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  :((60))سادسة احملاضرة ال
 

 منجزات احلضارة اإلسالمية
 ] اجلزء األول [

 

 .أهداف احملاضرة السادسة 
 .أهم مراجع احملاضرة السادسة 
 .اإلجنازات مثرة خصائص احلضارة اإلسالمية 

 أهداف ذكر هذه اإلجنازات. -
 أنواع إجنازات احلضارة اإلسالمية. -
 المية.القيمة العلمية إلجنازات احلضارة اإلس -
 صفات إجنازات األمة احلضارية. -
 من إجنازات احلضارة اإلسالمية يف علم اهلندسة امليكانيكية. -
 .من إجنازات احلضارة اإلسالمية الرتمجة -
 من إجنازات احلضارة اإلسالمية املنهج التجرييب. -
 من إجنازات احلضارة اإلسالمية: الوقف. -

 املقاصد الشرعية العامة من الوقف. -أ  
 بق املسلمني يف جمال الوقف.س -ب

 من إجنازات احلضارة اإلسالمية: املكتبات العلمية. -
 أنواع املكتبات يف احلضارة اإلسالمية: -أ  

 من أشهر املكتبات العلمية يف التاريخ اإلسالمي. -ب
 كثرة عدد املكتبات يف احلضارة اإلسالمية. -ج

 أشهر املكتبات الغربية اليت حتوي نفائس عربية. -د
 مفارقات عجيبة بني املكتبات يف احلضارة اإلسالمية واحلضارة األوربية. -هـ

 منجزات أخرى للحضارة اإلسالمية. -
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 أهداف المحاضرة السادسة:
 نتيجة االستجابة لدعوة القرآن الكرمي والسنة النبويةبيان أن منجزات احلضارة اإلسالمية  -/1

 .الشريفة
 مية هي مثرة خصائصها./ بيان أن منجزات احلضارة اإلسال2
 / بيان األهداف من ذكر املنجزات.3
 / بيان أنواع هذه املنجزات، وقيمتها العلمية.4
 / من منجزات احلضارة اإلسالمية يف الطب.5
 / من منجزات احلضارة اإلسالمية يف اهلندسة وامليكانيكا.6
 / من منجزات احلضارة اإلسالمية املنهج العلمي التجرييب.7
 نجزات احلضارة اإلسالمية الوقف./ من م8
 / من منجزات احلضارة اإلسالمية املكتبات العلمية.9

 / نبذة عن منجزات أخرى للحضارة اإلسالمية.01
 / ذكر ثلة من العلماء الذين أسهموا يف منجزات احلضارة اإلسالمية.00

 أهم مراجع المحاضرة السادسة:
. 0ط/ ربية. توفيق يوسف الواعي.احلضارة اإلسالمية مقارنة باحلضارة الغ/ 0

 م. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. 0988ه/0418
. دار 0414/0980. 2أثر العلماء املسلمني يف احلضارة األوربية. أمحد علي املال. ط// 2

 الفكر دمشق. 
.القاهرة. 0996أثر العرب واملسلمني يف احلضارة واألوربية. فتحي علي يونس. ط/بدون. / 3

 .27سلسلة الكتب الثقافية للراشدين.رقم:
. 0احلضارة اإلسالمية إبداع املاضي وآفاق املستقبل.عبد احلليم عويس. ط// 4

 م. الصحوة للنشر والتوزيع. 2101ه/0430
احلضارة العربية اإلسالمية دراسة يف تاريخ النظم. رحيم كاظم اهلامشي. عواطف حممد العريب / 5

 املكتبة اجلامعية غريان ليبيا. ط/بدون. تاريخ/ بدون. -اللبنانية القاهرةشنقارو. الدار املصرية 
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. 2احلضارة العربية اإلسالمية وموجز عن احلضارات السابقة. شوقي أبو خليل ط// 6
 م. دار الفكر بدمشق.0996ه/0407

عبد اهلل بن حممد بن  القيم احلضارية يف رسالة خري البشرية صلى اهلل عليه وسلم القيم العلمية./ 7
-الربيع)يناير-اجمللد الرابع واألربعون-جملة الدراسات اإلسالمية. العدد األول صاحل السحيم.

اجلامعة اإلسالمية العاملية  -ه(.جممع البحوث اإلسالمية0431م/حمرم ربيع األول2119مارس
 إسالم آباد.باكستان.

-توزيع-ار املعرفة نشرم. د0992-ه0.0402املسلمون وعلوم احلضارة. حممد حبش. ط// 8
 ترمجة. دمشق.-طباعة

م. 0999-ه0.0421املكتبات يف احلضارة العربية اإلسالمية. رحبي مصطفى عليان. ط// 9
 األردن.-دار صفاء للنشر والتوزيع. عمان

-ه0423فضل علماء املسلمني على احلضارة األوربية. عز الدين فراج. ط/بدون. / 01
 بع والنشر. القاهرة.م. دار الفكر العريب للط2112

املسيحية واحلضارة العربية. جورج شحاتة قنوايت.املؤسسة العربية للدراسات والنشر. / 00
 ط/بدون، تاريخ/بدون.

أهم مظاهر اإلسهامات الرتبوية للمكتبات يف احلضارة اإلسالمية خالل الدولة العباسية. / 02
بية اإلسالمية واملقارنة يف كلية الرتبية جبامعة زينب عابد سويلم اللهييب. دراسة مقدمة إىل قسم الرت 

أم القرى كمتطلب تكميلي لنيل درجة املاجستري يف الرتبية اإلسالمية واملقارنة. الفصل الدراسي 
  ه.0407األول

 أهم مظاهر اإلسهامات الرتبوية للمكتبات يف الدولة العباسية./ 03
م. دار النهضة 0999-ه0409. 2ط/دراسات يف تاريخ احلضارة اإلسالمية. حسان حالق.

 العربية للطباعة والنشر. بريوت.
-ه0407. 0دور احلضارة اإلسالمية يف هنضة أوروبا. هاين املبارك. شوقي أبو خليل.ط// 04

 م. دار الفكر. دمشق.0996
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م. هنضة مصر 2101. 0روائع األوقاف يف احلضارة اإلسالمية. راغب السرجاين. ط// 06
 التوزيع. للطبعة والنشر و 

ماذا قدم املسلمون للعامل ؟ إسهامات املسلمني يف احلضارة اإلنسانية. راغب السرجاين. / 07
 م. مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة. القاهرة.2119-ه0431. 2ط/

محد عودات. مجيل بيضون. أمدخل إىل تاريخ احلضارة العربية واإلسالمية. شحادة الناطور. / 08
 دار األمل للنشر والتوزيع. إربد.م. 0989. 0ط/

محزة حسن حممد (. املقاصد الشرعية من األوقاف اإلسالمية )خصائصها وأصوهلا وقواعدها/ 09
ضمن حبوث: املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية اجلامعة اإلسالمية  األمني.

 م.2119-ه0431
ضمن حبوث: اخلادمي.  خمتار الدين نورتنزيال. و  تأصيال اإلسالمي للوقف الشرعية املقاصد/ 21

 م.2119-ه0431 اإلسالمية اجلامعة السعودية العربية باململكة لألوقاف الثالث املؤمتر
 الثالث الدسوقي. ضمن حبوث: املؤمتر السيد حممد. وتطبيًقا تنظريًا للوقف الشرعية املقاصد/ 20

 م.2119-ه0431 سالميةاإل اجلامعة السعودية العربية باململكة لألوقاف
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 .الحضارة اإلسالمية صائصخاإلنجازات ثمرة  -/1
بعدما وقفنا على أهم خصائص احلضارة اإلسالمية، واليت دلت على أهنا حضارة متميزة 
استحقت جبدارة أن تكون احلضارة املثلى اليت ال يسع البشرية مجعاء اليوم إال أن تستظل بظلها 

البشرية عشرة قرون كاملة ملا كانت احلضارة اإلسالمية هي املهيمنة على لتسعد كما سعدت 
العامل. وإن حضارة كهذه ليس بغريب أن تكون هلا إجنازات عظيمة وعطاءات كثرية مألت مسع  

الدنيا وبصرها علما ومعرفة وثقافة وأخالقا وعدال ورمحة وسالما وتساحما وبناءات وعمرانا 
ضارة اإلسالمية أجنزت لنا أعالما من العلماء والفقهاء واحملدثني ...وأعظم من ذلك أن احل

واملفسرين واللغوين واألدباء والشعراء ... واألطباء والصيادلة والفلكيني والرياضيني واجلغرافيني ... 
واحلكام والوزراء واملستشارين الذين عرفوا بدهائهم وحنكتهم ... كما أخرجت احلضارة اإلسالمية 

أبطال املعارك وقادة اجليوش الذين خاضوا الفتوح وواجهوا املعارك خبطط حربية وترتيبات عددا من 
 عسكرية هي حمل دراسة وإعجاب عند الغرب إىل يومنا هذا.

ولست مبالغا إذا قلت: إن تسجيل هذه اإلجنازات على وجه التفصيل يستغرق جملدات، 
 ن مع الرتكيز على أهم املنجزات.وحنن يف هذه املذكرة ال يسعنا إال أن خنتصر البيا

 أهداف ذكر هذه اإلنجازات. -/2 
ليس املقصود من ذكر إجنازات احلضارة اإلسالمية هو الوقوف على األطالل، والبكاء على 
اللنب املسكوب ... فهذا منهج ُمْنتَ َقد كما بينا ذلك يف مناهج دراسة مادة احلضارة اإلسالمية؛ 

 أمهية. ألنه ال يرتتب عليه شيء ذو
 وتتلخص أهداف ذكر إجنازات احلضارة اإلسالمية:

/ معرفة ما وصلت إليه احلضارة اإلسالمية من تقدم وتفوق ليكون حمل اعتزاز يف أنفسنا، وذلك 0
 يف الوقت الذي صار املسلمون ال يعرفون إال التقدم الغريب والتفوق األجنيب.

اهتا يف وهذا لنعرف فضلها وتأثريها على / الوقوف على عطاءات احلضارة اإلسالمية وإسهام2
احلضارات األخرى، خاصة مع اخليانات العلمية اليت تعرضت هلا احلضارة اإلسالمية حيث ُنسبت 

 علوم كثرية إىل غري املسلمني كذبا وزورا وهي يف حقيقة األمر من إنتاج علماء اإلسالم.
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جعها، حىت إذا أردنا هنضة جديدة وقيامة / معرفة أسباب ازدهار احلضارة اإلسالمية، وأسباب ترا3
أخرى للحضارة اإلسالمية عرفنا أسباب االزدهار فأخذنا هبا، وعرفنا أسباب الرتاجع فعملنا على 
اجتناهبا، ذلك ألن سنن اهلل تعاىل يف هذا الكون ثابتة ومن ذلك سنن اهلل تعاىل يف صعود 

ن الكرمي من ذلك شيئا كثريا، كما نبهنا على هذا احلضارات ويف نزوهلا، وقد قص اهلل علينا يف القرآ
 يف موضعه سابقا.

/ أن حنفظ إجنازاتنا احلضارية املوجودة ونوثقها، ونسعى السرتجاع إجنازاتنا املفقودة ما أمكن،  4
كالكتب املخطوطة اليت اغتصبها الصليبيون إبان احلروب الصليبية، وسقوط األندلس، واحتالل 

 نها اجلزائر.دول اإلسالم واليت م
/ أسلمة العلوم واملعارف اليت أصلها يرجع إىل املسلمني؛ ألننا صرنا نرى جتاهال صرحيا جلهود 5

علماء اإلسالم فال يكادون يذكرون بعلم وال بفضل يف الدراسات احلديثة، وكأن العلم مل يكن 
 شيئا مذكورا، وإمنا بدأ مع النهضة األوروبية ونشأ معها. 

صل بني القراء املهتمني بتاريخ العلوم، وجتلية أثر العلماء املسلمني يف تقدم / تعزيز التوا6
احلضارات يف اجلوانب العلمية، باإلضافة إىل توثيق شهادات العلماء غري املسلمني يف إنصاف 

 إجنازات املسلمني العلمية. 
 أنواع إنجازات الحضارة اإلسالمية./ 3

وعا واحدا كاإلجنازات يف علم الطب مثال، وإمنا هي إجنازات احلضارة اإلسالمية مل تكن ن
 إجنازات متنوعة ميكن تقسيما باعتبارات منها:

 / باعتبار أركان الحضارة.1
هي نوعان: إجنازات ثقافية كالعلوم عموما سواء كانت علوم الشرع أو علوم احلياة. 

 وإجنازات مدنية كالعمران من مساجد ومكتبات ومدارس وحصون وجسور.
 باعتبار أقسام العلوم. /2

هي نوعان: إجنازات يف العلوم الشرعية كعلم التفسري وعلم احلديث وعلم الفقه ...، 
 وإجنازات يف العلوم التجريبية والنظرية كعلم الطب والفلك والرياضيات واجلغرافيا ...
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 / إنجازات باعتبار المجال.3
يات، وإجنازات يف العلوم التطبيقية كعلم هي نوعان: إجنازات يف العلوم النظرية كعلم الرياض

 اجلراحة.
 القيمة العلمية إلنجازات الحضارة اإلسالمية./ 4

 فضل السبق واالبتكار. -
العلوم تتطور وتتوسع، ولكن يبقى لألول فضل البدء واالبتكار، واحلضارة اإلسالمية وإن  

علوما كثرية ابتكرهتا،  كانت قد اقتبست من احلضارات السابقة والالحقة إال أهنا أضافت
وصححت علوما كثرية كانت قد اقتبستها من احلضارات األخرى، ومل تكتف مبجرد النقل كما 
يزعمه بعضهم من أن احلضارة اإلسالمية كانت خزان علم اإلغريق والرومان أو كانت ساعي بريد 

ضارة اإلسالمية من علوم بني احلضارة اإلغريقية والرومانية واحلضارة األوربية...إن ما أخذته احل
ومعارف احلضارات األخرى أخضعته ألحكام الشرع فلم تأخذ إال ما يتوافق مع الدين والعقيدة 

 واألخالق.
 الحجر األساس للتقدم العلمي. -      

إن إجنازات احلضارة اإلسالمية كانت احلجر األساس لتقدم الكثري من العلوم اليت هي اآلن 
 التمهيد لكثري من االكتشافات اليت هي اآلن من منجزات هذا الزمان. من علوم العصر، وكانت

 اإلنجازات في العلوم الشرعية.
مث إن احلضارة اإلسالمية ال تشاركها حضارة أخرى يف اإلجنازات املتعلقة بالعلوم الشرعية، 

والصرف والبالغة علوم القرآن الكرمي والسنة النبوية، وما يتعلق هبا من العلوم اخلادمة كعلم النحو 
... وغريها. ورغم أن هذه العلوم خالصة للحضارة اإلسالمية إال أن احلضارة الغربية أخذت منها 

 ما يقضي حاجاهتا يف اجلانب املدين كُنظُم احلكم ومناهج التعليم وأساليب اإلدارة ... وغري ذلك.
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 الحضارة األوربية من إنجازات الحضارة اإلسالمية.
من غريب القول أن تكون احلضارة األوربية من إجنازات احلضارة اإلسالمية فقد وهلذا ليس 

ثبت تارخيا وواقعا أن احلضارة األوربية اقتبست من علوم ومعارف احلضارة اإلسالمية ونسبتها إىل 
نفسها ومل تلنزم باألمانة العلمية، حىت يف العلوم اليت زعمت أهنا مأخوذة عن الرومان واإلغريق هي 

 حتافظ عليها وإمنا حافظ عليها املسلمون من خالل التعريب والرتمجة مع تنقيحها من املخالفات مل
 الشرعية واألخطاء العلمية. 

(: )) لئن أشعل العرب سراجهم من قناديل اليونان، فإهنم ما لبثوا أن ويليم أوسلريقول )
 1أصبحوا شعلة وهاجة استضاء بنورها أهل األرض((.

عرب املسلمون باحلضارة اإلنسانية حينما جاء دورهم يف بنائها، منذ نزول لقد ارتقى ال
الوحي األمني ب }إقرأ{ على قلب حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ فنقلوا، وترمجوا، ودرسوا، 
وصححوا ...مث أضافوا وأبدعوا، واقتبس الغرب يف أواخر عصوره الوسطى املظلمة ما أبدعته 

ة اإلسالمية يف عصورها الوسطى الذهبية املنرية؛ فكان هذا االقتباس السراج الذي حضارتنا العربي
أنار هلا درب عصر النهضة، وذلك بشواهد ال حتصى من التاريخ املوثَّق، وباعرتاف املنصفني 

 2واملوضوعيني.
 وسنزيد هذه املسألة توضيحا عند احلديث عن أثر احلضارة اإلسالمية يف احلضارة األوربية،

 وعن القنوات اليت انتقلت منها العلوم واملعارف اإلسالمية إىل أوربا.
 .الشريفة اإلنجازات نتيجة االستجابة لدعوة القرآن الكريم والسنة النبوية

إن هذه اإلجنازات كانت نتيجة االستجابة لكثري من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية 
مع تنوعها كما سبقت -هلذا ما من هذه اإلجنازات اليت حتث على العلم والبحث واالكتشاف، و 

إال وهلا دليل من القرآن والسنة يدل عليها إما نصا وإما استنباطا، تصرحيا أو  -اإلشارة إليه
 تلميحا.

                                                           

فكر. دمشق. م. دار ال0996-ه0407. 0( دور احلضارة اإلسالمية يف هنضة أوروبا. هاين املبارك. شوقي أبو خليل.ط/1)
 .30ص/

 .07( املرجع نفسه.ص/ 2)
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 العلوم التي اشتغل بها المسلمون.
 اليت نشأت يف ظل دولة اإلسالم وعلى أيدي العرب أنفسهم. أ. علوم أصيلة:

 نشأت خارج البيئة العربية، مث دخلت يف بالد اإلسالم وطّورها العلماء. ليتاب.علوم محدثة: 
 صفات إنجازات األمة الحضارية: 

 املتصفح لتاريخ األمة اإلسالمية جيد أّن إجنازاهتا احلضارية اتصفت بصفتني بارزتني مها:
ة: الفضاء، أي مل تقتصر على جمال واحد، بل مشلت خمتلف جماالت احليا اإلعمار الشامل:أ.

 والبناء، واإلنسان، والفن، والزراعة اخل.
 وقد جتّلى اتساع الفاعليات العقلية يف عدة مظاهر:اتساع الفاعليات العقلية:  ب.

 علوم مبتكرة: / 0
 ابتكر املسلمون عدة علوم ابتكارا كامال ومنها: 

حلديث. علم علوم خاصة بالشريعة: علم أصول الفقه الذي ابتكره الشافعي. علم أصول ا -
 اجلرح والتعديل.

 علوم خاصة باللغة: علم النحو. علم العروض. علم املعاجم. -
 وعلم أصول العمران الذي وضع أصوله ابن خلدون. -
 وعلم الكيمياء. -
 وعلم الصيدلة. -
 وعلم املثلثات. -
 وعلم اجلرب.     -

كبري يف   اكتشف املسلمون عدة اكتشافات كان هلا أثر اكتشافات غّيرت مجرى التاريخ:/ 2
 توّجه احلياة البشرية ويف تغيري جمرى التاريخ وهي:

اكتشاف الدورة الدموية، والتخدير، وخيوط اجلراحة، والنظّارة، وتطوير صناعة الورق،  -     
واإلبرة املغنطيسية، والبارود، واملضخة املاصة الكابسة اليت أصبحت أساسًا حملركات السيارات 

 م.0065املولود  والقطارات اخرتعها اجلزري



 

------------------------------------------------------ 
 إعداد األستاذ: ساعد غالب 

 أ.ت.م – / أ.ت.ث 1س    اإلسالميةاحلضارة العربية  قياس:مناذج من حماضرات م  بوزريعة  باملدرسة العليا لألساتذة 

141 

والكامريا اليت أصبحت نواة لكل األجهزة البصرية واملرئية كالسينما والتلفاز اخرتعها ابن  -     
 م.965اهليثم املولود سنة 

والرقّاص أو البندول فبفضله ُعرف الزمن وُصنعت الساعات لدقة القياس اخرتعه ابن يونس  -     
 م.0119املصري سنة 

م كان له الفضل يف تطوير علوم 781علم اخرتعه اخلوارزمي املولود عام  واجلرب وهو -     
 الرياضيات واحملاسبة والكمبيوتر.

وقوانني احلركة الثالثة وهي القوانني املنسوبة إىل نيوتن بينما اكتشفها املسلمون قبله يف  -     
 الت املتحركة.القرن العاشر امليالدي، وبفضلها قام علم امليكانيكا احلديث ومجيع اآل

 إنجازات في مختلف العلوم: -/3
 أسهم املسلمون يف إضافات علمية يف خمتلف العلوم؛ ومنها:

/ يف علم اجلغرافيا اكتشف املسلمون كروية األرض وقاسوا حميطها، ووصفوا خطوط الطول 0
 وخطوط العرض، وعرفوا دوران األرض حول نفسها. 

، ومبدأ اجلاذبية، وقاسوا الضغط اجلوي، وعرفوا الثقل النوعي / ويف الفيزياء اكتشفوا سرعة الضوء2
 لألجسام ومراكز األثقال.

 3/ ويف احلساب اكتشفوا الصفر والنظام العشري.3
 / من إبداعات املسلمني يف جمال اجلراحة أهنم:4

 بني اجلراحة وغريها من املوضوعات الطبية. أ/ أول من فّرق
 ى املثانة لدى النساء   عن طريق املهبل.حص ب/ أول من متّكن من استخراج

 التشريح ومنافع األعضاء ومواضعها.  ملماً بعلم ج/ وألزموا اجلراح أن يكون
 تشريح األجسام حية وميتة.  د/ وكانوا يؤكدون على حاجة املشتغلني بالطب إىل

                                                           

. 0( انظر: أبرز االخرتاعات لعلماء املسلمني. احلضارة اإلسالمية مقارنة باحلضارة الغربية. توفيق يوسف الواعي. ط/3)
 . 443-438م. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. ص/0988ه/0418
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وجدوا أن  وقالوا بالعامل الوراثي يف ذلك، حيث / توصلوا إىل وصف دقيق لعملية نزف الدمـه
من غريها، وتابعوا ذلك يف عائلة واحدة لديها هذا  بعض األجسام لديها استعداد للنزف أكثر

 االستعداد وعاجلوه بالكي. 
 جنحوا يف إيقاف الدم النزيف أيًضا بربط الشرايني الكبرية. و/ كما

األسنان وتقوميها يف كل موضع تقريًبا من البدن. وكتبوا عن جراحة  ز/ وأجروا العمليات اجلراحية
 وجراحة العني.

 مضمونة.  ح/ وبرعوا يف قدح املاء األزرق من العني، وكانت هذه العملية أمرًا يسريًا ونتائجها
 ط/ وذكروا أكثر من ست طرق الستخراج هذا املاء من العني منها طريقة الشفط.

 ي/ وأجروا العمليات اجلراحية يف القصبة اهلوائية.
 مون أول من ابتكروا أنفا أو أذنا ملن فقد أنفه أو أذنه.ك/ كذلك كان املسل

اجلاف املغلق  لكثرة حروب املسلمني فقد طوروا أساليب معاجلة اجلروح فابتكروا أسلوب الغيارل/ 
اإلسبانية مث عمم يف احلرب  وهو أسلوب نقله عنهم اإلسبان وطبقوه ألول مرة يف احلرب األهلية

 ازة. العاملية األوىل بنتائج ممت
 اجلرح ملنع التقيح الداخلي. ن/ وهم أول من استعمل فتيلة

 الداخلية..  س/ وأول من استعمل خيوطا من مصارين )أمعاء( احليوان يف اجلراحة
النحل الذي ثبت  عسل  وسائل الغيار على اجلروح اليت أدخلها املسلمون استعمال  ع/ ومن أهم

  ..فيه ومنع منو البكرتيا حديثا أن له خصائص واسعة يف تطهري اجلرح
ر عليه اإلدرار؛ بأن جترى ف/ كما شرحوا  الطريقة اليت يستطيع هبا املصاب حَبَصر البول، ومن يتعذَّ

 له جراحة كي تركب له قثطرة. 
جبراحة التجميل، وقد بينوا كيفية  ص/ ولعل العرب كانوا من أوائل من أشاروا إىل ما يسمى اآلن

عليها الضخامة من نتوء بارز أو قطع، حبيث  واألنف واألذن حينما تطرأهذه اجلراحة يف الشفة 
 فريتفع القبح الناشئ عن اللحمة الزائدة. تعود هذه األعضاء إىل حالتها الطبيعية

 مارس اجلراحون العرب إجراء العمليات الناجحة يف البطن، واجملاري البولية، والوالدة كماق/  
 لع، وعمليات األنف واألذن واحلنجرة.القيصرية، وجتبري الكسور، واخل
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 اجلروح خياطة داخلية ال ترتك أثرًا ظاهرًا من اجلانب اخلارجي.  ر/ وكانوا خييطون
العمليات خبيط واحد باستخدام إبرتني، واستخدموا األوتار اجللدية وخيوطًا  ش/ وخاطوا مواضع

تق اجلروح؛ إذ إن اجلسم أمعاء القطط وحيوانات أخرى يف جراحات األمعاء ور  صنعوها من
 أن تلحق به أذًى.  ميتصها دون

 وآالهتا.  ت/ وتوصلوا إىل أساليب يف تطهري اجلروح وطوروا أدوات اجلراحة
ختتلف  ث/ وكان للجراحني العرب فضل كبري يف استخدام عملييت التخدير واإلنعاش على أسس

  .عما نقلوه من األمم األخرى
 أدوات الجراحة:

اآلالت اجلراحية أثناء احلفريات اليت جرت يف موقع الفسطاط اليت أسسها  بعضوقد اكتشفت 
 م. ومن هذه األدوات: 640ه ،20سنة  عمرو بن العاص

وهو يشبه احلقيبة اليت حتفظ فيها املباضع. وهذه املباضع أنواع ختتلف أشكاهلا باختالف  الدَّست:
د الطرفني، ويستخدم يف حالة فتح مكان يف الوظائف اليت تؤديها؛ فمنها مبضع شق اجللد وهو حا

 اجللد فوق الشرايني حىت يتمكن اجلراح من ربطها.
 ويكون أحد طرفيه حاًدا ويستخدم الستئصال اللوزتني. المبضع المعطوف:

 من األدوات اليت استخدمت للوزتني ؛ ويشبه املقص بطرفيه املعطوفني. المقطع:
 وهي نوعان:المباضع الشوكية: 

خدم لبزل البطن يف حالة احلنب )االستسقاء، الورم( ليسمح بإدخال أنبوب دقيق لسحب / يست0
 املاء.

 /يشق به الناسور.2
 الستخراج الصديد والقيح املتجمع فيها، وهو ذو نصل مستدير. مبضع فتح األورام:

 ويستخدم يف قطع الظفرة )حلمة تنبت عند املآقي( من العني. المبضع األملس:
 لقطع ما يسقط يف األذن من أجسام غريبة. :مبضع األذن

بر وما فوقه( الستخراج احلصاة. مبضع الشق العجاني:  ويستخدم لشق العجان )وهو الدُّ
 وهو مبضع عريض ذو نصل يشبه ورقة نبات اآلس؛ يستخدم لفصد العروق. مبضع الفصد:
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جسم خارجي، أو  ويستخدم لفتح األذن اليت قد تسد إما من جراء المبضع أملس الحافتين:
 لزائدة تنبت فيها.

 يوجد منها عدة أنواع، منها:الصنانير: 
 / البسيط ذو املخطاف الواحد.0
 / واملركب ذو املخطافني أو الثالثة خماطيف.2
 / وأخرى ذات ثالث شوكات ومقبض واحد لشد اجللد.3
 الغلظ./ وصنانري خاصة خبلع بقايا السن املكسورة، طرفها مثلث الشكل فيها بعض 4

وهي ذات أشكال وأحجام خمتلفة حتددها الوظيفة اليت تقوم هبا. وهي تستخدم  األداة العتلة:
 خللع بقايا جذور األضراس املكسورة، فكانت ختلع بإدخال هذه األداة يف السنخ فتخلعها.

  خللع األسنان واألضراس، ومنها ما يشبه مناقري الطيور ختلع األضراس من أصوهلا. الكالليب:
ومن الكالليب ما يستخدم الستخراج ما ينشب يف احللق من أجسام غريبة، وهي ذات أطراف 

 معقوفة خشنة كاملربد إذا المست اجلسم قلما ترتكه. 
وهو آلة يستخرج هبا الشوك أو العظم وما شاهبهما من احللق، وهي ذات طرف  ِمْرَود الحلق:

 معقوف كالصنارة.
 وطرفها كامللعقة متأل مبادة كاوية توضع على اللهاة. وتشبه املرود آلة كي اللهاة:

كانت تتخذ من الريش أو تصنع من الفضة والنحاس أو احلديد. ويعتمد ذلك على نوع   األنابيب:
 الوظيفة اليت يؤديها األنبوب.

وهي الزوائد اللحمية اليت تظهر يف الوجه والعنق، ويصنع من ريش األوز أو  أنبوب لقطع الثملة:
 ور، ويوضع فوق الثملة ويشد عليها حىت يقطعها من أصلها.النس

وهو ذو فوهة ضيقة وهناية واسعة يدخل إىل األذن مبقدار حيتمله املريض  أنبوب هوام األذن:
ويشفط به شفطًا قويًا حىت خترج اهلوام. ومن هذا النوع "أنبوب يعبأ بزيت دافئ يدفع ببطء داخل 

 الفضة أو النحاس. األذن فتخرج اهلوام"، ويصنع من 
وهناك نوع من األنابيب ُيربى على هيئة القلم يصنع من الفضة أو النحاس به ثالثة ثقوب: اثنان 

 منها على جانب واحد تستخدم لبزل املاء يف احلنب أو جذبه. 
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 وهناك نوعان منه:الجفت: 
 / الستخراج العظام املكسورة من الفك.0
 اج األجسام الدقيقة من األذن./ وآخر صغري دقيق يستخدم يف استخر 2

 وهي آلة كاجملرد )املكشط( لرفع األجسام الغريبة من األذن. المجرفة:
لتسهيل خروج البول من املثانة وطوهلا حنو شرب ونصف الشرب. وتصنع من الفضة اجملوفة القثاطر: 

 حبجم أنبوب ريش الطري.
د يف فتح فم الرحم وتصنع من تستخدمها القابالت يف التوليد؛ وهي آالت تساع اللوالب:

األبنوس، ويكون يف طرف اللولب خشبتان عرض كل منهما حنو أصبعني وطوهلما شرب ونصف، 
 ويف وسط اخلشبتني زائدتان تربطان فيهما تدخالن يف املهبل ليفتح هبا عند إدارة اللولب.

 جلذب اجلنني. الصنانير ذات الشوكتين:
نني ليسهل إخراجه من فم الرحم، ويشبه املقص وله أسنان  وهو آلة يشدخ هبا رأس اجل المشداخ:

 كأسنان املنشار.
أداة للتبخري هبا عند احتباس دم الطمث واملشيمة، وتصنع من النحاس ويوضع طرفها  المبخرة:

 الرفيع يف الُقبل، والواسع على النار، والبخور فوق اجلمر.
 نني ويدفع به إىل األمام.وهو على شكل صنارة يشبك طرفه يف اجل مدفع الجنين:

وهي آالت جترد هبا األضراس واألسنان إلزالة الكلس والسواد والصفرة  المجارد )المكاشط(:
عنها، وبعضها مصمم ليجرد به من الداخل وبعضها من اخلارج وبعضها للجرد بني األسنان 

 واألضراس. 
رد خشنة الرأس، وكل اجملارد ومن اجملارد ما يستخدم لكشط العظام، وهي كاملربد وتسمى اجملا

 تصنع من احلديد.
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 من إنجازات الحضارة اإلسالمية في علم الهندسة الميكانيكية. -
 علم الهندسة الميكانيكية )أو علم الحيل النافعة(: 

ل مع فروع أخرى مثل: )هندسة األشكال واملخروطات، وهندسة املساحة،  ذلك العلم الذي ُيشكِّ
...( منظومة عبقريَّة لعلوم اهلندسة اإلسالمية، اليت أحسن فيها علماء املسلمني وهندسة البصريَّات

ن سبقوهم، مث اإلضافة املبدعة على هذا  –كما أحسنوا يف غريها من علوم احلياة   – األخذ عمَّ
 الذي أخذوه..

 ما هي الغاية من ذلك العلم عند المسلمين؟ 
ري من اجلهد اليسري" مبعىن استخدام احليلة مكان اجلواب: الغاية هي "احلصول على الفعل الكب

 القوة، والعقل مكان العضالت، واآللة مكان البدن..
ما هي األسباب والدوافع التي جعلت العقل اإلسالمي يتجه لإلبداع والتميز في تطبيق تلك 

 التكنولوجيا؟ 
 اجلواب: األسباب والدوافع أخالقية، وبيان ذلك كاآليت:  

خرة يف إجناز هور اإلسالمالشعوب قبل ظ : كانت تعتمد على العبيد، وتلجأ إىل نظام السُّ
ل أولئك العبيد..  األعمال الضخمة اليت حتتاج إىل جمهود جسماين كبري، دون النظر إىل طاقة حتمُّ

خرة، وكرَّم العبيد؛ فمنع إرهاقهم مبا ال يُطيقون الشعوب لما جاء وظهر اإلسالم : هنى عن السُّ
، فضاًل عن حترمي إرهاق احليوانات، وحتميلها فوق طاقتها... إذا عرفنا ذلك، باإلضافة من العمل

اليت صاحبت اتساع احلضارة اإلسالمية.. فسوف  –بكل أشكاهلا  -إىل ضرورات التعمري والبناء 
ا من دوافع هذا السبق الفريد يف علم احليل النافعة!  ندرك جانًبا هامًّ

 علم: أهم اإلنجازات في هذا ال
: ولقد / رفع األحجار ومواد البناء إلتمام األبنية العالية من مساجد ومآذن وقناطر وسدود1

على إجناز تلك األعمال  -وال شك!-برع املهندسون املسلمون يف التوصل آلالت رفع ساعدت 
اخلالدة... وإال فكيف ميكن أن ترتفع مئذنة فوق سطح مسجد سبعني مرتًا.. أي ما يزيد على 

 شرين طابًقا؟!!.. ع
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: ومثال على ذلك "سور جمرى العيون" يف القاهرة أيام السلطان صالح الدين / رفع المياه2
األيويب، والذي كان ينقل املاء من فم اخلليج على النيل إىل القلعة فوق جبل املقطَّم، وكانت هناك 

اة فوق السور، وتسري املياه بطريقة ساقية ُتدار باحليوانات لرتفع املياه لعشرة أمتار؛ فتتدفق يف القن
 األواين املستطرقة حىت تصل إىل القلعة!

لقد كان لكل هذه األفكار اإلبداعية أثر كبري يف دفع مسرية تقنية "احليل النافعة" أو اهلندسة       
 امليكانيكية ُقُدًما، حيث متيزت تصاميمها باخليال اخلصب والتوصيف الدقيق واملنهجية التجريبية

 الرائدة.
 

 :4من إنجازات الحضارة اإلسالمية الترجمة -
ولكي يطلع العرب على هذه العلوم كان طبيعيًا أن ينقلوها من لغاهتا األصلية إىل لساهنم. مل 

 تتسع الرتمجة إال يف العصر العباسي، وال سيما يف عصر املأمون. 
انية ومنها إىل العربية، مث يف مرحلة وكانت الرتمجة تتم يف بادئ األمر من اللغة األصل إىل السري

 الحقة صارت مباشرة من اللغات األصل إىل العربية. 
 وكان المترجمون نوعين:

 فكانت أغلب نقوهلم من اللغة اليونانية أو الُسريانية. ُسريان: / 1
 فقد كانوا يرتمجون مباشرة من الفارسية أو اهلندية وغريمها إىل العربية. مسلمون: / 2

 برز هؤالء المترجمين في مجال الترجمة العلمية: ومن أ
 أ/ماسرجويه ويسمى أحيانًا ماسرجيس: وقد نقل موسوعة طبية يونانية تسمى الُكناش.

وقد ترجم كتاب األربع مقاالت يف علم النجوم  م(:0397ه ، 811ب/أبو حيىي البطريق )ت 
 لبطليموس وكتاب النفس واحليوان ألرسطو.

وقد ترمجوا الكتب  م(:0369ه ، 770هم جورجيس ابن جربيل )ت ج/آل خبتيشوع؛ ومن
 الطبية.

                                                           

م. دار الفكر العريب 2112-ه0423ألوربية. عز الدين فراج. ط/بدون. (  للتوسع: فضل علماء املسلمني على احلضارة ا4)
 . الرتمجة ومجع الثقافات. 04للطبع والنشر. القاهرة. ص/
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م(: الذي ترجم سبعة من كتب 873ه ، 261د/آل حنني؛ ويف مقدمتهم حنني بن إسحاق )ت 
 أبقراط ومعظم أعمال جالينوس الطبية. 

م(: وقد ترجم سبعة من كتب أبولينوس 910ه ، 288ه/آل قُ رَّة؛ وأبرزهم ثابت بن قرة )ت 
 لثمانية يف املخروطات، ونقل كتاب جغرافية املعمور وصفة األرض لبطليموس.ا

م(: الذي نقل كتًبا كثرية من أمهها كتاب احليل 923ه ، 300و/قسطا ابن لوقا البعلبكي )ت 
 وكتاب أوطولوقس.

م(: الذي ترجم أهم كتب الفلك من اللغة 0397ه ، 811ز/حممد بن إبراهيم الفزاري )ت 
 .السنسكريتية

وسنعود إلى موضوع الترجمة باعتباره أحد القنوات التي انتقلت منها الحضارة اإلسالمية إلى 
 الحضارة األوربية.

 منهج المسلمين في البحث العلمي.
إن العلماء املسلمني يف شىت ميادين املعرفة جعلوا الربهان دليال وشاهدا. فالدعوة إىل اإلنصاف  

ت من صميم مقدمات أعماهلم، ومل يكن تفكريهم العلمي خيتلف  وإىل احلق والصدق واملعرفة كان
 كثريا عن املنهج العلمي احلديث.

 اإلبداع واالبتكار.
أثناء وبعد حركة الرتمجة ألف املسلمون يف كل ضرب من ضروب املعرفة ويف كل الفنون، ومل       

ه، مث كانت هلم ابتكاراهتم يكتفوا بنقل الرتاث العلمي لألمم األخرى، بل أضافوا له وزادوا علي
 اجلديدة.

وللوقوف على منجزات العرب واملسلمني يف العلوم، ليس من املنطقي أن ننظر إىل منجزاهتم       
من خالل املكتسبات واملعطيات العلمية احلديثة، وإمنا من خالل العصر الذي عاشوا فيه ومن 

إذ ذاك، واإلسهام الذي أسدوه جليلهم جاورهم من أمم، ويف ضوء اإلمكانات اليت كانت متاحة 
هناك ظروف توافرت أدَّت إىل تفّوق  وألجيال حلقتهم وما أضافوه حلضارة وعلم تلك األجيال.

 العقلية العربية اإلسالمية، كما توافرت ظروف مضادة أّدت إىل اضمحالل الفكر اإلسالمي. 
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  تهيؤ المناخ العلمي للعلماء لتقديم أفضل ما يمكن.
 عدة عوامل ساعدت على التفوق العلمي يف ذلك العصر: هناك

 /دعوة القرآن الكرمي وأحاديث النيب إىل طلب العلم واحلّث عليه.0
/حرية الرأي العلمي؛ فلم يتعرض عامل من علماء العلوم البحتة أو التطبيقية حملنة بسبب رأيه 2

 العلمي.
 خاء، بل كان من بني احلكام علماء./رعاية احلكام والوالة للعلماء، واإلنفاق عليهم بس3
 /اعتزاز العلماء بعلمهم فلم ينزلوا بنفوسهم إىل االستجداء بالعلم.4
 /االستعداد الذهين والصرب واألناة يف ظل الوفرة االقتصادية.5

 5من إنجازات الحضارة اإلسالمية المنهج التجريبي. -
ي: عن االستدالل الرياضي(. املنهج التجرييب موضوعه الوقائع اخلارجة عن العقل) أ

 وخطواته ثالث: املالحظة، مث الفرض، مث التجريب.
يُ َعدُّ التوصُّل إىل املنهج العلمي التجرييب الرصني يف البحث، والقائم على القياس 

 إضافًة إسالميَّة مهمة ملسرية العلم يف العامل. -واالستقراء، واملستند إىل املشاهدة والتجربة 
ف متاًما ملا كان عليه اليونانيون أو اهلنود أو غريهم؛ فهذه احلضارات كانت وهو منهج خمال

تكتفي يف كثري من األحيان بافرتاض النظريات دون حماولة إثباهتا عمليًّا، فكانت يف أغلبها 
فلسفات نظريَّة، ال تطبيق هلا يف الكثري من األحايني، حىت وإن كانت صحيحة، وكان يؤدِّي هذا 

الشديد بني النظريات الصحيحة والباطلة، إال أن جاء املسلمون فابتكروا األسلوب إىل اخللط 
التجرييب يف تناوهلم للمعطيات العلمية والكونية من حوهلم، وهو ما أدَّى إىل تأسيس قواعد املنهج 

 العلمي التجرييب، الذي ما زال العلم املعاصر يسري على َهْدِيه.
نهج التجرييب على النظريات السابقة، ودون اعتبار إىل اسم صاحب وقد أدَّى تطبيق املسلمني للم

النظرية مهما كان مشهورًا، أدَّى إىل اكتشاف الكثري من األخطاء اليت توارثها العلماء على مدار 
 قرون متتالية.

