَليَّ َهاتـَنْيِ َفَمْن َلِقيَت ِمْن َورَاِء َهَذا احْلَاِئِط َيْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ُمْستَـْيِقًنا هبَِ 
كثري ( هو باملثلثة وامسه يزيد بالزاي ابن عبد الرمحن بن أذينة . ويقال : ابن غفيلة بضم الغني املعجمة وبالفاء . ويقال : ابن 

ول اهلل صلى اهلل عبد اهلل بن أذينة . قال أو عوانة اإلسفرايين يف مسنده : غفيلة أصح من أذينة . قوله : ) كنا قعودا حول رس
عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي اهلل عنهما يف نفر ( قال أهل اللغة يقال قعدنا حوله وحوليه وحواليه وحواله بفتح احلاء 
والالم يف مجيعهما أي على جوانبه . قالوا : وال يقال : حواليه بكسر الالم . وأما قوله ) ومعنا أبو بكر وعمر ( فهو من 

وحسن اإلخبار فإهنم إذا أرادوا اإلخبار عن مجاعة فاستكثروا أن يذكروا مجيعهم بأمسائهم , ذكروا أشرافهم أو  فصيح الكالم
بعض أشرافهم , مث قالوا : وغريهم . وأما قوله ) معنا ( بفتح العني هذه اللغة املشهورة . واجوز تسكينها يف لغة حكاها 

. قال صاحب احملكم : ) مع ( اسم معناه الصحبة وكذلك ) مع (  صاحب احملكم واجلوهري وغريُها وهي للمصاحبة
بإسكان العني . غري أن احملركة تكون امسا وحرفا , والساكنة ال تكون إال حرفا . قال اللحياين : قال الكسائي : ربيعة وغنم 

العني وبعضهم يكسرها مع يسكنون فيقولون معكم ومعنا فإذا جاءت األلف والالم أو ألف الوصل اختلفوا فبعضهم يفتح 
القوم ومع ابنك , وبعضهم يقول مع القوم ومع ابنك . أما من فتح فبناه على قولك كنا معا وحنن معا . فلما جعلها حرفا 
وأخرجها عن االسم حذف األلف وترك العني على فتحتها . وهذه لغة عامة العرب . وأما من سكن مث كسر عند ألف 

ات مثل ) هل ( و ) بل ( فقال : مع القوم , كقولك هل القوم ؟ وبل القوم . وهذه األحرف الوصل فأخرجه خمرج األدو 
اليت ذكرهتا يف ) مع ( وإن مل يكن هذا موضعها فال ضرر يف التنبيه عليها لكثرة تردادها . واهلل أعلم . قوله : ) فقام رسول 

بني أظهرنا ( . هكذا هو يف املوضعني أظهرنا . وقال القاضي  اهلل صلى اهلل عليه وسلم من بني أظهرنا ( وقال بعده : ) كنت
عياض رمحه اهلل : ووقع الثاين يف بعض األصول ظهرينا وكالُها صحيح . قال أهل اللغة يقال : حنن بني أظهركم وظهريكم 

بأسر وإما بغريه .  وظهرانيكم بفتح النون أي بينكم . قوله : ) وخشينا أن يقتطع دوننا ( أي يصاب مبكروه من عدو إما
قوله : ) وفزعنا وقمنا فكنت أول من فزع ( قال القاضي عياض رمحه اهلل الفزع يكون مبعىن الروع , ومبعىن اهلبوب للشيء 
واالهتمام به , ومبعىن اإلغاثة . قال : فتصح هذه املعاين الثالثة أي ذعرنا الحتباس النيب صلى اهلل عليه وسلم عنا . أال تراه  

ل : وخشينا أن يقتطع دوننا ؟ ويدل على الوجهني اآلخرين قوله : فكنت أول من فزع . قوله : ) حىت أتيت حائطا كيف قا
لألنصار ( أي بستانا ومسي بذلك ألنه حائط ال سقف له . قوله : ) فإذا ربيع يدخل يف جوف حائط من بئر خارجة 

لربيع الفصل املعروف . و ) اجلدول ( بفتح اجليم وهو النهر الصغري . والربيع اجلدول ( أما ) الربيع ( فبفتح الراء على لفظ ا
ومجع الربيع أربعاء كنيب وأنبياء . وقوله ) بئر خارجة ( هكذا ضبطناه بالتنوين يف بئر ويف خارجه على أن خارجة صفة لبئر . 