                                                           

. ماذا قدم املسلمون للعامل ؟ إسهامات 298-294. يوسف الواعي. ص/( احلضارة اإلسالمية مقارنة باحلضارة الغربية5)
 .081-077السرجاين. ص/ املسلمني يف احلضارة اإلنسانية. راغب
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يكتفون بنقد النظريات السابقة واختبارها، ولكن كانوا كثريًا ما  العلماء املسلمون فلم يكن
إذا أُثبت قربه من -ون االفرتاضات اجلديدة، مث خيتربوهنا حىت يتحوَّل االفرتاض إىل نظرية يفرتض

مث خيتربون النظريَّة حىت يثبت هلم يف النهاية أهنا أصبحت حقيقة وليست نظريَّة، ويف  -احلقيقة
 سبيل هذا كانوا جُيُْرون الكثري من التجاِرب دون ملل. 

 
 دوا على المنهج التجريبي.نماذج لعلماء المسلمين اعتم

ه[، 211جابر بن حيان ] ومن العلماء املسلمني الذين كان هلم باع طويل يف هذا اجملال
ه[، وغريهم 687وابن النفيس ] ه[،431ه[ واحلسن بن اهليثم ]303والرازي ] واخلوارزمي] ،

 كثري.
لعمل والتجرِبة؛ شيخ الكيميائيني يقول: "وِمالك كمال هذه الصنعة ا جابر بن حيان فهذا

فَمْن مل يعمل ومل جيرِّب مل يظفر بشيء أبًدا"] جابر بن حيان: كتاب التجريد، ضمن جمموعة 
حققها ونشرها هومليارد بعنوان: مصنفات يف علم الكيمياء للحكيم جابر ابن حيان، باريس 

الكتب خواصَّ  م. [. ويف كتاب )اخلواّص الكبري( املقالة األوىل يقول: "إننا نذكر يف هذه0928
ما رأيناه فقط دون ما مسعناه، أو قيل لنا وقرأناه، بعد أن امتحنَّاه وجرَّبناه، فما صحَّ أوردناه، وما 

] جابر بن حيان: كتاب اخلواص َبَطل رفضناه، وما استخرجناه حنن أيًضا قايسناه على أحوال هؤالء القوم"
 [.232الكبري ص

التجربة العلميَّة املخربيَّة يف منهج البحث العلمي الذي ولذلك يُ َعد جابر أوَّل َمْن أدخل 
ا 

ً
ي التجرِبة بالتدريب، فكان يقول: "فَمْن كان َدرِبًا كان عامل أرسى قواعده، وكان أحيانًا ما ُيسمِّ

ِرب حيذق،  ْربَة يف مجيع الصنائع أن الصانع الدَّ ا، وحسُبك بالدُّ
ً

ا، ومن مل يكن َدرِبًا مل يكن عامل حقًّ
ِرب يعطل"وغري  .[464] جابر بن حيان: كتاب السبعني ص الدَّ

وعليه يكون جابر قد قطع خطوة أبعد مما قطع علماء اليونان قبله يف وضع التجرِبة أساس 
العمل ال اعتماًدا على التأمُّل الساكن. يقول قدري طوقان: ميتاز جابر على غريه من العلماء 

مة الذين عملوا التجارِ  ب على أساس علمي، وهو األساس الذي نسري عليه اآلن يف بكونه يف مقدِّ
املعامل واملختربات؛ إذ دعا إىل االهتمام بالتجرِبة وحثَّ على إجرائها مع دقَّة املالحظة، كما دعا 
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إىل التأينِّ وترك العجلة، وقال: إن واجب املشتغل يف الكيمياء هو العمل وإجراء التجربة، وإن 
 .[208، 207]قدري طوقان: مقام العقل عند العرب صهبا املعرفة ال حتصل إالَّ 

ولعل الرازي يكون هو أول طبيب يف العامل يستخدم هذا املنهج التجرييب، وذلك من 
خالل إجراء جتاربه على احليوانات، وخاصًة القرود، الختبار طرق العالج اجلديدة قبل أن جُيْرِيَها 

رَّه العامَل إالَّ منذ فرتة وجيزة؛ ففي منهجه الذي سار على اإلنسان، وهو منهج علمي رائع مل يُقِ 
عليه تراه يقول: "عندما تكون الواقعة اليت تواجهنا متعارضة مع النظريَّة السائدة جيب قبول الواقعة، 

! [78، 0/77] ابن أيب أصيبعة: طبقات األطباء حىت وإن أخذ اجلميع بالنظريات السائدة تأييًدا ملشاهري العلماء"
هو يقرِّر أن اجلميع قد ينبهر بآراء العلماء املشهورين الكبار، ويتوقَّف عند نظرياهتم، إالَّ أن ف

وإن كانت ملشاهري -التجرِبة أحيانًا ما تتعارض مع النظرية، فهنا جيب علينا رفض النظرية 
 وقَبول التجرِبة والواقعة، والبدء يف حتليلها واالستفادة منها. -العلماء

نهج التجرييب أيًضا حفلت كتب ابن اهليثم بانتقادات كثرية لنظريات وبسبب امل
 ق.م( هو رياضي يوناين، يعّد مؤسس علم اهلندسة، وأشهر كتبه كتاب األصول[ 265 -ق.م  325]إقليدس: )إقليدس

يلسوف، ويعرف م( أشهر الفلكيني اإلغريق، وهو فلكي ورياضي وف060 -83]بطليموس: هو كالوديوس بطليموس )بني وبطليموس

، مع علوِّ قدرمها العلمي، ويتَّضح ببطليموس احلكيم، اختلف يف نسبته إىل اليونان أو مصر، أشهر كتبه اجملسطي يف الفلك[
مة كتابه )املناظر(، فقد بنيَّ فيه بإجياز الطريقة اليت هداه  منهج ابن اهليثم العلمي إمجااًل من مقدِّ

 البحث، واليت اتَّبعها يف حبوثه، يقول ابن اهليثم: "... ونبتدئ يف تفكريه إىل أهنا الطريقة املثلى يف
ح أحوال املبصرات، ومتييز خواصِّ اجلزئيات، ونلتقط باستقراء  البحث باستقراء املوجودات، وتصفُّ
، وظاهر ال يشتبه من كيفية اإلحساس،  ما خيصُّ البصر يف حال اإلبصار، وما هو مطَّرد ال يتغريَّ

ظ يف النتائج، مث نرتقي يف مات والتحفُّ  البحث واملقاييس على التدريج والرتتيب مع انتقاد املقدِّ
حه استعمال العدل ال اتِّباع اهلوى، ونتحرَّى يف سائر ما  وجنعل غرضنا يف مجيع ما نستقريه ونتصفَّ

 [.62احلميد صربه ص ] ابن اهليثم: املناظر، حتقيق د. عبدمنيِّزه وننتقده طلب احلقِّ ال امليل مع اآلراء"
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فابن اهليثم أخذ يف حبوثه باالستقراء والقياس، واعتىن يف البعض منها بالتمثيل، وهي 
سوا للمنهج -عناصر البحوث العلميَّة العصريَّة، وابن اهليثم  كواحد من علماء املسلمني الذين أسَّ

مFrancis Bacon( :0560-0626 )مل يسبق فرنسيس بيكون]فرانسيس بيكون  -التجرييب
فيلسوف ورجل دولة وكاتب إجنليزي، معروف يف الغرب بأنه مؤسس العلم التجرييب القائم على 
املالحظة واالستنتاج، والرافض ألْن يكون منطق أرسطو صاحلًا للحكم العلمي[ إىل طريقته 

، وإن مل يَ ْعِن كما االستقرائيَّة فحسب، بل مسا عليه مسوًّا كبريًا، وكان أوسع منه أفًقا وأعمق تفكريًا
  َعيِنَ بيكون بالتفلسف النظري.

م( من أبرز العلماء املصريني يف القرن العشرين، 0970 -0893]مصطفى نظيف: )ويذهب األستاذ مصطفى نظيف      
احلسن بن اهليثم، وكان من  ختصص يف الطب والفيزياء، وكان له اهتمام عظيم بالرتاث العلمي للحضارة اإلسالمية، وأوىل اهتماًما خاصًّا برتاث

ق تفكريه إىل ما هو أبعد  أوائل املطالبني بتعريب العلوم[ إىل أكثر من هذا فيقول: "بل وإن ابن اهليثم قد عمَّ
: Karl Pearson] كارل بريسون غورًا مبا يظن أول وهلة، فأدرك ما قال من بعد )ماك( و)كارل بريسون(

يزي، يعّد واضع أسس اإلحصاء الرياضي. أسس أول قسم لإلحصاء يف العامل يف كلية لندن عام م( هو حماٍم ورياضي إجنل0936 -0857)

وغريمها من فالسفة العلم احملَدِثني يف القرن العشرين، وأدرك الوضع الصحيح للنظريَّة  م[0900
ة باملعىن احلديث"  .[223] قدري طوقان: مقام العقل عند العرب صالعلميَّة، وأدرك وظيفتها احلقَّ

بل إن بعض علماء املسلمني اعترب الكتابة غري دقيقة إن مل تسبقها جتاِرب، فقال 
م( هو عز الدين علي بن حممد بن أيدمر اجللدكي، كيميائي وفيلسوف، أحد أشهر علماء 0340بعد  -ه 742]اجللدكي: )ت بعد اجللدكي

، 2/0502 معرفة اخلواص". انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون الكيمياء. ينسب إىل "جلدك" خبراسان. من كتبه: "كنز االختصاص يف

أحد أعالم الكيمياء من علماء القرن الثامن اهلجري )الرابع عشر امليالدي( عن  [5/5والزركلي: األعالم 
لطغرائي، أديب، م(، املعروف با0009 -0160ه / 503 -453]الطُّْغرائي: هو أبو إمساعيل احلسني بن علي بن حممد األصبهاين )الطغرائي

، والصفدي: الوايف 091-2/085خبري بصناعة الكيمياء. ولد بأصبهان، وويل ديوان اإلنشاء والوزارة، وقُتل. انظر: ابن خلكان: وفيات األعيان 

ه ( الكيميائي املعروف: "كان الطغرائي رجاًل على جانب عظيم 503)ت [269، 02/268بالوفيات 
] ابن أيب أصيبعة: قلياًل من التجاِرب، وهذا أمر جيعل كتاباته غري دقيقة" من الذكاء، ولكنه مل يعمل إالَّ 

 [.208طبقات األطباء ص
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وهكذا يكون املسلمون قد توصَّلوا إىل املنهج العلمي التجرييب، والذي من خالله تعلَّمت 
 هام واألهواء.البشريَّة كيف تصل إىل احلقيقة العلميَّة بثقٍة واقتدار، بعيًدا عن الظنون واألو 

إن أعظم ما ميكن أن يفخر به العلم اإلسالمي يف عصر ازدهاره هو أنه أضاف بالتدريج إىل 
مفهوم العلم معىن جديدا مل يكن يلقى اهتماما عند اليونانيني، وهو استخدام العلم يف كشف 

لرياضة يف حل أسرار العامل الطبيعي، وقهر اإلنسان للمادة والسيطرة عليها. واستخدم املسلمون ا
املشكالت الواقعية اليت تواجه اإلنسان، وبرعوا يف علوم املادة، واخرتعوا علوما مساعدة لذلك. 
فمثال برعوا يف استخدام األرقام، ووضع أسس علم احلساب الذي ميكن تطبيقه يف حياة الناس 

اب املثلثات إيذانا اليومية، وكان اخرتاعهم للجرب وتفوقهم يف اهلندسة التحليلية وابتكارهم حلس
بعصر جديد تستخدم فيه الرياضة للتعبري عن قوانني العامل الطبيعي، وعلى هذا فقد وضحت على 
يد العلماء اإلسالميني أصول النهج التجرييب مبا يقتضيه من مالحظات دقيقة دائبة ومن تسجيل 

ن صحة هذه منظم هلذه املالحظات مث وضع الفروض لتفسريها وإجراء التجارب للتحقق م
 الفروض. 

إن العرب هم أول من استعمل املنهج التجرييب واستخراج اجملهول من املعلوم واستنباط العلل  .0
 من املعلوالت ومل يسلموا أبدا إال مبا يثبت بالتجربة والرتصد.

فحصوا تراث اإلغريق العلمي الذي انتقل إىل البيزنطيني وغريهم، فلم يستفيدوا منه أو  .2
آل إىل العرب عملوه عمال آخر، وأبانوا ما فيه من زيف، وما فيه من علم  ميحصوه، فلما

 يستحق التطوير.
اعتماد العرب على املنهج التجرييب منح مؤلفاهتم دقة وإبداعا وثقة، فتحت آفاقا بعيدة يف  .3

 العلم.
كانت هذه األفاق اجلديدة اليت وصلت إليها العرب سببا يف فتح كنوز األرض وخريها على  .4

 عامل.ال
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للتعاليم اإلسالمية آثارها يف املنهج التجرييب، ومن ذلك اجلمع بني الدين والدنيا، كما قال  .5
َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما  اهلل تعاىل يف قصة قارون:} ِإنَّ قَاُروَن َكاَن ِمْن قَ ْوِم ُموَسى فَ بَ َغى َعَلْيِهْم َوآتَ ي ْ

بُّ اْلَفرِِحنَي )ِإنَّ َمَفاحِتَُه لَتَ ُنوُء بِاْلُعْصَبِة أُ  ( 76ويل اْلُقوَِّة ِإْذ قَاَل لَُه قَ ْوُمُه اَل تَ ْفرَْح ِإنَّ اللََّه اَل حيُِ
نْ َيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّه  اَر اآْلِخَرَة َواَل تَ ْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ إِلَْيَك َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ

بُّ اْلُمْفِسِديَن ) َواَل تَ ْبِغ اْلَفَسادَ  [. 77-76({] القصص:77يف اأْلَْرِض ِإنَّ اللََّه اَل حيُِ
واملعىن: إن قارون كان من قوم موسى عليه السالم فتكرب عليهم، وأعطيناه من كنوز األموال 
ما إن مفاتح خزائنه ليثقل محلها على اجلماعة القوية، إذ قال له قومه: ال تفرح فرح الَبطَر، 

 ال حيب الفرحني فرح الَبطَر، بل يبغضهم ويعذهبم على ذلك. إن اهلل
واطلب فيما أعطاك اهلل من األموال الثواب يف الدار اآلخرة، بأن تنفقه يف وجوه اخلري، وال 
تنس نصيبك من األكل والشرب واللباس وغري ذلك من النعم، يف غري إسراف وال خميلة، وأحسن 

سن سبحانه إليك، وال تطلب الفساد يف األرض بارتكاب التعامل مع ربك ومع عباده كما أح
 6املعاصي وترك الطاعات، إن اهلل ال حيب املفسدين يف األرض بذلك، بل يبغضهم.

إنه منهج القرآن، منهج يعلق قلب اإلنسان باآلخرة، وال حيرمه أن يأخذ بقسط يف هذه احلياة. 
 املؤمن يسخر الدنيا لنفسه، وال يسخر نفسه للدنيا.

 من إنجازات الحضارة اإلسالمية: الوقف.
يُعد الوقف مبفهومه الواسع أصدق تعبرٍي وأوضح صورة للصدقة التطوعية الدائمة، بل له 
من اخلصائص واملواصفات ما مييزه عن غريه، وذلك بعدم حمدوديته ، واتساع آفاق جماالته ، 

ع املسلم الرتاحم والتواد بني أفراده والقدرة على تطوير أساليب التعامل معه، وكل هذا كفل للمجتم
على مر العصور مبختلف مستوياهتا السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت مرت هبا األمة 
اإلسالمية خالل األربعة عشر قرنًا املاضية، فنظام الوقف مصدر مهم حليوية اجملتمع وفاعليته 

دقة اجلارية برفدها احلياة االجتماعية وجتسيد حي لقيم التكافل االجتماعي وترسيخ ملفهوم الص
مبنافع مستمرة ومتجددة تتنقل من جيل إىل آخر حاملة مضموناهتا العميقة يف إطار عملي جيسده 

                                                           

 .394( املختصر يف التفسري. ص/6)
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وعي الفرد مبسئوليته االجتماعية ويزيد إحساسه بقضايا إخوانه املسلمني وجيعله يف حركة تفاعلية 
 7مستمرة مع مهومهم اجلزئية والكلية.

   8الشرعية العامة من الوقف.المقاصد 
وهذه املقاصد يف جمملها هي: جمموع ِحَكم  -كما ذكرنا–مقاصد الوقف تعود إىل أصوهلا 

الوقف وأسراره وغاياته، كتحقيق العبودية واالمتثال وجلب مرضاة اخلالق، وحتقيق الكليات 
فل االجتماعي اخلمس، وسد الضروريات واحلاجيات والتحسينيات، والتقدم املعريف والتكا

واإلسهام احلضاري، وتقوية جناب األمة وإبراز شهودها العاملي. فضال عن إدامة الوقف وتفعيله 
وتعديته وتعميمه، مما جيلي مقصوده األعظم املتصل بالنفع العام واإلصالح الشامل وجلب 

 سعاديت الدارين.
 ونفصل القول في هذه المقاصد:

وتقرير االمتثال إليه واالئتمار مبا أمر، واالنتهاء عما هنى. حتقيق عبودية اهلل تعاىل، أوال: 
وهذا املقصد هو مبثابة املقصد األعلى واجلامع لكل ما يليه من املقاصد والغايات واألهداف. وهذا 
مستفاد من حقيقة اإلسالم اليت تقرر أصلية العقيدة والعبودية واالمتثال لكل ما يتفرع ويتوزع من 

 ل واألحوال قال تعاىل: }وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون{األحكام واألعما
 [. 66[. وقال جل شأنه : } بل اهلل فاعبد وكن من الشاكرين {] الزمر: 56]الذاريات:

استمرار األجر والثواب، وبلوغ اإلنسان الواقف مراتب عليا يف الدار اآلخرة ، ونيُل ثانيا: 
هو مبثابة املقصد األكرب الذي يسعى إليه كل مسلم  رضا الرمحن بفضله وعدله. وهذا املقصد

متعبد ومطيع وملتزم بتوجيه دينه وأحكامه، ومنها أحكام الوقف ، باعتباره إحدى القرب العالية 
والطاعات اجلليلة اليت حيبها اآلمر سبحانه وتعاىل، قال ابن عبد الرب: )) وهذا من فضل اهلل على 

                                                           

. ضمن 0املقاصد الشرعية من األوقاف اإلسالمية )خصائصها وأصوهلا وقواعدها .د.محزة حسن حممد األمني. ص/( 7)
 م.2119-ه0431حبوث: املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية اجلامعة اإلسالمية 

باختصار [ . املقاصد الشرعية للوقف اإلسالمي تأصيال وتنزيال. نور  212-094ق، محزة حسن ] ص/املرجع الساب (8)
 [.900-912م .الناشر: مكتبة العبيكان. السعودية. ] ص/2110 -ه 0420. 0الدين خمتار اخلادمي.ط/



 

------------------------------------------------------ 
 إعداد األستاذ: ساعد غالب 

 أ.ت.م – / أ.ت.ث 1س    اإلسالميةاحلضارة العربية  قياس:مناذج من حماضرات م  بوزريعة  باملدرسة العليا لألساتذة 

156 

موهتم عمل الرب واخلري بغري سبب منهم، وال يلحقهم وزر يعمله عباده املؤمنني أن يدركهم بعد 
  9غريهم وال شر إن مل يكن هلم فيه سبب يسببونه ، أو يبتدعونه فيعمل به بعدهم((.

 إقامُة الدين وحفظه وصونه، وذلك من خالل أمرين اثنني:ثالثا: 
ين، فيكون إعماله إعماال األمر األول، ويتعلق بتطبيق الوقف نفسه، باعتباره أحد تكاليف الد

للدين يف هذا التكليف، وهو ما يؤدي إىل حفظه وإقامته هبذا الوجه. األمر الثاين ويتعلق 
باألوقاف الدينية ذاهتا، كالوقف على املساجد واملدارس القرآنية واجلامعات الشرعية، ببنائها 

القراء واحلفظة واألئمة واملؤذنني وتأثيثها ورعايتها، والوقف على أهل العلم وطالبه وعلى الفقهاء و 
 والوعاظ والدعاة واملفتني ، فهذه األوقاف ختدم الدين يف صميمه وحقيقته.

حفظ النفس وحفظ حياهتا وسالمتها وصحتها وأمنها النفسي والغذائي واملادي، رابعا: 
جله. وذلك من خالل سد الضروريات واحلاجيات اليت هبا يقوم أمر اإلنسان يف عاجل أمره وآ

وهذا يتحقق مبجاله املتعلق باإلفادة مبنافع الوقف ومثرته وريعه، مبا يسد هذه الضروريات 
 واحلاجيات والتحسينيات.

 الوقف اإلسالمي وسيلة لتحقيق مقصد حفظ النوع اإلنساني:
العمل على توفري احلاجات الضرورية اليت عليها تتوقف حياة اإلنسان، الوجهة األولى: 

ومشرب ومسكن وملبس ومنكح وتعليم وغريها مما ميكن أن يتعدد ويتنوع  وذلك من مأكل
حسب األزمنة واألمكنة واألحوال، وذلك حىت ال تذهب أموال الوقف يف مشاريع جزئية، وتلبية 
حاجات ثانوية، أو حتقيق مصاحل مرجوحة، فأموال الوقف إذا مل تكن حمكومة هبذا السقف 

 ة اإلنسان، زاغت عن وظيفتها.املقاصدي الضروري املرتبط حبيا
العمل على توفري حاجات الكفاية لإلنسان، وذلك لضمان حفظ نشاط الوجهة الثانية: 

هذا اإلنسان وتأمني قدرته على اإلعمار، ألن جمرد حفظ احلياة على املستوى الضروري ال جيعل 
ه من كفايته حىت ال اإلنسان قادرا على أداء وظيفة االستخالف يف األرض بإعمارها بل ال بد ل

ينشغل باله، فكل ما يشغل اإلنسان ويصرفه عن وظيفته املركزية اليت من أجلها خلق، لزم شرعا  
 كفايته هم ذلك، وإال حل به احلرج املرفوع يف الشريعة ...

                                                           

 [. 20/93التمهيد. أبوعمر يوسف بن عبدالرب. ]  (9)
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والوقف أقوى أموال الصدقات القادرة على سد اخللة االجتماعية وتلبية خمتلف احلاجيات 
تاز به من استقاللية ودميومة، خصوصا وأن القصد من تلبية حاجيات اإلنسان اإلنسانية، مبا مت

ليس احلفاظ على اإلنسان حيا، بل احلفاظ عليه حيا فاعال، وهذا ال يتم إال بتلبية حاجياته على 
 املستويني الضروري واحلاجي.

فهم حفظ العقل ومحايته من معوقاته ومبطالت رسالته يف العلم والنظر والخامسا: 
والتمييز والرتجيح واالستنباط واالبتكار، وما يكون أثرا لكل ذلك، من تنمية وإنتاج وصنع وتكثري 
للثمار واملنافع والسلع والبضائع واملستهلكات ومستلزمات العيش واحلياة .وأهل العلم قد أبرزوا 

التدريس، لتحقيق هذا املقصد ما يعرف بالوقف على أهل العلم والفكر ومؤسسات التعليم و 
وهيئات التنظري ومراكز البحوث وتكوين امللكات العقلية وتدريب املهارات الذهنية، وكل ما له 
اتصال بصيانة العقل وترسيخ مكانته وتقوية أثره، ولعل من ذلك: إنشاء األوقاف اإلعالمية 

ة علمية واملعلوماتية اليت تواجه حركات التجهيل والدجل والشعوذة والسحر، واليت تؤسس حلرك
وتثقيفية وتوعية واسعة تعيد للعقل الفطري مكانته ورسالته. وقد ُعلم أن العقل يف الشرع احلنيف  

بالتعليم والتزويد باملعارف النافعة والفنون املفيدة الصاحلة، هذا فضال  -من جهة اإلجياد –حيفظ 
العالج وتناول الدواء  عن حتقيق سالمته بسالمة اجلسد والنفس، وحبسن الغذاء والرياضة، وبفعل

مبنع بكل ما يؤدي إىل  -من جهة العدم–عندما يرد موجب ذلك، كما أن هذا العقل حيفظ 
إعاقته وإبطال دوره أو تقليل أثره. ومن هذا القبيل يرد منع الشعوذة والسحر والكهانة واجلهل 

 وسائر ضالالت العقل وبدع الفكر واحنرافات الفهم والتأويل والتفسري.
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دور الوقف في حفظ العقل والتنمية العلمية والثقافية في تاريخ الحضارة اإلسالمية؛ 
 :10قام على الدعائم التالية

 أوال: االستفادة من املساجد يف التعليم بإجياد زوايا العلم وحلقات الدرس.
 ثانيا: تشييد املدارس وتعيني املدرسني فيها واإلنفاق على طلبة العلم.

ة بتوفري مصادر املعلومات يف املساجد واملدارس والربط واملستشفيات عن طريق ثالثا: العناي
 املكتبات الوقفية.

وإذا كان دور الوقف يف التنمية العلمية قام على تلك الدعائم فإن هذا الدور حقق أمرين مهمني 
لطالب ساعدا على أن تكون هذه التنمية شاملة لكل العامل اإلسالمي، وأهنا كفلت للعلماء وا

 استقاللية عن هيمنة الدولة.
إتاحة الفرصة لكل راغب يف العلم مهما يكن مركزه االجتماعي، ومن مث  أما األمر األول فهو: 

كانت املساواة يف الدراسة للجميع وكان التنافس بني طالب العلم الذين مثلوا كل قطاعات 
ا أعطوا من علم قوة دافعة ملواصلة اجملتمع  من عوامل نبوغ عدد كبري من هؤالء الطالب وكانوا مب

 التنمية العلمية عرب العصور واألجيال.
وهو متتع العلماء والطالب باحلرية االقتصادية واستقالهلم عن أجهزة الدولة،  وكان األمر الثاني :

وعدم حاجتهم املادية إليها له أثره املهم يف ازدهار احلياة العلمية ومنوها، ألن تلك احلرية 
 تقاللية وجهت العقول لالبتكار والصراع العلمي بني املدارس واملناظرة.واالس

من خالل تسخري األعمال الوقفية القائمة  سادسا: حفظ النسل والنسب والعرض،
بتحقيق هذا املقصد، كأوقاف اأُلسر واألطفال واألرامل واليتامى وأصحاب العوز واحلاجة. ورمبا 

بعض الوقف للمقبلني على الزواج، تيسريا هلذا الزواج، وإجيادا  تتجه اإلرادة أكثر حنو ختصيص ريع
 ألسر جديدة تعزز دور اجملتمع املسلم يف احملافظة على دينه وعرضه وأمنه اخللقي واحلضاري.

 

                                                           

وتطبيًقا .أ.د. حممد السيد الدسوقي. ضمن حبوث: املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية املقاصد الشرعية للوقف تنظريًا (10)
 م. ٩١١٢ -ه  ٠٣٤١السعودية اجلامعة اإلسالمية 
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مبا يقوي جانب املسلمني املايل واملادي سابعا: حفظ المال وتنميته وتطويره واستثماره، 
ويقضي احلوائج وجينب اخلصاصة والفقر واملرض واجلهل وغري ذلك والتقين، ومبا يسد الضروريات 

مما ينجم عن عدم املال أو قلته. ومعلوم أن اجملال املايل لألعمال الوقفية جمال رحب وفسيح، يعد 
باخلري والسعادة، ويبشر بأقدار كبرية يف االستقالل املايل والتمكني االقتصادي الذي سيكون له 

عام واألمن الشامل ، بإذن اهلل تعاىل، بسبب ذلك. وحفظ أصول األموال من أثره يف التمكني ال
الضياع من أبرز مقاصد الشرع يف اجملال الوقفي املايل، إذ تبقى األصول تدر مبنافعها وخرياهتا، 
وتبقى األعيان حمفوظة، ال تباع وال تورث وال توهب، ال تأيت عليها النفقات واملصروفات 

 عائدها، وهذا من أجلى مظاهر االقتصاد وتطوره وتقدمه وثباته.واستهالك ريعها و 
الخالصة أن دور الوقف في الحفاظ على المال كان كبيًرا، وأن هذا الدور يمكن 

 :11إيجازه في النقاط التالية
 أ/ استمرار املؤسسات اخلريية يف أداء رسالتها.

ى طبقات اجتماعية معينة ، يساعدها ب/ اتساع دائرة احلركة املالية بتوزيع قدر من الثروات عل
على ضروريات احلياة، ويزيد من الطلب على السلع املشبعة هلذه الضروريات، فتدور عجلة 

 التجار، وينمو االقتصاد.
ج/ اإلسهام يف حفظ األصول املنتجة من التالشي مع إعطاء األولوية يف احملافظة عليها وإمنائها 

 قبل الصرف للموقوف عليهم.
 ظ أجزاء من املال لتوزع على األجيال الالحقة.د/ حف

 / اإلسهام يف إنشاء املصارف اإلسالمية وتدعيم املشروعات االقتصادية.ـه
 و/ إجياد فرص عمل واحلد من البطالة فيزداد اإلنتاج مع تنمية مهارات األفراد.

 
 
 

                                                           

 املرجع نفسه.( 11)
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راد الشارع وفقا مل ثامنا: تحقيق معنى االستخالف في األرض وطلب إعمارها وتزيينها،
 [.7وأحكام الشرع،قال تعاىل:}آمنوا باهلل ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه{]احلديد:

ويتحقق هذا املقصد من خالل فعل الوقف الذي يعد جزءا من رسالة استخالف اإلنسان يف 
اعل له األرض، فقد أراد اهلل تعاىل أن يكون الوقف الشرعي أحد تكاليف هذه الرسالة، فيكون الف

فاعال لعمل من أعمال هذه الرسالة ، كما يتحقق هذا املقصد من خالل األوقاف املوجهة 
إلعمار األرض، كأوقاف املزارع واملصانع والعمائر، بوقف أعياهنا واإلفادة مبنافعها، وهو ما يسهم 

العمل  بوجه ما يف االستخالف واإلعمار والبناء واإلنتاج.  ومعلوم أن من أوجه االستخالف :
واإلنتاج املادي، إضافة إىل اإلنتاج الروحي. ويشكل الوقف بأعماله املختلفة ونشاطاته املبتكرة 
ميدانا رحبا ملعىن االستخالف يف األرض وإعمار احلياة وتعمري اآلخرة باخلري والثواب وحسن 

 . اجلزاء
سد احلاجيات اآلنية وهذا املقصد يتجاوز مقصد تاسعا: إدامة الصرف والنفع للمحتاجين،     

أو املطالب امللحة الواقعة يف فرتة أو برهة من الزمن، وإمنا حيقق املعاجلة الدائمة للحاجة والفاقة، 
مبوجب تنمية املوقوف واستثماره وتكثريه، ليساير متطلبات احلياة ، وفقا لقانون الداخل واخلارج يف 

الوقف يعرب عن طبيعة هذا الوقف، وعن جمال الكسب واإلنفاق. وميزة دوام الصرف والنفع يف 
خمالفته ألوجه العطايا الطوعية األخرى ، كالصدقة واهلبة واهلدية. قال الدهلوي، عن الوقف 
ومشروعيته: )) فاستنبطه النيب صلى اهلل عليه وسلم ملصاحل ال توجد يف سائر الصدقات، فإن 

يحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، وجتيء اإلنسان رمبا يصرف يف سبيل اهلل ماال كثريا مث يفىن، ف
أقوام آخرون من الفقراء فيبقون حمرومني، فال أحسن وال أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا 

 12للفقراء وابن السبيل، يصرف عليهم منافعه، ويبقى أصله ((.
 
 

                                                           

اشر: ه . احملقق: السيد سابق. الن0076حجة اهلل البالغة. أمحد بن عبد الرحيم املعروف ب : الشاه ويل اهلل الدهلوي.ت:  (12)
 [.0/081م. ] 2115 -ه   0426لبنان. الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  –دار اجليل، بريوت 
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وهو ما يعرف عاشرا: تعميم النفع وتوسيع دائرته وتكثير أصنافه وتعديد مجاالته، 
عدية مصاحل الوقف وعدم قصرها على أفراد معينني أو حصرها يف جمال حمدد. وما يذكره الفقهاء بت

من الوقف على أفراد خمصوصني، كاألوالد أو الزوجة، إمنا يرد ليقرر نوعا من أنواع الوقف، دون 
قصر أو حصر، بل يرد يف مقابله وموازاته ما يعرف بالوقف على جهة عامة أو مجاعة كثرية. 
ومعلوم أن الشرع يتشوف إىل جلب املصاحل وتكثريها، وإىل دفع املفاسد وتقليلها، كما علم أن 
النفع املتعدي مقدم على النفع القاصر ، وأن كال من الوقف الذري والوقف اخلريي مشروع 
ملصاحله املعتربة وحكمه البالغة، وهذا كله ال يعارض تشوف اإلسالم لتعدية املصاحل وتعميمها. 

هو ما جعل أهل اإلنصاف واملوضوعية يشهدون إلنسانية الوقف اإلسالمي، ومشوله ألوجه خريية  و 
 كثرية ، يف الداخل اإلسالمي ويف اخلارج.

وحتقيق ما يرتتب على ذلك  حادي عشر: تقوية الروابط بين األقارب وأولي األرحام،
برابطة الدم على نوائب احلياة  -باملعروف–من مقاصد التعاون والتواصل والرتاحم، ومن التقوي 

وشدائد الزمن. إحياء روح التكاتف بني أفراد اجملتمع، وتعزيز الروابط بني الطبقات احملتاجة 
 والفقرية.

والثناء عليه ومدحه يف معروف واعتدال، ثاني عشر: كتابة األثر الحسن للواقف، 
الشكر والثناء احملمودين، ويريب ووصول ثواب ذلك إليه، مبشيئة اهلل تعاىل، وهو ما يغرس قيمة 

 الناس على الوفاء واالعرتاف باجلميل وإقرار الفضل ألصحابه.
وخاصة الفضالء واملتعففني من االستجداء ثالث عشر: حفظ كرامات المجتمع، 

 والتزلف لألغنياء، مما ينتج عنه عزة النفس واستقالل الفكر وقيام الكرامة. 
إذ كثريا ما يلجأ هؤالء السفهاء  ن من عبث السفهاء،رابع عشر: تحقيق صيانة األعيا

إىل تبديد األموال املنقولة إليهم، ولذلك توقف هذه األموال، لينتفعوا بريعها، وتبقى أصوهلا تدر 
 عليهم خبريها وعائدها.

وحتقيق ما يبىن على ذلك من تقدم مادي خامس عشر: تقوية الحركة العلمية والثقافية، 
روحي، واحلفاظ على هيبة العامل، واستقالل الفقيه يف قول احلق وإقرار املعروف وعمراين وأديب و 

 وإدامة العدل يف القول والعمل والسلوك واحلكم . 
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وهذا املقصد الشرعي سادس عشر: تمكين األمة اإلسالمية في األرض، ونصرها ... 
ر اهلل سبحانه أفراًدا ومجاعا ٍت من هذه األمة حلبس بعض من سنن اهلل تعاىل يف الكون، فُيسخِّ

أمواهلم يف سبيل اهلل تعاىل وقًفا على ما يدعم ويقوي ويرفع من شأهنا؛ فمن جماالت الوقف اليت 
تدعم التمكني والنصر العلمي والعملي: نشُر العلم ودورُه وكتبه واالهتمام بطلبة العلم والعلماء، 

وكفالة الدعاة ودعم املشاريع الدعوية املتعددة، وإقامة مراكز الدعوة إىل اهلل تعاىل يف نواحي األرض 
وإصالح الثغور، وإمداد اجليوش وإطعام اجلنود واجملاهدين وإمدادهم مبا حيتاجونه وإغناؤهم عن 

 غريهم من املستعمرين أو الغالبني.
وال نكون مبالغني إذا قلنا: إن ظهور هذه املؤسسة الوقفية وانتشارها داخل اجملتمعات 

 كفيل بأن تقوم املؤسسات اإلسالمية األخرى.  اإلسالمية
ومن هذا الباب ال بد أن نفهم مِلَ ُيصّر عدونا علينا بإسقاط كثري من األوقاف، 

أدركوا أمهيتها يف حتقيق  -يف احلقيقة  -وحتجيمها، واحلّد من قدراهتا، أو السيطرة عليها؛ ألهنم 
 هذا املقصد الشرعي والبُ ْعد املصلحي.

 داية العالمين، ودعوتهم إلى اإلسالم.سابع عشر: ه
إن من املقاصد لنظام الوقف يف اإلسالم اليت خُتفي على بعض املسلمني والواقفني أمواهلم يف      

سبيل اهلل تعاىل هداية العاملني واحلرص على ذلك، ودعوة غري املسلمني إىل اإلسالم باحلكمة 
ك بإقامة املشاريع الدعوية املتتابعة من خميمات ومراكز واملوعظة احلسنة يف سائر أحناء املعمورة؛ وذل

وأنشطة ومكاتب دعوية، وإرسال دعاة إىل بلدان نائية، وإقامة جوالت دعوية ميدانية، وطبع 
الكتب اإلسالمية باللغات احلية والنشرات واملطويات والعناية بطبع ونشر املصاحف وترمجاهتا 

جلوامع وإنشاء املراكز اإلسالمية امللحقة باملساجد يف دول ليس باللغات املتداولة وبناء املساجد وا
 فيها مسلمون ُكثُر.

وقد جند يف كثري من الدول اإلسالمية والعربية واألجنبية الدور البارز الذي يقوم به نظام 
الوقف يف دعم الدعوة اإلسالمية، وحتقيق مقصد وهداية الناس واملؤلفة قلوهبم، ومن مث إقبال 

 على دين اهلل أفواًجا وأفراًدا.الناس 
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وإنه لدور عظيم نأمل من مجيع املسلمني القادرين أن يُوقفوا من خالل أمواهلم وعزيز 
 ممتلكاهتم على هذا املقصد البالغ األمهية.

  13سبق المسلمين في مجال الوقف.
من اجلدير بالذكر أن املسلمني سبقوا الغرب بثالثة عشر قرنا يف جمال األوقاف 

 ملؤسسات اخلريية العامة ...مع وجود فروق عظيمة بني الوقفني كنية القرىب يف الوقف. وا
وامتد هذا العطاء يف تاريخ احلضارة اإلسالمية على مدار أربعة عشر قرنا ، جند تغلغل األوقاف يف  

كافة تفاصيل احلياة: أوقاف املساجد، املستشفيات، املدارس، الكتاتيب، اخلانات،  الفنادق، 
املكتبات، الكتب، اآلبار، وأسبلة الوضوء والشرب، فكاك أسرى املسلمني، اجلهاد، القناطر، 
واجلسور، العلماء، األئمة، املؤذنني، املعلمون، احلرمان الشريفان، املسجد األقصى، طريق سكة 

ثل حديد احلجاز من دمشق إىل املدينة ...إىل أوقاف تراعي راحة املسلمني ودواخلهم النفسية؛ م
وقف ُيشرتى منه نوع معني من األمساك ال يأيت إال مرة واحدة يف العام يف تونس فيأكل منه الفقراء  

كما يأكل األغنياء، أوقاف عامة يستفيد منها املسلمون وأهل الكتاب، بل جاوز األمر إىل 
ائهم كسوة احليوانات املريضة والعاجزة واجلائعة واملتشردة ...دار خلتان أوالد الفقراء مع إعط

ودراهم، ودار وقف ملن وقع عليه زيت مصباح ...يأخذ ما يشرتي به ثوبا آخر، وقف الطرحاء 
لتغسيل فقراء املسلمني وتكفينهم ودفنهم، وقف مقابر للمسلمني ...أوقاف على العاجزين عن 

ال  احلج يعطى ملن حيج عن الرجل منهم كفايته، أوقاف على جتهيز البنات إىل أزواجهن الاليت
قدرة ألهلهن على جتهيزهن، أوقاف األواين، أوقاف قفة اخلبز، وقف إلعارة احللي والزينة يف 
األعراس واألفراح، وقف دار"الدقة"] اليت تدق على يد الزوج الظامل املسيء يف معاملته إىل زوجته 

فيقمن  حىت توقفه عند حده[ وهو ملجأ للنساء الالئي يقع بينهن وبني أزواجهن نفور وبغضاء
فيها آكالت شاربات حىت يزول ما بينهن وبني أزواجهن من نفور. وقف ميزاب احللي وميزاب 

 السكر املذاب لألمهات يومني يف األسبوع قام به صالح الدين األيويب.
 

                                                           

م. هنضة مصر للطبعة والنشر والتوزيع. 2101. 0( انظر: روائع األوقاف يف احلضارة اإلسالمية. راغب السرجاين. ط/13)
 .050ص/
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 14من إنجازات الحضارة اإلسالمية: المكتبات العلمية.
 أنواع المكتبات في الحضارة اإلسالمية:

سالميَّة أنواًعا متعددة من املكتبات مل َتعرفها أيُّ حضارٍة أخرى، ولقد عرَفت احلضارة اإل
ولة اإلسالميَّة؛ فُوجَدت املكتبات يف قصور اخللفاء، ويف  انتشَرت هذه املكتبات يف مجيع أرجاء الدَّ
ا ُوجَدت يف عواصم اإلمارات فقد ُوجَدت كذلك يف القرى  املدارس والكتاتيب واجلوامع، وكما أهنَّ

د على تأصُّل ُحبِّ العلم لدى أبناء هذه احلضارة   .النائية، واألماكن الَبعيدة؛ ممَّا يؤكِّ
 
 
 
 
 

                                                           

 ( للتوسع يف املوضوع انظر: 14)
-م. دار صفاء للنشر والتوزيع. عمان0999-ه0.0421إلسالمية. رحبي مصطفى عليان. ط/املكتبات يف احلضارة العربية ا

 األردن. 
-م. مؤسسة الرسالة بريوت0978-ه0398. 2املكتبات يف اإلسالم )نشأهتا، تطورها، مصائرها(. حممد ماهر محادة. ط/

 لبنان.
الدولة العباسية. زينب عابد سويلم اللهييب. دراسة  أهم مظاهر اإلسهامات الرتبوية للمكتبات يف احلضارة اإلسالمية خالل

مقدمة إىل قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة يف احلضارة العربية اإلسالمية دراسة يف تاريخ النظم. رحيم كاظم اهلامشي. عواطف 
. تاريخ/ بدون.كلية الرتبية جبامعة أم املكتبة اجلامعية غريان ليبيا. ط/بدون -حممد العريب شنقارو. الدار املصرية اللبنانية القاهرة

 ه. 0407القرى كمتطلب تكميلي لنيل درجة املاجستري يف الرتبية اإلسالمية واملقارنة. الفصل الدراسي األول
 املكتبات يف العصر اإلسالمي: نشأهتا ومناذج من تارخيها. عمر السنوي اخلالدي.

 تاريخ اإلضافة:  .https://www.alukah.net/culture/0/98108رابط املوضوع: 
 املكثرون من الكتب. عبدالعال سعد الشلّيه. رابط املوضوع: هجري. 08/4/0437 -ميالدي  28/0/2106

       https://www.alukah.net/culture/0. 
 
 
 

https://www.alukah.net/culture/0/98108
https://www.alukah.net/culture/0/85790
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 :ومن جملة ما عَرفَته الحضارة اإلسالميَّة من مكتبات
وهي من أشهر املكتبات يف احلضارة اإلسالميَّة؛ ومن أمهِّها مكتبة  :المكتبات األكاديميَّة/ 1

  .بغداد )بيت احلكمة(
وقد انتشر هذا النَّوع من املكتبات يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي بشكٍل  المكتبات الخاصَّة: /2

واسع وجيٍِّد؛ ومن أمثلتها مكتبة اخلليفة املستنصر، ومكتبة الفتح بن خاقان، ومكتبة ابن العميد، 
 .وغريهم كثري

سات ثقافية، حُيَْفُظ فيها تراث :المكتبات العامَّة/ 3 اإلنسانيَّة الثقايف وخرباهتا؛ ليكون  وهي مؤسَّ
يف متناول املواطنني من كافَّة الطَّبقات واألجناس، واألعماِر، واملَِهن، والثقافات؛ وكان من أمثلتها: 

سها اخلليفُة األموي احلَكم املستنصر سنة )   .قرطبة م( يف960ه / 351مكتبة قرطبة اليت أسَّ
احلضارُة اإلسالمية اهتماَمها إلنشاء املدارس من َأْجل  حيث َأْوَلتِ  :المكتبات المدرسية/ 4

ل هلذا الرُِّقيِّ  تعليم الناس مجيًعا، وقد أُلْ ِحَقت املكتبات هبذه املدارس، وهو الشيء الطبيعي املكمِّ
واالزدهار، وبشكل عامٍّ فقد انتشَرت املدارس يف اإلسالم انتشارًا واسًعا يف مدن العراق وسوريا 

  .ا، وقد ُأحلَقت مبعظم املدارس اإلسالمية مكتباتومصر وغريه
ويُ َعدُّ هذا النَّوع من املكتبات األوََّل يف اإلسالم؛ حيث نشَأت مكتبات المساجد والجوامع:  /5

املكتبات يف اإلسالم مع َنْشأة املساجد، ومن أمثلتها: مكتبة اجلامع األزهر، ومكتبة اجلامع الكبري 
 .يف القريوان
 .لمكتبات العلمية في التاريخ اإلسالميمن أشهر ا

 ، ر ومنهجيٍّ يف العصر العباسي ازدهَرت حركة التَّدوين، ونشط التأليف بشكل متحضِّ
 وبالتايل انتشَرت املكتبات واتَّسَعت، ودخَلت بعضها يف نوادِر حكايات التاريخ.

أول مكتبة  وأشهر هذه املكتبات على اإلطالق: "دار احلكمة"، أو "بيت احلكمة"، وهي
ة تُقام يف البالد اإلسالميَّة، ويُرِجع املؤرِّخون أوَّليَة تأسيسها إىل اخلليفة هاروَن  أكادمييَّة وعامَّ
الرشيد، الذي ازدهَرت يف عصره حركُة التأليف والرتمجة، واليت كان مقرها دار احلكمة، ترمَجت يف 

مجة هذه الفرتة الكثرَي من نفائس العلوم؛ من الفارسية وال يونانية ولغاٍت أخرى، وكانت حركُة الرتَّ
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هذه عظيمًة؛ حيث مل َيشهد ِمثَلها التاريُخ من قبل؛ ممَّا حفظ لإلنسانيَّة تراثًا قيًِّما، باإلضافة إىل 
ْرس واملطالعِة والبحث، وكانت تُقام هبا مناظرات ومناقشات. ا كانت مقرَّ الدَّ  أهنَّ

وتأليًفا من املشاهري: الفيلسوف الِكْندي، وحممد بن موسى  وقد تردَّد إىل هذه املكتبة حبثًا
رَي، كتب الكيمياء،  ت كتًبا من خمتِلف العلوم؛ الرتاث اإلسالمي، الرتاجم والسِّ اخلُوارزمي، وقد ضمَّ
، وقد وَصفها "ديورانت" يف كتابه "قصَّة  الفلك، الطب واجلرب؛ واحتَوت على َمرصد فَلكيٍّ

ا جمَ   مع علمي، ومرصد فلكي، ومكتبة عامة.احلضارة" بأهنَّ
وال جيب أن هُنِمل االنعكاس اإلجيايبَّ على االقتصاد؛ لنشاط احلركة العلميَّة وشراء الكتب 

 -اليت هي مبثابة صناعة النشر اليوم  -وَنْسخها، فقد ظهَرت ِمَهٌن جديدة؛ كالوِراَقة والنَّْسخ 
ت بغداُد بدك اكني الورَّاقني الذين ينَسخون الكتَب ويبيعوهنا بفضل َرَواج سوق الكتب، فقد غصَّ

ا بلَغت  مكتبة، فأصبَحت  011للنَّاس، وقد اشتهَرت بغداد بعَدد مكتباهتا؛ حيث يقال: إهنَّ
 بغداُد ِقبلَة العلم آَنذاك.

وتعدُّ مكتبة بيت احلكمة أكرَب مكتبات العصر العبَّاسي، ظلَّت اخلِزانُة قائمًة يستفيد منها 
ب العلم، حىت وقَع استيالء املغول على بغداد سنة الروَّا ه ؛ حيث هنَبوا 656د والعلماء وطالَّ

وخرَّبوا، وألَقوا باآلالف من املخطوطات يف النَّهر، فأصبَحت مياه النَّهر سوداء من لون املِداد! 
 وبذلك ضاع جزٌء كبري من تاريخ وذاكرة اإلنسانيَّة يف هذه الواقعة ووقائَع مشاهبة.

 ثرة عدد المكتبات في الحضارة اإلسالمية.ك
( مكتبة، ويف زمن املستنصر 011سبقت اإلشارة إىل أن بغداد وحدها فقط ضمت مائة )

 ( مكتبة من املكتبات العامة. 71باهلل يف قرطبة وحدها سبعون )
فقد أورد عمر رضا كحالة تعريفا ألكثر من أربعمائة ومخسني خزانة كتب ضخمة يف مراكز 

 15ارة اإلسالمية.احلض
ولعل من مفاخر املسلمني يف هذا الباب أن كثريا من خزائن الكتب يف األديرة واملعابد 
والكنائس ال تزال إىل اليوم عامرة بكتبهم ...مل يصبها سوء رغم كل ما تقلب على البالد من 

 حوادث وكوارث.
                                                           

 . فؤاد سزكني. تاريخ الرتاث العريبانظر: سلسلة حضارة العرب واإلسالم، عمر رضا كحالة. ولالستزادة راجع:  (15)
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 وهذا يكشف عن أمرين اثنني:
 احرتامهم له أيا كان مضمونه ووجهة مقاصده.األول: مدى حرص املسلمني على العلم و 

 الثاين: مدى التسامح الديين الذي كان يعيش فيه أهل الذمة يف احلواضر اإلسالمية.
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا املاضي املكتيب والبيبليوغرايف الرائع الذي نتغىن به اليوم مل يعد اليوم كما  

سالمية، وأودعت يف املكتبات األوربية ومبقارنة كان باألمس، فقد سرقت أكثر املخطوطات اإل
بسيطة ميكن أن نفهم الفرق بني الفتح اإلسالمي واالستعمار األوريب، ففي حني كان األول متحا 
حتريريا حافظ على حياة الناس وأمواهلم وتراثهم وأجمادهم وافسح هلم اجملال ليتعلموا ويعلموا 

الثاين استعمارا استغالليا مارس جتهيل الشعوب وإفقارها، وحيفظوا نفائسهم ويثروا مكاتبهم، كان 
 وسرق تراثها ليضيفه إىل أجماده زورا وهبتانا.

إن غىن احلواضر اإلسالمية أو فقها بالكتاب والرتاث يرتبط بشكل ظاهر باملدة اليت جثم فيها 
 االستعمار األوريب على مقدرات الشعوب وخرياهتا.

اهلل تعاىل استعمرهتا فرنسا مائة واثنني وثالثني عاما تعد من أفقر احلواضر إن اجلزائر احملمية حبماية 
اإلسالمية عموما بكتب الرتاث رغم أهنا كانت يف التاريخ مركزا حضاريا قويا لنشاط األدارسة 

 والفاطميني واملرابطني واملوحدين.
وم هذه املكتبات دوما إن القسم األكرب من الكتب اإلسالمية موجود اليوم يف مكتبات أوربا تق

 بإعداد فهارس للكتب العربية املوجودة لديها.
 أشهر المكتبات التي تحوي نفائس عربية.

 / مكتبة األسكولاير يف مدريد بإسبانيا.0
 / املكتبة الفاتكانية بإيطاليا.2
 / مكتبة برلني بأملانيا.3
 / مكتبة كمربدج بربيطانيا.4
 / مكتبة شسرتبيت بربيطانيا.5
  كتبة ليدن هبوالندا./ م6
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كارل بركلمان، ومن بعده فؤاد سزكني مبحاوالت إلحصاء كل املخطوطات العربية   موقد قا
 يف املكتبات العاملية.

 نشر األول عمله يف كتاب: تاريخ األدب العريب وهو يف ستة جملدات.
 ونشر الثاين عمله يف كتاب: تاريخ الرتاث العريب وهو يف جملدين كبريين.

 قات عجيبة بين المكتبات في الحضارة اإلسالمية والحضارة األوربية.مفار 
 أبو القاسم الصاحب بن عبَّاد وزير فخر الدولة بِالرَّي:

قال عنه ابن األثري:))  وكان واحَد زمانِه ِعلًما وفضاًل، وتدبريًا وجودَة رأي، وكَرًما، عاِلًما بأنواع 
نة، ومَجع من الكتب ما مل جيمعه غريه، حىت العلوم، عارفًا بالكتابة وموادِّها، ورس ائُله مشهورة مدوَّ

 16إنه كان حَيتاج يف نقلها إىل أربِعمائة مَجل ((.
وُحكي عن الصاحب بن عبَّاد أنَّ بعَض امللوك أرسل إليه القدوَم عليه، فقال له يف اجلواب: أحتاُج 

 17إىل ستِّني مَجالً أنُقل عليها كتَب اللغة اليت عندي.
ل )ول ديورانت(: )) وكان عنَد بعض األمراء كالصاحب بن عباد ِمن الكتب بقدِر ما يف دور وقا

 18الكتب األوربيَّة جمتمعة ((.
ومن أشهر املكتبات يف األندلس هي خزانة قصر الزهراء يف قرطبة، وقد أسسها املستنصر باهلل 

 ( جملد.411.111ف )فأنفق فيها أمواال طائلة حىت اجتمع له ما يقرب من أربعمائة أل
قَّري: أنه مَجع )أي: املستنصر باهلل( من الكتب ما ال حُيدُّ وال يوصف كثرًة ونَفاسة حىت 

َ
ذكر امل

ا كانت أربعمائة ألف جملَّد، وإهنم ملا نَقلوها أقاموا ستَّة أشهر يف نقِلها.  19قيل: إهنَّ
 
 

                                                           

 (.385، سنة 501/ 5( الكامل يف التاريخ )16)
 (.377، رقم 503/ 06(، السري )74/ 0املزهر يف علوم اللغة وأنواعها؛ للسيوطي )( 17)
 (.070/ 03قصة احلضارة )( 18)
 .395/ 0( نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب. 19)
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ندما أراد أن يؤسس مكتبة يف ويف املقابل فإنَّ ملك فرنسا شارل اخلامس املعروف باحلكيم، ع
جملد،  911أواخر القرن الرابع عشر ميالدي مل يستطع أن جَيمع يف مكتبة فرنسا املَلكيَّة أكثر من 

 20يكاد ثلثها يكون خاصًّا بعلم الالهوت.
 منجزات أخرى للحضارة اإلسالمية.

دين العلوم النظرية مل تقتصر منجزات احلضارة اإلسالمية على اإلسهامات واالخرتاعات يف ميا  
 والتجريبية؛ بل تعدهتا إىل ميادين أخرى كامليدان االجتماعي والسياسي، واحلقوق واحلريات...

وحىت ال أثقل كاهل هذه املذكرة فسأشري إىل حمتويات كتاب مهم يف هذا الصدد أحسبه يكفي   
 21يف هذا املقام.

                                                           

م. مؤسسة الرسالة 0978-ه0398. 2املكتبات يف اإلسالم )نشأهتا، تطورها، مصائرها(. حممد ماهر محادة. ط/( 20)
 .200لبنان.ص/-بريوت

م. دار الوفاء 0988ه/0418. 0احلضارة اإلسالمية مقارنة باحلضارة الغربية. توفيق يوسف الواعي. ط/( للتوسع انظر: 21)
. نظرة اإلسالم إىل الطب الرياضيات 428. أمساء األطباء والفلكيني...مهم. ص/415للطباعة والنشر والتوزيع. ص/

 . أبرز االخرتاعات لعلماء املسلمني. مهم جدا.438الفلك...مهم. ص/
العلوم  201-032. دار الفكر دمشق. 0414/0980. 2أثر العلماء املسلمني يف احلضارة األوربية. أمحد علي املال. ط/

 الطبية الرياضية والطبيعية واالجتماعية والعقلية.
م. الصحوة للنشر والتوزيع. 2101ه/0430. 0احلضارة اإلسالمية إبداع املاضي وآفاق املستقبل. عبد احلليم عويس. ط/

رنة األديان. التاريخ واجلغرافيا. الفنون. . إسهامات املسلمني يف العلوم اإلنسانية : األدب. الفلسفة. علم مقا030ص
. إسهامات املسلمني يف العلوم التطبيقية: الرياضيات. الفلك. الطب الوقائي والعالجي. الكيمياء. الفيزياء. علم 079ص

 النبات واحليوان واألرض.
. قسم ة. دمشقترمج-طباعة-توزيع-م. دار املعرفة نشر0992-ه0.0402املسلمون وعلوم احلضارة. حممد حبش. ط/

العلوم الكونية: علم الطب. الصيدلة. األحياء. / 2ية: البيبليوغرافيا، الرتمجة. العلوم الرتاث /0الكتاب إىل ثالثة أقسام: 
. العلوم 3الكيمياء. الفيزياء. املالحة)البحار(، الرياضيات، الفلك، اجلغرافيا، اجليولوجيا، العيافة)األحافري(، القيافة)األحافري(. 

االجتماعية: السياسة، االقتصاد، التجارة، القانون، الرتبية، مقارنة األديان. املسيحية واحلضارة العربية، جورج شحاته قنواين. 
 املؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط/بدون. تاريخ/بدون. 

. مهم. ذكر 019-99باسية. ص/مسامهة العلماء املسيحيني يف تعريب الرتاث اليوناين ويف حركة النهضة إبان اخلالفة الع
املرتمجني والكتب املرتمجة يف العلوم: الفلسفة، الطبيعيات، اإلهليات، كتب الطب وفروعه، كتب أبقراط، كتب جالنوس، كتب 

 الرياضيات والنجوم وسائر العلوم.
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لمين في الحضارة الكتاب هو: ماذا قدم المسلمون للعالم ؟ إسهامات المس
م. مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع 2112-ـه1431. 2اإلنسانية. راغب السرجاني. ط/

 والترجمة. القاهرة. الحائز على جائزة مبارك للدراسات اإلسالمية.
/ إسهامات املسلمني يف جانب احلقوق: حقوق اإلنسان. حقوق املرأة. حقوق اخلدم والعمال. 0

جات اخلاصة. حقوق اليتيم واملسكني واألرملة. حقوق األقليات. حقوق املرضى وذوي االحتيا
 .63حقوق احليوان. حقوق البيئة.ص/

/ إسهامات املسلمني يف جانب احلريات: حرية العقيدة. حرية التفكري. حرية الرأي. حرية 2
 .94النفس. حرية التملك. ص/

 .001لدان. الرحم.ص// إسهامات املسلمني يف جانب األسرة. الزوجان. األوالد. الوا3
 .027إسهامات املسلمني يف جانب اجملتمع. املؤاخاة. التكافل. العدل. الرمحة.ص// 4
إسهامات املسلمني يف جانب العالقات الدولية: األصل يف اإلسالم السالم. املعاهدات مع / 5

 .046غري املسلمني. أسباب وأهداف احلرب يف اإلسالم. أخالقيات احلرب يف اإلسالم.ص/
 .253إسهامات املسلمني يف علوم احلياة.ص// 6

 

 .255تطوير العلوم املتداولة: الطب. الفيزياء. البصريات. اهلندسة. اجلغرافيا. الفلك.ص// 0   
 .314ابتكار علوم جديدة: الكيمياء. الصيدلة. اجليولوجيا. اجلرب.امليكانيكا.ص// 2   

 .333واألدب: ص/ إسهامات املسلمني يف جانب العقيدة والفكر/ 7
 يف التصور العقدي. / 0   
 تطوير العلوم املتداولة: الفلسفة. التاريخ. األدب./ 2   

                                                                                                                                                                                

ار الفكر. دمشق. م. د0996-ه0407. 0دور احلضارة اإلسالمية يف هنضة أوروبا. هاين املبارك. شوقي أبو خليل. ط/
 . الطب عند العرب.95. إسهامات العرب املسلمني يف العلوم التطبيقية. 85

م. دار الفكر العريب للطبع 2112-ه0423فضل علماء املسلمني على احلضارة األوربية. عز الدين فراج. ط/بدون. 
. العلوم الرياضية. 67علوم النباتية والزراعية. . ال59. فضل علماء املسلمني يف علوم الكيمياء والطبيعة. 47والنشر. القاهرة.

. علوم البحار 003.علم اجلغرافيا... 014. أثر ح س يف تقدم الصناعة. 88. الفيزياء وامليكانيكا. 84. علوم الفلك. 74
ت: . احلماما087. الصيدلة. 080. علم الطب. 029. اخرتاع البارود واألسلحة النارية...024واألساطيل البحرية... 

 . املساجد اجلامعية.215. املكتبات اإلسالمية. 247. فن العمارة ...097أوربا تقلد املسلمني يف إقامة احلمامات.
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 ابتكار علوم جديدة: علم االجتماع. علوم خاصة بالشريعة. علوم خاصة باللغة./ 3   
 .413إسهامات املسلمني يف املؤسسات والنظم يف احلضارة اإلسالمية. ص// 8

اإلمارة: عالقة احلكام بعموم الناس. إسهامات املسلمني النظرية يف نظام احلكم. اخلالفة و / 0   
 .415عالقة احلاكم واحملكوم يف احلضارة اإلسالمية. ص/

 .454الوزارة: إسهامات املسلمني النظرية يف نظام الوزارة. ص// 2   
التصاالت. بيت املال. الدواوين: الرسائل واإلنشاء. اجلند والعطاء. األوقاف. الربيد وا/ 3  

 .467الشرطة. احلسبة. اجليش.ص/
القضاء: ...ابتكار الوسائل اليت تكفل العدل للقاضي...ظهور القضاء املتخصص...نشأة / 4  

 .537ديوان املظامل وتطوره... ص/
املؤسسة الصحية: املستشفيات يف احلضارة اإلسالمية . املرضى والبعد اإلنساين عند / 5  

 .573ص/املسلمني. 
وتحت هذه العناوين من التفاصيل الشيء الكثير الذي يجلي إسهام الحضارة 

 اإلسالمية في كل جوانب الحضارة الثقافية والمدنية.
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   :((60))سادسة احملاضرة ال
 
 
 
 
 

 منجزات احلضارة اإلسالمية
 ]اجلزء الثاني[

 

  ،ثلة من األعالم
 عَلما(. 09المية.)أسهموا يف منجزات احلضارة اإلس
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 22أسهموا في منجزات الحضارة اإلسالمية. ،ثلة من األعالم
لقد كان من وراء هذه اإلجنازات اليت أشرنا إليها إشارات حبسب ما يتناسب مع مادة هذه املذكرة 

ت من املناسب أن أختم علماء أعالم، سجلوا بصماهتم يف تاريخ اإلسالم وحضارته، ولقد رأي
 موضوع إجنازات احلضارة اإلسالمية بذكر جمموعة منهم مع تسجيل أهم إسهاماهتم العلمية.

 يف العلوم النظرية والتطبيقية، وخاصة الطب.إمنا هو وال أتقيد برتتيب تارخيي، وأكثر من يرد ذكره 
  (ابن سينا)

  الحسين بن علي
  م[1131ه، 424]ت: 

 بن سينا الطبية:/ أهم إسهامات ا1
 أ/ ابتكر أول خمدر قبل اجلراحة ومساه املرقد.
 ب/ ابتكر أول جراحة لألعصاب املقطوعة.

 .ووظائفها ج/ وصف عضالت العني وأعصاهبا
 احلقنة إلعطاء األدوية حتت اجللد ومساها )الزراقة(. اخرتع د/

 وميز بينه وبني الشلل من الدماغ. ه/ اكتشف مرض شلل الوجه
م )أي 0838الدودة املستديرة )االنكلستوما( قبل دوبيين اإليطايل الذي تويف سنة  فاكتش ز/

  مثانية قرون(. قبل
 كتاب القانون في الطب: ح/

العلمية اليت وصلت إليها احلضارة العربية اإلسالمية  وهو موسوعة طبية ضافية، وميثل القمة
 يف فنون الطب من حيث التجربة أو النقل. 

 

                                                           

شخصيات صنعت تارخيا. إسهامات العلماء العرب واملسلمني يف احلضارة اإلنسانية. حممود ( اكتفيت مبا جاء يف كتاب: 22)
نظر: لوحات مضيئة يف احلضارة العربية اإلسالمية. شوقي أبو خليل، نزار أباضة. سالمة اهلايشة. وللتوسع يف هذا املوضوع يُ 

م. دار الفكر. دمشق. ماذا قدم املسلمون للعامل ؟ إسهامات املسلمني يف احلضارة اإلنسانية. 2117-ه0427. 0ط/
 م. مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة. القاهرة.2119-ه0431. 2راغب السرجاين. ط/
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يف  الكتاب يف أوروبا إبان العصور الوسطى، وكان الكتاب املدرسي املقرراشتهر هذا 
 الطب يف جامعيت مونبلييه ولوفان يف منتصف القرن السابع عشر امليالدي. 

مرة خالل الثالثني سنة األخرية  06الالتينية جريارد الكرميوين، وطبعت ترمجته  ترمجه إىل
 م(. 06مرة يف القرن السادس عشر ) 21 م(، و05القرن اخلامس عشر امليالدي ) من

ه ، 0294م والثانية يف بوالق مبصر سنة 0593أوالمها يف روما عام  وطبع بالعربية مرتني
 م. 0877

 (ابن الشاطر)
 أبو الحسن علي بن إبراهيم

 م[1375-ه777]ت:
برع ابن الشاطر يف علمي اهلندسة واحلساب، ولكنه مل يلبث أن اجته إىل علم الفلك 

 .بدع فيهفأ
 من إسهاماته:

أ/ ابتكاراته للعديد من اآلالت مثل اإلسطرالب، وصنع آلة لضبط وقت الصالة مساها 
 "البسيط" ووضعها يف إحدى مآذن املسجد األموي يف دمشق. 

ب/كما قام بتصحيح للمزاول الشمسية اليت بقيت تتداول لعدة قرون يف كل من الشام 
 مرجعا لضبط الوقت يف العامل اإلسالمي. ومصر والدولة العثمانية، وكانت 

ج/كما قام تلبية لرغبة اخلليفة العثماين مراد األول بتأليف زيج حيتوي على نظريات فلكية 
ومعلومات جديدة. ومن ذلك قياسه زاوية احنراف دائرة الربوج، وانتهى إىل نتيجة غاية يف الدقة 

طة اليت توصل إليها علماء القرن العشرين دقيقة، علما بأن القيمة املضبو  30درجة و  23وهي 
 ثانية. 09.8دقيقة و  30درجة و  23بواسطة اآلالت احلاسبة هي 

تصحيحه لنظرية بطليموس اليت ترى خطأ أن األرض هي مركز الكون، وأن األجرام  د/
ساعة. وكان العامل كله يف عهد ابن الشاطر يعتقد  24السماوية تدور حول األرض دورة كل 

 هذه النظرية اليت ال حتتمل جداال.  بصحة
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/ ولقد أشار ابن الشاطر إىل أن األرض والكواكب املتحرية هي اليت تدور حول ـه
الشمس بانتظام، و القمر يدور حول األرض. وعلل ذلك بقوله: "إنه إذا كانت األجرام السماوية 

اذا يتغري طلوعها تسري من الشرق إىل الغرب، فالشمس إحدى هذه الكواكب تسري، ولكن مل
وغروهبا ؟ وأشد من ذلك أن هناك كواكب ختتفي وتظهر مسوها الكواكب املتحرية. لذا األرض 

 والكواكب املتحرية تدور حول الشمس بانتظام، والقمر يدور حول األرض".
 (ابن الهيثم)

 م[،1132 - هـ431]ت: 
رياضي، مهندس، طبيب، أبو علي حممد بن احلسن بن اهليثم ويلقَّب ببطليموس الثاين، 

 حكيم.     
يف عامل البصريات، فابن اهليثم مل يتنب نظريات بطليموس  أ/ إن كتاب املناظر كان ثورة

التعديل، بل إنه رفض عدداً من نظرياته يف علم الضوء، بعدما توصل  ليشرحها وجيري عليها بعض
يلي التوقف عند أهم اآلراء  غدت نواة علم البصريات احلديث. وحناول فيما إىل نظريات جديدة

 الكتاب:  الواردة يف
بواسطة أشعة تنبعث من العني إىل اجلسم املرئي، وقد  ب/ زعم بطليموس أن الرؤية تتم

النظرية. وملا جاء ابن اهليثم نسف هذه النظرية يف كتاب املناظر، فبني  تبىن العلماء الالحقون هذه
 .من اجلسم املرئي باجتاه عني املبصر بواسطة األشعة اليت تنبعث أن الرؤية تتم

أجراها ابن اهليثم بنّي أن الشعاع الضوئي ينتشر يف خط  ج/ بعد سلسلة من اختبارات
 .مستقيم ضمن وسط متجانس

انعكاس الضوء، وظاهرة انعطاف الضوء أي احنراف الصورة  د/ اكتشف ابن اهليثم ظاهرة
معني إىل وسط غري متجانس معه. كما  الضوئية يف وسط عن مكاهنا يف حال مرور األشعة

إذا مرت األشعة الضوئية وفقًا لزاوية قائمة من وسط إىل  اكتشف أن االنعطاف يكون معدوماً 
 .وسط آخر غري متجانس معه

ما يتعلق بتكبري العدسات، وبذلك مّهد الستعمال  / وضع ابن اهليثم حبوثًا يفـه
 .العني العدسات املتنوعة يف معاجلة عيوب
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 .شرّح العني تشرحياً كاماًل، وبني وظيفة كل قسم منها و/ من أهم منجزات ابن اهليثم أنه   
اكتشاف وهم بصري مراده أن املبصر، إذا ما أراد أن يقارن بني بعد  ز/ توصل ابن اهليثم إىل

غري متصل ببصره بواسطة جسم مرئي، فقد يبدو له ومهًا أن األقرب هو  جسمني عنه أحدمها
هو األقرب. مثاًل، إذا كان واقفًا يف سهل شاسع ميتد حىت األفق، وإذا كان يبصر  د، واألبعداألبع

 يف هذا األفق )األرض جسم مرئي يصل أداة بصره باملدينة(، وإذا كان يبصر يف الوقت مدينة
فالقمر  نفسه القمر مطاًل من فوق جبل قريب منه )ما من جسم مرئي يصل أداة بصره بالقمر(،

 .ذه احلالة يبدو ومهاً أقرب إليه من املدينةيف ه
 كل طبقة من العني وبني أخطاء السابقني ىف هذا   ح/ وقد اكتشف ابن اهليثم وظائف

فكان  امليدان ... وشرح طبيعة اإلبصار ومسار أعصاب العني وتقاطعها قبل الوصول إىل املخ
طب العيون  لكلمات العربية ىفذلك فتحا مبينا ملن جاء بعده. وعن طريق ابن اهليثم دخلت ا

 أصلها عريب وهو قرنية.   Cornia  اليوم من ذلك كلمة
اخرتاعات ابن اهليثم: أول من اخرتع كامريا يف التاريخ ومساها اخلزانة املظلمة ذات ط/ 

  الثقب، وأول من اخرتع النظارة للقراءة.
 (أبو جعفر الخازن)

 م [211-ه342] ت:  محمد بن الحسين
 إنجازات أبي جعفر الخازن في علم الفلك. ومن أهم

 أ/ أنه أبدع نظرية يف شكل الكون وتركيبه. 
ب/ وقد وضع تفسريا حلركة الكواكب يف تقدمها وتباعدها، وتفسريا عن اختالف مطالع القسي 

 )مجع قوس( املتساوية يف كتابه: املدخل الكبري إىل علم النجوم.
مرة نظرية ابن اهليثم يف تكوين النجوم، وبني أنه اعتمد  ج/ وقد ناقش كذلك يف كتابه هذا ألول

 على فروض بطليموس اليت ترمجها ثابت بن قرة، وناقشها أيضا يف كتابه اآلخر: سر العاملني.
 د/ ووضع طرائق لتعيني أول حمرم وأول السنة اهلجرية، وبعض املسائل يف علم التواريخ. 
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ه يف شكل العامل وهو خيتلف عنده عن الشكل الذي يقوم ه/ وقد بني يف كتابه "سر العاملني" رأي
على الفلك اخلارج املركز، وفلك التدوير وتتساوى فيه أبعاد األرض عن الشمس مع اختالف 

 ناحيتا الشمال واجلنوب متكافئتني يف احلر والربد، ودرس التسيري وآلته. -لذلك  -احلركة فتصري 
 ت الرصد الفلكية ومن أمهها آلة قياس ارتفاع الشمس. و/ وضع أبو جعفر اخلازن شرحا لبعض آال

قدما مثاين أذرع، وهذه احللقة أصغر من احللقة اليت استخدمها  03ز/ وابتكر حلقة حميطها 
السابقون عليه. وحقق بواسطة هذه احللقة احنراف دائرة الربوج وكان ذلك مبساعدة طائفة من 

 ت العجيبة الرصدية.العلماء، وقد حتدث عنها يف كتابه: اآلال
 من أهم إنجازات أبي جعفر الخازن في علم الرياضيات. 

أ/ أنه ممن حل املعادالت التكعيبية حال هندسيا بواسطة قطوع املخروط وسبق بذلك بيكر 
 وديكارت. يف كتابه: شكل القطوع ، ودرس يف احلساب مسائل العدد. 

 رمشيدس بواسطة معادلة تكعيبية. ب/ وأوجد أبو جعفر اخلازن حال ملسألة تعرض هلا أ
 ج/ كتب يف حساب املثلثات، وحل بعض املسائل اخلاصة حبساب املتوازيات.

 أبو القاسم الزهراوي
 ه[414]ت:

 (الحديثة في العالم المسلمين ورائد علم الجراحة شيخ الجراحين)
يو األندلس إىل الغرب الزهراوي، نسبه إىل مدينة الزهراء اليت بناها أمو  أبو القاسم خلف بن عباس

 مدينة قرطبة، الشمايل من
 أهم إسهامات الزهراوي الطبية.

التأليف(، هو أول موسوعة  أ/ قد ألف أول كتاب خمتص يف اجلراحة مساه )التصريف ملن عجز عن
 .ترمجت وطبعت عدة مرات يف اجلراحة والطب وتتكون من ثالثني جزءا، وقد

فظهرت أجيال  يف األندلس والعامل اإلسالمي تطورا سريعاوبفضل الزهراوي تطورت اجلراحة ب/ 
من اجلراحني املختصني يف اجلراحة العامة.. ومنهم ابن أسلم الغافقي الذي عاش يف األندلس يف 

بواسطة إبرة  Glucoma امليالدي وهو أول من أجرى عملية للماء األزرق القرن الثاين عشر
 كثريون.  جموفة ، وغريهم
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ماهراً فحسب، بل كان حكيماً ذا خربة واسعة. وقد أفرد قسماً مهماً  زهراوي جرّاحاً ج/ مل يكن ال
العني، واألذن، واحلنجرة، وقسمًا مهماً  من كتابه الكبري املعروف باسم )الزهراوي( ألمراض

النساء، وفن والوالدة، والقبالة، وبابًا كاماًل للجرب،  ألمراض األسنان، واللثة، واللسان، وأمراض
 .والكسر وعالج الفك

لشفاء الناسور الدمعي، وعاجل عددًا من األمراض بالكي مثل  د/ اخرتع الزهراوي آلة جديدة
 اآلكلة، والنزف. 

 هو أول من اكتشف ووصف نزف الدم املسمى )هيموفيليا(. ه/ والزهراوي
 عملية جراحية يف العني.  و/ وصف الزهراوي عشرين

يف أوروبا، فقد ترمجت كتبه إىل لغات عديدة، ودرست يف جامعات  ز/ وكان أثر الزهراوي عظيماً 
أثره اجلراحون األوربيون، واقتبسوا عنه، حىت أنه يف كثري من األحيان انتحلوا  أوروبا الطبية. واقتفى

 اكتشافاته من دون أن يذكوه كمصدر أويل.  بعض
الثامن  لقرن اخلامس عشر إىل أواخرح/ وكان مؤلفه الكبري املرجع األمني ألطباء أوروبا من أوائل ا

م 0497بشىت اللغات منذ عام  فإذا علمنا أن كتاب الزهراوي كان يرتجم يف أوروبا ويدرس .عشر
 يف هذا امليدان.   م لعلمنا فضل املسلمني 0770)وهي أول ترمجة( حىت عام 

ربطها يف حالة  ا أوط/ أول من ابتدع جراحة األوعية الدموية مثل خياطة الشرايني يف حالة قطعه
 .  (Migrain) املتكرر النزيف. كما ابتدع عملية قطع الشريان الذي يف االصداغ ملداوة الصداع

واخليطان املأخوذة  تقومي األسنان  دخل استعمال احلرير يف خياطة اجلروح وأسالك الذهب يفي/ أ
  .ميليةالتج من أمعاء القطط يف خياطة املصارين وهو أول من ابتكر اخلياطة

وأحجامها واملادة  ك/ ابتكر الكثري من اآلالت اجلراحية اليت مل تكن معروفة من قبل ورسم صورها
وأنواع املكاوي للكي والكالليب  اليت تصنع منها.. ومن ذلك أنواع الصنانري لقطع اللوز واألورام

  . خللع األسنان
اللوزتني، وتقومي  ة املثانة، واستئصالل/ ابتكر العديد من العمليات اجلراحية الرائدة مثل: حصو 

األسنان، وشق احلنجرة للتنفيس ]عملية فتح احلنجرة )القصبة اهلوائية( وهي العملية اليت أجراها 
   أحد خدمه[. على
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األمراض  م/ وطور علم الكي الذي اختص به العرب منذ اجلاهلية، ووضع له قواعد علمية، وحدد
 .خمتلفة دة مكاو من معادناليت جنح فيها كما ابتكر له ع

   إسهامات الزهراوي في فروع الجراحة.
اجلراحة مع الرتكيز على ما  هنا بعض العمليات اجلراحية يف كل فرع من فروع وسوف نتناول     

الكتاب إىل العربية والالتينية  وترجم امليادين. وتعاليمه يف هذه  جاء يف كتاب التصريف للزهراوي
 م.0540، هـ948وبال عام  م،0532، هـ939واسرتاسبورج عام  م0495، هـ910عام 

 أوال: جراحة األوعية الدموية:
ابتكر هذا النوع من اجلراحة فابتكر خياطة الشريان إذا تعرض للجرح أو  أ/ يعترب الزهراوي أول من

 خبيوط من االبرسم )أو احلرير( أو من أوتار العود.  التهتك.. وذلك
إليقاف  لشرايني كان اجلراحون يضطرون إىل برت العضو أو كي الشريانب/ وقبل عصر جراحة ا

 النزيف: 
م[ عملية قطع الشريان الذي  يف  األصداغ لعالج الصداع 0103فقد ابتكر الزهراوي] ت:

م[ كان أول من ابتكر 0793(. ويدعى الغربيون أن )جون هنرت( ]ت: Migraineاملتكرر )
 (. Aneurismلتمدد الشرياين باجلراحة)جراحة الشرايني وأول من عاجل ا

وإذا كانت أوربا تعترب اجلراح )جون هنرت( صاحب أكرب فضل على اجلراحة هلذا السبب ... فإن 
 األوىل هبذا الشرف هو الزهراوي الذي جاء قبل )هنرت( بسبعة قرون.