بدري , واألصل املأخوذ عن اجللودي وكذا نقله الشيخ أبو عمرو بن الصالح عن األصل الذي هو خبط احلافظ أيب عامر الع
. وذكر احلافظ أبو موسى األصبهاين وغريه أنه روي على ثالثة أوجه : أحدها هذا . والثاين من بئر خارجه بتنوين بئر وهباء 



يف آخر خارجه مضمومة وهي هاء ضمري احلائط أي البئر يف موضع خارج عن احلائط . والثالث من بئر خارجة بإضاقة بئر 
خارجة آخره تاء التأنيث وهو اسم رجل . والوجه األول هو املشهور الظاهر . وخالف هذا صاحب التحرير فقال :  إىل

الصحيح هو الوجه الثالث . قال : واألول تصحيف . قال : والبئر يعنون هبا البستان . قال : وكثريا ما يفعلون هذا فيسمون 
يس , وبئر بضاعة , وبئر حاء وكلها بساتني . هذا كالم صاحب التحرير وأكثره أو  البساتني باآلبار اليت فيها يقولون : بئر أر 

كله ال يوافق عليه . واهلل أعلم . والبئر مؤنثة مهموزة اجوز ختفيف ُهزهتا وهي مشتقة من بارت أي حفرت ومجعها يف القلة 
ينقل فيقول آبار . ومجعها يف الكثرة بئار بكسر الباء أبؤر وأبآر هبمزة بعد الباء فيهما . ومن العرب من يقلب اهلمزة يف أبآر و 

بعدها ُهزة . واهلل أعلم . قوله : ) فاحتفزت كما حيتفز الثعلب ( هذا قد روي على وجهني روي بالزاي , وروي بالراء . قال 
ث الشاشي عن عبد القاضي عياض : رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدري وغريه . قال : ومسعنا عن األسدي عن أيب اللي

الغافر الفارسي عن اجللودي بالزاي . وهو الصواب . ومعناه تضاممت ليسعين املدخل . وكذا قال الشيخ أبو عمرو : إنه 
بالزاي يف األصل الذي خبط أيب عامر العبدري , ويف األصل املأخوذ عن اجللودي وإهنا رواية األكثرين وإن رواية الزاي أقرب 

يدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامه يف املضايق . وأما صاحب التحرير فأنكر الزاي وخطأ رواهتا من حيث املعىن , و 
واختار الراء وليس اختياره مبختار . واهلل أعلم . قوله : ) فدخلت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال : أبو هريرة 

يا أبا هريرة وأعطاين نعليه , وقال : اذهب بنعلي هاتني ( يف هذا  فقلت : نعم ( معناه أنت أبو هريرة . قوله : ) فقال :
الكالم فائدة لطيفة فإنه أعاد لفظه قال , وإمنا أعادها لطول الكالم وحصول الفصل بقوله يا أبا هريرة وأعطاين نعليه وهذا 

عاىل : } وملا جاءهم كتاب من عند حسن وهو موجود يف كالم العرب بل جاء أيضا يف كالم اهلل تعاىل . قال اهلل تبارك وت
اهلل مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به { قال اإلمام أبو احلسن 
الواحدي : قال حممد بن يزيد : قوله تعاىل : } فلما جاءهم { تكرير لألول لطول الكالم . قال ومثله قوله تعاىل : } 

أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خمرجون { أعاد } أنكم { لطول الكالم . واهلل أعلم . وأما إعطاؤه النعلني  أيعدكم
فلتكون عالمة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون هبا أنه لقي النيب صلى اهلل عليه وسلم ويكون أوقع يف نفوسهم ملا خيربهم به عنه 

مثل هذا يفيد تأكيدا وإن كان خربه مقبوال من غري هذا . واهلل أعلم . قوله صلى اهلل  صلى اهلل عليه وسلم . وال ينكر كون
عليه وسلم : ) فمن لقيت من وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال اهلل مستيقنا هبا قلبه فبشره باجلنة ( معناه أخربهم أن من  

ستيقان قلوهبم . ويف هذا داللة ظاهرة ملذهب أهل احلق أنه كانت هذه صفته فهو من أهل اجلنة . وإال فأبو هريرة ال يعلم ا
ال ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق , وال النطق دون االعتقاد . بل ال بد من اجلمع بينهما . وقد تقدم إيضاحه يف أول 

: ) فقال : ما هاتان الباب . وذكر القلب هنا للتأكيد ونفي توهم اجملاز . إال فاالستيقان ال يكون إال بالقلب . قوله 
النعالن يا أبا هريرة ؟ فقلت : هاتني نعال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعثين هبما ( هكذا هو يف مجيع األصول . ) فقلت 
: هاتني نعال ( بنصب هاتني ورفع نعال وهو صحيح معناه فقلت يعين هاتني ُها نعال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم . 

مار يعين وحذف ُها اليت هي املبتدأ للعلم به . وأما قوله : ) بعثين هبما ( فهكذا ضبطناه ) هبما ( على فنصب هاتني بإض
التثنية وهو ظاهر . ووقع يف كثري من األصول أو أكثرها ) هبا ( من غري ميم . وهو صحيح أيضا . ويكون الضمري عائدا إىل 

. قوله : ) فضرب عمر رضي اهلل عنه بني ثدي فخررت السيت , فقال ارجع  العالمة ; فإن النعلني كانتا عالمة . واهلل أعلم
يا أبا هريرة ( أما قوله ) ثديي ( فتثنية ثدي بفتح الثاء وهو مذكر وقد يؤنث يف لغة قليلة . واختلفوا يف اختصاصه باملرأة . 

إطالقه يف الرجل جمازا واستعارة . وقد كثر فمنهم من قال : يكون للرجل واملرأة . ومنهم من قال : هو للمرأة خاصة فيكون 



إطالقه يف األحاديث للرجل وسأزيده إيضاحا إن شاء اهلل تعاىل يف باب غلط حترمي قتل اإلنسان نفسه . وأما قوله : ) السيت 
صل الغرض وال ( فهو اسم من أمساء الدبر واملستحب يف مثل هذا الكناية عن قبيح األمساء واستعمال اجملاز واأللفاظ اليت حت

يكون يف صورهتا ما يستحيا من التصريح حبقيقة لفظه . وهبذا األدب جاء القرآن العزيز والسنن كقوله تعاىل : } أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم { } وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض { } وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن 

{ } فاعتزلوا النساء يف احمليض { وقد يستعملون صريح االسم ملصلحة راجحة وهي  { } أو جاء أحد منكم من الغائط
إزالة اللبس أو االشرتاك أو نفي اجملاز أو حنو ذلك كقوله تعاىل } الزانية والزاين { وكقوله صلى اهلل عليه وسلم : " أنكتها " 

 هريرة رضي اهلل عنه : " احلدث فساء أو ضراط " وكقوله صلى اهلل عليه وسلم : " أدبر الشيطان وله ضراط " وكقول أيب
ونظائر ذلك كثرية , واستعمال أيب هريرة هنا لفظ االست من هذا القبيل . واهلل أعلم وأما دفع عمر رضي اهلل عنه له فلم 

ياض يقصد به سقوطه وإيذاؤه بل قصد رده عما هو عليه , وضرب بيده يف صدره ليكون أبلغ يف زجره . قال القاضي ع
وغريه من العلماء رمحهم اهلل : وليس فعل عمر رضي اهلل عنه ومراجعته النيب صلى اهلل عليه وسلم اعرتاضا عليه وردا ألمره إذ 
ليس فيما بعث به أبا هريرة غري تطيب قلوب األمة وبشراهم , فرأى عمر رضي اهلل عنه أن كتم هذا أصلح هلم وأحرى أن ال 

باخلري من معجل هذه البشرى . فلما عرضه على النيب صلى اهلل عليه وسلم صوبه فيه . واهلل تعاىل يتكلوا , وأنه أعود عليهم 
أعلم . ويف هذا احلديث أن اإلمام والكبري مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خالفه أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على 

ب رجع إليه وإال بني للتابع جواب الشبهة اليت عرضت له . واهلل املتبوع لينظر فيه فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصوا
أعلم . قوله : ) فأجهشت بكاء وركبين عمر رضي اهلل عنه وإذا هو على أثري ( أما قوله : ) أجهشت ( فهو باجلحيم 

لقاضي عياض رمحه اهلل : والشني املعجمة , واهلمزة واهلاء مفتوحتان . هكذا وقع يف األصول اليت رأيناها . ورأيت يف كتاب ا
فجهشت حبذف األلف وُها صحيحان . قال أهل اللغة . يقال : جهشا وجهوشا وأجهشت إجهاشا . قال القاضي عياض 
رمحه اهلل : وهو أن يفزع اإلنسان إىل غريه وهو متغري الوجه متهيئ للبكاء , وملا يبك بعد . قال الطربي : هو الفزع 