رزم )نفخ الشريان( هبذه العملية يف التاريخ.. ومسى األنو  ج/ والواقع أن الزهراوي هو أول من قام
من ذلك ورم  فقال "إذا جرح الشريان والتحم اجللد الذي فوقه فكثريا ما يعرض؛ وبني أسبابه

( ويشرح العملية قائال  (Traumaنتيجة لنفخ الشريان أي أ ن أحد األسباب الرئيسية هي اإلصابة
خلصه من الصفاقات الشريان و  "شق عليه يف اجللد شقا بالطول مث افتح الشق بصنارات مث اسلخ

وتشد الشريان خبيط مثىن يف موضعني  حىت يتكشف مث تدخل حتته إبره وتنفذها إىل اجلانب اآلخر
  الدم الذي فيه ويتصل الورم". مث تنخس مببضع املوضع الذي بني الرباطني حىت خيرج
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  ثانيا: جراحة السرطان:
كتابه القانون بأهنا  لخصها ابن سينا يفلقد وضع املسلمون القواعد الرئيسية جلراحة السرطان: ف

؛ االستئصال التام. بينما يتناول الزهراوي عالج السرطان -اجلراحة املبكرة -االكتشاف املبكر
يف موضع ميكن استئصاله كله كالسرطان الذي يكون يف الثدي أو يف  فيقول "مىت كان السرطان

وال سيما إذا كان مبتدئ صغريًا فافعل. أما  األعضاء املتمكنة إلخراجه جبملته الفخد وحنومها من
إىل  قدم فال ينبغي أن تقربه فإين ما استطعت أن أبرئ منه أحدا وال رأيت قبلي غريي وصل مىت

تقوره من كل جهة  ذلك " مث يصف العملية فيقول "مث تلقى يف السرطان الصنانري اليت تصلح له مث
وال تقطعه سريعا بل  أصوله واترك الدم جيريمع اجللد على استقصاء حىت ال يبقى شيء من 

 ك.اعصر املواضع ما أمكن
  احلديث. وما زالت هذه القواعد الرئيسية جلراحة السرطان يف العصر 

 : Thyroidثالثا: جراحة الغدة الدرقية
أ/ وقد مساها الزهراوي "فيلة احللقوم" وهي عملية مل جيرؤ أي جراح يف أوربا على إجرائها إال يف 

 ، أي بعد الزهراوي بتسعة قرون. Halstead التاسع عشر على يد اجلراح هالستد لقرنا
للجراحة وما ال  هذه العملية بعد أن شرح أنواع الورم وما يصلح منها يالزهراو  ب/ وقد فصل

فيلة احللقوم ويكون ورما  يصلح أو )حيظر فيه استعمال احلديد( ويف هذا يقول "هذا الورم يسمى
إما يكون طبيعيا وإما يكون  لون البدن وهو يف النساء كثري... وهو على نوعني عظيما على

ضربني أحدمها شبيه بالسلع الشحمية  عرضيا. فأما الطبيعي فال حيلة فيه وأما العرضي فيكون على
الشريان ويف شقة خطر فال تعرض هلا باحلديد  والنوع اآلخر شبيه بالورم الذي يكون من تعقد

  البتة".
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 رابعا: جراحة البطن واألمعاء: 
املريض يف جراحة األمعاء فبني أنه ال بد من وضعه على سرير مائل  أ/ لقد فصل الزهراوي أوضاع

اجلراحة يف اجلزء السفلي من األمعاء وجب أن يكون امليل ناحية الرأس..  الزاوية فاذا كانت
 لعملية والتوسعة ليد اجلراح.واهلدف من ذلك اإلقالل من النزيف أثناء ا والعكس صحيح

الزهراوي أول من ابتكر الوضع الذي ينسب اليوم إىل )وضع ترندلربج،  ب/ وبذلك يكون
  وترندلربج العكسي(.

جراحة األمعاء واملصارين وخياطتها باخليط الرفيع االبرسم )أي احلرير(، أو ي ج/ يتناول الزهراو 
 بأوتار العود.

ة البطن للجراحة تشبه الصوجلان الصغري تكون وجهتها املعوجة لتوسيع فتح د/ وقد اخرتع آلة
 حادة( وجهتها األخرى غري حمددة. حمددة )أي

من البطن إذا تعسر ردها بسرعة، وذلك  أمهية تدفئة األمعاء عند خروجها ه/ وهو أول من نبه إىل
  بالشلل. باملاء الدافئ حىت ال تصاب

 purse اليوم رز اخلاصة باملصارين وأشهرها ما يعرفو/ وكذلك ابتكر الزهراوي عددا من الغ

string، اليوم يف عملية الزائدة  ومساها "خياطة األكيسة اليت يشد هبا املتاع" وهي املستعملة
ويبني   Herniotomy جراحة الفتق الدودية والقرحة واجلراحة النافذة يف املصارين؛ ويشرح الزهراوي

  واختالف العملية تبعا لذلك. فتقالفروق التشرحيية بني أنواع ال
 :ةخامساً: جراحة المسالك البولي

ثورة يف هذا امليدان.. فهو أول من ابتكر )الزراقة( لغسيل املثانة وإدخال   أ/ وقد أحدث الزهراوي
وإذا وضعت  syringe حقنة الغسيل األدوية لعالجها من الداخل وهي اليت تطورت وأصبحت

 اجللد أو يف العضل.  احلقنة إلعطاء األدوية حتت يف مقدمتها اإلبرة أصبحت
فيقول يف ذلك "فإن كانت  كما ابتكر الزهراوي عملية )تفتيت حصاة املثانة( قبل إخراجهاب/  

ألنه يعرض للمريض أحد أمرين:  احلصاة عظيمة جدا فإنه من اجلهل أن تشق عليها شقا عظيما
يتحايل يف كسرها بالكالليب مث خترجها  ضل أنإما أن ميوت أو حيدث له تقطري يف البول واألف

؛ وما زالت األمساء العربية اليت أطلقها الزهراوي اجملال وهي أول عملية يف التاريخ يف هذاقطعا"؛ 
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أصلها   Clamp الطب احلديث يف أوروبا اليوم، فمن ذلك كلمة على هذه اآلالت مستعملة يف
 .  scalpels ومجعها كالليب ،العريب ُكالب

 سادساً: الوالدة وأمراض النساء:
هذا الشأن العظيم يف اجلراحة العامة واخلاصة. أن يرتقي على أيديهم  بديهي وقد بلغ املسلمون 

 الوالدة وأمراض النساء، لقد عرف املسلمون عملية الوالدة )القيصرية( وصوروا العلماء علم
يف معاجلة  قتها وأسباهبا.. كذلك برعوااملسلمني وهم جيروهنا يف املخطوطات العربية، وشرحوا طري

  الوالدات العسرة.
على الرأس"، أو  أ/ ابتكر الزهراوي أساليب جديدة للوالدة يف حالة "تقدم األرجل من باب الرحم

 على غريه من األعضاء ، أو الوضع الوجهي تقدم الوجه من باب الرحم Breech الوضع باملقعدة
Face لسحب اجلنني من الرأس.  الت لتسهيل الوالدة.. منها جفوت، وقد ابتكر أنواعا من اآل

 الرحم. كما ابتكر مرآة خاصة للمهبل وآلة لتوسيع باب
( الذى صنعه من اخلشب ومساه )ملقط التوليد( واستعمله Forcepsب/ أول من اخرتع امللقط )

 ني.لسحب رأس اجلنني لتسهيل الوالدة وذلك قبل )مجربلني( اإلجنليزي مبئات السن
ج/ أول من اخرتع فكرة املنظار لفحص عنق الرحم ورمسه يف كتابه التصريف.. واستعمل املرآة 

 حتت املرأة لريى كل شيء على هيئته.
 د/ أول من ابتكر طريقة الوالدة باحلوض يف حالة ما إذا كان وضع اجلنني غري طبيعي.  

، وهو استلقاء  walcher position/ أول من ابتكر الوضع املسمى يف الطب احلديث ـه
املرأة على ظهرها وفخذاها على حافة الكرسي والرجالن متدليتان وهو الوضع األمثل لتيسري 

 الوالدة.
 سابعاً: الجراحة التجميلية:

عمليات التجميل يف العيون واألنف واألسنان، وكان الزهراوي ينصح  أ/ املسلمون أول من أجرى
لد قبل شقه؛ لتحقيق أكرب قدر من الدقة، كما وصف أنواعا من باملداد على اجل اجلراح بالتعليم

حىت ال  اخلياطة واإلبر واخليوط، اليت ال ترتك أثرا كبريا يف اجللد، وابتكر خياطة اجللد من الداخل
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التدريز املثمن أي:  ترتك اخلياطة أثرا مرئيا ... وهو أحدث فن يف اجلراحة التجميلية. وابتكر
 واحد مثبت هبما.  جهات يف جراحات البطن، واخلياطة بإبرتني وخيط اخلياطة من مثانية

األنف،  ب/ وقد وصف عمليات تشمري العني، وعالج قصر اجلفون )الشرتة(، وعمليات كثرية يف
من باب جراحة األسنان يصف الزهراوي أول عملية لتقومي األسنان يف تاريخ الطب   ويف الفصل

جمراها ... وعن  يتحدث عن نشر األضراس الثابتة على غريوالذي أصبح علما مستقال ... ف
اليوم يف  تعديل األسنان بربطها خبيوط الذهب ... أو الفضة، وهي طريقة أصبحت تستعمل

 عالج كسور الفك وعظام الوجه. 
لنقل األعضاء أو تعويضها، فيصف الزهراوي  ج/ وقد ابتكر املسلمون أول جراحة يف التاريخ

البقر فيصنع منه كهيئة الضرس وجيعل املوضع  ملخلوعة )فينحت عظم من عظامتعويض الضروس ا
 األخرى(. الذي ذهب منه الضرس ويشد مع الضروس

  (البغداديبن يوسف عبد اللطيف )
 م[1231-ه122] ت: 

 يعرف بابن اللباد، وابن نقطة
من عظمة  أ/ اكتشف الطبيب اإلسالمي "عبد اللطيف البغدادي" أن الفك السفلي لإلنسان

كما جاء يف كتبه  إىل اكتشافه هذا واحدة، وليس من عظمتني كما ذكر جالينوس، وقد توصل
 ( مججمة بشرية.2111بعد أن فحص )

تتكون من قطعة واحدة وليس من ست   (sacrum) عظمة العجز ب/ كما اكتشف أيضا أن
 قطع كما ظن اإلغريق. 

واالعتبار فيقول: "أما العجز مع   اإلفادة  مىالبغدادي مالحظته هذه يف كتابه املس وقد سجل
 واحدة". عظمة أنه مؤلف من ست عظمات ووجدته أما  العجب ذكر جالينوس
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 أبو الوفاء البوزجاني
 م[224-ه344] ت:

العلوم الرياضية والفلكية يف تاريخ  ومن أعظم رياضيي العرب، ومن الذين هلم فضل كبري يف تقدم
 البشرية.

 معادلة السرعة.  و الوفاء البوزجاين  إحدى املعادالت لتقومي مواقع القمر مُسيتأب اكتشفأ/ 
ب/ ومن أهم إسهاماته يف علم الفلك: اكتشافه لنسبة اخللل الثالث يف حركة القمر. وهلذا 
االكتشاف أمهية قصوى تارخيية وعلمية؛ ألنه أدى فيما بعد إىل اتساع نطاق علمي الفلك 

 وامليكانيكا.
م( الفلكي الدمناركي 0610ه ، 0101املؤرخون خمتلفني فيما إذا كان )تيخو براهي( )ت لوقد ظ

صاحب هذا االكتشاف أم البوزجاين. وجرى حول هذا املوضوع نقاش واسع يف أكادميية  هو
املاضي وبقي املؤرخون خمتلفني ويف حرية من أمرهم إىل أن ثبت لدى  العلوم الفرنسية يف القرن

حتريات دقيقة بأن اخللل الثالث يف حركة القمر هو من اكتشاف البوزجاين، وأن  دالباحثني وبع
 الدامناركي الشهري )تيخوبراهي( ادعاه لنفسه أو ُنسب إليه. الفلكي

أنه  أبو الوفاء يف اهلندسة وله فيها استخراجات مل يسبقه إليها أحد، وكتب يف اجلرب، كما ج/ برع
هندسياً معادالت  تعترب أساساً لعالقة اهلندسة باجلرب، وكذلك حلّ  زاد يف حبوث اخلوارزمي زيادات

علميًا أن هذه احللول وغريها  من الدرجة الرابعة، وأوجد حلواًل تتعلق بالقطع املكافئ، وال خيفى
التحليلية خطوات واسعة أدَّت إىل التكامل  مهدت السبيل لعلماء الغرب ألن يتقدموا باهلندسة

البشري وعليه اعتمدت الكثري من االكتشافات  ع ما وصل إليه العقلوالتفاضل وهو أرو 
 .واالخرتاعات

بق  اطلع )مسث ودي فو وسارطون( وغريهم على حبوث البوزجاين يف املثلثات، فأقروا بالسَّ
بأنه أول من وضع النسبة املثلثية "ظل"، وهو أول من استعملها يف حلول  والفضل، واعرتفوا

 وهذا عمل مهم جدًا ال يدرك أمهيته إال املختصون بالرياضيات، وهلذا أصبحالرياضية،  املسائل
األركان اليت  البوزجاين من اخلالدين ألنه بوضعه "ظل" يف عداد النسب املثلثية يكون قد وضع أحد

ووضع اجلداول  قام عليها علم املثلثات، خاصة وأنه هو الذي أدخل القاطع والقاطع متام،
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بدقتها، حىت أن جيب  وجد طريقة جديدة حلساب جداول اجليب اليت امتازتللمماس، وهو من أ
 درجة كان صحيحاً إىل مثانية أرقام عشرية. 31الزاوية 

 البوزجاني وفن الرسم:
نواح أخرى كان هلا األثر األكرب يف فن الرسم من خالل كتابه: "كتاب  وتظهر عبقرية البوزجاين يف

  Construction Geometriques نيا"، ترمجه الغربيون حتت اسموالربكار والكو  يف عمل املسطرة
 بالكونيا املثلث القائم الزاوية. ويعين

واستعمال اآلالت الالزمة لذلك، مما حيتاجه  وهبذا الكتاب طرق خاصة ومبتكرة لكيفية الرسم
ول الكرة إلنشاء األجسام املنتظمة كثرية السطوح ح الصانع من أعمال اهلندسة، وفيه أيضًا طرق

واحدة، وجيمع كبار العلماء يف الغرب على أن هذه الطرق قد  مستعماًل طرقًا خمتلفة حلل عملية
 هامة إىل األمام ... دفعت بأصول الرسم خطوات

يدعون حمتويات كتبه ألنفسهم، فمثاًل ادَّعى  وألن أحباث البوزجاين قد سحرت الغربيني فراحوا
 املوضوعات لنفسه وأدخلها يف كتابه "املثلثات".و  )رجييومونتانوس( بعض النظريات

 محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني الخوارزمي
 م[1144 - ه441] ت: 

كان البريوين عاملًا يف الرياضيات، والطبيعيات، والفلك، والطب ، باإلضافة إىل كونه مؤرخاً ولغوياً 
املعرفة يف عصره، فإن اهتمامه كان وأديباً.وعلى الرغم من اطالعه الواسع على خمتلف جماالت 

مركزًا أكثر على الرياضيات والفلك. ويعّده أعالم املستشرقني من العباقرة املسلمني العامليني 
 الواسعي االطالع.

 :أهم منجزات وإسهامات البيروني في الرياضيات والفيزياء
د بدقة خطوط ا  لطول وخطوط العرض، أ/ يعرتف للبريوين بإسهام يف خمتلف العلوم، فقد حدَّ

وناقش مسألة ما إذا كانت األرض تدور حول حمورها أم ال، وحبث يف الوزن النوعي، وقدر بدقة  
نوعًا من األحجار الكرمية واملعادن، وتوصل إىل أن سرعة الضوء أكرب من سرعة  08كثافة 

 بدأ هيدروستاتيكي. الصوت، كما شرح كيفية عمل الينابيع الطبيعية واآلبار االرتوازية بناء على م
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ب/ وكان البريوين أملع علماء زمانه يف الرياضيات كما يعرتف بذلك "مسث" يف اجلزء األول من    
كتابه "تاريخ الرياضيات". وجبانب ذلك اشتغل بالفلك، وحبث يف هيئة العامل وأحكام النجوم، 

اسم " قاعدة البريوين" ؛ ووضع طريقة الستخراج مقدار حميط األرض تعرف عند العلماء الغربيني ب
ووصف ظواهر الشفق وكسوف الشمس، وغري ذلك من الظواهر الطبيعية جبانب إشارته لدوران 

 األرض حول حمورها.كما كان ملًما بعلم املثلثات، وهو من الذين حبثوا يف التقسيم الثالثي للزاوية.
ال عن حركة األرض حول بأنه أول من ق ج/ أّكد البريوين قبل كوبرنيكوس )الذي ينسب إليه

واضح وصريح: ليست الشمس هي سبب  نفسها وحول الشمس ( خبمسمائة عام، ويقول بشكل
تدور حول نفسها وتدور مع الكواكب والنجوم  تفاوت الليل والنهار بل إّن األرض ذاهتا هي اليت

  .حول الشمس
جاذبية األرض ملا عليها اجلاذبية مها:  د/ يف كتابه املسعودي يتحدث البريوين عن نوعني من

اجلاذبية القصوى تقع يف باطن األرض، لكنه مل  وحوهلا، وجاذبية السماء لألرض، وقال بأن
اجلاذبية، لكن ال خيفى على أحد بأن اكتشافاته مع ثابت بن  يستطع التوصل إىل قانون حيدد قوة

دت الطريق أمام نيوتن ألن حيدِّ  قرة واخلازين يف هذا  .د قانون قوة اجلاذبيةاجملال قد مهَّ
 الفلزات عند البيروني: 

أ/ قد أجاد البريوين يف وصف الفلزات واملركبات من حيث صفاهتا الطبيعية والكيميائية ، كما ذكر 
أماكن خاماهتا وطرق استخراجها من اخلام ، وحبث يف السبائك حبثا يدعو إىل اإلعجاب ، إضافة 

 تلف بعضها عما عليه احلال يف الوقت احلاضر. إىل حتضري بعض املركبات بطرائق ال خي
 ب/ ويأيت على تفنيد النظرية القائلة بتحويل املعادن البخسة إىل ذهب وفضة.  

 الوزن النوعي لألجسام: 
مببدأ  استخراج الوزن النوعي لكثري من األجسام الصلبة والسائلة مستعيناً  توصل البريوين إىل 

أقدم آلة استعملت  "اآللة املخروطية" أو "امليزان الطبيعي" وهيأرمخيدس، حيث ابتكر آلة مساها 
احلديثة، وتتلخص طريقته  لقياس الوزن النوعي وأعطت نتائج مذهلة تتناسب تقريبا مع األرقام

مثَّ وزنه ثانية يف املاء داخل اآللة املخروطية،  بوزن جسم املادة املراد تعيني وزهنا النوعي يف اهلواء أوال
اجلسم، فيصل إىل معرفة حجم اجلسم املوزون، ومن قسمة  ك يزن املاء الذي أزاحه ذلكوبعد ذل
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وقد ، املاء املزاح حصل البريوين على الوزن النوعي للجسم املوزون وزن اجلسم يف اهلواء على وزن
 :توصل إىل نتائج قريبة جداً من العلم احلديث، مثالً 

 
 
 

 العصر الحديث نتائج البيروني لمادةا
 09.26 09.26 - 09.15 الذهب

 03.59 03.74 – 03.59 الزئبق
 8.85 8.92 - 8.83 النحاس

 00.445 00.437 الرصاص
 

 :االختالف البسيط الذي نراه في النتائج يعود إلى عاملين
 .التقنيات احلديثة / تطور0
 اء املقطر.احلديث يستخدم امل / استخدم البريوين يف أحباثه املاء العادي بينما العلم2

 :من األحجار الكرمية ومثاالً على نتائجه عنّي البريوين الثقل النوعي لثمانية عشر نوعاً 

 العصر الحديث نتائج البيروني الحجر الكريم
 4.4 4.10 الياقوت األمحر

 2.775 2.86 الزمرد
 2.7 2.67 العقيق

 2.684 2.7 اللؤلؤ

 ه[232عد ب] ت:  الخوارزمي بن موسى محمد
 الفلك يف بغداد حيث ذاع امسه، وانتشر صيته بعدما برز يف له من خوارزم، عاصر املأمون، أقامأص

 والرياضيات. يلقب األستاذ، صاحب أول كتاب يف احلساب ترمجه األوبيون.
 .علمي من عاجل اجلرب بأسلوب منطقي/ أول من فصل بني علمي احلساب واجلرب. وأول 0
 / أول من استخدم األرقام والصفر.2
 / أول من استخدم مصطلح العدد األصم.3

http://www.alnoor.info/Scientists/falak.asp
http://www.alnoor.info/Scientists/falak.asp
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 أبوبكر الرازي محمد بن زكريا
 م[225ه، 313] ت: 

 األطباء( )شيخ
املناسب لكل داء.  والكيمياء، وكان جيمع بينهما لدى وضع الدواء الطب واشتهر الرازي بعلوم

يف كتاب الفهرست: كان الرازي أوحد  القرون الوسطى، فقد جاء أطباء ؤرخون من أعظمويعتربه امل
 .الطب القدماء، سيما دهره، وفريد عصره، وقد مجع املعرفة بعلوم

 إسهامات الرازي في علم الكيمياء: 
علميًا سليماً، فأجرى التجارب واستخدم الرصد والتتبع، مما أعطى  أ/ وقد سلك يف أحباثه مسلكاً 

قيمة خاصة، حىت إن بعض علماء الغرب اليوم يعتربون الرازي مؤسس الكيمياء  جتاربه الكيميائية
 واستخدم األجهزة وصنعها.، الطب وقد طبق معلوماته الكيميائية يف حقل احلديثة.

الكيمياء، بصورة جلية، عند قسم املواد املعروفة يف عصره إىل أربعة  ب/ ويظهر فضل الرازي يف
إىل  املعدنية، املواد النباتية، املواد احليوانية، املواد املشتقة. كما قسم املعدنيات أقسام هي: املواد

التحضري  ض. وما زالت الطرق اليت اتبعها يفأنواع، حبسب طبائعها وصفاهتا، وحّضر بعض احلوام
 مستخدمة حىت اليوم. 

 الزاج( أو )الزاج األخضر(. ج/ وهو أول من ذكر حامض الكربيتيك الذي أطلق على اسم )زيت
 إسهامات الرازي في الطب:

 أ/ عملية فتح الحنجرة )القصبة الهوائية(:
الرئة ليدخل الن ََّفس منه، وميكن  حلق قصبة يقول الرازي: )) العالج أن تشق األغشية الواصلة بني

من الن ََّفس أن خياط ويرجع إىل حاله،  بعد أن يتخلص اإلنسان وتسكن تلك األسباب املانعة
ويشق أسفل من احلنجرة مث ميد خبيطني إىل فوق  ووجه عالجه أن ميد الرأس إىل اخللف وميد اجللد

وكان الن ََّفس فَ ْلُيَخْط وميسك قليالً واجعل عليه الورم،  فإذا سكن… وأسفل حىت تظهر قصبة الرئة
 دروزًا أصغر ((.

 
 

http://www.alnoor.info/Scientists/teb.asp
http://www.alnoor.info/Scientists/teb.asp
http://www.alnoor.info/Scientists/teb.asp
http://www.alnoor.info/Scientists/teb.asp
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 ب/ الجراحة كانت كالشر الذي البد منه:
للجراحة إال إذا كانت هي احلل األخري، فكذلك كان يفعل اجلراحون العرب؛ من  ال يلجأ    

ئ باألدوية اليت تعاجل )حمنة الطبيب(: "مىت رأيت الطبيب يرب  ذلك ما جنده يف قول الرازي يف كتابه
اجلراحية مثل اخلراجات والدبيالت واللوزتني، واخلنازير واللهاة الغليظة  بعالج احلديد والعملية

 فمىت أجاد الطبيب يف مجيع هذه وال حيتاج يف شيء منها إىل البط والقطع إال… والُغدد والسلع
 ل: آخر الدواء الكي.أن تدعو لذلك ضرورة شديدة فامحد معرفته"، ومن مث سار املث

 ج/ الطب النفسي: 
يتوصل إىل األصول النفسية  أشار الرازي إىل أمهية العامل النفسي يف العالج، وكان أول طبيب 

النقرس. وقرر أنه مرض جسدي يف ظاهره  اللتهاب املفاصل الروماتيزمي. وقد فرق بينه وبني مرض
ن تظهر عليهم هذه األعراض من أولئك الذين النفسية، وأن أكثر م إال أنه ناشئ عن االضطرابات

 وبرتاكمه يتعرضون هلزات نفسية كبرية.  يكظمون الغيط؛
عن أسباب نفسية؛ فقد "يكون لسوء اهلضم  بل إن الرازي رأى أن بعض أنواع سوء اهلضم تنشأ

اج اهلواء واالستحمام ونقصان الشرب، وكثرة إخر  أسباب خبالف رداءة الكبد والطحال، منها حال
الدم واجلماع واهلموم النفسانية. وينبغي للطبيب أن يوهم املريض بالصحة ويُرّجيه هبا، وإن كان 

 اجلسم تابع ألخالق النفس". غري واثق بذلك. فمزاج
 د/ التشريح: 

تسأله عن التشريح ومنافع األعضاء، وهل عنده  يقول الرازي يف كتابه حمنة الطبيب: )) فأول ما
كتب القدماء، فإن مل يكن عنده ذلك، فليس بك  فهم ودراية يف معرفة علم بالقياس وحسن

 عاملا هبذه األشياء؛ فأكمل امتحانه حينئذ يف املرضى((. حاجة إىل امتحانه يف املرضى. وإن كان
 هـ/ األمراض وتشخيصها:

األمراض من مثل "جس  / يورد الرازي يف كتاب احلاوي مناذج مما ينبغي اعتماده يف تشخيص0
 والعينني، والتنفس، واألظافر". النبض، ومراقبة درجة احلرارة، والرَّعشة، واحتقان الوجه،

مداواهتما، وفّرق بني األمل الذي يسببه  / ويصف الرازي مرض ذات اجلنب وذات الرئة وكيفية2
 اللوزتني. القولنج والذي تسببه الكلى، وعاجل التهاب
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مبثابة سجل دقيق  صبة بوضوح، ويعترب كتابه احلاوي/ يُعد الرازي أول من وصف اجلدري واحل3
  ملالحظاته على مرضاه وسري املرض لديهم.

 العباس بن فرناس
 م [447هـ ـ 274] ت: 

 هو أبو القاسم العباس بن فرناس بن ورداس التاكريت األندلسي القرطيب:
 /  كان أول من صنع امليقاتة ملعرفة األوقات.0
الت اهلندسية مثل املنقالة )آلة حلساب الزمن( )منوذج باملسجد الكبري / كما اشتهر بصناعة اآل2

 مبدينة طنجة( واشتهر بصناعة اآلالت العلمية الدقيقة.
/ اخرتع آلة صنعها بنفسه ألول مرة تشبه اإلسطرالب يف رصدها للشمس والقمر والنجوم 3

 اليت عرفت بذات احللق.والكواكب وأفالكها ومداراهتا ترصد حركاهتا ومطالعها ومنازهلا و 
/ أنه املخرتع األول للقبة السماوية؛ حيث كان الناس يقصدون منزله ال لطلب الطب فحسب، 4

بل ملشاهدة ما اختذه ابن فرناس من رسم مجيل بديع يف منزله، فقد مثل هيئة السماء بنجومها 
 وغيومها وبروقها ورعودها والشمس والقمر والكواكب ومداراهتا.

الشعراء املعاصرون له هذه اللوحة العجيبة، مؤكدين أنه جعل يف أعالها جنومًا وغيوماً وقد وصف 
 تبدوا كأهنا حقيقة، فعدوا ذلك من عجائب الصنعة وبديع االبتكارات.

/ أمجع املؤرخون أن ابن فرناس كان أول من استنبط يف األندلس صناعة الزجاج من احلجارة 5
 ا رأى الناس أن املادة أصبحت يف متناول الغين والفقري. والرمل فانتشرت صناعة الزجاج مل

/ أول من اخرتق اجلو من البشر، وأول من فكر يف الطريان، واعتربه املنصفون أول رائد للفضاء 6
وأول خمرتع للطريان، فقد كسا نفسه الريش، ومد له جناحني طار هبما يف اجلو مسافة بعيدة مث 

عمل له ذنَبا، وقد وصف شعراء عصره هذا الطريان وأسهبوا يف سقط فتأذى يف ظهره ألنه مل ي
 الثناء عليه. 

قال الزركلي قد كتب أمحد تيمور باشا حبثاً قال فيه ال يغض من اخرتاع ابن فرناس الطريان تقصريه 
 يف الشأن البعيد فذلك شأن كل مشروع يف بدايته.
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 تجاهل الغرب لعبقرية ابن فرناس:  
م وأخاه 0877ب املوسوعات إذا تعرضوا لتاريخ الطريان ينصفون أرفيل رايت من املؤسف أن كتا

م يف موسوعاهتم، لكنهم ينسون أو يتناسون منزلة املخرتع عباس بن 0902م   0867يلبور 
 فرناس اليت احتلها يف التاريخ. 

 م[415هـ، 211]ت   جابر ابن حيان
 "شيخ علماء الكيمياء المسلمين"

 ء:ابن حيان في علوم الكيميا قائمة لبعض منجزات
 . (NaOH)/أكتشف "الصودا الكاوية" أو القطرون 0
 أول من استحضر ماء الذهب. /2
الفضة باحلّل بواسطة األمحاض. وهي الطريقة السائدة  أول من أدخل طريقة فصل الذهب عن   

ىل جانب محض إىل يومنا هذا. إذ أن ماء الذهب أو املاء امللكي هو عبارة عن محض النرتيك إ
 اهليدروكلوريك، إذ يستحيل على أي من احلمضني منفرداً حل لذهب. 

 ".HNO3أكتشف محض النرتيك " / أول من4
 ".HClأول من أكتشف محض اهليدروكلوريك "/ 5
 والزئبق(. / أضاف جوهرين إىل عناصر اليونان األربعة ومها ) الكربيت6 

 قام بتسميته بزيت الزاج." و H2SO4الكربيتيك " / أول من أكتشف محض7
/ أول من عرف أنه عند خلط حملول الطعام مع حملول نرتات الفضة ينتج راسب أبيض ، وهذا 8

 الراسب هو كلوريد الفضة. 
 / أول من استعمل املوازين احلساسة، واألوزان املتناهية يف الدقة يف جتاربه العلمية. 9

 واالنصهار والتبلور والتقطري.والتصفية  أدخل حتسينات على طرق التبخري/ 01
 arsenious) الكيميائية كسلفيد الزئبق وأكسيد األرسني / استطاع إعداد الكثري من املواد00

oxide.)  
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/ لقد بلور جابر بن حيان نظرية أن االحتاد الكيميائي باتصال ذرات العناصر املتفاعلة مع 02
 ا يتحدا يكونان مادة جديدة. بعضها البعض وأخذ على كمثل الزئبق والكربيت عندم

علمًا أن هاتني املادتني مل تفقدا ماهيتهما، بل أهنما جتزئا إىل دقائق صغرية و امتزجت هذه 
 األجزاء صغرية ببعضها البعض وتكونت املادة الناجتة متجانسة الرتكيب . 

بأكثر من م( 0844 -م0766وبذلك يكون جابر بن حيان سابقًا )دالتون( العامل اإلجنليزي ) 
 ألف سنة.

/ وال حظ أيضًا أن النحاس يكسب اللهب لونًا أخضراً، واللهب يكسب النحاس اللون 03
 األزرق ، وشرح بالتفصيل كيفية حتضري الزرنيخ ، واألنتيمون ، وتنقية املعادن وصبغ األقمشة.

 حرتاق. / واكتشف أن الشب يساعد على تثبيت األلوان، كما أنه صنع ورقاً غري قابل لال04
 / وحضر أيضاً نوعاً من الطالء يقي الثياب من البلل، وآخر مينع احلديد من الصدأ.05
أول طريقة للتقطري يف العامل. فقد اخرتع جهاز تقطري، يستخدم فيه جهازا  جنح يف وضع/ 06

 من "األمبيق" باللغة "Alembic" طويل، ال يزال يعرف حىت اليوم يف الغرب باسم زجاجيا له قمع
 املنجنيز. وقد متكن جابر بن حيان من حتسني نوعية زجاج هذه األداة مبزجه بثاين أكسيد العربية.

 ابن خلدون
 م[1441-ه414]ت: 

عبد الرحمن بن محمد الحضرمي اإلشبيلي، مؤسس علم "معاشرة أبناء الجنس" أو 
 "العمران البشري" أو "االجتماع اإلنساني"

وأرسى قواعده. وسبق علماء االجتماع بقرون: سبق / أول من تكلم بعلم االجتماع 0
)غربييل تارد( بالقول باحملاكاة والتقليد، وكان ابن خلدون أعمق، وأدق؛ ألنه أعطى رأيا متميزا، 
وعد التقليد ظاهرة ضعف، ال داللة قوة، وسبق دوركهامي بالقول بالقسر االجتماعي، وقا: إن 

جتماعية نفسها على األفراد. وامتاز عن )فيكو( يف جمرى اإلنسان ابن جمتمعه، تفرض الظاهرة اال
تاريخ األمم وتطوراهتا بأنه كان موضوعيا، والسبه جلي بينه وبني ميكيافيلي يف دراسة السلطة 
واحلكومات واإلمارات، واألساليب اليت جيب اتباعها يف احلكم، ووجه الشبه بينه وبني جان جاك 
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ديد حبياة التقشف، وبينه وبني نيتشه يف نظرية)احلق للقوة(، روسو واضحة، من حيث اإلميان الش
 وسبق )كارل ماركس( يف )نظرية فضل القيمة(.

/ أول من تكلم بفلسفة التاريخ. واملؤلفات اليت ألفت يف فلسفة التاريخ وجدت بعد 2
لوك ظهور مقدمة ابن خلدون، منها )األمري( مليكيافيلي اإليطايل، و)احلكومة املدنية( جلون 

اإلجنليزي، و) العامل اجلديد( جلان باتيستافيكو اإليطايل، و)طبائع األمم وفلسفة التاريخ( لفولتري 
 الفرنسي، و)آراء فلسفية يف تاريخ البشرية( هلردر األملاين ... وكلهم اقتبسوا من ابن خلدون.

 / أول من كتب يف النقد التارخيي.3
 / أول من قال بنظرية العمل والقيمة.4
/ أول من كتب مقدمة كانت أهم من الكتاب نفسه. وكل ذلك يف)املقدمة( اليت كتبها 5

ملؤلفه التارخيي، كتاب )العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من 
 ذوي السلطان األكرب(.

 (بنو موسى بن شاكر)
شاكر.. عاشوا يف القرن الثالث  وهم ثالثة إخوة: حممد وأمحد واحلسن أبناء موسى بن

 اهلجري )التاسع امليالدي(.
لوا منذ ذلك العهد البعيد منوذًجا إسالميًّا سابًقا لفريق البحث العلمي، وما ميكن أن  شكَّ
يتولَّد من ابتكارات وإجنازات بتجميع جهود العلماء وتضافرها.. هذا التجميع والتضافر الذي 

ل اليوم سبًبا واضًحا من  أسباب سبق احلضارة الغربية احلديثة. يشكِّ
من أعالم املسلمني يف اهلندسة امليكانيكية، الذين برزوا يف جماالت أخرى كالفلك وغريه من العلوم 

 التطبيقية والتقنية.
 من أهم إنجازاتهم في مجال الحيل النافعة: 

مائة تركيب  / كتاهبم القيم املعروف باسم: "حيل بين موسى". وحيتوي هذا الكتاب على0
ميكانيكي، مع شروح تفصيلية، ورسوم توضيحية لطرائق الرتكيب والتشغيل، وكان استخدام بين 
موسى للصمامات اليت تعمل تلقائًيا، ولألنظمة اليت تعمل بعد زمن معني، وغري ذلك من مبادئ 

 وأفكار التحكم اآليل، من أهم اإلجنازات يف تاريخ العلم والتقنية بشكل عام. 
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ومن أمثلة الرتكيبات اليت توصَّل إليها بنو موسى: عمل سراج ال ينطفئ إذا ُوضع يف / 2
الريح العاصف! وعمل سراج خُيرج الفتيلة لنفسه، ويصبُّ الزيت لنفسه، وكل من يراه يظن أن النار 

 ال تأكل من الزيت وال من الفتيلة شيًئا ألبتَّة!! 
ر منها املاء مدة من الزمان كهيئة الرتس، ومدة / ومن إجنازاهتم أيًضا تنفيذ نافورة يفو 3

 متماثلة كهيئة القناة... وتظل هكذا ترتاوح بني الطريقتني!! 
/ كما استحدثوا كذلك آالت خلدمة الزراعة والفالحة، مثل املعالف اخلاصة حليوانات 4

والشراب.. ذات أحجام معينة لتتمكن من أن تصيب مأكلها ومشرهبا؛ فال ينازعها غريها الطعام 
وقاموا أيضا بعمل خزانات للحمامات، وآالت لتعيني كثافة السوائل، وآالت تُ ثَبَُّت يف احلقول 

 لكيال تضيع كميات املاء هدرا، وميكن بواسطتها السيطرة على عملية ري املزروعات.
 أبو جعفر علي بن خلف المرادي

 م[1151-ه441]
بعنوان "األسرار يف نتائج األفكار".. وقد اكُتِشَفت  / وألَّف كتابًا قيًِّما يف احليل النافعة0

م( يف مكتبة )لورنيني( بفرنسا.. وحيوي الكتاب أجزاًء 0975خمطوطة هذا الكتاب حديثًا )عام 
هامة حول الطواحني واملكابس املائية، كما يشرح أكثر من ثالثني نوًعا من اآلالت امليكانيكية، 

 ويصف ساعًة مشسيًة متطورًة جًدا.
/ ومن أمثلة التقنيات املتقدمة اليت صوَّرها كتاب املرادي: )حامل املصحف( املوجود يف 2

ها األيدي،  جامع قرطبة، والذي يُتيح تناوَل ُنسخة نادرة من القرآن الكرمي، وقراءهتا دون أن متسَّ
 وينفتح احلامل بطريقة آلية ليخرج منه املصحف..

رادي شرًحا وافًيا لتقنية أخرى متقدمة يف قصر / وىف موضع آخر من الكتاب يُقدم امل3
جبل طارق، يتم فيها حتريك ُجدران مقصورة اخلليفة آليًّا عن طريق جتهيز قاعة حمركات إىل 

  جانبها!!
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 (الجزري)
 بديع الزمان أبو العز بن إسماعيل الجزري

 م[ [1215ه، 112] ت: بعد 
: وقد تُرجم هذا الكتاب إىل اإلجنليزية عام / له كتاب "احليل اجلامع بني العلم والعمل"0

، ووصفه مؤرخ العلم املعاصر  )جورج سارتون( بأنه أكثر الكتب من نوعه وضوًحا، وميكن 0974
 اعتباره الذروة يف هذا النوع من اإلجنازات التقنية للمسلمني.. 

فيها نقل احلركة وقد تضمن هذا الكتاب ابتكارات وتصميمات متنوعة لساعات وروافع آلية، يتم 
اخلطية إىل حركة دائرية بواسطة نظام يعتمد على الرتوس املسننة، وهو األساس الذي تقوم عليه 
مجيع احملركات العصرية.. كما يضم الكتاب عدة أقسام: أطوهلا قسم الساعات املائية.. إىل جانب 

 قسم آخر يعاجل موضوع آالت رفع املاء.
صف لتصميم مضخة يعتربها املؤرخون اجَلدَّ األقرب لآللة أما قسم آالت رفع املاء ففيه و 

 البخارية....
أنه أول من اخرتع )اإلنسان اآليل املتحرك للخدمة  / ومن عجيب ما يُنسب للجزري:2

يف املنزل!!(.. حيث طلب منه أحد اخللفاء أن يصنع له آلة تُغنيه عن اخلدم كلما رغب يف 
يئة ُغالم ُمنتصب القامة، ويف إحدى يديه إبريق ماء، ويف الوضوء للصالة، فصنع له آلة على ه

ُر الطائر، مث يتقدم  اليد األخرى منشفة، وعلى عمامته يقف طائر.. فإذا حان وقت الصالة ُيَصفِّ
م له  اخلادم حنو سيده، ويصب املاء من اإلبريق مبقدار معني، فإذا انتهى اخلليفة من وضوئه يقدِّ

  إىل مكانه، والعصفور يغرد!!الغالم املنشفة مث يعود 
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 علي بن عيسى الكحال
 م[1132-هـ431]ت: 

فقد اشتهر إىل جانب حذقه مهنة الكحالة بكتابه املعروف تذكرة الكحالني، ومارس مهنته 
 يف بغداد. 

العصور الوسطى، وترمجوا كتابه إىل الالتينية  ويعتربه املستشرقون أكرب طبيب للعيون أجنبته
  العربية. مرتني وإىل

أصيبعة يف )طبقات األطباء( أن كتاب )تذكرة الكحالني( حيتوي على ثالث  وبنّي ابن أيب
 مقاالت: 

املقالة األوىل: يف حد العني وتشرحيها، وطبقاهتا، ورطوباهتا، وأعصاهبا، وعضالهتا، ومن 
 ها ومنفعتها.أين نبات كل طبقة منها، ومن أين يأيت غذاؤها، وإىل أين انتهاؤها، وأين موضع

 املقالة الثانية: يف أمراض العني الظاهرة للحس، وأسباهبا وعالماهتا وعالجاهتا.
 املقالة الثالثة: يف أمراضها اخلفية عن احلس وعالماهتا وعالجاهتا ونسخ أدويتها.

 كتابًا.   32ألفه من كتب يف طب العيون فيبلغ  أما جمموع ما
 مرًضا.  031تذكرة الكحالني وحده  يف وبلغ جمموع ما وصفه من أمراض العيون
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 :((70))سابعة احملاضرة ال
 

 

 معامل احلضارة اإلسالمية يف عهد النبوة
 ] اجلزء األول [

 

 .أهداف احملاضرة السابعة 
 أهم مراجع احملاضرة السابعة. 
 .تعريف املعامل 
 .تعريف عهد النبوة 
 اط الدين بالسياسة.من معامل احلضارة اإلسالمية يف عهد النبوة: ارتب 

 دولة النيب صلى اهلل عليه وسلم أصل احلضارة واملدنية. -
 من فوائد معرفة معامل احلضارة اإلسالمية يف عهد النبوة. -
األعمال، من معامل احلضارة واملدنية يف عصر النيب صلى اهلل عليه وسلم ) -

يف كل وأنواع الصناعات، وصور اإلدارة، وترتيب الدولة  والوظائف، واملهن،
واالقتصادية،  والقضائية، والسياسية، والصناعية، جمال من جماالهتا الدينية،

 والطبية...(.
 أسس بناء الدولة اإلسالمية األوىل يف املدينة النبوية. -

              بناء املسجد. -أ     
 املؤاخاة بني املسلمني. -ب          
 قدوة.الرسول صلى اهلل عليه وسلم ال -ج           

 معلم حضاري: التسمية ب )املدينة( بدل )يثرب(. -د           
 البناء احلضاري بدأ يف مكة قبل املدينة. -هـ          
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 أهداف المحاضرة السابعة:
 .أن حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه رضي اهلل عنهم كانت بدوية / إبطال شبهة0
 وبيان أنواعها. / تعريف معامل احلضارة اإلسالمية،2
 / تعريف عهد النبوة.3
 / فوائد معرفة معامل احلضارة اإلسالمية يف عهد النبوة.4
 / بيان ارتباط الدين بالسياسة وعدم انفصاهلما يف احلضارة اإلسالمية.5
 / تأكيد أن دولة النيب صلى اهلل عليه وسلم أصل احلضارة واملدنية.6
دنية واألنشطة العمرانية واألوجه احلضارية للدولة النبوية يف بيان ألبرز الوظائف واألعمال امل/ 7

 .اجملاالت املختلفة
 أسس بناء الدولة اإلسالمية األوىل يف املدينة النبوية./ 8
 / صحيفة املدينة النبوية أول دستور مكتوب يف التاريخ.9

 أهم مراجع المحاضرة السابعة:
. 2ضارات السابقة. شوقي أبو خليل ط/احلضارة العربية اإلسالمية وموجز عن احل/ 0

 م. دار الفكر بدمشق.0996ه/0407
احلضارة العربية اإلسالمية دراسة يف تاريخ النظم. رحيم كاظم اهلامشي. عواطف حممد العريب / 2

 املكتبة اجلامعية غريان ليبيا. ط/بدون. تاريخ/ بدون. -شنقارو. الدار املصرية اللبنانية القاهرة
م. دار 0999-ه0409. 2تاريخ احلضارة اإلسالمية. حسان حالق.ط/ دراسات يف/ 3

 النهضة العربية للطباعة والنشر. بريوت.
، احملقق: عبد اهلل اخلالدي، 2ط/ .ه[0382]الرتاتيب اإلدارية، حممد عبد احلي الكتاين/ 4

 .بريوت –الناشر: دار األرقم 
 ]عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف  أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن/ الفروق، 5

 .الناشر: عامل الكتب، بدون، تاريخ/ بدون[.ط/ ه 684
-ه0418. 2حتقيق:خليل شحادة ط ه[.818املقدمة. ضمن تاريخ ابن خلدون]/ 6

 م. الناشر: دار الفكر، بريوت.0988
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ه. ضمن سلسلة 0426. 0انظر: وثيقة املدينة )املضمون والداللة(، أمحد قائد الشعييب. ط// 7
 ه. فقد خلصت منه هذا املطلب.0422، ذو القعدة 001كتاب األمة، العدد:

. 0. ط/السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية ) دراسة حتليلية (، مهدي رزق اهلل أمحد/ 8
 الرياض. -م. مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية0992-ه0402

 الكتاين احلي عبد حممد اإلمام فكر يف قراءة.) النبوية الدولة يف ةواملدني احلضارة معامل من/ 9
 زايد. جامعة حممد أمحد (. "اإلدارية بالرتاتيب املسمى" النبوية احلكومة نظام كتابه خالل من

 دراسات. ضمن: م      -ه      .اإلسالمية والثقافة الدعوة قسم– الشريعة كلية -قطر
 (.0) اإلسالمية النظم تأصيل يف

 

 تمهيد:
أن حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه يهم الكثري من املسلمني فضال عن غريهم 

رضي اهلل عنهم كانت بدوية، ويف اعتقاد هؤالء وجود ارتباط بني البداوة وعدم التحضر وأن 
 املتحضر من سكن احلاضرة.

الراشدة منظومة حضارية  بينما جند عند استقراء اجلانب احلضاري يف عصر النبوة واخلالفة
متكاملة، إْن يف اجلانب املعنوي املتمثل يف الثقافة، وإن يف اجلانب املادي املتمثل يف املدنية بنوعيها 

 العام واخلاص. 
وإذا اعترب أحد أن هذه دعوى عارية من الدليل والربهان؛ فال جند غضاضة من أن نعرض 

هد على تلك احلضارة األصلية للحضارة اإلسالمية هذه املعامل الدالة على ما قررناه، وهي شوا
مهما تطاولت هبا العصور وترامت هبا البقاع تبقى هي القاعدة اليت نبين عليها حضارتنا اإلسالمية 

 تأكيدا أو تأسيسا، قيامة وهنضة.
و  وهذا كالوقائع والنوازل اليت تتجدد بتجدد الزمان واملكان واألوضاع فإن األصل الذي ترد إليه ه

كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم، وما اجلوانب احلضارية يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة 
 إال تطبيق عملي ملا يدل عليه القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة.
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 تعريف المعالم في اللغة.
 )العالمة( األعلومة، وما ينصب يف الطريق فيهتدى به، والفصل بني األْرضني.

 )العالمة( ما يستدل به على الطريق من أثر.
 23املعلم: العالمة، ومن كل شيء مظنته، مجعه: معامل، ويقال خفيت معامل الطريق.

ويف مذكرتنا هذه؛ املعامل هي: عالمات تدل على وجود مظاهر التحضر، واملدنية يف دولة النيب 
 صلى اهلل عليه وسلم .

 ويمكن اعتبار المعالم نوعين:
 وهي يف احلضارة اإلسالمية املعامل املدنية.مادية:  معالم

 وهي يف احلضارة اإلسالمية املعامل الثقافية.معالم معنوية: 
 تعريف عهد النبوة.

عهد النبوة: الفرتة اليت عاشها النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو نيب مرسل، وتسمى فرتة الوحي أيضا 
سنة، منها ثالث عشرة سنة يف مكة املكرمة، وعشر لنزول الوحي فيها، وقد دامت ثالثا وعشرين 

 سنوات يف املدينة النبوية.
 من معالم الحضارة اإلسالمية في عهد النبوة: ارتباط الدين بالسياسة.

تأثرت كثري من العقول املسلمة سلبا بتلك األفكار)الفصل التام بني الدين واحلياة( وظن الكثري أن 
وال بقضايا احلكم فضال عن قضايا االقتصاد واالجتماع واملدنية،  اإلسالم ال عالقة له بالسياسة

وقصروا اإلسالم على عدة مظاهر وطقوس وشعائر وبعض الشرائع يف جمال األسرة واألحوال 
 الشخصية.

ال يعرف ذلك الفصام النكد بني الدين واحلياة وال بني الدين  -نظريا وعمليا -إن اإلسالم 
اين قائال: ))إن الذين اعتنوا بتدوين املدنية العربية والرتاتيب اإلدارية والسياسة، يؤكد ذلك الكت

الدولة األموية واخلالفة العباسية  خللفاء اململكة اإلسالمية وذكروا ما كان ألمراء اإلسالم على عهد
من الرتب والوظائف والعماالت والعمال أمهلوا ما كان من ذلك على عهد رسول اهلل صلى اهلل 

سلم، مع أنه عليه السالم حيث كان يشغل منصب النبوة الديين على قاعدٍة مجع دينه عليه و 
                                                           

 .2/624املعجم الوسيط. املؤلف: جممع اللغة العربية بالقاهرة. الناشر: دار الدعوة.  (23)
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القومي بني سياسة الدين والدنيا مجعا مزج بني السلطتني حبيث كادا أن يدخال حتت مسمى واحد 
  24وهو الدين ((.

 قال اإلمام أبو العباس القرايف: 
مام األعظم، والقاضي األحكم، واملفيت األعلم، )) اعلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو اإل

فهو صلى اهلل عليه وسلم إمام األئمة، وقاضي القضاة ،وعامل العلماء، فجميع  املناصب الدينية 
فوضها اهلل إليه يف رسالته، وهو أعظم من كل من توىل منصبا منها يف ذلك املنصب إىل يوم 

 25القيامة ((.
 أولو األمر على قيادة الناس، والقيام مبا يصلحهم يف واإلمامة منصب سياسي، يقوم به

 الدنيا ويسعدهم يف اآلخرة، والنيب صلى اهلل عليه وسلم توىل منصب اإلمامة العظمى
 الدينية والدنيوية ، وكانت دولته صلى اهلل عليه وسلم منوذجا تطبيقيا عمليا لذلك ،

 أمان كما قال الغزايل: )) الدينومن هنا فال فصل بني اإلسالم وبني السياسة، فهما تو 
 والسلطان توأمان، الدين أصل والسلطان حارس؛ فما ال أصل له فمهدوم، وما ال حارس له

  فضائع ((.
 دولة النبي صلى اهلل عليه وسلم أصل الحضارة والمدنية.

إن الدولة األوىل تأسست فيها معامل احلضارة واملدنية، ومن تصور غري ذلك فهو جاهل 
ة اإلسالم وحقائقه التشريعية الشاملة، ومل يدقق كثري من املؤرخني يف جانب املدنية واحلضارة بطبيع

يف الدولة النبوية فأمهلوه، وكانت عنايتهم مبا ظهر من ذلك يف األزمان التالية هلا ويف هذا ظلم 
 للحقيقة التارخيية والشرعية معا...

ن يدرك الصورة احلقيقية لدولة النيب صلى وإمهال هذا اجلانب يف التاريخ اإلسالمي جعل م
اهلل عليه وسلم وما اشتملت عليه من أسس احلضارة والعمران يتعجب تعجبا شديدا، ورمبا أنكر 

 أحيانا والسبب يف ذلك أنه مل يقرأ يف تراث اإلسالم شيئا يعول عليه.

                                                           

 .0/00الرتاتيب اإلدارية، حممد عبد احلي الكتاين.  (24)
الفروق، يف الفرق السادس والثالثني بني قاعدة تصرفه صلى اهلل عليه وسلم بالقضاء وبني قاعدة تصرفه بالفتوى وهي ( 25)

 اعدة تصرفه باإلمامة.التبليغ وبني ق
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باسي إال امتدادا مل تكن الصورة احلضارية اليت نعم هبا املسلمون يف العهد األموي أو الع
لتلك األصول اليت وضعها النيب صلى اهلل عليه وسلم لدولته األوىل، وليست كما صوره البعض من 

 .أهنا مأخوذة عن غري املسلمني من الفرس أو اليونان أو غريهم
إن حضارة ومدنية الدولة اإلسالمية يف تارخيها املمتد إمنا كانت إسالمية أصالة حيث 

ظل دولة اإلسالم األوىل، واإلسالم مع ذلك ال ينكر تالقح األمم ثقافيا نشأت جذورها يف 
 وحضاريا ومدنيا فيتأثر املسلمون بغريهم ويتأثر غريهم هبم.

 لقد كان اإلسالم واضع أسس التحضر واملدنية، فهم ذلك الصحابة الكرام رضي اهلل
الثقافية  سائر املرجعيات عنهم من خالل مرجعية ثقافية وفكرية إسالمية خالصة، انزوت معها

 األخرى.
يقول الكتاين : )) ومن عرف هنضة اإلسالم وتعاليم النيب عليه السالم وأمعن النظر يف تلك 
النهضة حتقق أن ليس هناك من أساليب التمدن ما مل يكن اإلسالم يف وقت ظهوره أصال له 

يم وأنواع اإلرشاد وما حوى القرآن وينبوعا، فمن تأمل ما بثه النيب صلى اهلل عليه وسلم من التعال
من آداب االجتماع وسن من طرق التعارف والتمازج وما أودع اهلل غضون كلماته اجلوهرية من 
أحكام الطبيعة وأسرار الوجود وفرائد الكائنات وما ضبط من احلقوق وسن من نظامات احلياة وما 

اد لألخذ األحسن فاألحسن وأحكمته تلته به السنة النبوية من هتذيب النفوس واألخالق واإلرش
من سنن االرتقاء واإلخاء البشري والتمتع بضروب احلرية علم أن التمدن اإلسالمي يف إبان ظهوره 
قامت معه تلك األعمال لتأثري تلك التعاليم على قلوب سامعيها يف ذلك احلني. نعم؛ ال ننكر أن 

يء وسار سريا تدرجييا إىل أن وصل إىل التمدن اإلسالمي جرى جمرى النشوء الطبيعي يف كل ش
 .أوجه يف السمو، فمن مل يتأمل ذلك ومل حيط

نظرا يف املوضوع مبا له وعليه؛ ال بد أن يغيب عن علمه ما بلغته اإلدارات والعماالت 
والصناعة والتجارة يف تلك العشر سنوات اليت قضاها صلى اهلل عليه وسلم يف املدينة املنورة بعد 

نبوية وأن الرتقي والعمران وصل فيها إىل إحداث ما يعرف من الوظائف اليوم يف إدارة اهلجرة ال
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الكتابة واحلساب والقضاء واحلرب والصحة وحنو ذلك خصوصا من كان غاية علمه عن ذلك 
 26الدور أن أهله كانوا ميشون حفاة وإذا أكلوا مسحوا أيديهم يف أقدامهم ((.

مني األوائل زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يكونوا وسبب هذه الشبهة وهي: أن املسل
أصحاب علم وال صناعة إمنا كان مستهم البداوة والسذاجة ... أهنا وردت عن ابن خلدون الذي 
ربط عهد النبوة بالبداوة ال باحلضر فقال: ))من الغريب الواقع أن محلة العلم يف امللة اإلسالمية 

لة علم، ال يف العلوم الشرعية وال يف العلوم العقلية، إال يف أكثرهم العجم، وليس يف العرب مح
القليل النادر. وإن كان منهم العريب يف نسبه، فهو أعجمي يف لغته ومرباه ومشيخته، مع أن امللة 
عربية، وصاحب شريعتها عريب. والسبب يف ذلك أن امللة يف أوهلا مل يكن فيها علم وال صناعة، 

والبداوة، وإمنا أحكام الشريعة اليت هي أوامر اهلل ونواهيه، كان الرجال  ملقتضى أحوال السذاجة
ينقلوهنا يف صدورهم، وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة، مبا تلقوه من صاحب الشرع 
وأصحابه. والقوم يومئذ عرب مل يعرفوا أمر التعليم والتآليف والتدوين، وال دفعوا إليه وال دعتهم 

   27إليه احلاجة ((.
 وهذا كالم مردود من وجوه:   
/ لعل كالمه ينصرف إىل البدو من األعراب، وال ينصرف إىل العرب الذين منهم من عاشوا يف 0

 احلواضر.
فيه إشارة إىل أن الصحابة   28/ قوله صلى اهلل عليه وسلم: )) من سكن البادية جفا ...((.2

 كين احلاضرة.كانوا يسكنون احلاضرة وأن هذا اخلطاب متوجه إىل سا 
/  ما ذكر العلماء من الصنائع واألنظمة وصور اإلدارة وأصناف احلرف وأشكال التحضر العديد 3

 والعديد ... يعطي صورة كلية وهيكلة عامة لشكل الدولة األوىل.
 
 

                                                           

 .03-0/02الرتاتيب اإلدارية. ( 26)
 440املقدمة. ابن خلدون. ص/ (27)
 . وغريه. عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما.3362رواه أمحد: (28)
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وبالتايل فال حجة للمعاصرين ممن مل يطلعوا على ذلك أن يتهموا املسلمني وباألحرى 
خلف مل ينشئ حضارة ومل يُِقم مدنية كانت أصل املدنيات اإلسالمية على اإلسالم بأنه دين مت

تطور مراحلها، ويف هذا دعوة لالطالع على تراث اإلسالم وخباصة يف صورته التطبيقية األوىل، 
 وهذا هو السبيل إلدراك احلقيقة بدال من الرجم بالغيب.

ع بالدقة وحسن الروية، جيد أن يقول الكتاين: ))ولكن من واصل ليله بنهاره، واطلع وطال
املدنية وأسباب الرقي احلقيقي، اليت وصل إليها العصر النبوي اإلسالمي يف عشر سنوات، من 
حيث العلم والكتابة والرتبية وقوة اجلامعة وعظيم االحتاد وتنشيط الناشئة، وما قدر عليه رجال 

املمالك، وما بثوا من حسن الدعوة  ذلك العهد الطاهر، وما أتوه من االعمال واستولوا عليه من
وبليغ احلكمة ومتمكن املوعظة، مل تبلغها أمة من األمم وال دولة من الدول يف مئات من السنني، 
بل مجيع ما وجد من ذلك إىل هذا احلني عند سائر األمم، كلها على مباين تلك األسس الضخمة 

الكبرية، وما بَثوه من العلوم وقاموا به من اإلسالمية انتشأ. فلوال تلك الصروح اهلائلة والعقول 
 األعمال املخلدة الذكر، ملا استطاعت املدنيات احملدثة أن تنهض ملا له هنضت وارتقت.

أحدق ببصرك وبصريتك إىل الدور الذي ُوجد فيه عليه السالم؛ جتد أن اخلراب والدمار 
لغرب. فدولة الروم هرمت مع والظلم كان أثبت يف كل جهة من جهات العامل، من الشرق إىل ا

الضعف الذي استوىل على ملوكها؛ مبجاوزهتم احلد يف الرتف، واالهنماك يف اللذات، والفنت 
الداخلية واخلارجية، واألمة الفارسية سقطت قوهتا بسبب حروهبا الطويلة مع الروم مع الفنت 

نبعت تلك الشعلة النورية  األهلية، والشعوب العربية يف احنطاط تام وجهل عام. بني هذا الوسط
النبوية، فأضاءت دفعة من أول وهلة على العامل، فأحدثت فيه حركة وهنضة بعد العهد مبثلها يف 
جهة من اجلهات، أما يف مجيع أطراف العامل مث التأمت تلك الشعلة واستفحلت وعرفت كيف 

وط فأولئك الذين كانوا تريب رجاال عظاما لنشر مباديها احلقة والقيام بالعامل من وهدة السق
أنفسهم قبل اإلسالم ال يعرفون من دنياهم إال البارحة وتربية املاشية والعيش على أخس بداوة قد 

 انقلبوا بعد اإلسالم إىل قواد حمنكني ودهاة ومحاء سياسيني وعمال أمناء إداريني، حىت قال القرايف:
 العلوم على اختالف أنواعها، من " أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كانوا حبارا يف

الشرعيات والعقليات واحلسابيات، والسياسيات والعلوم الباطنة والظاهرة، حىت يروى أن عليا 
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جلس عند ابن عباس يف الباء من )بسم اهلل(، من العشاء إىل أن طلع الفجر، مع أهنم مل يدرسوا 
داء، ومع ذلك كانوا على هذه احلالة حىت قال ورقة وال قرأوا كتابا، وال تفرغوا من اجلهاد وقتل األع

بعض األصوليني: لو مل يكن لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معجزة إال أصحابه لكفوه يف إثبات 
  30((.29نبوته"

 من فوائد معرفة معالم الحضارة اإلسالمية في عهد النبوة.
ي ضاع بسبب ضياع حضارهتا / أهنا باعث لألمة على اجلد يف اسرتجاع ما فاهتا من اخلري الذ0

 بالبعد عن منهج اإلسالم يف تشييدها.
/ أن استحضار تلك الصورة النبوية مثل تقتدى به األمة يف إقامة الدولة، فهي ال تبدأ من 2

ل يف نظرية متكاملة ومناذج عملية مشرقة.  الصفر، وإمنا متلك تراثا إسالميا َتشكَّ
 بي صلى اهلل عليه وسلم.من معالم الحضارة والمدنية في عصر الن

أذكر هنا إحصاء ما كان يف الدولة النبوية من األعمال، والوظائف، واملهن، وأنواع الصناعات، س
وصور اإلدارة، وترتيب الدولة يف كل جمال من جماالهتا الدينية، والقضائية، والسياسية، والصناعية، 

ضارية، وسيظهر مدى التطور يف واالقتصادية، والطبية ... وغري ذلك من صور األعمال  احل
الشكل املدين، والوضع احلضاري للدولة النبوية؛ لتذهب من العقول تصوراهتا عن بدائية الدولة 
النبوية، وليثبت يف القلوب أهنا كانت يف أرقى حال مدين وعمراين وحضاري، ومل تكن جمرد مجاعة 

 يغلب عليها عنصر البداوة أو التدين القاصر.
 
 
 
 
 
 

                                                           

 مع تصرف يسري 4/071الفروق، القرايف.  (29)
 .0/04الرتاتيب اإلدارية.  (30)
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ا يلي بيان ألبرز الوظائف واألعمال المدنية واألنشطة العمرانية واألوجه وفيم
 الحضارية للدولة النبوية في المجاالت المختلفة:

 /المجال الديني.1
 املسرج – املوقت – املؤذن الصالة إمام – للرؤى العابر – املفيت – الكتابة معلم – القرآن معلم

 من ذلك وغري – السقاية – البيت حجابة – احلج ارةإم -الساقي – املسجد-عامل – واجملمر
 .والوظائف األعمال

 /المجال السياسي.2
 اإلمارة – والنعلني الوساد صاحب– اخلادم – والبواب واآلذن احلاجب – السر صاحب – الوزير

 .واملخابرات -والسفراء-الرسل – النواحي على العامة
 .والعلمية الكتابية / العمليات3

– والرسائل الكتاب حامل –والصلح العهود كاتب -واإلقطاع الرسائل كاتب – يالوح كاتب
 – النقباء– احملاسب – املنادي – العرفاء – اجليش كاتب -اخلطيب – الشاعر – الرتمجان

 ترمجة – اجلغرافية التقارير كتابة  -الورق( (الكاغد) – والدواة القلم – القصبية األقالم – األوصياء
 -الشعر تعاطي – األنساب علم – اخلط علم– والصناعات الطب من القدمية نيةالعمرا الكتب

 .والوظائف واألعمال العلوم من ... وغري ذلك  -اإلمالء -والسباحة الرماية علم -الفرائض علم
 .األحكامية / العماالت4

 فارض – الشروط وكاتب الشاهد– املناكح قاضي – املظامل صاحب – القاضي – اإلمارة
 صاحب– احملتسب -القسام – البناء أمور يف اخلبري – املايل الوكيل– النفقات فارض – واريثامل

 .الكثري ذلك وغري املظامل والية – احلدود مقيم – السجان – احلراسة – العسس
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 .والعسكري الحربي / الجانب5
 ومثله الرماة على ملقدما – اللواء حامل -الغزو إىل خرج إذا اإلمام نائب – القائد– الغزو أمري

 –الوازع– الساقة وصاحب – امليسرة ومثله امليمنة ومثله املقدمة صاحب – الرجالة )املشاة( على
ل – املتجسس – احلارس– الطريق مسهل – الدليل – املسرِج – اخليل صاحب  صانع – املخذِّ

 أمري – ثله اخلُُمسوم املغامن صاحب – الشجر قاطع – به الرامي- - صانع املنجنيق – السفن
 .ذلك وغري – اجليش طالئع – الرماة

 .والطبي الصحي / الجانب1
 .وغريها – القايف– الكواء -للعروق القاطع – الراقي – الطبيب – املارستان

 .والرياضات والفنون والمهن والصناعات الحرف جانب/ 7
– الدباغ -والثمار -الطعام بائع– الرماح بائع– العراف -العطار – البزاز – النساج

 يف الصيد – اخلراط – احلداد – البناء – الصواغ –األقداح ناحت– النجار – اخلياط – الدالل
 املاشطة – الطباخ– اجلزار– احلجام – احلمال– باألجر السقاء – احلوائط عامل – البحر والرب

– املصور – الباجل – املوتى غاسل -القبور حافر– املغين– املرضعة – اخلافضة – القابلة –
 املصارعة– املسابقة– املغنيات –الغزل -اخلباز– اللنب بائعة– احلريرة صانعة – السباح – الصباغ
 .- السيوف بائع – التمريض– البنات لعب– الرماية –

 البداوة معنى عن بعيدة كانت النبوية الدولة أن تماما يوقن سبق فيما الناظر لعل
 بعد ستتطور التي األولى الصورة في كانت وإن حتى والتمدن للتحضر رمزا وكانت والتخلف

 .لألشياء الطبيعي والترقي النشوء بحكم ذلك
 .أسس بناء الدولة اإلسالمية األولى في المدينة النبوية

إن أول جمتمع إسالمي تكوَّن وترىب على اإلسالم، هو ذلك اجملتمع الذي ربَّاه الرسول 
هو اجملتمع املثايل ألي جمتمع، وقد أقامه الرسول صلى اهلل عليه الكرمي صلى اهلل عليه وسلم، و 

 وسلم على عدة أسس، هي:
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 بناء المسجد:
لقد كان أول شيء قام به الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد قدومه إىل املدينة املنورة هو 

سالم بناء املسجد، وقد كان للمسجد أثره الكبري يف إقامة اجملتمع اإلسالمي على آداب اإل
وتعاليمه، فلم يكن املسجد مكانًا ألداء الصالة فقط، وإمنا كان مكانًا للرتبية وللعلم وللقيادة 
وللحكم وللمناسبات اإلسالمية. فقد كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يعلم املسلمني يف املسجد 

 أحكام اإلسالم وتعاليمه وآدابه.
املسجد، وكانت تُعقد فيه ألوية احلرب وتوجيه وكان صلى اهلل عليه وسلم يقضي بني الناس يف 

الرسل إىل امللوك، وإدارة شئون الدولة اإلسالمية، وكان املسجد مكانًا لعالج املرضى وإسعافهم 
 سواء يف وقت السلم أو احلرب، وهكذا يظهر دور املسجد يف بناء الدولة اإلسالمية وحضارهتا.

 المؤاخاة بين المسلمين:
لذي أرساه الرسول صلى اهلل عليه وسلم لبناء اجملتمع اإلسالمي يف لقد كان األساس ا

 املدينة، بعد بناء املسجد هو املؤاخاة بني املسلمني، وهو عمل بدأه بني مسلمي مكة قبل اهلجرة.
ومل يكن املهاجرون ميلكون شيئًا بعد أن هاجروا إىل املدينة، فقد تركوا أمواهلم وأوالدهم يف 

صلى اهلل عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار، وقامت املؤاخاة على أسس  مكة، فآخى الرسول
مادية كاملشاركة يف املال والثروة والتوارث فيها، باإلضافة لألسس املعنوية كالوالء واملناصرة، وظل 
هذا التوارث بسبب املؤاخاة قائًما حىت غزوة بدر الكربى يف السنة الثانية للهجرة، عندما نزل قوله 

عاىل: }وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهلل إن اهلل بكل شيء عليم{ ]األنفال: ت
 [ فأصبح التوارث بسبب القرابة والرحم.75

وقد أحب األنصار املهاجرين حبًّا شديًدا، وآثروهم على أنفسهم، فأثىن اهلل عليهم، قال 
من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم تعاىل: }والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون 

حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
[. وهذه احملبة اليت قامت بني املسلمني كانت نعمة من اهلل عليهم، فقد 6املفلحون{ ]احلشر: 

 جعلت املسلمني أسرة واحدة، وجمتمًعا واحًدا.
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  عليه وسلم القدوة:الرسول صلى اهلل
كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو قائد اجملتمع املسلم، وهو احلاكم القدوة، فكان 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم يستشري أصحابه يف كثري من األمور، وكان يلتزم الشورى يف كل أمر 

ت أحًدا أكثر مشورة : )ما رأي-رضي اهلل عنه-مل ينزل فيه وحي من عند اهلل، حىت قال أبو هريرة 
 ألصحابه من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :( ]الرتمذي[.

وكان صلى اهلل عليه وسلم ميازح أصحابه ويداعبهم وخيالطهم، وجييب دعوة احلر والعبد، ويبدأ من 
لقيه بالسالم، ويبدأ أصحابه باملصافحة، ويقبل عذر املعتذر، وكان يرقع ثوبه، وخيصف نعله، 

 ل بيته،.... إىل آخر صفاته الكرمية.ويساعد أه
وقد نزل القرآن آمرًا الصحابة باالقتداء بالرسول صلى اهلل عليه وسلم، قال تعاىل:}لقد  
كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل  

 [.20كثريًا{]األحزاب:
لم ، وبذلك ترىب اجملتمع اإلسالمي ومن هنا اقتدى الصحابة بالرسول صلى اهلل عليه وس

اجلديد على القيم واألخالق، وهبذه األسس الراسخة، وتلك القواعد الثابتة والقيم السامية 
  واألخالق الرفيعة، جاءت حضارة اإلسالم، فأخرجت للعامل خري أمة أخرجت للناس.

 معلم حضاري: التسمية بـ)المدينة( بدل )يثرب(:
 باالسم اتسميته عن باملدينة، وهنى ()يثرب وسلم اهلل عليه صلى الكرمي الرسول مسى

 له املدينة لفظ أن مصطلح )املدنية( حبث من بعض يذكر كما يف ذلك والسر )يثرب( التقليدي
 املدينة(، ) بلفظ التسمية من فقط تظهر إمنا يثرب( لفظ) استعمال مع تظهر ومفاهيم ال دالالت

 :منها فاهيموامل الدالالت هذه من وذكر طرفا
 واحلياة العلمية واملنهاج، والعالقات، املعتقد، يف جديدة للحياة منظومة مثلت املدينة أن

 البشر، عامل معهود يف غري أفق إىل اإلنساين واجلماعي الفردي بالسلوك وارتفعت واحلضارية،
 عاصمة وهي مع،اجلُ  هبا املتفرقة، تقام القرى شعث تلم ، اإلسالمية للحياة نواة املدينة وأصبحت

 السياسي ونظامها وعقيدهتا بقيمها رمز املدنية املدينة فكانت اإلسالمية، احلياة مركز وهي الدولة،
 الدولة وشكل نظام والروم فاملدنية الفرس من غري اإلسالمية بالعوامل املتميزة وعالقاهتا اجلديد
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 أو الالدينية للدولة مرادفا ستولي وتقدمها، وتشريعاهتا وعقيدهتا بقيمها اجلديدة املتحضرة
  .اليوم اإلسالمي عاملنا يف بالنخبة أنفسهم يسمون ممن املراوغون كما يستعملها العلمانية

 البناء الحضاري بدأ في مكة قبل المدينة.
سبق وأن نبهنا إىل هذه احلقيقة يف البناء احلضاري؛ وهي: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

دينة ليؤسس أول دولة حضارية إسالمية يف التاريخ اإلسالمي؛ كان قد بىن قبل أن يهاجر إىل امل
أساس هذه الدولة احلضارية، وذلك ببناء اإلنسان املؤمن املوحد هلل تعاىل، املتبع لرسوله صلى اهلل 
عليه وسلم، املتخلق باألخالق الفاضلة، وهذا ما تؤكد عليه اخلاصية العامة للقرآن املكي وهي 

ى اإلميان والتوحيد واالتباع واألخالق، وكان للقصص القرآين، وأسلوب الرتغيب تركيزه عل
والرتهيب، والوعد والوعيد األثر املباشر يف بناء هذه الشخصية اليت مت إعدادها على مدى ثالث 

 عشرة سنة يف مكة املكرمة لتقوم باملهمة التالية وهي بناء الدولة اإلسالمية يف املدينة النبوية.
ذا يتبني أن البدء باحلديث عن الدولة اإلسالمية األوىل، واحلضارة اإلسالمية األصيلة وهل

من بداية العهد املدين من غري التفات إىل العهد املكي الذي هو األساس فيه ما فيه من النظرة 
 القاصرة يف حقيقة البناء احلضاري والذي يبدأ أصالة من بناء اإلنسان.
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 :((70)) سابعةاحملاضرة ال
 

 
 

 معامل احلضارة اإلسالمية يف عهد النبوة
 ]اجلزء الثاني[

 
 رتكز الدرس على عناصر متمثلة أساسا فيما يلي:  

 
 :دستور المدينة. من معالم الحضارة اإلسالمية في عهد النبوة 

 أمساء هذه الوثيقة. -
 ثبوت الصحيفة. -
 نصُّ الصحيفة. -
 مضمون الصحيفة. -

 اسي.أوال: البعد السي - 
 ثانيا: البعد االجتماعي. - 
 ثالثا: البعد األمين. - 
 رابعا: البعد احلضاري. - 
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 من معالم الحضارة اإلسالمية في عهد النبوة: دستور المدينة.
 تمهيد:

 بتلك نفخر فإننا حياهتم تنظيم هبا حياولون اليت الوضعية بالدساتري املعاصرون تشدق إذا
 الوثيقة يف ذلك يظهر األجيال، مدار على الزمان فخر هي اليت النبوية للدولة الدستورية الوثيقة

من املسلمني )املهاجرين واألنصار(،  املركب اجملتمع فصائل بني الداخلية احلياة نظمت اليت اخلالدة
 واليهود، واملشركني ...

 كافة بني إلسالميا، اجملتمع يف العامة العالقات ينظم املنورة املدينة يف دستور أول تعد الوثيقة
األطياف. وهي أول نظام مكتوب قامت على أساسه  تلك لكل والواجبات احلقوق وحيدد أطيافه

دولة منذ تكوينها قبل أن يقر الغرب منذ قرنني فقط ُسنَّة كتابة الدساتري اليت كان أوهلا دستور 
 م.0789م، وتاله الدستور الفرنسي سنة 0776الواليات املتحدة األمريكية سنة 

 أسماء هذه الوثيقة.
وردت يف األحاديث باسم )الكتاب( و)الصحيفة(، واستعمل ال ُمحَدثون اسم )الوثيقة(        

و)الدستور( واألمر واسع ما دام املقصود معروفا. وكثرة األمساء دليل على أمهية املسمى. وال ألتزم 
 دستور ورمبا الكتاب.هنا باسم معني، فمرة أستعمل الوثيقة وكرة الصحيفة وأخرى ال

 31ثبوت الصحيفة.
/ من الناحية التارخيية فقد ذكرها كثري من املؤرخني وأهل السري لشهرهتا، وأرخوا هلا يف السنة 0

 .32ه[774األوىل من اهلجرة النبوية؛ منهم ابن كثري]
 / ومن الناحية احلديثية فقد اختلف أهل العلم يف ثبوهتا على قولني: 2

 وع طرقها ترتقي إىل درجة الصحة.األول: أهنا مبجم
 الثاين: أهنا وإن تعددت طرقها وأسانيدها فإهنا واهية ال ترتقي إىل درجة احلسن فضال عن الصحة.

 
                                                           

 دة مع اليهود(.  حممد عبد اهلل العوشن.( انظر: الصحيح يف وثيقة املدينة )املعاه31)
 http://www.islamstory.com/ar/artical/2091   :10/13/2104بتاريخ. 

ر للطباعة م. الناشر: دار هج0997-ه0408. 0( يف البداية والنهاية. حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي. ط/32)
 .4/556والنشر والتوزيع  واإلعالن. 

http://www.islamstory.com/ar/artical/20915
http://www.islamstory.com/ar/artical/20915
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 وعندي بعض التنبيهات:
وهلذا قام  33/ أن مضمون هذه الوثيقة ال يتعارض مع نصوص القرآن والسنة الصحيحة.0

 34ه[.580هيلي]بشرحها بعض أهل العلم، كأيب القاسم الس
وما ُيستنبط من هذه الوثيقة من أحكام شرعية؛ ينبغي أن يدل عليه دليل من القرآن أو السنة 

 الصحيحة.
/ أن لغة هذه الوثيقة ذات فصاحة عالية تتناسب مع لغة عصر النبوة. وفيها كثري من غريب 2

 احلديث.
إشارة واضحة إىل هذه / ميكن االستئناس حبديث كعب بن مالك رضي اهلل عنه الذي فيه 3

 الصحيفة إال أهنا متأخرة زمنا عن السنة األوىل من اهلجرة النبوية، حيث يقول:
"كان كعُب بُن األشرِف يهجو النيبَّ صلى اهلل عليه وسلم، وحيرِّض عليه كفاَر قريش، وكان النيب 

ركون يعبدون صلى اهلل عليه وسلم حني قدم املدينة، وأهلها أخالٌط، منهم املسلمون، واملش
األوثان، واليهوُد وكانوا يؤذون النيبَّ صلى اهلل عليه وسلم وأصحابَه، فأمر اهلُل عز وجل نبيَّه بالصرِب 

والعفِو، ففيهم أنزل اهلل: }ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى  
أن ينزَع عن أذى النيبِّ صلى اهلل  [ اآلية، فلما َأىب كعُب بُن األشرفِ 086كثريا{ ]آل عمران: 

عليه وسلم، أمَر النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم سعَد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه، فبعث حممد بن 
مسلمة، وذكر قصة قتله، فلما قتلوه، فَزعت اليهوُد واملشركون فغدوا على النيب صلى اهلل عليه 

النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم الذي كان يقول، ودعاهم  وسلم، فقالوا: طُرَِق صاحبُنا فقتل، فذكر هلم
النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم إىل أن يكتب بينه كتابا، ينتهون إىل ما فيه فكتب النيب صلى اهلل عليه 

 35".صحيفةوسلم، بينه وبينهم وبني املسلمني عامة 
 

                                                           

ه. ضمن سلسلة كتاب األمة، 0426. 0( انظر: وثيقة املدينة )املضمون والداللة(، أمحد قائد الشعييب. ط/33)
 .54ه. ص/0422، ذو القعدة 001العدد:

م. 2111ه / 0420. 0. ط/( الروض األُُنف يف شرح السرية النبوية البن هشام، احملقق: عمر عبد السالم السالمي34)
 .077-4/073الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 

 . وقال األلباين: صحيح اإلسناد.3111( رواه أبو داود: 35)
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 نصُّ الصحيفة.
ا إلعطاء حملة عنها، مع ، وسأجتزئ على بعضه36اشتملت الصحيفة سبعا وأربعني فقرة

 اإلبقاء على أرقام الفقرات كما هو:
د النَّيبِّ )رسول اهلل( بني املؤمنني، واملسلمني من قريٍش، )وأهل يثرب(، َوَمْن / 0 هذا كتاٌب من حممَّ

 .تبعهم، فلحق هبم، وجاهد معهم
ٌة واحدٌة من دون النَّاس /2 م أمَّ  .إهنَّ
باملعروف  39بينهم، وهم يَ ْفُدون عانَِيهم 38، يتعاقلون37تهماملهاجرون من قريٍش على رِْبع /3

 والقسط بني املؤمنني.
بينهم أن يُ ْعطوه باملعروف؛ من ِفداٍء، أو َعْقل، وأال حيالف  40وإنَّ املؤمنني ال يرتكون ُمْفَرًحا /02

 .مؤمٌن موىل مؤمٍن دونَه
ظُْلٍم، أو إمثًا، أو  41م، أو ابتغى َدِسيعةَ وإنَّ املؤمنني املتَّقني أيديهم على كلِّ َمْن بغى منه /03

 .عدوانًا، أو فساًدا بني املؤمنني، وإنَّ أيديهم عليه مجيًعا، ولو كان َوَلَد أحدِهم
 .وإنَّ ه َمْن تبعنا من يهود، فإنَّ ل ه النَّصَر، واأُلسوة غري مظلومي ن، وال متناصٍر عليهم/ 06
هدًى، وأقومه، وإنَّه ال جيري مشرٌك مااًل لقريٍش، وال نفًسا،  وإنَّ املؤمنني املتَّقني على أحسن/ 21

 وال حيول دونه على مؤمٍن.