: جهشت للبكاء واحلزن والشوق . واهلل أعلم . وأما قوله : بكاء فهو منصوب على املفعول له . واالستغاثة . وقال أبو زيد 
وقد جاء يف رواية ) للبكاء ( . والبكاء ميد ويقصر لغتان . وأما قوله ) وركبين عمر ( فمعناه تبعين ومشى خلفي يف احلال بال 

ورتان بكسر اهلمزة وإسكان الثاء وبفتحهما . واهلل أعلم . قوله : مهلة . وأما قوله ) على أثري ( ففيه لغتان فصيحتان مشه
) بأيب أنت وأمي ( معناه أنت مفدى أو أفديك بأيب وأمي . واعلم أن حديث أيب هريرة هذا مشتمل على فوائد كثرية تقدم 

ويفيدهم ويفتيهم . وفيه ما  يف أثناء الكالم منه مجل . ففيه جلوس العامل ألصحابه ولغريهم من املستفتني وغريهم يعلمهم
قدمناه أنه إذا أراد ذكر مجاعة كثرية فاقتصر على ذكر بعضهم ذكر أشرافهم أو بعض أشرافهم مث قال : وغريهم . وفيه بيان 
ما كانت الصحابة رضي اهلل عنهم عليه من القيام حبقوق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإكرامه والشفقة عليه واالنزعاج 

ملا يطرقه صلى اهلل عليه وسلم . وفيه اهتمام األتباع حبقوق متبوعهم واالعتناء بتحصيل مصاحله ودفع املفاسد عنه .  البالغ
وفيه جواز دخول اإلنسان ملك غريه بغري إذنه إذا علم يرضى ذلك ملودة بينهما أو غري ذلك . فإن أبا هريرة رضي اهلل عنه 

ه وسلم على ذلك , ومل ينقل أنه أنكر عليه . وهذا غري خمتص بدخول األرض بل اجوز دخل احلائط وأقره النيب صلى اهلل علي
له االنتفاع بأدواته وأكل طعامه واحلمل من طعامه إىل بيته وركوب دابته وحنو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه ال يشق على 

ء رمحة اهلل عليهم , وصرح به أصحابنا . صاحبه . هذا هو املذهب الصحيح الذي عليه مجاهري السلف واخللف من العلما
قال أبو عمر بن عبد الرب : وأمجعوا على أنه ال يتجاوز الطعام وأشباهه إىل الدراهم والدنانري وأشباههما . ويف ثبوت اإلمجاع 



هبا يف حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر . ولعل هذا يكون يف الدراهم الكثرية اليت يشك أو قد يشك يف رضاه 
فإهنم اتفقوا على أنه إذا تشكك ال اجوز التصرف مطلقا فيما تشكك يف رضاه به . مث دليل اجلواز يف الباب الكتاب والسنة 
وفعل وقول أعيان األمة . فالكتاب قوله تعاىل : } ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج وال 

و بيوت آبائكم { إىل قوله تعاىل : } أو صديقكم ( والسنة هذا احلديث , وأحاديث  على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أ
كثرية معروفة بنحوه . وأفعال السلف وأقواهلم يف هذا أكثر من أن حتصى . واهلل تعاىل أعلم . وفيه إرسال اإلمام واملبتوع إىل 

الداللة ملذهب أهل احلق أن اإلميان املنجي من اخللود يف النار  أتباعه بعالمة يعرفوهنا ليزدادوا هبا طمأنينة . وفيه ما قدمناه من
ال بد فيه من االعتقاد والنطق . وفيه جواز إمساك بعض العلوم اليت ال حاجة إليها للمصلحة أو خوف املفسدة . وفيه إشارة 

عما أمر به بسببه . وفيه جواز قول  بعض األتباع على املتبوع مبا يراه مصلحة , وموافقة املتبوع له إذا رآه مصلحة , ورجوعه
الرجل لآلخر بأيب أنت وأمي . قال القاضي عياض رمحه اهلل : وقد كرهه بعض السلف . وقال : ال يفدى مبسلم . 
 واألحاديث الصحيحة تدل على جوازه سواء كان املفدى به مسلما أو كافرا حيا كان أو ميتا . وفيه غري ذلك . واهلل أعلم .

دثين أبو كثري ( هو باملثلثة وامسه يزيد بالزاي ابن عبد الرمحن بن أذينة . ويقال : ابن غفيلة بضم الغني املعجمة قوله : ) ح
وبالفاء . ويقال : ابن عبد اهلل بن أذينة . قال أو عوانة اإلسفرايين يف مسنده : غفيلة أصح من أذينة . قوله : ) كنا قعودا 

م معنا أبو بكر وعمر رضي اهلل عنهما يف نفر ( قال أهل اللغة يقال قعدنا حوله وحوليه حول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل
وحواليه وحواله بفتح احلاء والالم يف مجيعهما أي على جوانبه . قالوا : وال يقال : حواليه بكسر الالم . وأما قوله ) ومعنا أبو 

رادوا اإلخبار عن مجاعة فاستكثروا أن يذكروا مجيعهم بكر وعمر ( فهو من فصيح الكالم وحسن اإلخبار فإهنم إذا أ
بأمسائهم , ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم , مث قالوا : وغريهم . وأما قوله ) معنا ( بفتح العني هذه اللغة املشهورة . واجوز 

( اسم معناه  تسكينها يف لغة حكاها صاحب احملكم واجلوهري وغريُها وهي للمصاحبة . قال صاحب احملكم : ) مع
الصحبة وكذلك ) مع ( بإسكان العني . غري أن احملركة تكون امسا وحرفا , والساكنة ال تكون إال حرفا . قال اللحياين : قال 
الكسائي : ربيعة وغنم يسكنون فيقولون معكم ومعنا فإذا جاءت األلف والالم أو ألف الوصل اختلفوا فبعضهم يفتح العني 

قوم ومع ابنك , وبعضهم يقول مع القوم ومع ابنك . أما من فتح فبناه على قولك كنا معا وحنن معا وبعضهم يكسرها مع ال
. فلما جعلها حرفا وأخرجها عن االسم حذف األلف وترك العني على فتحتها . وهذه لغة عامة العرب . وأما من سكن مث  

ال : مع القوم , كقولك هل القوم ؟ وبل القوم . كسر عند ألف الوصل فأخرجه خمرج األدوات مثل ) هل ( و ) بل ( فق
وهذه األحرف اليت ذكرهتا يف ) مع ( وإن مل يكن هذا موضعها فال ضرر يف التنبيه عليها لكثرة تردادها . واهلل أعلم . قوله : 

 املوضعني أظهرنا . ) فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من بني أظهرنا ( وقال بعده : ) كنت بني أظهرنا ( . هكذا هو يف
وقال القاضي عياض رمحه اهلل : ووقع الثاين يف بعض األصول ظهرينا وكالُها صحيح . قال أهل اللغة يقال : حنن بني 
أظهركم وظهريكم وظهرانيكم بفتح النون أي بينكم . قوله : ) وخشينا أن يقتطع دوننا ( أي يصاب مبكروه من عدو إما 

) وفزعنا وقمنا فكنت أول من فزع ( قال القاضي عياض رمحه اهلل الفزع يكون مبعىن الروع , ومبعىن  بأسر وإما بغريه . قوله :
اهلبوب للشيء واالهتمام به , ومبعىن اإلغاثة . قال : فتصح هذه املعاين الثالثة أي ذعرنا الحتباس النيب صلى اهلل عليه وسلم 

؟ ويدل على الوجهني اآلخرين قوله : فكنت أول من فزع . قوله : ) حىت  عنا . أال تراه كيف قال : وخشينا أن يقتطع دوننا
أتيت حائطا لألنصار ( أي بستانا ومسي بذلك ألنه حائط ال سقف له . قوله : ) فإذا ربيع يدخل يف جوف حائط من بئر 

اجلدول ( بفتح اجليم وهو النهر  خارجة والربيع اجلدول ( أما ) الربيع ( فبفتح الراء على لفظ الربيع الفصل املعروف . و )



الصغري . ومجع الربيع أربعاء كنيب وأنبياء . وقوله ) بئر خارجة ( هكذا ضبطناه بالتنوين يف بئر ويف خارجه على أن خارجة 
صفة لبئر . وكذا نقله الشيخ أبو عمرو بن الصالح عن األصل الذي هو خبط احلافظ أيب عامر العبدري , واألصل املأخوذ 