                                                           

م. دار 0987-ه0417. 6جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، حممد محيد اهلل، ط/( راجعها يف: 36)
 . ذكر بدقة مصادر هذه الوثيقة العربية وغري العربية.62-59بريوت. ص/ -النفائس

 ( الرِّبعة: احلال اليت جاء اإلسالم وهم عليها.37)
 .( من العاقلة: وهم عصبة القاتل من جهة األب، يدفعون عن قاتلهم الدية38)
 ( العاين: األسري.39)
 ( املثقل بالدين.40)
ِسيَعِة الَعِطية: َأِي  ( دسيعة ظلم: َأْي طََلب َدْفعاً َعَلى َسِبيلِ 41) الظُّلم، فََأَضاَفُه إِلَْيِه، َوِهَي ِإَضاَفٌة مبَْعىَن ِمْن. َوجَيُوُز َأْن يُراد بِالدَّ

ُهْم َأْن يدَفعوا إِلَْيِه َعِطيَّة َعَلى َوْجِه ظُلِمهم: َأْي كوهِنم َمْظُلوِمنَي أَْو َأَضافَ َها ِإىَل ظُلِمه  َدْفِعهم هَلَا. النهاية يف أِلَنَُّه سبُب ابْ تَ َغى ِمن ْ
 .2/007غريب احلديث واألثر، ابن األثري. 
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، أو 42/ وإنَّه ال حيلُّ ملؤمن أقرَّ مبا يف هذه الصَّحيفة، وآمن باهلل واليوم اآلخر، أن ينصر حُمِْدثًا22
م القيامة، وال يُ ْؤخذ منه صرٌف، وال يُ ْؤِويه، وإنَّ َمْن نصره، أو آواه، فإنَّ عليه لعنَة اهلل، وغضبه يو 

 43.عدلٌ 
ٍد صلى اهلل عليه وسلم/ 23  .وإنَّه مهما اختلفتم فيه من شيٍء، فإنَّ مردَّه إىل اهلل، وإىل حممَّ
ٌة مع املؤمنني؛ لليهود دينهم، وللمسلمني دينهم، مواليهم وأنفسهم، / 25 وإن يهود بين عوف أمَّ

 .إال نفَسه، وأهَل بيته 44ال يُوِتغُ إال ظلم نفسه، وَأمِثَ، فإنَّ ه 
/ وإنَّ على اليهود نفقتهم، وعلى املسلمني نفقتهم، وإنَّ بينهم النَّصَر على من حارب أهل 37

 هذه الصَّحيفة، وإنَّ بينهم النُّصح، والنَّصيحة، والربُّ دون اإلمث.
 / وإنَّه ال يأمث امرٌؤ حبليفه، وإنَّ النَّصر للمظلوم.38
 اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني./ وإنَّ 39
 / وإنَّ يثرب حراٌم َجْوُفها ألهل هذه الصَّحيفة.41
، وال آمث.40  / وإنَّ اجلار كالنَّفس غري ُمضارٍّ
خُياف فساُده، فإنَّ َمَردَُّه  46، أو اشتجار45/ وإنَّه ما كان بني أهل هذه الصَّحيفة من حدثٍ 43

ٍد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وإنَّ اهلل على أتقى ما يف هذه  –عزَّ وجلَّ  –إىل اهلل  وإىل حممَّ
 47الصَّحيفة وأبرِّه.

 .يثربَ  49قريٌش، وال َمْن نصرها، وإنَّ بينهم النَّصَر على من َدَهمَ  48/ وإنَّه ال جُتارُ 44

                                                           

 ( حمِدثا: جانيا ترتب على جنايته حد أو عقوبة.42)
 ، وقيل غري ذلك.( الصرف: التوبة، والعدل: الفدية43)
 ( ال يوتغ: ال يهلك. من الَوَتغ: اهلالك.44)
 ( احلَدث: األمر املنكر الذي ليس مبعتاد وال معروف.45)
 ( اشتجار: اختالف وتنازع. 46)
حيفة وأبرِّه، أي: وإنَّ اهلل، وحزبه املؤمنني على الرِّضا به.47)  ( وإنَّ اهلل على أتقى ما يف هذه الصَّ
 ( ال حُتمى، من اإلجارة، أي: احلماية.48)
 ( فاجأها هبجوم.49)
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م يصاحلونه، ويلبسونه، / 45 م إذا ُدعوا إىل مثل وإذا ُدعوا إىل صلٍح يصاحلونه، ويَ ْلَبسونه؛ فإهنَّ وإهنَّ
ُتهم من جانبهم الَّذي  ين. وعلى كلِّ أناٍس ِحصَّ ذلك؛ فإنَّه هلم على املؤمنني، إال َمْن حارب يف الدِّ

 .ِقبَ َلهم
/ وإنَّه ال حيول هذا الكتاب دون ظامٍل، أو إمٍث، وإنَّه َمْن خرج آمٌن، ومن قعد آمٌن باملدينة، إال 47

ٌد رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم من ظَلم، َوَأمِثَ، وإنَّ  ، واتقى، وحممَّ  .اهلل جاٌر ملن برَّ
 50مضمون الصحيفة.

 ميكن عرض مضمون الصحيفة بعدة اعتبارات:
 :51/ باعتبار من تعلقت هبم: هي أربعة أقسام0

د النَّيبِّ )رسول اهلل ( بني القسم األول: بنود متعلقة باملسلمني، كالبند األول: هذا كتاٌب من حممَّ
 .املؤمنني، واملسلمني من قريٍش، )وأهل يثرب(، َوَمْن تبعهم، فلحق هبم، وجاهد معهم

القسم الثاين: بنود متعلقة باملشركني، كالبند العشرين: ... وإنَّه ال جيري مشرٌك مااًل لقريٍش، وال 
 نفًسا، وال حيول دونه على مؤمٍن.

لتاسع والثالثني: وإنَّ اليهود ينفقون مع املؤمنني ما القسم الثالث: بنود متعلقة باليهود، كالبند ا
 داموا حماربني.

القسم الرابع: بنود متعلقة بالقواعد العامة، كالبند األربعني: وإنَّ يثرب حراٌم َجْوُفها ألهل هذه 
 الصَّحيفة.

والبعد  / باعتبار أبعادها: هي أربعة أبعاد: البعد السياسي، والبعد االجتماعي، والبعد األمين،2
 فإىل بيان كل بعد باختصار. 52احلضاري.

 

                                                           

ه. ضمن سلسلة كتاب األمة، 0426. 0( انظر: انظر: وثيقة املدينة )املضمون والداللة(، أمحد قائد الشعييب. ط/50)
 ه. فقد خلصت منه هذا املطلب.0422، ذو القعدة 001العدد:

م. مركز 0992-ه0402. 0. ط/( السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية ) دراسة حتليلية (، مهدي رزق اهلل أمحد51)
 الرياض. -امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

ه. ضمن سلسلة  0426. 0مفصلة يف: وثيقة املدينة )املضمون والداللة(، أمحد قائد الشعييب. ط/ ( راجع هذه األبعاد52)
 .218-55ه. ص/0422، ذو القعدة 001كتاب األمة، العدد:
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 أوال: البعد السياسي. 
 إىل اهلل تعاىل، وإىل رسوله صلى اهلل عليه وسلم.أ/ مرجعية الحكم: 

رعاية مجيع احلقوق املشروعة للمواطنني سواء كانوا من املسلمني ب/ أساس المواطنة في الدولة: 
املعمول به يف الدولة بالنسبة للمسلمني، وبشرط الوالء  أو غريهم، بشرط اإلسالم والوالء للنظام

 بالنسبة لغري املسلمني.
 ج/ نظام الدولة.

كان نظام العرب قبل اإلسالم نظام القبيلة، بعد اإلسالم نظام الدولة هو مبدأ مفهوم الدولة: 
  اإلسالم هو العقيدة ويستوي يف االنتماء إليها أهل مكة )قبيلة قريش( وغريهم...

جند أن الدولة اإلسالمية أبقت األمر على القبائل ورؤسائها  يكلة التنظيم السياسي للمجتمع: ه
كما كان، وإمنا أهنت العصبية القبلية والثأر ... وبقي للقبائل دور اجتماعي وسياسي إسالمي 

 فاعل كواجبات النفقات منها دفع الديات وفداء األسرى ...
كنت الدولة من ضم مكونات اجملتمع املدين على اختالفه متسلطة القانون وسيادة الدولة: 

والفوضى اليت كان يعيشها من قبل والعصبية يف مدينة موحدة حول إعالن دستوري مركزي ألول 
مرة من نوعه يف تاريخ اإلنسانية. خيضع له اجلميع، وتسهر على تنفيذه حكومة مركزية متلك 

قوقه ومسؤولياته، وللمواطنني حقوقهم ومسؤولياهتم، السلطة العليا يف املدينة، للحاكم فيها ح
 وللقانون كلمته وسيادته.

كما تأكدت سيادة الدولة من خالل هيمنتها الكاملة على األمن داخل املدينة، وذلك باستئصال 
 شأفة اجلرائم اليت تعبث بسالمة اجملتمع وأمنه، وأعظمها جرمية القتل اليت كانت واسعة االنتشار...
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 ثانيا: البعد االجتماعي.
 أ/ مفهم األمة في اإلسالم.

األمة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية هلا عدة معان، ومن ذلك الناس الذين أرسل فيهم الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم إىل قيام الساعة، كما قال تعاىل: } كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من 

ومن معانيها الناس الذي استجابوا لدعوة  مى أمة الدعوة.[. وهذه تس31قبلها أمم ...{] الرعد:
الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل قيام الساعة، كقوله تعاىل:} وكذلك جعلناكم أمة وسطا ...{] 

 [. وهذه تسمى أمة اإلجابة.043البقرة: 
قيدة وهي املقصودة يف الوثيقة، فمفهوم األمة يف اإلسالم من هذه الناحية هي اليت توحدها ع

واحده، وغريها من األمم الذين يعشون معها هم أمم ولكن توحدهم املواطنة باملفهوم اإلسالمي 
 الذي سبق بيانه. أو األمة باملعىن السياسي ال املعىن العقدي.

 ب/ عالقة الفرد بالمجتمع.
ا ...وبعد قبل اإلسالم كان الرجل تابعا لقبيلته، يقرتف اإلمث واجلرمية وتؤدي عنه، وتبعاته عليه

اإلسالم حترر الفرد من سلطان القبيلة، وهنا برزت ذاتية الفرد ومسؤوليته أمام اجملتمع...وهذا ما 
قررته الوثيقة، وهذا ال يلغي مسؤولية اجملتمع عن الفرد، فاملسؤولية مشرتكة متكاملة. وحديث: ))  

ع ويف الوقت عينه يرعى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته((؛ يوضح احلقيقة وجيليها فالفرد را 
 اجملتمع هذا الراعي...

أن العقوبة اجلنائية تقتصر يف آثارها على شخص فردية المسؤولية )شخصية العقوبة(: أي: 
املذنب احملكوم عليه، وال جيوز حبال من األحوال أن متس هذه العقوبة شخصا آخر غري احملكوم 

 عليه، مهما كانت صلة قرابته من احملكوم عليه.
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 األخالق االجتماعية: 
/ التكافل بني العشائر والطوائف من خالل بنود الوثيقة: الفداء باملال. الفداء مبقابل أسرى 0

 للعدو بيد املسلمني. الفداء مبقابل خدمات.
 / وفاء الدين على الغارمني.2
ميوت املوىل  / مراعاة مبدأ الوالء: أي: العبد الذي أعتقه سيده يبقى لسيده حق الوالء، كأن3

 وليس له وارث فإن معتقه يرثه...
/ املساواة: حارب اإلسالم الطبقية ) األحرار، املوايل، األرقاء ( ومن ذلك استواء اجلميع يف حق 4

اجلوار )عقد األمان(، وله تطبيقات عملية يف عهده صلى اهلل عليه وسلم: أمان املرأة)قصة قد 
 (.-مشركا يوم فتح مكة أجرت رجال-أجرنا من أجرت يا أم هانئ

 قبول أمان العبد يف عهد عمر رضي اهلل عنه. 
 / مراعاة حق اجلار: وردت كلمة )اجلار( عامة لتشمل كل أنواع اجلريان...5

 ثالثا: البعد األمني.
 أ/ ضمان األمن لطوائف المجتمع: 

 / منع البغي )الظلم( التعدي والتكرب. 0
 . واجلاين يعاقب ولو كان ولد أحدهم.../ حق احلياة. القصاص نازل باجلميع2
/ منع إيواء اجملرمني والدفاع عنهم ومحياهتم باسم قرابة أو سلطان أو صداقة: هذا القانون مل 3

 تعرفه التشريعات الوضعية إال يف القرون األخرية.
 / منع الغدر.4

م ب/مسؤولية الدفاع المشترك واجب على جميع ساكني المدينة، وبالمقابل منحته
حقا ال يقل أهمية عن ذلك الواجب وهو مساواتهم جميعا أمام القانون، دون النظر إلى 

 الدين، أو العرق ...
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 ج/ مساواة الجميع أمام القانون، في الحقوق والواجبات العامة:
 / املساواة يف النفقات املالية: نفقات احلرب الدفاعية. 0
 ة عن املدينة من أي عدوان خارجي./ املساواة يف العمليات احلربية الدفاعي2
 / املساواة يف واجب منع إجارة العدو ومن نصره.3
/ املساواة يف االنتساب إىل األمة باملعىن السياسي )املواطنة على أساسها العقيدة والوالء، 4

 الوالء(.
  / املساواة يف معاملة كل طرف من املتعاقدين حللفاء اآلخر.5

 ش: تتلخص فيما يلي:د/ التدابير الخاصة بقري
 / ضمان األمن، وتقوية اجلبهة الداخلية، ودفع األذى الذي قد يأيت من اخلارج.0
/ قطع الطريق على قريش كي ال تستفيد من املدينة أو من أحد من سكاهنا، حيث حضر على 2

 من سكن يف املدينة أن يؤوي نفسا أو ماال لقريش.
دوريات حربية استكشافية صغرية، هدفها تأمني الدولة / إرسال السرايا، اليت كانت عبارة عن 3

اجلديدة ومحايتها من خصومها اجملاورين إذا مهوا باالعتداء، كعاداهتم يف الغارات املفاجئة دون 
 إنذار، وقد أحدثت أثرها يف نفوسهم مما جعلهم يرتددون يف حماوالت االعتداء.

وذلك بعقد املوادعات واألحالف مع القبائل / عزل قريش القوية حىت ال تتعاظم قوهتا أكثر، 4
احمليطة باملدينة مما يسهل على املهاجرين مهامجة قوافلها دون أن تلقى من جوار هاته القبائل ما 

 حيميها من حممد صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه.
 / عدم فتح أكثر من جبهة والدولة اإلسالمية مل يشتد ساعدها بعد.5
املرور يف أراضي الدولة اإلسالمية، طبقا ملا نصت عليه الوثيقة وهذا ال  / منع قوافل قريش من6

 يعد عدوانا بل هو داخل دائرة أعمال السيادة للدولة اإلسالمية.
بتنظيم حركة القاطنني باملدينة، فال خيرج أحد منهم / سد الثغرات ومنع الشبهات: ـه

وغه من كون الدولة فتية حباجة إىل رقابة إال بإذن الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهذا كان له مس
 أمنية واجلاهزية لكل طارئ كحرب خارجية أو نقل األخبار ...
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حدد النيب صلى اهلل عليه وسلم حدود املدينة، وبني أهنا حرام على مجيع  حرمة المدينة:
ع ساكنيها، فال يقتل صيدها وال يقطع شجرها ... واملقصود إحالل األمن داخل املدينة ومن

 احلروب والقتال ...
 رابعا: البعد الحضاري.

أ/ التسامح الديين: اإلسالم دين )احلرية( ال )احلتمية(، الوثيقة حماولة جادة إلزالة التمييز 
العنصري، وتنقية العالقات البشرية من مسوم التحاسد الفردي والتطاحن القبلي والتناحر الطائفي 

ين اإلسالم، وهو أشهر مميزاته، وإنه من النعم اليت والتعصب الديين، فالتسامح من خصائص د
أنعم اهلل هبا على أضداده وأعدائه، وأدل حجة على رمحة الرسالة اإلسالمية املقررة بقوله تعاىل:} 

[. جعل التسامح اليهودي مع ما يعتقده مما 017وما أرسلناك إال رمحة للعاملني {] األنبياء: 
 ملسلم يف وطن واحد آمنا على نفسه وماله وعرضه ... خيالف عقيدة اإلسالم يعيش مع ا

 عدم اإلكراه في الدين:
[، } أفأنت تكره الناس حىت يكونوا 256/ النص الصريح: } ال إكراه يف الدين {] البقرة: 0

 [ .99مؤمنني { ] يونس: 
كوين أو / تنايف اإلكراه مع طبيعة العقيدة نفسها، من حيث كوهنا عنصرا نفسيا، ومن احملال ت2

 تأسيس حقيقة نفسية باإلكراه.
 ب/ التعايش السلمي والتعاون بين األفراد.

التعايش مع األديان بصفة خاصة ضرورة من الضرورات امللحة اليت يستلزمها احلفاظ على سالمة 
الكيان اإلنساين وميليها احلرص املشرتك على البقاء احلر الكرمي فوق هذه األرض. سبق اإلسالم 

مم العاملية واملنظمات الدولية إىل إعالن نداء السالم العاملي الشامل مبقتضى قوله تعاىل:} سبق األ
لم كافة {] البقرة: [؛ ألن السلم هو العالقة الطبيعية بني 218يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السِّ

َكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل الشعوب واألمم، قال تعاىل:} يَا أَي َُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذَ 
 [.03لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبرٌي {] احلجرات:

انطلقت من أرضية عقائدية بالنداء لاللتقاء على كلمة التوحيد يف مقابل استراتيجية التعايش: 
َنُكْم َأالَّ نَ ْعُبَد ِإالَّ اللََّه قال تعاىل:}  الشرك، كما نَ َنا َوبَ ي ْ ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بَ ي ْ
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ا بِأَنَّا ُدو َواَل ُنْشرَِك ِبِه َشْيًئا َواَل يَ تَِّخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه فَِإْن تَ َولَّْوا فَ ُقوُلوا اْشهَ 
 [. 64{] آل عمران: ُمْسِلُمونَ 

 [.6{] الكافرون:َلُكْم ِديُنُكْم َويلَ ِديِن واالعرتاف باآلخر:} 
 من مظاهر التعايش:

 / النهي عن جمادلتهم إال باليت هي أحسن...0
 / حرية ممارسة العقيدة.2
  / إباحة مصاهرهتم وأكل طعامهم.3

 لصحيفة في:تلخيص أسس التعايش السلمي من خالل ا
/الرغبة املشرتكة يف التعايش نابعة من الذات، وليست مفروضة حتت ضغوط، أيا كان مصدرها، 0

 أو مرهونة بشرط مهما يكن مسببه.
/ التفاهم حول األهداف املشرتكة حبيث يكون القصد الرئيس من التعايش هو خدمة األهداف 2

، ويف مقدمتها استتباب األمن والسلم يف األرض، اإلنسانية السامية، وحتقيق املصاحل البشرية العليا
واحليلولة دون قيام أسباب احلروب والنزاعات، وردع العدوان والظلم واالضطهاد، الذي يلحق 

 باألفراد واجلماعات.
 / التعاون على العمل املشرتك من أجل حتقيق األهداف املتفق عليها.3
بادل ومن الثقة املتبادلة أيضا حىت ال ينحرف عن / صيانة هذا التعايش بسياج من االحرتام املت4

اخلط املرسوم ألي سبب ...مهما تكن الدواعي والضغوط، فإن االحتكام ال يكون إال إىل القيم 
واملثل واملبادئ اليت ال خالف عليها وال نزاع حوهلا كما هي حمددة يف دستور الدولة اجلديدة يف 

 املدينة.
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 وتأكيد حرمتها. ج/ رعاية حقوق اإلنسان
يف وسط ظلمات الباطل كالعبودية للبشر، وامتهان الكرامة اإلنسانية والتمايز الطبقي، واضطهاد 
األقوياء للضعفاء، والتفاخر باألحساب واألنساب، والظلم واجلور، وإتيان الفواحش، وقول الزور، 

عليه وسلم يبني يف هذه وإساءة اجلوار، وانتهاك احملارم، وسفك الدماء جاء النيب صلى اهلل 
الصحيفة حقوق اإلنسان اليت ال جيوز التنازل عنها أو عن بعضها؛ ألهنا ضرورات إنسانية ال سبيل 

 حلياة الناس بدوهنا، فردية كانت أو مجاعية...
لقد أرست الوثيقة حقوقا لإلنسان وواجبات عليه، يف تنسيق بديع متوازن يسري يف عالقات توازن 

جب، مبا حيقق لإلنسانية اخلري والعدالة والكرامة. فما يُعد حقا للفرد أو اجملتمع يف بني احلق والوا
الوثيقة هو فرض واجب على الفرد للفرد، وعلى اجملتمع للفرد، وعلى الفرد للمجتمع، وعلى الدولة 

الفرد للفرد واجلماعة معا يف النظام اإلسالمي. فاجملتمع اإلسالمي اجلديد كلٌّ متكامل يلتقي فيه 
، 06، 03، 02، 3باجملتمع يف نظام حيكمه الواجب الذي يرقى إىل درجة اإللزام ) الفقرات: 

20 ،25 ،37 ،39 ،41...) 
فالرسول صلى اهلل عليه وسلم مل يفرق يف تقريره حلقوق اإلنسان وواجباته يف دستور دولته بني غين 

كل سواسية كأسنان املشط أمام وفقري، ومسلم وغري مسلم، وشريف ووضيع، وأبيض وأسود، فال
 القانون. 

 ومن هذه الحقوق:
 / حق الحرية.1

اهتمت الوثيقة حبق احلياة الكرمية لإلنسان وحق حرية العقيدة ... ودفع هبا أشواطا بعيدة يف طريق 
 الرقي والتقدم تتجاوز احلضارة املعاصرة مبراحل.

حيق ألحد أن يستعبد اآلخر؛ ألن اهلل  فاإلنسان حر بفطرته ال يقبل أن يستعبد أو يسرتق، فال
( )) أن كل طائفة تفدي  02إىل 3تعاىل كرم ابن آدم وفضله على سائر خملوقاته ...) الفقرة

عانيها)أسريها( باملعروف((. لكيال ُيسرتق ذلك األسري ويصبح عبدا فاقدا للحرية، معتربا هذا احلق 
 ؛ ألن اإلنسان منذ والدته يولد حرا ال ميلكه أحد...للفرد واجبا على اجملتمع محايته واحملافظة عليه
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 / حق الحياة.2
يتضح هذا احلق عندما ننظر إىل العقوبات اليت تضمنتها الصحيفة جتاه القاتل الذي ينهي حياة 

: 40: وإنَّه من اعتبط مؤمًنا قتاًل عن بيِّنٍة؛ فإنَّه قَ َوٌد به ... الفقرة 20شخص دون حق )الفقرة 
، وال إمث(. فاحلياة حق مشرتك يتمتع به مجيع الناس دون متييز أو وإنَّ اجل ار كالنَّفس غري ُمضارٍّ

تفرقة. فاملسلم وغري املسلم والرجل واملرأة كلهم سواء يف حرمة الدم واستحقاق احلياة. قال اهلل 
يًعا َوَمْن َأْحَياَها َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغرْيِ نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض َفكَ تعاىل: } ...  َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ َأمنَّ

يًعا َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ أن من قَ َتل نفًسا بغري سبب من ِقصاص أو [. أي: 32...{] املائدة:َفَكَأمنَّ
إفساد يف األرض بالكفر أو احلِرابة، فكأمنا قتل الناس مجيًعا؛ ألنه ال فرق عنده بني الربيء واجلاين. 

نع عن قتل نفس حرَّمها اهلل تعاىل معتقًدا حرمة قتلها ومل يقتل؛ فكأمنا أحيا الناس مجيًعا؛ ومن امت
 53ألن صنيعه فيه سالمتهم مجيًعا.

 

 / حق حرية االعتقاد.3
( ومل تكتف الصحيفة بإثبات هذا احلق؛ بل 35إىل الفقرة  25هذا احلق متضمن يف )الفقرة 

 عملت على محايته بوسيلتني:
احرتام حق الغري يف اعتقاد ما يشاء، وتركه يعمل طبقا لعقيدته، وعدم إكراهه على اعتناق األولى: 

 ما خيالف هذه العقيدة.
جمادلة صاحب هذه العقيدة املخالفة باحلسىن، فإن أمكن إقناعه بالعدول عن عقيدته عن الثانية: 

دته فال جيوز التأثري طواعية واختيار دون ضغط وال إكراه فال حرج يف ذلك، وإن ظل على عقي
 عليه مبا حيمله على تغيريها وهو غري راض.

إن الوثيقة أعلنت من أول وهلة لإلنسانية مبدأ مهما من مبادئ حقوق اإلنسان، مبدأ عدم 
 اإلكراه على الدين، وأعطت يف ظلها كل فرد احلرية يف أن خيتار من املعتقدات ما يشاء.

 
 
 

                                                           

 .003. ص/( املختصر يف التفسري53)
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 االرتداد.الفرق بين حرية االعتقاد وحرية 
ال يفهم من إثبات حرية االعتقاد يف اإلسالم؛ إثباُت حرية االرتداد عن اإلسالم بعد 
الدخول فيه، فهذه احلرية إمنا هي ثابتة لغري املسلم ابتداء وهذا الذي ندعوه باحلكمة واملوعظة 

ن بعد احلسنة واجلدال باليت هي أحسن، فإن استجاب فبها، وإن لن يستجب فال إكراه يف الدي
الدعوة والبيان. أما املرتد عن اإلسالم فله حكم آخر وهو دعوته فإن رجع فبها، وإال أقيم عليه 

ل ديَنه فاقتلوه ((.   54حدُّ الردة. قال عليه الصالة والسالم: )) من بدَّ
 / حق العدل والمساواة.4

ري عليهم أدناهم وإنَّ ذمة اهلل واحدٌة، جيُ : 05) الفقرة وهذا احلق تضمنته يف الوثيقة يف 
...(. وغريها من الفقرات اليت تؤكد هذا احلق، وهو املساواة يف احلقوق والواجبات العامة بني 

  املسلمني وغريهم.
أما يف العقيدة فال مساواة، وإمنا حيضر هنا العدل وهو الفرق بني عقيدة التوحيد واإلميان 

من كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال وغريها من عقائد الشرك والكفر، كما قال تعاىل:} أف
ِميِع َهْل [.وقال سبحانه:} 08يستوون{] السجدة: َمَثُل اْلَفرِيَقنْيِ َكاأْلَْعَمى َواأْلََصمِّ َواْلَبِصرِي َوالسَّ

ُروَن {] هود:  [.24َيْسَتوِيَاِن َمَثاًل أََفاَل َتذَكَّ
 / حق حرية الرأي.5

فيه هو صورة عملية للنقد البناء املستنري  إن كشف اخلطأ للوقاية منه أو جتنب التمادي
 املخلص. وال ميكن مماؤسة هذ النقد إال مع كفالة حرية الرأي.

فحق  ).وإنَّ بينهم النُّصح، والنَّصيحة، والربُّ دون اإلمث: ... 37وهذا احلق متضمن يف ) الفقرة 
إىل خري اجملتمع، وتزكية القيم إبداء الرأي )النصح( الذي يعو إليه الدستور هو ما يؤدي يف النهاية 

 األخالقية الفاضلة وترسيخها يف الوجدان العام، مبا حيقق كرامة اإلنسان، وحيفظ له إنسانيته.
 
 

                                                           

 ( رواه البخاري وغريه عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما.54)
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ومن هديه صلى اهلل عليه وسلم احلرص على تعميق هذا املبدأ مع أصحابه رضي اهلل عنهم 
آراءهم يف الشؤون العامة، بل حينما كان يستحثهم على ممارسة حرية الرأي معه. فكان يستطلع 

 ويف املسائل اخلاصة ويأخذ بآرائهم...
 / حق األمن والمسكن والتنقل.1

وهذا من احلريات األساسية لإلنسان، ذلك أن اإلنسان كائن متحرك بطبيعته، فاألمن 
ة واملسكن، وحركة التنقل قوام احلياة، ومن ضروراهتا، كضرورات املاء واهلواء، ألن احلركة وسيل

للعمل، والعمل وسيلة للكسب، والكسب وسيلة للحياة، وهذا فضال عن أن يف احلركة والتنقل 
 محاية لصحة اإلنسان اجلسدية والنفسية على حد سواء.

إذا كانت هذه احلقوق قد أقرهتا النظم الوضعية كهدف من أهداف اإلنسانية اليت توصلت 
د أمرا طبيعيا مالزما للحياة منذ أن هاجر الرسول إليها بعد عناء، فإهنا يف النظام اإلسالمي تُع

( على حق 39،47صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة وأنشأ دولته اليت ينص دستورها يف الفقرتني )
 األمن واملسكن والتنقل جلميع املتساكنني داخَل حدود الدولة اإلسالمية اجلديدة وخارَجها.

 صادية ) التكافل، والضمان االجتماعي (./ حق الفرد في المعونة المالية واالقت7
(.  00إىل الفقرة  3هذه احلقوق األساسية لإلنسان ركزت عليها الصحيفة ) الفقرة 

والشائع يف الكتابات السياسية والقانونية، ويف الدراسات االجتماعية أن عهد اإلنسان بالوثائق 
ة هلا وحمددة ألبعادها قد بدأ بإعالن والشرائع اليت بلورت حقوقه اإلنسانية أو حتدثت عنها مقنن

م، ويؤكد الغربيون أهنم استمدوا تلك احلقوق من مبادئ 0789حقوق اإلنسان الذي ظهر عام 
الثورة الفرنسية الكربى اليت أطاحت باملَلكية واإلقطاع ... فإبان هذه الثورة وضع )أمانويل جوزيف 

يت أقرهتا اجلمعية التأسيسية م[ وثيقة حقوق اإلنسان، تلك ال0836-م0748سيس ( ]
م...حىت جاء 0789أغسطس  26وأصدرهتا بإعالن تارخيي وثيقة سياسية اجتماعية ثورية يف 

م، مث ميثاق األمم املتحدة سنة 0921دور تدويلها فدخلت مضامينها ميثاق عصبة األمم سنة 
ن( الذي أقرته األمم م، مث أفردت دوليا بوثيقة خاصة هي: )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسا0945

 م.0948ديسمرب  01املتحدة يف 
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ذلك هو التاريخ الشائع لنشأة مواثيق حقوق اإلنسان، وهو تاريخ إذا تأملناه وجدناه ميثل 
 بداية التاريخ األوريب حلقوق اإلنسان؛ ألنه يتضح لنا مما سبق أمران:

 جود قبل قرنني أو ثالثة./ أن تصور حقوق اإلنسان يف العامل الغريب ال تاريخ له وال و 0
ليس وراءها أية سلطة  -بالرغم من أن العامل ما يفتأ يرددها ويطنطن بامسها–/ أن هذه احلقوق 2

أو قوة منفذة، بل هي جمرد أمان ورغبات، ُصبت يف كلمات وألفاظ ساحرة براقة، عربت إىل أوربا 
 يف ضوء الثقافة اإلسالمية يف العصور الوسطى.

تاريخ اإلسالم، جند أنه تقرر إعالن حقوق اإلنسان يف دستور دولة الرسول  فإذا نظرنا إىل
صلى اهلل عليه وسلم يف املدينة، وأذاع ملخصه الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف خطبة حجة 

 الوداع، وهبذا يكون قد سبق إعالن األمم املتحدة بأكثر من أربعة عشر قرنا.
عارف عليها عامليا اليوم واملذكورة يف اإلعالن العاملي إن املتأمل ملبادئ حقوق اإلنسان املت

حلقوق اإلنسان جيد أغلبها موجودة وثابتة يف التعاليم اإلسالمية املستمدة من القرآن الكرمي واليت 
نادى هبا الرسول صلى اهلل عليه وسلم منذ القرن السابع امليالدي، أي: قبل أحد عشر قرنا من 

  عصر التنوير يف فرنسا.
 ثال: جاء يف املادة الثانية من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان:م

" لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا اإلعالن، دون أي متييز كالتمييز 
 بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين...".

 عليه وسلم:تكاد تكون هذه املادة ترمجة أو نقال عن قوله صلى اهلل 
يا أيها الناس! إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، أال ال فضل لعريب على عجمي وال عجمي  ))

 على عريب وال أمحر على أسود وال أسود على أمحر إال بالتقوى }إن
أكرمكم عند اهلل أتقاكم{، أال هل بلغت؟ ((، قالوا: بلى يا رسول اهلل! قال: )) فيبلغ الشاهد 

 55الغائب ((.
 

                                                           

 2711سلسلة األحاديث الصحيحة:  (55)
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هذا احلديث يعترب أساسا يف أسبقية اإلسالم يف إقرار مبادئ حقوق اإلنسان، وعدم و 
التمييز بني إنسان وآخر، بسبب العنصر)عريب، عجمي(، أو اللون )أبيض، أمحر، أسود( أو اللغة 
) عربية، أعجمية (. كما أن بعض اآليات يؤكد عدم التفاضل بني الناس بسبب اجلنس أو اللون 

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ يف قال تعاىل:} أو العنصر،  َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ
[. فاالختالف يف اللون ويف اللغة ليس أساسا للتفاضل بني 22َذِلَك آَليَاٍت لِْلَعاِلِمنَي{ ] الروم: 

ردده حاليا علماء االجتماع يف أوربا من أن الناس، وإمنا هم من نعم اهلل عليهم، وهذا ما ي
اختالف اجلنسيات والثقافات واللغات واألجناس إمنا هو إثراء للمجتمعات... أما عالقتها 

 بدستور املدينة فإهنا تتوافق مع كثري من الفقرات، إما بطريقة مباشرة، وإما بطريقة غري مباشرة.
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  :((80))ثامنة احملاضرة ال
 

 
 

 معامل احلضارة اإلسالمية
 يف عهد اخلالفة الراشدة 

 
 يرتكز الدرس على عناصر متمثلة أساسا فيما يلي:  

 .أهداف احملاضرة 
 .أهم مراجع احملاضرة الثامنة 
 .معىن اخلالفة الراشدة 
 .مدة اخلالفة الراشدة 
 :[.هـ03- هـق  50]أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه الخليفة الراشد األول 

 سب أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه ولقبه.ن -
 من أهم فضائل أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه. -
 من أهم أعمال أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه أثناء خالفته. -
 وفاة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه. -
 
 
 

 



 

------------------------------------------------------ 
 إعداد األستاذ: ساعد غالب 

 أ.ت.م – / أ.ت.ث 1س    اإلسالميةاحلضارة العربية  قياس:مناذج من حماضرات م  بوزريعة  باملدرسة العليا لألساتذة 

230 

 [.هـ 23- هـق  41]الخليفة الراشد الثاني: عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه 
 بن اخلطاب رضي اهلل عنه ولقبه.نسب عمر  -

 من أهم فضائل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه. -       
 من أهم أعمال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أثناء خالفته. -       
  وفاة عمر رضي اهلل عنه. -       

  [.هـ35- هـق  47]الخليفة الراشد الثالث: عثمان بن عفان رضي اهلل عنه 
 ضي اهلل عنه ولقبه.نسب عثمان ر  -

 من فضائل عثمان رضي اهلل عنه. -       
 من أهم أعماله أثناء خالفته. -       
 وفاة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه. -       

 [.هـ41-ـهق  01]الخليفة الراشد الرابع: علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه 
 نسب علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه، وكنيته. -       

 من فضائل علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه. -       
 من أهم أعماله أثناء خالفته. -       
 وفاة علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه. -       
 املعامل احلضارية يف عهد اخلالفة الراشدة. -       
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 أهداف المحاضرة:
 ن وصف البداوة./ إبطال شبهة أن عهد اخلالفة الراشدة كعهد النبوة ال خيرج ع0
 / حتقيق معىن اخلالفة الراشدة.2
 / حتديد مدة اخلالفة الراشدة.3
 / ذكر نبذة عن اخللفاء الراشدين األربعة.4
 / بيان أهم اإلجنازات يف عهد كل خليفة راشد.5
 احلضارة اإلسالمية يف عهد اخلالفة الراشدة./ بيان أهم معامل 6

 أهم مراجع المحاضرة الثامنة:
حممود  -ه[ حتقيق: حمب الدين اخلطيب 543اصم من القواصم، ابن العريب املالكي]العو / 0

 لبنان.   –م. الناشر: دار اجليل بريوت 0987 -ه  0417. 2مهدي االستانبويل. ط/
، مجعها: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم. ه[728]جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية/ 2

املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية. عام الناشر: جممع امللك فهد لطباعة 
 م.0995ه /0406النشر: 

ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب. عبد الرمحن / 3
ل ه [، احملقق: خلي818بن حممد بن حممد، ابن خلدون أبو زيد، ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي] 

 بريوت.  -م. الناشر: دار الفكر0988-ه0418. 2شحادة. ط/
. حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود ه[852] اإلصابة يف متييز الصحابة، ابن حجر العسقالين/ 4

ه   0405 -بريوت.الطبعة: األوىل  –وعلى حممد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية 
.4/045. 

ه [. احملقق: محدي 900بكر، جالل الدين السيوطي ]ت:  تاريخ اخللفاء. عبد الرمحن بن أيب/ 5
 م. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز.2114-ه 0425. 0الدمرداش. ط/

م. 2111-ه0420، 0ط/موسوعة حياة الصحابة من كتب الرتاث. حممد سعيد مبيض./ 6
 مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. 
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م. دار 0998-ه0409، 2مصطفى العدوي.ط/الصحيح املسند من فضائل الصحابة. / 7
 ابن عفان. اململكة العربية السعودية.

م. دار 2119-ه0431، 7أبو بكر الصديق: شخصيته وعصره. علي حممد الصاليب.ط// 8
 بريوت لبنان. -املعرفة

م. 2115-ه0426، 0عمر بن اخلطاب: شخصيته وعصره. علي حممد الصاليب. ط// 9
 القاهرة مصر. -يع والرتمجةمؤسسة اقرأ للنشر والتوز 

م. دار 2101-ه0430، 2عثمان بن عفان: شخصيته وعصره. علي حممد الصاليب. ط// 01
 الفجر للرتاث. القاهرة مصر.

م. 2115-ه0426، 0علي بن أيب طالب: شخصيته وعصره. علي حممد الصاليب. ط// 00
 القاهرة مصر. -مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة

 

 تمهيد:
املعلوم عند أهل السنة واجلماعة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم تويف ومل يرتك وصية  من

تنص على استخالف واحد من أصحابه بعينه، وقد سأل عليًّا رضي اهلل عنه غرُي واحد عن 
 ختصيصه أو أحد من آل البيت رضي اهلل عنهم بوصية من النيب صلى اهلل عليه وسلم فنفى ذلك. 

فة رضي اهلل عنه قال: قلت لعلي بن أيب طالب: هل عندكم كتاب؟ قال: ال، إال  فعن أيب ُجَحي
كتاب اهلل، أو فهم أُعطيه رجل مسلم، أو ما يف هذه الصحيفة. قال: قلت: فما هذه الصحيفة؟ 

 56قال: الَعْقل، وفكاك األسري، وال يقتل مسلم بكافر.
بّلغ كل الدين، وأوصى بكل ما  ويف هذا احلديث دليل على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم

أمره به رب العاملني، ولو كانت الوصية باستخالف شخص معني بعده من مجلة ما أُمر بتبليغه 
لُعلم ذلك، خاصة إذا كانت الوصية تتعلق بأحد من أهل البيت ويف أمر هو اخلالفة. ويؤكد هذا 

رضي اهلل عنه خرج من عند  حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما: أن علّي بن أيب طالب
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف وجعه الذي تويف فيه، فقال الناس: يا أبا احلسن كيف أصبح 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ فقال: أصبح حبمد اهلل بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد املطلب 

                                                           

 . والعقل هنا: الدية.000( رواه البخاري: 56)



 

------------------------------------------------------ 
 إعداد األستاذ: ساعد غالب 

 أ.ت.م – / أ.ت.ث 1س    اإلسالميةاحلضارة العربية  قياس:مناذج من حماضرات م  بوزريعة  باملدرسة العليا لألساتذة 

233 

سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سوف فقال له: أنت واهلل بعد ثالث عبد العصا، وإين واهلل ألَُرى ر 
يُ َتوىف من وجعه هذا، إين ألعرف وجوه بين عبد املطلب عند املوت، اذهب بنا إىل رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم فَ ْلَنسأْله فيمن هذا األمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان يف غرينا علمنا 

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم َفَمنَ َعَناَها ال يعطيناها فأوصى بنا. فقال علي: إنا واهلل لئن سألناها رسو 
 57الناس بعده، وإين واهلل ال أسأهلا رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

واملقصود أن النيب صلى اهلل عليه وسلم تويف وترك أمر االستخالف شورى بني املسلمني،  
 [.38كما قال سبحانه وتعاىل:} وأمرهم شورى بينهم {]الشورى:

لذي يطالع السنة جيد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أشار يف عدد من األحاديث إىل وا
 جوانب خمتلفة تتعلق باخلالفة بعده، منها على سبيل التمثيل ال احلصر:

/ إشارات إىل استخالف أيب بكر الصديق بعده؛ منها: ملا مرض رسول اهلل صلى اهلل 0
 58عنه أن يصلي بالناس.عليه وسلم أمر أبا بكر الصديق رضي اهلل 

/ األمر بالتمسك بسنة اخللفاء الراشدين وأهنا من سنة النيب املصطفى األمني صلى اهلل 2
 59عليه وسلم.

 60/ ذكر مدة خالفة النبوة وأهنا ثالثون سنة.3
/ اإلشارة إىل عام اجلماعة الذي تنازل فيه احلسن بن علي رضي اهلل عنهما عن اخلالفة 4

يان رضي اهلل عنهما، ملا قال عليه الصالة والسالم: )) ابين هذا سيد، ولعل اهلل ملعاوية بن أيب سف
 61أن يصلح به بني فئتني من املسلمني ((.

 

                                                           

وقوله: ... عبد العصا؛ هو كناية عمن يكون تابعا لغريه، واملعىن: تصري مأمورا عليك. من فتح . 4447( رواه البخاري: 57)
 .8/043الباري بشرح صحيح البخاري 

 . عن عائشة رضي اهلل عنها.408، ومسلم: 664( رواه البخاري: 58)
 . عن العرباض بن سارية رضي اهلل عنه.43، 42، وابن ماجه: 2676، والرتمذي: 4617أبو داود:( رواه 59)
 . عن سفينة أيب عبد الرمحن رضي اهلل عنه.4646( رواه أبو داود: 60)
 . عن أيب بكرة رضي اهلل عنه.3629( رواه البخاري: 61)
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/ أمره باالقتداء بعده صلى اهلل عليه وسلم بأيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما. فقال صلى 5
 62اهلل عليه وسلم: )) اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر ((.

وهذه األحاديث اليت أشرت إىل بعضها عمل مبقتضاها الصحابة رضي اهلل عنهم، وهلذا كانت 
 خالفة النبوة مرتبة ترتيبا يتطابق مع ما أشارت إليه هذه األحاديث مبجموعها ال بانفرادها.

 معنى الخالفة الراشدة.
هنا سارت هي خالفة النبوة كما وصفها بذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وذلك أل

على طريقة النيب صلى اهلل عليه وسلم، فعن العرباض بن سارية رضي اهلل عنه قال: صلَّى بنا رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم، مث أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت 

إلينا؟ فقال: ))  منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اهلل كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد
أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسريى 
اختالفا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين، متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ، 

 63وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة ((.

                                                           

 . عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه.3662( رواه الرتمذي: 62)
 .4( سبق خترجيه يف احلاشية رقم:63)

 شرح غريب هذا احلديث:
 ذَرفت: العني تذرف؛ إذا دمعت.

 َوِجلت: وجل القلب يوجل: إذا خاف وفزع، والوجل: الفزع.
 تعهد: عهد إليه بكذا يعهد، إذا أوصى إليه.

 طريق احلق مع تصلب فيه.الراشدين:مجع الراشد: اسم فاعل من رشد يرشد رشدا، وهو خالف الغي.  وهو املستقيم على 
 املهديني: مجع املهدي، الذي قد هداه اهلل تعاىل إىل احلق.

 وإن عبدا حبشيا: أي: أطع صاحب األمر، وامسع له، وإن كان عبدا حبشيا.
وعضوا عليها بالنواجذ: النواجذ: األضراس اليت بعد الناب، مجع ناجذ، وهذا مثل يف شدة االستمساك باألمر؛ ألن العض 

 نواجذ عض مبعظم األسنان اليت قبلها واليت بعدها.بال
 اهلدي: الطريقة والسرية.

 حمدثات األمور: ما مل يكن معروفا ال يف كتاب وال سنة وال إمجاع.
 البدعة يف الدين: اخرتاع شيء يف الدين ليس له أصل، أو وصف.
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: أبو بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، اء الراشدون هم اخللفاء األربعةفاخللف
وكانت  ،بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم اْسُتخِلفوا الذين وعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم،

 طريقتهم يف اخلالفة راشدة، أي: مستقيمة.
 مدة الخالفة الراشدة.

ليه وسلم إخباره عن الغيب الذي خيربه اهلل تعاىل به من دالئل نبوة النيب صلى اهلل ع
( ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن 26ويوحيه إليه، كما قال تعاىل:} َعامِلُ اْلَغْيِب َفاَل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا )

أي: اهلل سبحانه عامل [.  27-26َرُسوٍل فَِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا {] اجلن: 
مبا غاب عن األبصار، فال يظهر على غيبه أحًدا من خلقه، إال من اختاره اهلل لرسالته وارتضاه، 
فإنه يُطلعهم على بعض الغيب، ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه مالئكة حيفظونه من اجلن لئال 

 64يسرتقوه ويهمسوا به إىل الكهنة.
اهلل عليه وسلم مدة اخلالفة الراشدة اليت هي خالفة ومن الغيب الذي أخرب عنه صلى 

 ه.40ه إىل سنة 00النبوة، وأهنا ثالثون سنة، أي: من سنة 
فعن سفينة أيب عبد الرمحن رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )) 

ة لسعيد بن مجهان:" خالفة النبوة ثالثون سنة، مث يؤيت اهلل امللك أو ملكه من يشاء ((. قال سفين
 65أمسك عليك أبا بكر سنتني، وعمر عشرا، وعثمان اثنيت عشرة، وعلي كذا...".

ويف رواية أخرى قال سفينة: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )) اخلالفة يف أميت ثالثون سنة، 
فة عمر، مث ُمْلٌك بعد ذلك ((. مث قال سفينة لسعيد بن مجهان:" أمسك خالفة أيب بكر، وخال

 66وخالفة عثمان، مث قال يل: أمسك خالفة علي" قال: فوجدناها ثالثني سنة...
فحديث سفينة واضح الداللة على أن مدة اخلالفة الراشدة ثالثون سنة موزعة على اخللفاء 
الراشدين األربعة أيب بكر الصديق )سنتان(، مث عمر بن اخلطاب )عشر سنوات(، مث عثمان بن 

 ة سنة(، مث علي بن أيب طالب )ست سنوات(.عفان )ثنتا عشر 

                                                           
 .573امليسر. ص/( التفسري 64

 .4646رواه أبو داود: ( 65)
 .2226: رواه الرتمذي(66)
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ف حديث سفينة أيب عبد الرمحن رضي اهلل عنه من حيث السند ضعِّ وبعض العلماء يُ 
بسبب الراوي عنه وهو سعيد بن مجهان، ومن حيث املنت باعتبار أن معاوية بن أيب سفيان رضي 

 67يث سفينة.اهلل عنهما هو خليفة وبويع بعد الثالثني السنة اليت ذكرت يف حد
 واجلواب أن احلديث صحيح سندا ومتنا عند أهل احلديث. 

اإلمام أمحد، وغريه يف  -أي: حديث سفينة  –ه[: )) واعتمد عليه 728قال ابن تيمية]
تقرير خالفة اخللفاء الراشدين األربعة، وثبته أمحد؛ واستدل به على من توقف يف خالفة علي؛ من 

ال أمحد: من مل يربِّع بعلي يف اخلالفة فهو أضل من محار أهله؛ أجل افرتاق الناس عليه؛ حىت ق
متفق عليه بني الفقهاء  -أي: تقرير خالفة اخللفاء الراشدين األربعة  –وهنى عن مناكحته، وهو 

 68وعلماء السنة وأهل املعرفة والتصوف وهو مذهب العامة ((.
ون خالفتهم هلا خاصية ال وفرق بني اخلالفة عموما وخالفة النبوة، فاخللفاء الراشد

يشاركهم فيها غريهم، وهي أهنا خالفة النبوة، أما غريهم من اخللفاء فقد يكون خليفة بل ويكون 
خليفة راشدا كما حصل لعمر بن عبد العزيز إال أن هذه اخلالفة ليست خالفة النبوة اليت حدد 

 النيب صلى اهلل عليه وسلم مدهتا بثالثني سنة.
ه[: )) وجيوز تسمية من بعد اخللفاء الراشدين ) خلفاء ( وإن كانوا 728قال ابن تيمية ]

ملوكا؛ ومل يكونوا خلفاء األنبياء بدليل ما رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن أيب هريرة 
رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:" كانت بنو إسرائيل يسوسهم األنبياء كلما 

، وإنه ال نيب بعدي، وستكون خلفاء فتكثر"؛ قالوا: فما تأمرنا؟ قال:" ُفوا هلك نيب خلفه نيب
 ببيعة األول فاألول؛ مث أعطوهم حقهم؛ فإن اهلل سائلهم عما اسرتعاهم".

                                                           

حممود مهدي االستانبويل.  -حتقيق: حمب الدين اخلطيب ه[ 543( انظر: العواصم من القواصم، ابن العريب املالكي]67)
. ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب 218-217لبنان. ص/ –م. الناشر: دار اجليل بريوت 0987 -ه  0417. 2ط/

د الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون أبو زيد، ويل الدين احلضرمي والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب. عب
 .2/651بريوت.  -م. الناشر: دار الفكر0988-ه0418. 2ه [، احملقق: خليل شحادة. ط/818اإلشبيلي] 

مجعها: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم. الناشر: جممع امللك فهد لطباعة ( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، 68)
 .09-35/08م. 0995ه /0406املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية. عام النشر: 
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فقوله: " فتكثر " دليل على من سوى الراشدين؛ فإهنم مل يكونوا كثريا. وأيضا قوله: }فوا ببيعة 
 69تلفون؛ والراشدون مل خيتلفوا...((.األول فاألول{ دل على أهنم خي

 
 الخليفة الراشد األول:

 [.هـ 13- هـق  51أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه]
 نسب أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه ولقبه.

 هو أبو بكر عبد اهلل بن عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي.
 عب(.يلتقي مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف النسب يف )مرة بن ك

يق، العتيق. دِّ  لقبه: الصِّ
 من أهم فضائل أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه.

 70/ هو خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهذه من خصائصه.0
 71/ أول من أسلم من الرجال.2
 72/ أحد العشرة املبشرين باجلنة.3
 / مل يسجد لصنم، وكان جمانبا لعادات اجلاهلية القبيحة.4
 لغزوات مع النيب صلى اهلل عليه وسلم./ شهد كل ا5
/ أسلم على يديه ستة من العشرة املبشرين باجلنة: عثمان بن عفان، الزبري بن العوام، عبد الرمحن 6

 بن عوف، سعد بن أيب وقاص، طلحة بن عبيد اهلل، أبو عبيدة عامر بن اجلراح. رضي اهلل عنهم.
 / صاحب النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اهلجرة.7
 / ذكره اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي.8

                                                           

 .35/21. ( املرجع نفسه69)
( اإلصابة يف متييز الصحابة، ابن حجر العسقالين. حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض. الناشر: دار 70)

 .4/045ه  . 0405 -وىل بريوت.الطبعة: األ –الكتب العلمية 
 .4/049( اإلصابة يف متييز الصحابة. 71)
 . عن عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه.3747( رواه الرتمذي: 72)
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 / أحب الرجال إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم.9
 / قدمه النيب صلى اهلل عليه وسلم ليصلي بالناس يف مرض موته.01
 / صاهره النيب صلى اهلل عليه وسلم يف عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها.00
 / كان سباقا إىل اخلريات. 02

 ي بكر الصديق رضي اهلل عنه أثناء خالفته.من أهم أعمال أب
/ حروب الردة. عن أيب حصني قال: ))ما ولد آلدم يف ذريته بعد النبيني واملرسلني أفضل من أيب 0

 73بكر، ولقد قام أبو بكر يوم الردة مقام نيب من األنبياء((.
 74/ مجع القرآن الكرمي يف مصحف واحد بعدما كان مفرقا يف الصدور والسطور.2

 وفاة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه.
سنة، ودفن جبوار النيب صلى اهلل عليه  63ه وعمره 03تويف أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه سنة 

 وسلم يف حجرة عائشة رضي اهلل عنها. ودامت خالفته سنتني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

. 0ه [. احملقق: محدي الدمرداش. ط/900تاريخ اخللفاء. عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ]ت:  (73)
 ى الباز.م. الناشر: مكتبة نزار مصطف2114-ه 0425

مجع القرآن )دراسة حتليلية ملروياته(. أكرم عبد خليفة محد الدليمي. )أصل ( انظر يف موضوع مجع القرآن الكرمي إىل: 74)
. 0جامعة بغداد، أشرف عليها الدكتور عمر حممود حسني السامرائي(. ط/ -الكتاب رسالة علمية، بكلية العلوم اإلسالمية 

 بريوت.  –ر الكتب العلمية م. الناشر: دا2116 -ه   0427
مجع القرآن الكرمي يف عهد اخللفاء الراشدين. أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور السندي. ط/بدون. تاريخ/ بدون. الناشر: 

 جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة.
خ/ بدون. الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف مجع القرآن الكرمي حفظا وكتابة. علي بن سليمان العبيد. ط/بدون. تاري

 الشريف باملدينة املنورة.
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 :ثانيالخليفة الراشد ال
 [.ـه23-هـق  41] عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه 

  نسب عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه ولقبه.
 هو أبو حفص عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي.

 يلتقي مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف النسب يف كعب بن لؤي.
  لقبه: الفاروق؛ ألنه كان يقرق بني احلق والباطل.

 من أهم فضائل عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه.
 ل من لقب بأمري املؤمنني./ أو 0
 / أحب الرجال إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه.2
 75/ أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه ميوت شهيدا.3
 / أحد العشرة املبشرين باجلنة.4
 / شهد كل الغزوات مع الرسول صلى اهلل عليه وسلم.5
سالم واملسلمني. قال عليه الصالة والسالم: )) اللهم أعز اإلسالم / ملا أسلم أعز اهلل به اإل6

، وقال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه: )) ما زلنا أعزَّة منذ أسلم 76بعمر بن اخلطاب((
وقال عمر رضي اهلل عنه: )) إنّا كنّا أذّل قوم فأعزنا اهلل باإلسالم، فمهما نطلب العز 77عمر((.

 78ه أذلنا اهلل((.بغري ما أعزنا اهلل ب
 / صاهره النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حفصة أم املؤمنني رضي اهلل عنها.7

                                                           

 . عن أنس رضي اهلل عنه.3472( رواه البخاري: 75)
 .3225. عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها. وانظر: السلسلة الصحيحة: 015رواه ابن ماجة: ( 76)
 .3684رواه البخاري:  (77)
رك على الصحيحني(، وقال: صحيح على شرط الشيخني. ووافقه الذهيب. انظر: السلسلة ( رواه احلاكم يف )املستد78)

 .50الصحيحة:
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/ خياف منه الشيطان، وما رأى الشيطان عمر سالكا طريقا إال سلك الشيطان طريقا غريه. قال 8
 79عليه الصالة والسالم: )) إن الشيطان لَيَ ْفَرق منك يا عمر ((.

: )) إيه يا ابن اخلطاب! والذي نفسي بيده! ما لقيك الشيطان سالكا وقال عليه الصالة والسالم
وهذا دال على صالبته يف الدين، واستمرار حاله على اجلد  80فجا؛ إال سلك فجا غري فجك ((.

 81الِصرف، واحلق احملض.
ٌث ملهم، جعل اهلل احلق على لسانه وقلبه.9  / حُمدَّ

فيما مضى قبلكم من األمم حُمََدثون، وإنه إن كان يف قال عليه الصالة والسالم: )) إنه قد كان 
 82أميت هذه منهم فإنه عمر بن اخلطاب ((.

ويف رواية: ))إن اهلل 83وقال صلى اهلل عليه وسلم: )) إن اهلل جعل احلق على لسان عمر وقلبه ((.
 84وضع احلق على لسان عمر يقول به ((.

 85يه./ نزلت آيات يف القرآن الكرمي توافقه على رأ01
                                                           

. ليفرق منك: ليخاف منك، من الَفَرق؛ 0619. عن بُريدة رضي اهلل عنه. انظر: السلسلة الصحيحة:( رواه أمحد وغريه79)
 وهو: اخلوف.

ن سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنه. والفج: الطريق . ع2396. ومسلم: 6185، 3683، 3294رواه البخاري: ( 80)
 الواسع.

 . 7/47( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين. 81)
. عن عائشة رضي اهلل عنها. 2398. عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، ورواه مسلم: 3689، 3469( رواه البخاري: 82)

 : حمدثون ملهمون.-ال إسناد رواية مسلمأحد رج -واللفظ للبخاري. قال عبد اهلل بن وهب
 0736( رواه أمحد وغريه عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما. انظر: صحيح اجلامع الصغري: 83)
 . عن أيب ذر رضي اهلل عنه.018، وابن ماجه: 2962( رواه أبو داود: 84)
م.  2114 -ه   0424نة النشر: ه[ يف أبيات يف كتابه احلاوي للفتاوي، ط/بدون، س900( نظمها السيوطي ]85)

 . 0/542بريوت.  -الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر
 حتت عنوان: قطف الثمر يف موافقات عمر، ومنها قوله: 

 احلَْْمُد لِلَِّه َوَصلَّى اللَُّه ... َعَلى نَِبيِِّه الَِّذي اْجَتَباهُ 
 َواَفَق ِفيِه عمريَا َسائِِلي َواحْلَاِدثَاُت َتْكثُ ُر ... َعِن الَِّذي 

 َوَما يُ َرى أُْنزَِل يِف اْلِكَتاِب ... ُمَواِفًقا لِرَأْيِِه الصََّوابِ 
 ُخْذ َما َسأَْلَت َعْنُه يف أَبْ َياِت ... َمْنظُوَمٍة تَْأَمُن ِمْن َشَتاتِ 

 َفِفي اْلَمَقاِم َوُأَساَرى بَْدِر ... َوآيَ يَتْ َتظَاُهٍر َوَسرْتِ 
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 من أهم أعمال عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أثناء خالفته.
 / كثرة الفتوح اإلسالمية، ومن ذلك فتح بالد فارس، وفتح بيت املقدس.0
ن الدواوين.2  / أول من دوَّ
 / أول من أرخ بالتأريخ اهلجري.3

 وفاة عمر رضي اهلل عنه.
جملوسي غالم املغرية بن شعبة، اسُتشهد عمر رضي اهلل عنه حيث طعنه أبو لؤلؤة فريوز ا

سنة، ودفن جبوار أيب بكر  63ه، وكان عمره 23وهو يصلي بالناس صالة الصبح، وذلك سنة 
الصديق رضي اهلل عنه مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حجرة عائشة رضي اهلل عنها، 

 وكانت مدة خالفته عشر سنني. 
 الخليفة الراشد الثالث: 

 [.ـه35-ـهق  47ضي اهلل عنه ]عثمان بن عفان ر 
 نسب عثمان رضي اهلل عنه ولقبه.

هو أبو عبد اهلل عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف 
 األُموي القرشي.

يلتقي مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف النسب يف عبد مناف، فهو أقرب إىل النيب صلى 
  بكر وعمر رضي اهلل عنهما.اهلل عليه وسلم يف النسب من أيب

لقبه: ذو النورين؛ ألنه تزوج بنيت النيب صلى اهلل عليه وسلم. تزوج رقية رضي اهلل عنها مث ملا توفيت 
 رضي اهلل عنها. تزوج أختها أم ُكلثوم

 من فضائل عثمان رضي اهلل عنه.
 / أحد العشرة املبشرين باجلنة.0
ليه وسلم، باستثناء غزوة بدر بسبب مرض زوجته بنت / شهد كل الغزوات مع النيب صلى اهلل ع2

النيب صلى اهلل عليه وسلم، حيث قام عليها، وهلذا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )) لك أجُر 
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ومل يشهد أيضا غزوة ذات الرقاع وغطفان بأمر وتكليف من النيب  86رجل َشِهَد بدرا وسهُمه ((.
 صلى اهلل عليه وسلم.

 ال يُعرف أن أحدا تزّوج ببنيت نيب وأي نيب إال عثمان بن عفان رضي اهلل عنه./ ذو النورين ف3
/ رجل حيي، يستحي منه النيب صلى اهلل عليه وسلم، وتستحي منه املالئكة. قال النيب صلى 4

)) أال أستحيي من وقال:  87اهلل عليه  وسلم: )) إن عثمان حيي ستري، تستحي منه املالئكة ((.
 88املالئكة؟ ((. رجل تستحيي منه

 / هاجر اهلجرتني )األوىل والثاين( إىل احلبشة، مث هاجر إىل املدينة.5
ز جيش الُعسرة يف غزوة تبوك، فقال له النيب 6 / كثري اإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل، فهو الذي جهَّ

 89صلى اهلل عليه وسلم: )) ما ضرَّ عثماَن ما عمل بعد اليوم ((.
 90عليه وسلم أن ميوت شهيدا. / أخرب النيب صلى اهلل7

 من أهم أعماله أثناء خالفته.
 / واصل الفتوح اإلسالمية، ففتح أرمينيا، والقوقاز، وقربص.0
 / وّحد املسلمني على مصحف واحد على لسان قريش، وهو )) املصحف اإلمام ((.2
 / أول من وسع املسجد احلرام، واملسجد النبوي.3
         للجمعة./ أول من أمر باألذان األول 4
 / أول من اختذ جهاز الشرطة.5
 / أول من اختذ دارا للقضاء.6
 
 
 

                                                           

 . عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنها. وقال: حديث حسن صحيح.3716( رواه الرتمذي: 86)
 .0678( رواه أبو يعلى عن عائشة رضي اهلل عنها. السلسلة الصحيحة 87)
 . عن عائشة رضي اهلل عنها.2410( رواه مسلم: 88)
 . عن عبد الرمحن بن مسرة رضي اهلل عنه. وقال الرتمذي: حسن غريب.3710رواه الرتمذي: ( 89)
 . عن أنس رضي اهلل عنه.3472رواه البخاري: ( 90)
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 وفاة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه.
اسُتشهد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه بعد حماصرته من ِقبل اخلوارج، فقتلوه يف بيته وهو صائم 

سنة،  82ه، وعمره 35عاكف على تالوة القرآن الكرمي صبيحة يوم عيد األضحى، وذلك سنة 
 سنة. 02ودفن بالبقيع، ومدة خالفته 

  الخليفة الراشد الرابع:
 علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه

 [.ـه41 - ـهق  01]
 نسب علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه، وكنيته.

هو أبو احلسن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف اهلامشي القرشي. ابن 
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم. عم رسول

 ، وكانت أحب كناه إليه.91كناه النيب صلى اهلل عليه وسلم أبا تراب يف قصة
 من فضائل علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه.

 / أول الناس إسالما يف قول كثري من أهل العلم.0
 / أحد العشرة املبشرين باجلنة.2
 ./ شهد كل الغزوات مع النيب صلى اهلل عليه وسلم3
 / زوج فاطمة بنت النيب صلى اهلل عليه وسلم. 4
 / أبو احلسن واحلسني سيدي شباب أهل اجلنة.5
 / رجل حيب اهلَل ورسوَله صلى اهلل عليه وسلم، وحيبه اهللُ ورسولُه صلى اهلل عليه وسلم.6
/ شجاع من الطراز األول، قال فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم: )) والذي كّرم وجه حممد 7
 92رجال ال يفر، هاك يا علي ((. -أي: الراية-عطينهاأل

                                                           

 ( رواها البخاري عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه.91)
 . عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه.00039( رواه أمحد: 92)
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/ منزلته من النيب صلى اهلل عليه وسلم كمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعد حممد صلى 8
  93اهلل عليه وسلم.

 94/ أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه ال حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق.9
 95يه وسلم أنه ميوت شهيدا./ أخرب النيب صلى اهلل عل01

 من أهم أعماله أثناء خالفته.
 / حماربته للخوارج، وللشيعة الغالة.0
 / سعيه الستقرار أوضاع اخلالفة، وتأخريه طلب دم عثمان.2

 وفاة علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه.
وهو  اسُتشهد علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه حيث قتله اخلارجي الشقي عبد الرمحن بن ملجم

 سنوات. 6ه، ومدة خالفته 41خارج من املسجد بالكوفة سنة 
 المعالم الحضارية في عهد الخالفة الراشدة.

بعد هذه النبذة املختصرة عن اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم؛ آن بيان أهم املعامل 
 احلضارية يف عهدهم، واليت هي كاآليت:

 أوال: احلفاظ على دين الدولة.
خالل قيام أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه مبحاربة املرتدين، الذين لو تركوا ويظهر هذا من 

 على ما أرادوا القتدى هبم ضعاف اإلميان من املسلمني فارتدوا عن دين اهلل تعاىل مثلهم.
وأول مقاصد الشريعة اإلسالمية: حفظ الدين، ومن وسائل حفظه حترمي الردة، وإقامة احلد على 

رب على املرتدين. وسبق وأن بينا حق حرية االعتقاد يف خصائص احلضارة املرتد، وإعالن احل
اإلسالمية، وكذلك يف معامل احلضارة اإلسالمية يف عهد النبوة وذكرنا الفرق بني حرية االعتقاد، 
وحرية االرتداد، فاحلرية األوىل أقرها اإلسالم؛ ألنه ال إكراه يف الدين، واحلرية الثانية منعها؛ ألهنا 

 ن باب نقض العهد وخيانة األمانة.م

                                                           

 .2414، صحيح مسلم: 4054( انظر: صحيح البخاري: 93)
 .004، وابن ماجه: 5108وقال: حسن صحيح، والنسائى:  3736رواه الرتمذي:  (94)
 .0743( رواه أمحد واحلاكم واللفظ له ورواه غريمها عن عمار بن ياسر رضي اهلل عنهما. انظر: السلسلة الصحيحة: 95)
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 ثانيا: إثبات هيبة الدولة.
ويؤخذ هذا املعلم من إنفاذ أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه جيش أسامة بن زيد رضي اهلل 
عنهما، حيث أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بأن يتوجه هذا اجليش بإمرة أسامة بن زيد رضي اهلل 

ى اهلل عليه وسلم قبل انطالق اجليش، فما كان من أيب بكر عنهما إىل الروم، فمات النيب صل
الصديق رضي اهلل عنه إال تنفيذ هذا األمر ليعلم الروم والفرس واملنافقون ومن يرتبص باإلسالم 
واملسلمني الدوائر أن الدولة اإلسالمية متماسكة، وأن كلمة املسلمني واحدة، وأن غياب الرجال 

 انقطاع أمثاهلم، فاألمة اإلسالمية ولود ال ينقطع منها الرجال يف األمة اإلسالمية ال يعين
 املخلصون الصادقون، واألبطال املضحون إىل يوم القيامة.

 ثالثا: توحيد لغة مصدر التلقي األول.
وهذا جنده يف خالفة عثمان رضي اهلل عنه حيث انتشر اللحن يف العربية من طرف 

ب الفتوح اإلسالمية، ومل يقف حلُنهم يف الكالم بل تعدى األعاجم الذين دخلوا يف اإلسالم بسب
ذلك إىل اللحن يف القرآن الكرمي، وهذا بال شك منذر شر، ألن اللحن يف القرآن الكرمي يفضي 
إىل حتريف معىن القرآن، وهذا هو عني الضالل واالحنراف عن صراط اهلل املستقيم، وذلك حني 

ر على غ  ري مراد اهلل تعاىل.يفهم القرآن الكرمي، ويُفسَّ
 رابعا: السياسة الشرعية الحكيمة في وقت األزمات العامة.

السياسة القائمة على مراعاة احلال، وتوفر الشروط، وانتفاء املوانع، نالحظ ذلك على 
سبيل املثال يف عهد خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف عام الرمادة عام القحط واجلفاف 

مؤقتا مراعاة حلال السارقني الذين يرق الواحد فيهم ال من أجل أن يصري  حيث أسقط حد السرقة
 غنيا؛ وإمنا من أجل أن يسد جوعنه، وحيفظ مهجته ال غري.

ر مجع الزكاة كزكاة الزروع وهبيمة األنعام، وامتنع من أكل اللحم، ومنع على  ومن تدابريه: أنه أخَّ
أهله. كما هّم أن يدخل على كل عائلة مثلها من ولده الفاكهة، وبدأ بإعالة رعيته قبل نفسه و 

 العدد ليقتسموا معها القوت قسمني.
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وكانت سنة  -أ/ عن عبد اهلل بن عمر: أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال عام الرمادة
شديدة ملمة، بعدما اجتهد عمر يف إمداد األعراب باإلبل والقمح والزيت من األرياف كلها، 

فقال: )) اللهم اجعل رزقهم  -فقام عمر يدعو -اف كلها؛ مما جهدها ذلك حىت بلحت األري
على رؤوس اجلبال ((. فاستجاب اهلل له وللمسلمني، فقال حني نزل به الغيث: )) احلمد هلل، فو 
اهلل لو أن اهلل مل يفرجها ما تركت بأهل بيت من املسلمني هلم سعة إال أدخلت معهم أعدادهم 

 96كن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا ((.من الفقراء، فلم ي
ر الصدقة عام الرمادة فلم يبعث  ب/ عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب: أن عمر أخَّ
السعاة فلما كان قابل ورفع اهلل ذلك اجلدب أمرهم أن خيرجوا فأخذوا عقالني فأمرهم أن يقسموا 

 97فيهم عقاال ويقدموا عليه بعقال.
 98أن عمر حرم على نفسه اللحم عام الرمادة حىت يأكله الناس.ج/ عن أسلم: 

د/ عن عيسى بن معمر قال: نظر عمر بن اخلطاب عام الرمادة إىل بطيخة يف يد بعض 
هزىل،  –صلى اهلل عليه وسلم  -ولده فقال: بخ بخ يا ابن أمري املؤمنني تأكل الفاكهة وأمة حممد 

 99ا سأل عن ذلك، فقالوا: اشرتاها بكف من نوى.فخرج الصىب هاربا وبكى فأسكت عمر بعدم

ا َكاَن َعاُم الرََّمَداِت، َوَأْجَدَبْت بِِباَلٍد اأْلَْرُض، َكَتَب ُعَمُر ْبُن ـه / َعْن أَبِيِه َأْسَلَم، أَنَُّه َلمَّ
طَّاِب ِإىَل َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص: )) ِمْن َعْبِد اللَِّه ُعَمَر أَِمرِي اْلُمْؤِمِننيَ  ، ِإىَل اْلَعاِص ْبِن اْلَعاِص َلَعْمرِي اخلَْ

ْنَت، َوَمْن ِقبَ َلَك َأْن أَْعَجَف أَنَا َوَمْن ِقَبِلي، َويَا َغْوثَاُه(( . َفَكَتَب َعْمٌرو: " َساَل  ٌم، َما تُ َبايل ِإَذا مسَِ
هُلَا ِعْنَدَك، َوآِخرَُها ِعنْ  ْيَك أَتَ ْتَك ِعرٌي َأوَّ ْيَك لَب َّ ا بَ ْعُد لَب َّ َل أَمَّ ِدي، َمَع َأينِّ أَْرُجو َأْن َأِجَد َسِبياًل َأْن َأمحِْ

َر، فَ َقاَل: اْخرُْج يف َأوَِّل َهِذِه اْلِعرِي، فَاْستَ ْقِبلْ  ُل ِعرٍي َدَعا الزُّبَ ي ْ ا َقِدَمْت َأوَّ هِبَا جَنًْدا،  يف اْلَبْحِر، فَ َلمَّ
ْل ِإىَل ُكلِّ َأْهِل بَ ْيٍت َقَدْرَت َعَلى َأنْ  َلُهُم، َوِإىَل َمْن ملَْ َتْسَتِطْع مَحَْلُه َفُمْر ِلُكلِّ َأْهِل بَ ْيٍت  فَامحِْ حُتَمِّ

ُمُلوا َشْحَمُه، بَِبِعرٍي مبَا َعَلْيِه، َوُمْرُهْم فَ ْليَ ْلَبُسوا ِكَياَس الَِّذيَن ِفيِهُم احْلِْنطَُة، َوْليَ ْنَحُروا اْلَبِعرَي، فَ ْلَيجْ 

                                                           

 . بسند صحيح. 562( رواه البخاري يف األدب املفرد:96)
 .3/323أخرجه ابن سعد يف الطبقات. ( 97)
 .3/303أخرجه ابن سعد يف الطبقات. ( 98)
 .3/303لطبقات. أخرجه ابن سعد يف ا (99)
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يًَّة ِمْن َشْحٍم، َوِحْفَنًة ِمْن َدِقيٍق، َوْليَ ْقُدوا حلََْمُه، َوْليَ  يًَّة ِمْن َقِديٍد، وََكمِّ ْأُخُذوا ِجْلَدُه، مُثَّ لَِيْأُخُذوا َكمِّ
  100فَ َيْطُبُخوا، فَ َيْأُكُلوا َحىتَّ يَْأتِيَ ُهُم اللَُّه ِبرِْزٍق ...((.
 خامسا: رعاية األولويات في مصالح الدولة.

الراشد علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه حيث قدم استقرار يظهر هذا جليا يف عهد اخلليفة 
أوضاع الدولة بعد مقتل عثمان على السعي يف طلب دمه واالنتقام من قاتليه، وهذا الذي خالفه 
فيه أهل الشام ويف مقدمتهم معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهما، وال شك أن رأي علي بن أيب 

 طالب رضي اهلل عنه أصوب.
 الحرية السياسية من خالل إرساء مبدأ الشورى.سادسا: 

وهذا املبدأ هو الذي مت عليه اختيار اخللفاء الراشدين، حىت حتولت الطريقة إىل امل ُْلك وفقا ملا أخرب 
عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم، كما يف حديث سفينة أيب عبد الرمحن موىل رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وسلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2367( رواه ابن خزمية يف صحيحه:100)
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   :((90))تاسعة احملاضرة ال
   

 شبهات 
 حول احلضارة اإلسالمية

 
 

 يرتكز الدرس على عناصر متمثلة أساسا فيما يلي:  
 أهداف احملاضرة التاسعة. 
 أهم مراجع احملاضرة التاسعة. 
 .تعريف الشبهة 
 .رواد إيراد الشبهات حول احلضارة اإلسالمية 
 على الرتاث اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية. الدوافع من وراء محل احلاملني 
 .جماالت إيراد الشبهات حول احلضارة اإلسالمية 
  .رد الشبهات منهج رباين نبوي 
 .ضوابط الرد على الشبهات حول اإلسالم وحضارته وتارخيه 
 .من املزالق يف رد الشبهات حول اإلسالم وحضارته وتارخيه 
 من أهم الشبهات حول احلضارة اإلسالمية . 

 شبهة أن اإلسالم انتشر بالسيف، وحيبذ العنف. -
 شبهة أن اإلسالم حيارب العلم. -      
 شبهات أخرى. -      
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 أهداف المحاضرة التاسعة:
 .اليت يراد هبا هدم احلضارة اإلسالمية الشبهةبتعريف / ال0
 رواد إيراد الشبهات حول احلضارة اإلسالمية./ ذكر 2
 اء محل احلاملني على الرتاث اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية.الدوافع من ور / بيان 3
 الشبهات.اليت تورد عليها  احلضارة اإلسالمية جماالت/ بيان 4
 . منهج رباين نبويرد الشبهات / تقرير أن 5
 ضوابط الرد على الشبهات حول اإلسالم وحضارته وتارخيه./ ذكر 6
 .ل اإلسالم وحضارته وتارخيهاملزالق يف رد الشبهات حو / التحذير من بعض 7
 أهم الشبهات حول احلضارة اإلسالمية. / ذكر 8

 أهم مراجع المحاضرة التاسعة:
 بريوت. -ه. دار صادر0404، 3ه[. ط/700، ابن منظور ]لسان العرب/ 0
. دار الفكر 0414/0980. 2أثر العلماء املسلمني يف احلضرة األوربية. أمحد علي املال. ط// 2

. مدى تأثر الشريعة اإلسالمية بالفقه الروماين...مناقشة املستشرقني ...أوجه 82ص/ دمشق. 
 اخلالف...مهم.

-ه0430، 0عبد احلليم عويس. ط/ احلضارة اإلسالمية إبداع املاضي وآفاق املستقبل./3
. القيم ااإلنسانية حلوارية يف احلضارة اإلسالمية 299الصحوة للنشر والتوزيع. ص/ ،م2101

 . صدام احلضارات...315ص ضارة الغربية على اإلسالم.وهجوم احل
. 0احلضارة اإلسالمية مقارنة باحلضارة الغربية. توفيق يوسف الواعي. ط// 4

/ حماوالت ربط الفكر اإلسالمي 368م. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. 0988/ ه0418
لى الرتاث اإلسالمي وعلى احلضارة . الدوافع اليت تدفع املتحاملني ع370بالرتاث اإلغريقي.ص/

 اإلسالمية ...ذكر مخسة دوافع.
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. 2احلضارة العربية اإلسالمية وموجز عن احلضارات السابقة. شوقي أبو خليل ط// 5
. هل هناك حضارة عربية وإسالمية أو أن 084م. دار الفكر بدمشق. ص/0996ه/0407

ملسلمني كانوا وسطاء)سعاة بريد( ترمجوا ونقلوا العرب القدماء مل يرفدوا هنر احلضارة بشيء وإن ا
 )املعجزة اليونانية( إىل أوربة؟ مهم.

املرأة بني شريعة اإلسالم واحلضارة الغربية. وحيد الدين خان. املفكر اهلندي الكبري. ترمجة سيد / 6
م. دار الصحوة للنشر 0994-ه0404. 0رئيس أمحد الندوي، مراجعة ظفر اإلسالم خان. ط/

 وزيع القاهرة. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع املنصورة.والت
م. دار النهضة العربية. للطبع والنشر 0985املستشرقون ومشكالت احلضارة. عفاف صربه. / 7

موقف املستشرقني من اإلسالم وهجومهم عليه: القرآن، السنة النبوية، الفقه اإلسالمي،  والتوزيع.
] اجلغرافيا، الفلك، علم النبات  قتصاد االجتماع[، من العلوم احلديثةالنظم اإلسالمية ]احلكم اال

. اإلسالم ومشكالت احلضارة واملدنية 088-077 واحليوان، علم الطب، علم الكيمياء[.
 احلديثة. مهم.

-ه0407. 0دور احلضارة اإلسالمية يف هنضة أوروبا. هاين املبارك. شوقي أبو خليل.ط// 8
 . إسهامات العرب املسلمني يف العلوم التطبيقية.85دمشق. م. دار الفكر. 0996

م. 0979-ه0399. 3نظرات يف دراسة التاريخ اإلسالمي. عبد الرمحن علي احلجي. ط// 9
/كدافع الغنيمة 55مبفرتيات شاملة يف تفسري التاريخ اإلسالمي  55ص/مكتبة الصحوة. 

 التفسري القومي./75/انتشار اإلسالم بالسيف و72/التفسري املادي و60و
. 251ص/ منهج اإلسالم يف مواجهة التحديات احلضارية املعاصرة. نصر الدين القاضي./ 01

 تفنيد شبهة حول الشريعة اإلسالمية كاقتباس التشريع اإلسالمي من القانون الروماين.
رعد  خصائص احلضارتني اإلسالمية والغربية . دراسة يف احلوار احلضاري .أطروحة تقدم هبا/ 00

سليمان حسني اجلبوري .إىل جملس كلية أصول الدين/ اجلامعة اإلسالمية. وهي جزء من متطلبات 
 م.2117-ه0427نيل درجة الدكتوراه يف فلسفة أصول الدين/ ختصص فكر إسالمي .

 شبهات املشككني. تأليف جمموعة من املؤلفني. موقع وزارة األوقاف املصرية./ 02
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 تمهيد:
رة تعرضت لالعتداء واحلرب والتشويه ما تعرضت له احلضارة اإلسالمية؛ مل نعلم أن حضا

بل إنين أقول جازما لو تعرضت أي حضارة من احلضارات األخرى لعشر معشار ما ُسلط على 
 عني وال أثر. ااحلضارة اإلسالمية ملا بقي هل

حفظه  وهذا يدل على صحة بنيان احلضارة اإلسالمية وقوة أساسها وهو اإلسالم الذي
 اهلل تعاىل حبفظ مرجعه املعصوم القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة.