اجللودي . وذكر احلافظ أبو موسى األصبهاين وغريه أنه روي على ثالثة أوجه : أحدها هذا . والثاين من بئر خارجه عن 
بتنوين بئر وهباء يف آخر خارجه مضمومة وهي هاء ضمري احلائط أي البئر يف موضع خارج عن احلائط . والثالث من بئر 

هو اسم رجل . والوجه األول هو املشهور الظاهر . وخالف هذا صاحب خارجة بإضاقة بئر إىل خارجة آخره تاء التأنيث و 
التحرير فقال : الصحيح هو الوجه الثالث . قال : واألول تصحيف . قال : والبئر يعنون هبا البستان . قال : وكثريا ما 

ء وكلها بساتني . هذا كالم يفعلون هذا فيسمون البساتني باآلبار اليت فيها يقولون : بئر أريس , وبئر بضاعة , وبئر حا
صاحب التحرير وأكثره أو كله ال يوافق عليه . واهلل أعلم . والبئر مؤنثة مهموزة اجوز ختفيف ُهزهتا وهي مشتقة من بارت أي 
حفرت ومجعها يف القلة أبؤر وأبآر هبمزة بعد الباء فيهما . ومن العرب من يقلب اهلمزة يف أبآر وينقل فيقول آبار . ومجعها 
يف الكثرة بئار بكسر الباء بعدها ُهزة . واهلل أعلم . قوله : ) فاحتفزت كما حيتفز الثعلب ( هذا قد روي على وجهني روي 
بالزاي , وروي بالراء . قال القاضي عياض : رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدري وغريه . قال : ومسعنا عن األسدي عن 

فارسي عن اجللودي بالزاي . وهو الصواب . ومعناه تضاممت ليسعين املدخل . وكذا أيب الليث الشاشي عن عبد الغافر ال
قال الشيخ أبو عمرو : إنه بالزاي يف األصل الذي خبط أيب عامر العبدري , ويف األصل املأخوذ عن اجللودي وإهنا رواية 

لب وهو تضامه يف املضايق . وأما صاحب األكثرين وإن رواية الزاي أقرب من حيث املعىن , ويدل عليه تشبيهه بفعل الثع
التحرير فأنكر الزاي وخطأ رواهتا واختار الراء وليس اختياره مبختار . واهلل أعلم . قوله : ) فدخلت على رسول اهلل صلى اهلل 

يه , وقال : عليه وسلم فقال : أبو هريرة فقلت : نعم ( معناه أنت أبو هريرة . قوله : ) فقال : يا أبا هريرة وأعطاين نعل
اذهب بنعلي هاتني ( يف هذا الكالم فائدة لطيفة فإنه أعاد لفظه قال , وإمنا أعادها لطول الكالم وحصول الفصل بقوله يا 
أبا هريرة وأعطاين نعليه وهذا حسن وهو موجود يف كالم العرب بل جاء أيضا يف كالم اهلل تعاىل . قال اهلل تبارك وتعاىل : } 

من عند اهلل مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به { وملا جاءهم كتاب 
قال اإلمام أبو احلسن الواحدي : قال حممد بن يزيد : قوله تعاىل : } فلما جاءهم { تكرير لألول لطول الكالم . قال 

وعظاما أنكم خمرجون { أعاد } أنكم { لطول الكالم . واهلل أعلم .  ومثله قوله تعاىل : } أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا
وأما إعطاؤه النعلني فلتكون عالمة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون هبا أنه لقي النيب صلى اهلل عليه وسلم ويكون أوقع يف 

كان خربه مقبوال من غري هذا . نفوسهم ملا خيربهم به عنه صلى اهلل عليه وسلم . وال ينكر كون مثل هذا يفيد تأكيدا وإن  
واهلل أعلم . قوله صلى اهلل عليه وسلم : ) فمن لقيت من وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال اهلل مستيقنا هبا قلبه فبشره 

اللة باجلنة ( معناه أخربهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل اجلنة . وإال فأبو هريرة ال يعلم استيقان قلوهبم . ويف هذا د
ظاهرة ملذهب أهل احلق أنه ال ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق , وال النطق دون االعتقاد . بل ال بد من اجلمع بينهما . 
وقد تقدم إيضاحه يف أول الباب . وذكر القلب هنا للتأكيد ونفي توهم اجملاز . إال فاالستيقان ال يكون إال بالقلب . قوله : 

ن يا أبا هريرة ؟ فقلت : هاتني نعال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعثين هبما ( هكذا هو يف مجيع ) فقال : ما هاتان النعال
األصول . ) فقلت : هاتني نعال ( بنصب هاتني ورفع نعال وهو صحيح معناه فقلت يعين هاتني ُها نعال رسول اهلل صلى 

املبتدأ للعلم به . وأما قوله : ) بعثين هبما ( فهكذا  اهلل عليه وسلم . فنصب هاتني بإضمار يعين وحذف ُها اليت هي
ضبطناه ) هبما ( على التثنية وهو ظاهر . ووقع يف كثري من األصول أو أكثرها ) هبا ( من غري ميم . وهو صحيح أيضا . 



اهلل عنه بني ثدي ويكون الضمري عائدا إىل العالمة ; فإن النعلني كانتا عالمة . واهلل أعلم . قوله : ) فضرب عمر رضي 
فخررت السيت , فقال ارجع يا أبا هريرة ( أما قوله ) ثديي ( فتثنية ثدي بفتح الثاء وهو مذكر وقد يؤنث يف لغة قليلة . 
واختلفوا يف اختصاصه باملرأة . فمنهم من قال : يكون للرجل واملرأة . ومنهم من قال : هو للمرأة خاصة فيكون إطالقه يف 

تعارة . وقد كثر إطالقه يف األحاديث للرجل وسأزيده إيضاحا إن شاء اهلل تعاىل يف باب غلط حترمي قتل الرجل جمازا واس
اإلنسان نفسه . وأما قوله : ) السيت ( فهو اسم من أمساء الدبر واملستحب يف مثل هذا الكناية عن قبيح األمساء واستعمال 

ا ما يستحيا من التصريح حبقيقة لفظه . وهبذا األدب جاء القرآن العزيز اجملاز واأللفاظ اليت حتصل الغرض وال يكون يف صورهت
والسنن كقوله تعاىل : } أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم { } وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض { } 

حمليض { وقد يستعملون وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن { } أو جاء أحد منكم من الغائط { } فاعتزلوا النساء يف ا
صريح االسم ملصلحة راجحة وهي إزالة اللبس أو االشرتاك أو نفي اجملاز أو حنو ذلك كقوله تعاىل } الزانية والزاين { وكقوله 
صلى اهلل عليه وسلم : " أنكتها " وكقوله صلى اهلل عليه وسلم : " أدبر الشيطان وله ضراط " وكقول أيب هريرة رضي اهلل 

احلدث فساء أو ضراط " ونظائر ذلك كثرية , واستعمال أيب هريرة هنا لفظ االست من هذا القبيل . واهلل أعلم وأما عنه : " 
دفع عمر رضي اهلل عنه له فلم يقصد به سقوطه وإيذاؤه بل قصد رده عما هو عليه , وضرب بيده يف صدره ليكون أبلغ يف 

م اهلل : وليس فعل عمر رضي اهلل عنه ومراجعته النيب صلى اهلل عليه وسلم زجره . قال القاضي عياض وغريه من العلماء رمحه
اعرتاضا عليه وردا ألمره إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غري تطيب قلوب األمة وبشراهم , فرأى عمر رضي اهلل عنه أن كتم 

. فلما عرضه على النيب صلى اهلل عليه  هذا أصلح هلم وأحرى أن ال يتكلوا , وأنه أعود عليهم باخلري من معجل هذه البشرى
وسلم صوبه فيه . واهلل تعاىل أعلم . ويف هذا احلديث أن اإلمام والكبري مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خالفه أنه 

ع جواب ينبغي للتابع أن يعرضه على املتبوع لينظر فيه فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه وإال بني للتاب
الشبهة اليت عرضت له . واهلل أعلم . قوله : ) فأجهشت بكاء وركبين عمر رضي اهلل عنه وإذا هو على أثري ( أما قوله : ) 
أجهشت ( فهو باجلحيم والشني املعجمة , واهلمزة واهلاء مفتوحتان . هكذا وقع يف األصول اليت رأيناها . ورأيت يف كتاب 

هشت حبذف األلف وُها صحيحان . قال أهل اللغة . يقال : جهشا وجهوشا وأجهشت القاضي عياض رمحه اهلل : فج
إجهاشا . قال القاضي عياض رمحه اهلل : وهو أن يفزع اإلنسان إىل غريه وهو متغري الوجه متهيئ للبكاء , وملا يبك بعد . 

وق . واهلل أعلم . وأما قوله : بكاء فهو قال الطربي : هو الفزع واالستغاثة . وقال أبو زيد : جهشت للبكاء واحلزن والش
منصوب على املفعول له . وقد جاء يف رواية ) للبكاء ( . والبكاء ميد ويقصر لغتان . وأما قوله ) وركبين عمر ( فمعناه تبعين 

الثاء ومشى خلفي يف احلال بال مهلة . وأما قوله ) على أثري ( ففيه لغتان فصيحتان مشهورتان بكسر اهلمزة وإسكان 
وبفتحهما . واهلل أعلم . قوله : ) بأيب أنت وأمي ( معناه أنت مفدى أو أفديك بأيب وأمي . واعلم أن حديث أيب هريرة 
هذا مشتمل على فوائد كثرية تقدم يف أثناء الكالم منه مجل . ففيه جلوس العامل ألصحابه ولغريهم من املستفتني وغريهم 

ا قدمناه أنه إذا أراد ذكر مجاعة كثرية فاقتصر على ذكر بعضهم ذكر أشرافهم أو بعض يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم . وفيه م
أشرافهم مث قال : وغريهم . وفيه بيان ما كانت الصحابة رضي اهلل عنهم عليه من القيام حبقوق رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم . وفيه اهتمام األتباع حبقوق متبوعهم واالعتناء وسلم وإكرامه والشفقة عليه واالنزعاج البالغ ملا يطرقه صلى اهلل عليه 
بتحصيل مصاحله ودفع املفاسد عنه . وفيه جواز دخول اإلنسان ملك غريه بغري إذنه إذا علم يرضى ذلك ملودة بينهما أو 

أنه أنكر عليه .  غري ذلك . فإن أبا هريرة رضي اهلل عنه دخل احلائط وأقره النيب صلى اهلل عليه وسلم على ذلك , ومل ينقل



وهذا غري خمتص بدخول األرض بل اجوز له االنتفاع بأدواته وأكل طعامه واحلمل من طعامه إىل بيته وركوب دابته وحنو ذلك 
من التصرف الذي يعلم أنه ال يشق على صاحبه . هذا هو املذهب الصحيح الذي عليه مجاهري السلف واخللف من العلماء 

به أصحابنا . قال أبو عمر بن عبد الرب : وأمجعوا على أنه ال يتجاوز الطعام وأشباهه إىل الدراهم رمحة اهلل عليهم , وصرح 
والدنانري وأشباههما . ويف ثبوت اإلمجاع يف حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر . ولعل هذا يكون يف الدراهم 

إذا تشكك ال اجوز التصرف مطلقا فيما تشكك يف رضاه الكثرية اليت يشك أو قد يشك يف رضاه هبا فإهنم اتفقوا على أنه 
به . مث دليل اجلواز يف الباب الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان األمة . فالكتاب قوله تعاىل : } ليس على األعمى حرج وال 

تعاىل : } أو على األعرج حرج وال على املريض حرج وال على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم { إىل قوله 
صديقكم ( والسنة هذا احلديث , وأحاديث كثرية معروفة بنحوه . وأفعال السلف وأقواهلم يف هذا أكثر من أن حتصى . واهلل 
تعاىل أعلم . وفيه إرسال اإلمام واملبتوع إىل أتباعه بعالمة يعرفوهنا ليزدادوا هبا طمأنينة . وفيه ما قدمناه من الداللة ملذهب 

ن اإلميان املنجي من اخللود يف النار ال بد فيه من االعتقاد والنطق . وفيه جواز إمساك بعض العلوم اليت ال حاجة أهل احلق أ
إليها للمصلحة أو خوف املفسدة . وفيه إشارة بعض األتباع على املتبوع مبا يراه مصلحة , وموافقة املتبوع له إذا رآه مصلحة 

جواز قول الرجل لآلخر بأيب أنت وأمي . قال القاضي عياض رمحه اهلل : وقد كرهه , ورجوعه عما أمر به بسببه . وفيه 
بعض السلف . وقال : ال يفدى مبسلم . واألحاديث الصحيحة تدل على جوازه سواء كان املفدى به مسلما أو كافرا حيا  

 كان أو ميتا . وفيه غري ذلك . واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