قصد  ؛ومن أساليب األعداء يف حرب احلضارة اإلسالمية أسلوب إثارة الشبهات حوهلا
وصد غري املسلمني املعجبني هبا من االستفادة  ،وزرع الشك يف املسلمني املتحضرين هبا ،تدمريها

 منها.
لشبهات يف حرب اإلسالم نفسه من اجلهة احلضارية، وهذه حلقة من وتتلخص هذه ا

حلقات احلروب اليت يشنها األعداء ضد اإلسالم من خمتلف اجلبهات واجلهات منذ بعثة نبينا 
حممد صلى اهلل عليه وسلم وبالتحديد منذ نزول قوله تعاىل:} فاصدع مبا تؤمُر وأعرض عن 

 ناس هذا.[. إىل يوم ال94املشركني {] احلجر:
 تعريف الشبهة.

/ الشبهة يف اللغة العربية: االلتباس. واملشتبهات من األمور: املشكالت. وشبه عليه: خلط عليه 0
 األمر حىت اشتبه بغريه. 

ويف قول حذيفة: وذكر فتنة فقال: ُتَشبَّه ُمقِبلة وتُ بَ نيِّ مدِبرة. قال مشر: معناه أن الفتنة إذا أقبلت 
وأرهتم أهنم على احلق حىت يدخلوا فيها ويركبوا منها ما ال حيل، فإذا أدبرت َشبَّهت على القوم 

 101وانقضت بان أمرها، فعلم من دخل فيها أنه كان على اخلطأ. والشبهة: االلتباس.
/ وما نقلته يف التفسري اللغوي للشبهة هو املقصود هنا وهو أن الشبهة اليت تثار حول احلضارة 2

التباس ومشكالت وخلط، حىت يصل األمر إىل أن يلتبس احلق بالباطل،  اإلسالمية ما كان فيها
 وخيتلط احلق بالباطل ويقع اإلشكال واالشتباه والشك.

 
                                                           

 .514-03/513ه. دار صادر بريوت. 0404. 3ه[. ط/700لسان العرب، البن منظور ] (101)
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 رواد إيراد الشبهات حول الحضارة اإلسالمية.
إن هذه الشبهات اليت أثريت حول احلضارة اإلسالمية إمنا صدرت من املنحرفني يف 

من اليهود احلاسدين، والنصارى الصليبني، واملستشرقني احلاقدين،  مناهجهم الزائغني يف قلوهبم
واملنافقني املخادعني ... وغريهم الذين يريدون هدم احلضارة اإلسالمية وضرهبا من القواعد، أو 
على األقل أن يشككوا يف ازدهارها وتفوقها وإمكانية عودهتا وقيامها وهنضتها وقيادهتا للعامل من 

هلم قال اهلل تعاىل:} فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء جديد. ويف أمثا
[. وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )) فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 7الفتنة...{] آل عمران:

منه فأولئك الذين مساهم اهلل فاحذروهم((] رواه البخاري ومسلم عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل 
 نها[.ع

"إن الغربيني يعملون على إضعاف املسلمني يف إسالمهم أوال وحضارهتم ثانيا، وفعال 
استطاع األوربيون أن يدخلوا إىل البالد اإلسالمية كثريا من املذاهب املادية، والفكر املادي الذي 
سبب لنا مشكالت حضارية كبرية، وأغوى شبابنا، مما يدعونا إىل البحث يف هذه املذاهب 

األفكار؛ لنحدد نوعية املشكالت احلضارية. أفكار فلسفية عقائدية مثل فلسفة هيجل والوجودية و 
وأفكار اقتصادية وسياسية مثل التيار الشيوعي املاركسي، والفكر الرأمسايل، ومذهب الليربالية 

 الدمقراطية ... وكل هذه األفكار أدت إىل مشكالت حضارية يف اجملتمعات اإلسالمية، وخلفت
يف هذه اجملتمعات أفرادا آمنوا هبا حبكم ضعف إمياهنم، وأفرادا قاوموها ودفعوها ،كما أهنا أدت إىل 
نشأة حركات دينية هلدم مبادئ اإلسالم حتت اسم التقدمية، مثل حركة األمحدية والقاديانية يف 

 .102اهلند، والبهائية يف البالد اإلسالمية األخرى"
عموما وعلى احلضارة اإلسالمية خصوصا يرجع إىل سنة من إن هذا العدوان على اإلسالم 

سنن اهلل تعاىل يف هذا الكون وهي: الصراع بني احلق والباطل الذي بدأت قصُته مع بداية خلق 
السالم:}فقلنا يا آدم إن هذا عدوٌّ لك  مع بداية خلق أبينا آدم وأمنا حواء عليهما ،اإلنسان

 [.007ولزوجك{]طه:

                                                           

 .088م. دار النهضة العربية. للطبع والنشر والتوزيع. ص/0985( املستشرقون ومشكالت احلضارة. عفاف صربه. 102)
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 103حمل الحاملين على التراث اإلسالمي والحضارة اإلسالمية. الدوافع من وراء
احلقد واحلسد والبغي وسلب كل خري عن غريهم وإلصاق كل خري هبم أو بأصوهلم وأصول / 0

 حضارهتم.
جهلهم بطبيعة اإلسالم، ومبنهجه يف احلياة، ورسالته اجلامعة احملفوظة، اليت جاءت للعاملني، / 2

 ملرسلني.لتحيي رسالة األنبياء وا
 تصورهم اخلاطئ للمسيحية، وقياسهم اإلسالم كدين على تلك التصورات املسيحية الالهوتية./ 3
اضمحالل الشرق، وضياع املسلمني، وختلفهم، واستعمارهم، جعل الكثريين يستهني هبم / 4

 وبرتاثهم.
 ثقافة وحيوية.جهل شعوهبم باإلسالم، وجهل كثري من املسلمني حبقيقة دينهم، ومبا حيمل من / 5

 104مجاالت إيراد الشبهات حول الحضارة اإلسالمية.
مل يسلم اإلسالم وحضارته من طعن الطاعنني وتشبيه املشبهني يف كل ماله صلة باإلسالم 
سواء من قريب أو من بعيد، فالشبهات اليت نتحدث عنها طالت القرآن الكرمي، والسنة النبوية، 

مي، والفقه اإلسالمي، والنُّظم اإلسالمية، واللغة العربية، واألخالق والسرية النبوية، والتاريخ اإلسال
اإلسالمية...حىت العلوم التجريبية والنظرية اليت نبغ فيها املسلمون وكان هلم الفضل يف تطويرها  

حىت األعالم ويف مقدمتهم رسول اهلل صلى  كالطب والصيدلة والفَلك والرياضيات واهلندسة...
، وزوجاته أمهات املؤمنني، وأصحابه رضي اهلل عنهم أمجعني، وكثري ممن جاؤوا اهلل عليه وسلم

بعدهم من التابعني، وأتباع التابعني، ومن تبعهم بإحسان ممن كان هلم األثر احلسن يف بناء 
 احلضارة اإلسالمية وتقدمها وازدهارها؛ مل َيسَلموا من هذا العدوان أيضا.

ه، وجتريد احلضارة اإلسالمية من مضموهنا. وهذا إن دل يريدون تفريغ اإلسالم من حمتوا
على شيء فإمنا يدل على كمال هذا الدين وعلى قوة حضارته اليت بقي أصلها ثابت وفرعها يف 
السماء مل جتتثها هذه العواصف اهلوجاء حىت يف مراحل ضعفها اليت متر هبا؛ ألهنا باختصار 

                                                           

م. دار الوفاء للطباعة 0988ه/0418. 0ضارة الغربية. توفيق يوسف الواعي. ط/احلضارة اإلسالمية مقارنة باحل (103)
 .370والنشر والتوزيع. ص/

( انظر على سبيل املثال إىل طعن املستشرقني على العلوم احلديثة اليت كان الفضل فيها للمسلمني واقعا وتارخيا: 104)
 .088-077ضة العربية. للطبع والنشر والتوزيع. م. دار النه0985املستشرقون ومشكالت احلضارة. عفاف صربه. 
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كل ماله صلة بالقرآن واحلضارة اإلسالمية حضارة   حضارة القرآن الذي حفظه اهلل تعاىل وحفظ
 [.9قرآنية. قال اهلل تعاىل:} إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون {]احلجر:

كما يدل إفالس هؤالء الذين بدل أن ينافسوا حضارتنا يف مضمار الرقي والتقدم كما 
 نوا على أنقاضها.نافستهم حضارتنا يف كثري من امليادين؛ راحوا يسعون يف هدمها ليب

 فهي الشهادة لي بأنَِّي كاملُ  )(  وإذا أتتَك مذمتي من ناقص                 
 يقول عبد الحليم عويس:

))ومع مطلع العصر احلديث، وشعور الغرب باهنزامه يف احلروب الصليبية، وإصراره على 
الغرب إىل جتنيد كتائب عمد  -بوسائل أخرى-االستمرار يف حربه الصليبية على العامل اإلسالمي

من املستشرقني؛ جعل عملها ترمجة أعمال املسلمني بقصد تشويهها، ال سيماترمجة معاين القرآن، 
مث العلمل على تشويه كل أسس اإلسالم واملسلمني، من قرآن وسنة، ورسول وصحابة، وشريعة 

تذة العامل ألكثر من وحضارة ...وكل ذلك هبدف نزع الثقة من نفوس املسلمني؛ الذين كانوا أسا
عشرة قرون كما يقول )ول ديورانت( يف كتابه )قصة احلضارة( ... وبالتايل يصابون هبزمية داخلية، 

بدال من التخلف العلمي  –وشك فيما قدموه، وشعور بالدونية ... اليت تنزاح مساحتها فتشمل 
 105سالم كله((.جوانب العقيدة والشريعة ... واإل -وحده بعد ظهور الثورة الصناعية

وسأذكر منوذجا لبعض احلاقدين على اإلسالم وحضارته، وما تضمنته كالمه من الشبهات اهلدامة 
 106واملشككة.

ا أن نتلمس مبدأ احلقد لدى )المانس( يف كل ما جاء به  :107هنري المانس  من اليسري جدًّ
تشار عقيدته املسيحية اإلسالم، فإن )المانس( قد اعترب أن اإلسالم هو احلاجز الذي حال دون ان

يف ربوع األرض، وذلك يف قوله: "ولوال اإلسالم الستطاع اليهود والنصارى أن يقتسموا اجلزيرة 
 العربية".

                                                           

م. الصحوة للنشر 2101ه/0430. 0(احلضارة اإلسالمية إبداع املاضي وآفاق املستقبل.عبد احلليم عويس. ط/105)
 .313والتوزيع. ص/

 -هجري 3/02/0436مستشرقون وقفوا ضد اإلسالم.ياسر تاج الدين حامد. تاريخ االضافة:  ( انظر:106)
 .https://www.alukah.net/sharia/0/91930رابط املوضوع:  -ميالدي  06/9/2105

 بلجيكي األصل، فرنسي اجلنسية، من اآلباء اليسوعيني.( 107)
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سواء ضمتها كتب احلديث، أو  -وقد كان موقف )المانس( من الروايات اإلسالمية 
ملوجودة فيهما من أجل تفسري موقًفا موحًدا، يتمثل يف اهتام املسلمني باخرتاع كل املادة ا -السري 

القرآن، قال: "إن السرية مثلها يف ذلك مثل احلديث، ذات هدف تفسريي. إهنا مادة حمولة مباشرة 
من النص القرآين؛ لتخدمه يف التعليق عليه، وهلذا السبب فقد كان عليها أن تضيء يف حكايات 

 األكثر غموًضا يف اآليات.دقيقة ومليئة باأللوان إشارات القرآن املظلمة، والتلميحات 
إهنا تصطاد اجملهول وغري املتعني الذي كثريًا ما سبب احلرية يف سور القرآن. إهنا نصب 
تذكاري يذكر األمساء والتواريخ اليت كان أبو القاسم حممد يبتعد عنها حبذر شديد". وهذا القول 

املشهود هلا عند -النبوية يتعارض متاًما مع ما أثبته )موريس بوكاي( من مدى صحة األحاديث 
وكيف مت مجعها وتوثيقها بشكل مل يَر العامل له مثيل يف أي من  -علماء املسلمني بالصحة 

إخبارات املاضي، وكيف فهم بوكاي أهنا القسم اآلخر التشريعي عند املسلمني، وذلك يتضح من 
إلسالم، وأثناء حياة حممد قوله: "ال يشكل القرآن الكرمي املصدر الوحيد للعقيدة والشريعة يف ا

وبعد انتقاله إىل الرفيق األعلى، كانت السنة النبوية املتمثلة يف أفعاله وأقواله هي املصدر الثاين 
الذي جيري البحث عنه، ليجد فيه العلماء واملفسرون إكمااًل للمصدر األول..، وقد ظهرت إىل 

اآلن يف العلوم اإلسالمية باسم حمدد الوجود جمموعات من أقوال النيب وأفعاله، وأصبحت تعرف 
"...، ولقد كان همُّ علماء احلديث الذين عملوا يف جماالت مجع Hadithsهو: )علم احلديث( "

األحاديث النبوية ومتحيصها، ينصبُّ أواًل وقبل كل شيء على التدقيق يف ضبط هذه املعلومات 
حوت هذه اجملموعات أوسع الكثرية اخلاصة بكل حديث، أو حادثة يف حياة حممد، وقد 

املعلومات وأوثقها، ويعترب صحيح البخاري بصورة عامة هو أكثر كتب احلديث صحة بعد 
 .108القرآن"

 
 
 
 

                                                           

 .271،269التوراة واإلجنيل والقرآن والعلم، ص (108)
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 . منهج رباني نبويرد الشبهات 
رد الشبهات وإبطاهلا منهج دل عليه القرآن الكرمي، والسنة النبوية. ففي القرآن توىل اهلل 

يف  منه، ويف السنة النبوية توىل النيب صلى اهلل عليه وسلم إبطاهلا تعاىل إبطاهلا يف غري ما موضع
يقول اهلل تعاىل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم مطمئنا ومبشرا له يف موضوع الشبهات غري ما حديث. 

اليت يوردها عليه املشبهون من اليهود خاصة:} وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن 
قال: }َوال يَْأُتوَنَك مبََثٍل{ يعارضون به احلق ويدفعون به رسالتك، }ِإال [. 33تفسريا{] الفرقان:

َناَك بِاحلَْقِّ َوَأْحَسَن تَ ْفِسريًا{ أي: أنزلنا عليك قرآنا جامعا للحق يف معانيه والوضوحِ   والبيانِ  ِجئ ْ
، وألفاظه يف ألفاظه، فمعانيه كلها حق وصدق ال يشوهبا باطل وال شبهة بوجه من الوجوه التامِ 

 109مبني للمعاين بيانا كامال. ،وحدوده لألشياء أوضح ألفاظا وأحسن تفسريا
ومن الشبهات اليت أبطلها اهلل سبحانه شبهة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمي فكيف 

 علَّم القرآن؟ واملقصود من هذه الشبه هو إبطال القرآن، وإبطال نبوة النيب صلى اهلل عليه وسلم.
ا أن يكون املراد به من ال يعرف القراءة والكتابة أخًذا من " األمية "، وإما أن يكون واألمي إم

املراد به من ليس من اليهود أخًذا من " األممية " حسب املصطلح اليهودي الذي يطلقونه على من 
 ليس من جنسهم.

 ؛ فليس هذا ممافإذا تعاملنا مع هذه املقولة أن املراد باألمي من ال يعرف القراءة والكتابة
يعاب به الرسول صلى اهلل عليه وسلم، بل لعّله أن يكون تأكيدا ودليال قويا على أن ما نزل عليه 

أُوحى إليه من اهلل، مل يقرأه يف كتاب، ومل ينقله عن أحد، وال تعلمه من  يمن القرآن إمنا هو وح
 غريه. هبذا يكون االهتام شهادة له ال عليه.

هذه املقولة ردا صرحيا يف قوله تعاىل: }وقالوا أساطري األولني اكتتبها وقد رد القرآن على 
فهي متلى عليه بكرة وأصيال )( قل أنزله الذي يعلم الّسر يف السموات واألرض إنه كان غفورًا 

 [.6-5رحيًما{]الفرقان: 

                                                           

احملقق: عبد الرمحن  ه [.0376تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان. عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي]  (109)
 .582م. الناشر: مؤسسة الرسالة. بريوت. ص: 2111-ه  0421. 0بن معال اللوحيق. ط/
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ه وحسب النيب األمي الذي ال يعرف القراءة وال الكتابة أن يكون الكتاب الذي أنزل علي
معجزا ملشركي العرب وهم أهل الفصاحة والبالغة؛ بل ومتحديا أن يأتوا مبثله أو حىت بسورة من 

" ليس من سجع :كما قال بعض كبارهم  ،مثله. كفاه هبذا دلياًل على صدق رسالته وأن ما جاء به
 110الكهان وال من الشعر وال من قول البشر ".

 يه وسلم شبهة أن القرآن ورد فيه يف قصة مرميومن الشبهات اليت أبطلها النيب صلى اهلل عل
} يا أخت هارون {، وبناء على أن هارون أخو موسى عليهما السالم أم عيسى عليهما السالم:

وبينهما وبني مرمي وعيسى عليهما السالم قرون؟ واملقصود من هذه الشبهة أيضا إبطال القرآن، 
 وإبطال نبوة النيب صلى اهلل عليه وسلم.

غرية بن شعبة، قال: ملا قدمت جنران سألوين، فقالوا: إنكم تقرؤون }يا أخت فعن امل
هارون{، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمُت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سألتُه 

 111.عن ذلك، فقال: ))إهنم كانوا يسمون بأنبيائهم والصاحلني قبلهم((
ن هارون هذا وافق امسُه اسَم نيب اهلل تعاىل هارون وخالصة جواب النيب صلى اهلل عليه وسلم أ

أخي موسى عليهما السالم على طريقة تسمية األبناء بأمساء األنبياء والصاحلني. فاالتفاق يف 
 األمساء ال يلزم منه االتفاق يف املسميات.

 ضوابط الرد على الشبهات حول اإلسالم وحضارته وتاريخه.
حول اإلسالم وحضارته وتارخيه ال تُرد إال من بناء على ما سبق فإن الشبهات 

املتخصصني الراسخني يف العلم العارفني بتاريخ احلضارات األخرى وعلومها، والعاملني مبناهج 
مفكريها، املتمكنني من املناظرة، اخلرباء باللغات. وإذا ختلفت الشروط الالزمة يف التصدي 

ل اإلمساك؛ ألنه أهون من اخلوض بال سالح للشبهات حول اإلسالم وحضارته وتارخيه فاألفض
العلم واملعرفة ... وكم من مناظرة كانت بني مسلم وغريه أظهرت اإلسالم وحضارته وتارخيه بصورة 
مشوهة بسبب ضعف املسلم املناظر. فصار احلال كحال احملق الذي له حماٍم ضعيف، واملبطل 

 الذي له حماٍم قوي.

                                                           

 شبهات املشككني. تأليف جمموعة من املؤلفني. موقع وزارة األوقاف املصرية.( انظر: 110)
(

111
 .5112 رواه مسلم: (



 

------------------------------------------------------ 
 إعداد األستاذ: ساعد غالب 

 أ.ت.م – / أ.ت.ث 1س    اإلسالميةاحلضارة العربية  قياس:مناذج من حماضرات م  بوزريعة  باملدرسة العليا لألساتذة 

258 

ل اإلسالم وحضارته وتاريخه؛ رد االنحراف ومن المزالق في رد الشبهات حو 
 باالنحراف، والباطل بالباطل. والخطأ بالخطأ، ولهذا أمثلة منها:

 / رد الشبهات بتفسيرات خاطئة للقرآن الكريم والسنة النبوية.1
[ باملساواة 91كتفسري العدل الذي أمر اهلل تعاىل به يف قوله:} إن اهلل يأمر بالعدل {] النحل:

وهذا غري صحيح، فالعدل وضع الشيء يف موضعه، وإعطاء كل ذي حق حقه، وعدم  املطلقة،
[ 00الظلم. وهذا ال يتحقق دائما باملساواة. كما يف املرياث }للذكر مثل حظ األنثيني{] النساء:

 فهذا عدل وليس مساواة.
 / رد الشبهات باألحاديث الضعيفة.2

 .112كحديث: )) اطلبوا العلم ولو بالصني ((
 د الشبهات بإسقاط شيء من الدين./ ر 3

كإسقاط احلدود الشرعية؛ كحد السرقة، والقتل، والزنا...إرضاء للمشبهني الذين يعتربون احلدود 
 الشرعية ختلفا ومهجية.

 من أهم الشبهات حول الحضارة اإلسالمية. 
ىل جملدات؛ الشبهات اليت سأذكرها هي مناذج فقط، وال أستطيع ذكر الرد عليها ألن ذلك حيتاج إ

بل هناك شبهات يتسع الرد عليها يف كتاب مستقل، وسأكتفي بذكر أشهر الشبهات مع ردها، 
 وباقي الشبهات أذكر عنواهنا فقط مع اإلحالة على موضع ردها يف اهلامش.

  113شبهة اإلسالم انتشر بالسيف، ويحبذ العنف.
ن اإلسالم انتشر بالسف، من أشهر الشبهات اليت تثار حول اإلسالم وحضارته وتارخيه؛ أ

 .ومحَل الناس بالقهر عليه، وأنه حيبذ العنف
                                                           

 .406( حديث باطل. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة: 112)
 .65هات املشككني  رقم الشبهة: رقم الشبهة: شب (113)

 .72م. مكتبة الصحوة. ص/0979-ه0399. 3نظرات يف دراسة التاريخ اإلسالمي. عبد الرمحن علي احلجي. ط/
نيب املسلمني، ودين اإلسالم، واحلضارة اإلسالمية. حممد حسام الدين اخلطيب. استفدت منه يف نقل الشهادات، واستغنيت 

 ه عن ذكر مصادر هذه الشهادات. رابط املوضوع: باإلحالة علي
https://www.alukah.net/sharia/0/142 
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يكفي يف الرد على هذه الشبهة قوله تعاىل:} ادُع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة  الرد:
 [.025احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن {] النحل:

 وعظة احلسنة.إن اإلسالم مل ينتشر بالسيف بل بالدعوة إىل اهلل عن طريق احلكمة وامل
 وها هي أقوال بعض املنصفني من علماء الغرب ومفكريهم تؤكد على ذلك.

(: ))من اخلطأ أن يصدق املرء ما يروِّج له ديسونيقول الكاتب والباحث الفرنسي )/ أ
البعض من أن السيف كان املبشر األول يف تقدم اإلسالم وتبسطه، ذلك أن السبب األول يف 

إىل هذه األخوة الدينية الفريدة، وإىل هذه احلياة اجلديدة االجتماعية اليت دعا  انتشار اإلسالم يعود
ن هلا، مث إىل هذه احلياة الشريفة الطاهرة اليت راح حيياها حممد وخلفاؤه من بعده، واليت  إليها ومكَّ

 بلغت من العفة والتضحية حداً جعل اإلسالم قوة عظيمة ال تغلب((.
سيرة النبي ( يف كتاهبا )كارين أرمسترونجباحثة يف األديان )وتقول الربيطانية ال/ ب

(: ))إننا يف الغرب حباجة إىل أن خنلِّص أنفسنا من بعض أحقادنا القدمية، ولعل شخصاً محمد
مثل حممد يكون مناسبًا للبدء، فقد كان رجاًل متدفق املشاعر.. وقد أسس دينًا وموروثًا حضارياً 

م األسطورة الغربية، ودينًا امسه اإلسالم؛ ذلك اللفظ ذو الداللة على مل يكن السيف دعامته، برغ
 السالم والوفاق((.

ملحق وتكملة القواميس ( يف مقدمة كتابه )دوزيويقول املستشرق اهلولندي )/ ج
(: ))إن ظاهرة دين حممد تبدو ألول وهلة لغزًا غريباً! وال سيما مىت علمنا أن هذا الدين العربية

 يفرض فرضاً على أحد((.اجلديد مل 
(: ))إن اهتام حممد بالتعويل على السيف يف األبطال( يف كتابه )توماس كارليلويقول ) /د

محل الناس على االستجابة لدعوته؛ سخف غري مفهوم!! إذ ليس مما جيوز يف الفهم أن يشهر 
 رجل فرد سيفه ليقتل به الناس أو يستجيبوا لدعوته((.

(: ))لقد أثبت التاريخ أن األديان حضارة العرب( يف كتابه )ونغوستاف لوبويقول )/ ـه
ال تفرض بالقوة، ومل ينتشر اإلسالم بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته 
الشعوب اليت قهرت العرب مؤخرًا كالرتك واملغول، وبلغ القرآن من االنتشار يف اهلند اليت مل يكن 

ري سبيل.. ومل يكن اإلسالم أقل انتشارًا يف الصني اليت مل يفتح العرب أي العرب فيها غري عاب
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جزء منها قط((. ويقول: ))إن القوة مل تكن عاماًل يف انتشار اإلسالم، فقد ترك العرُب املغلوبني 
 أحراراً يف أدياهنم((.

ة أهنا ال وأما الرد على شبهة أن اإلسالم حيبذ العنف واليت فيها هتمة للحضارة اإلسالمي
 تقوم على التسامح والرمحة فهو كالتايل:

الصورة املثلى اليت رغب فيها اإلسالم أن يكون عليها املسلمون وهي صفات عباد الرمحن، 
وا لُ حيث يقول اهلل تعاىل:﴿ َوِعَباُد الرَّمْحَِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْوناً َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم اجْلَاِهُلوَن قَا

دًا َوِقَيامًا * َوالَِّذيَن يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب جَ  ْم ُسجَّ َهنََّم ِإنَّ َساَلمًا * َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن لَِرهبِِّ
وملَْ يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ نْيَ َعَذابَ َها َكاَن َغرَامًا * ِإن ََّها َساءْت ُمْستَ َقرّاً َوُمَقامًا * َوالَِّذيَن ِإَذا أَنَفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا 

الَّ بِاحلَْقِّ َواَل َذِلَك قَ َوامًا * َوالَِّذيَن اَل يَْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهَلًا آَخَر َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه إِ 
يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوخَيُْلْد ِفيِه ُمَهاناً * ِإالَّ َمن تَاَب يَ ْزنُوَن َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك يَ ْلَق أَثَاماً * ُيَضاَعْف لَُه اْلَعَذاُب 

ً رَِّحيمًا  ُل اللَُّه َسيَِّئاهِتِْم َحَسَناٍت وََكاَن اللَُّه َغُفورا * َوَمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا َفُأْولَِئَك يُ َبدِّ
َتابًا * َوالَِّذيَن اَل َيْشَهُدوَن الزُّوَر َوِإَذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكَرامًا * َوَعِمَل َصاحِلًا فَِإنَُّه يَ ُتوُب ِإىَل اللَِّه مَ 

َها ُصّمًا َوُعْمَيانًا * َوالَِّذيَن يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا رُّوا َعَلي ْ ْم ملَْ خيَِ ُروا بِآيَاِت َرهبِِّ َهْب لََنا ِمْن  َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكِّ
ْونَ أَْزَواِجَنا َوُذرِّيَّ  يًَّة  اتَِنا قُ رََّة أَْعنُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَمامًا * أُْولَِئَك جُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة مبَا َصبَ ُروا َويُ َلقَّ ِفيَها حتَِ

 [.75-63َوَساَلماً ﴾]الفرقان: 
 
 

وهذه الصفات الكرمية هي النموذج األعلى الذي يسعى كل مسلم للوصول إليه، وهي 
 وح جمانبة للعنف متاما.بكل وض

ويف كيفية مواجهة املسيء يقول اهلل تعاىل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم:﴿ اْدَفْع بِالَّيِت ِهَي 
يَِّئَة حَنُْن أَْعَلُم مبَا َيِصُفوَن ﴾]املؤمنون: من يسيء إليك  -أيها الرسول-[. أي: ادفع 96َأْحَسُن السَّ

تصرب على أذاه، حنن أعلم مبا يصفون من الشرك باخلصلة اليت هي أحسن؛ بأن تصفح عنه، و 
 114والتكذيب، ومبا يصفونك به مما ال يليق بك كالسحر واجلنون.
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ويف وصايا لقمان اليت جاءت يف القرآن الكرمي من تربية الوالد ولده على ما ينايف العنف 
اَلَة َوْأُمْر بِاْلَمعْ  ُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصربْ َعَلى َما والشدة، يقول اهلل تعاىل:﴿ يَا بُ يَنَّ أَِقِم الصَّ

َك لِلنَّاِس َواَل مَتِْش يف اأْلَْرِض َمَرحًا ِإنَّ ال لََّه اَل َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر * َواَل ُتَصعِّْر َخدَّ
بُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر * َواْقِصْد يف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإنَّ أَنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت احلَِْمرِي  حيُِ

 [.09-07﴾]لقمان:
وعن كيفية الدعوة باليت هي أحسن لليت هي أقوم يقول اهلل تعاىل لنبيه صلى اهلل عليه 

 َأْحَسُن﴾ وسلم: ﴿ادُْع ِإىِل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُم بِالَّيِت ِهيَ 
 [. 025]النحل:

وحيذر اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم من عاقبة العنف والقسوة والفظاظة فيقول له يف 
وْا ِمْن َحْوِلَك﴾ َن الّلِه لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّ  القرآن الكرمي: ﴿فَِبَما َرمْحٍَة مِّ

 [. 059]آل عمران: 
ة االقتصاص من املعتدي يقول يف القرآن الكرمي: ﴿ َوِإْن َعاقَ ْبُتْم فَ َعاِقُبوْا مبِْثِل َما ويف كيفي

اِبريَن ﴾]النحل:  ٌر لِّلصَّ  [. 026ُعوِقْبُتم ِبِه َولَِئن َصبَ ْرمُتْ هَلَُو َخي ْ
وإن أردمت معاقبة عدوكم فعاقبوه مبثل ما فعل بكم دون زيادة، ولئن صربمت عن معاقبتكم له 

 115عند القدرة عليه فإن ذلك خري للصابرين منكم من االنتصاف مبعاقبتهم.
ويف القرآن األمر باختيار الكالم احلسن، وأن ال خياطبوا من كان على غري دينهم إال 

 [.53بالكالم احلسن فيقول: ﴿ َوُقل لِِّعَباِدي يَ ُقوُلواْ الَّيِت ِهَي َأْحَسُن ﴾]اإلسراء:
ُهْم َوُقوُلوا آَمنَّا ويقول: ﴿ َواَل جُتَادِ  ُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ْ

َنا َوأُنزَِل إِلَْيُكْم َوِإهَلَُنا َوِإهَلُُكْم َواِحٌد َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن ﴾]العنكبوت: [. وأهل 46بِالَِّذي أُنزَِل إِلَي ْ
اآلية الكرمية هم اليهود والنصارى. وإذا كان دين اإلسالم يرفض العنف يف الكتاب الذين ذكرهتم 

 الكلمة؛ فكيف يرضاه بغري الكلمة؟!
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 من تطبيقات النبي صلى اهلل عليه وسلم لهذه النصوص.
أ/ كان الصحابة رضي اهلل عنهم يف بدء الدعوة اإلسالمية يَلقون من كفار مكة خمتلف 

فلم يأمرهم النيب مبواجهة العنف بالعنف، بل أمرهم باهلجرة من  ألوان االضطهاد والتعذيب..
 مكة، فصاروا يهاجرون إىل احلبشة فرارا بدينهم من العنف.

ب/ عقد النيب صلى اهلل عليه وسلم صلحا مع كفار مكة يف السنة السادسة للهجرة مسي 
يف جيش النيب فيما لو  )صلح احلديبية( حقق فيه الكفار مطالبهم؛ برغم التفوق العسكري الواضح

خاض معهم قتااًل، ومل يكن نصيب املسلمني يف ذلك الصلح سوى جتنب العنف وعدم دخول 
مكة عن طريق القتال. وكان هذا بناء على اختيار النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ الذي قال آنذاك 

 إال أعطيتهم قولته املشهورة: )) والذي نفسي بيده ال يسألوين خطة يعظمون فيها حرمات اهلل
 . برغم املعارضة القوية من أصحاب النيب هلذا الصلح.116إياها ((

أقوال نخبة من علماء الغرب عن العنف الذي اتهم به الدين اإلسالمي، ونبي      
 المسلمين.

سيرة ( يف مقدمتها لكتاهبا )كارين أرمسترونجأ/ تقول الربيطانية الباحثة يف علم األديان )
)من اخلطأ أن نظن أن اإلسالم دين يتسم بالعنف أو بالتعصب يف جوهره، على (: )النبي محمد

حنو ما يقول به البعض أحياناً، بل إن اإلسالم دين عاملي، وال يتصف بأي مسات عدوانية شرقية 
 أو معادية للغرب((.

(: ))لقد كان الدين والحياة( يف كتابه )غوستاف لوبونب/ ويقول املستشرق الفرنسي )
 ذا أخالق عالية، وحكمة ورقة قلب، ورأفة ورمحة، وصدق وأمانة((. حممد

(: الشرقيون وعقائدهم( يف كتابه )برتلي سانت هيلرج/ ويقول املستشرق األملاين )
))كان النيب داعياً إىل ديانة اإلله الواحد، وكان يف دعوته هذه لطيفاً ورحيماً حىت مع أعدائه، وإن 

 لِّ الصفات اليت حتملها النفس البشرية؛ مها: العدالة والرمحة((.يف شخصيته صفتني مها من أج
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(: ))إن حممدًا قد أبدى يف حياة محمد( يف كتابه )إميل درمنغمد/ ويقول املستشرق )
أغلب حياته اعتدااًل الفتًا للنظر، فقد برهن يف انتصاره النهائي، على عظمة نفسية قلَّ أن يوجد 

مر جنوده أن يعفوا عن الضعفاء واملسنني واألطفال والنساء، وحذرهم أن هلا مثال يف التاريخ؛ إذ أ
يهدموا البيوت أو يسلبوا التجار، أو أن يقطعوا األشجار املثمرة، وأمرهم أال جيردوا السيوف إال يف 
حال الضرورة القاهرة، بل رأيناه يؤنب بعض قواده ويصلح أخطاءهم إصالحًا ماديًا ويقول هلم: 

 احدة خري من أكثر الفتوح ثراًء((.إن نفساً و 
(: ))إن تاريخ شارلكنيف كتابه ) روبرتسن: )قال 362( يف حاشية صدرمنغمويضيف )

 ميشونأتباع حممد وحدهم هم الذين مجعوا بني التسامح والدعوة إىل اإلسالم((. وقال القسيس 
سلمون أمم النصرانية (: ))إن من املؤسف حقًا أن علَّم املرحلة دينية إلى الشرقيف كتابه )

 التسامح الديين الذي هو دعامة احملبة بني األمم(((.
(: أخالق المسلمين وعاداتهم( يف كتابه )غوته/ ويقول الفيلسوف األملاين الشهري )ـه

))وال شك أن املتسامح األكرب أمام اعتداء أصحاب الديانات األخرى، وأمام إرهاصات 
عناه اإلهلي، غرسه رسول اإلسالم يف نفوس املسلمني، فقد كان وختريفات الالدينيني، التسامح مب

حممد املتسامح األكرب، ومل يتخذ رسول اإلسالم موقفًا صعبًا ضد كل الذين كانوا يعتدون عليه 
بالسب أو مبد األيدي أو بعرقلة الطريق وما شابه ذلك، فقد كان متساحماً؛ فتبعه أصحابه وتبعه 

صفة التسامح هي إحدى املميزات والسمات الراقية للدين  املسلمون، وكانت وما زالت
اإلسالمي، وللحق أقول: إن تسامح املسلم ليس من ضعف؛ ولكن املسلم يتسامح مع اعتزازه 

 بدينه، ومتسكه بعقيدته((.
(: ))واإلسالم من أعظم الديانات حضارة العرب( يف كتابه )غوستاف لوبونو/ يقول )

 لى العدل واإلحسان والتسامح((.هتذيباً للنفوس، ومحالً ع
( فقد عكس األمر وصرح بأن أعداء حممد هم جناد أقنبرتز/ أما الباحث السويسري )

املتعصبون ضده؛ إذ قال يف كتابه )حممد واإلسالم(: ))كلما ازداد الباحث تنقيبًا يف احلقائق 
رًا ألعداء حممد الذين أشرعوا التارخيية الوثيقة املصادر؛ فيما خيص الشمائل احملمدية، ازداد احتقا



 

------------------------------------------------------ 
 إعداد األستاذ: ساعد غالب 

 أ.ت.م – / أ.ت.ث 1س    اإلسالميةاحلضارة العربية  قياس:مناذج من حماضرات م  بوزريعة  باملدرسة العليا لألساتذة 

264 

أسنة الطعن يف حممد قبل أن يعرفوه، ونسبوا إليه ما ال جيوز أن ينسب إىل رجل حقري، فضاًل عن 
 رجل كمحمد؛ الذي حيدثنا التاريخ أنه رجل عظيم((.

 117شبهة أن اإلسالم يحارب العلم.
كلمة )اقرأ(؛ والقراءة   أول كلمة نزلت على النيب صلى اهلل عليه وسلم من القرآن الكرمي هي

هي باب العلم الذي ال ميكن لطالب علم وال عامل إال أن يلجه كل يوم؛ بل كل ساعة؛ بل كل 
  حلظة.

وبعد تلك الكلمة كم من آيات نزلت حتث املسلمني على طلب العلم من مثل قوله تعاىل 
[. 9وَن َوالَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن ﴾]الزمر:يف تفضيل العلماء على غريهم:﴿ ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلمُ 

ومن مثل قوله تعاىل يف ختصيص فهم القرآن الكرمي بالعلماء دون غريهم: ﴿ َقْد َفصَّْلَنا اآليَاِت 
ُل اآليَاِت لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن﴾97لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن ﴾]األنعام: [، ﴿ 32]األعراف: [، ﴿َكَذِلَك نُ َفصِّ

ُل اآل ُل اآليَاِت لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن ﴾]يونس:00يَاِت لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن ﴾]التوبة:َونُ َفصِّ [، ﴿ 5[،﴿ يُ َفصِّ
َلْت آيَاتُُه قُ ْرآنًا َعَربِّيًا لَِّقْوٍم يَ ْعَلُموَن﴾52ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة لَِّقْوٍم يَ ْعَلُموَن﴾]النمل:  [،﴿ِكَتاٌب ُفصِّ

[، 43َنْضرِبُ َها لِلنَّاِس َوَما يَ ْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن ﴾]العنكبوت: ﴿ َوتِْلَك اأْلَْمثَالُ  [،3]فصلت:
 وغريها كثري..حىت ليخيل للمرء أن دين اإلسالم هو دين العلماء!

وليس هذا فحسب بل إن القرآن الكرمي جيعل فئة العلماء يف اجملتمع هي الفئة اليت ختشى اهلل 
تفكرها ودراستها لظواهر وأسرار هذا الكون من حوهلا، فتقول  وتعظمه حق اخلشية والتعظيم لكثرة

َا خَيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء ﴾]فاطر: [، ذلك ألن العامل ال بد من أن 28اآلية الكرمية: ﴿ ِإمنَّ
يكون صاحب عقل، وصاحب العقل هو الذي يدمي التفكر فيما حوله فيقبل احلقائق ويرفض 
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َماَواِت َواأَلْرِض األباطيل والشع وذات، يقول اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي: ﴿ ِإنَّ يف َخْلِق السَّ
ُْويل األْلَباِب ﴾]آل عمران:   [.091َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر آليَاٍت ألِّ

  وتطبيقًا هلذه الدعوات القرآنية لطلب العلم فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم جعل فداء أسراه من
كفار قريش يف معركة بدر، ممن حيسن القراءة والكتابة منهم، أن يعلم أوالد األنصار الكتابة؛ مث 

 يطلق سراحه.
 إن هذا الدين ال حيارب العلم وإمنا حيارب اجلهل.

 أقوال من درس التاريخ العلمي للمسلمين؛ وعرفه حق المعرفة، من نخبة علماء الغرب.     
(: التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم( يف كتابه )وريس بوكايمقول الكاتب الفرنسي ) أ/

))ال بد قبل عقد املواجهة بني الوحي اإلسالمي والعلم؛ من إعطاء صورة عن دين ساءت معرفته 
يف بالدنا. إن األحكام الضالة كل الضالل، اليت صدرت يف الغرب حبق اإلسالم؛ كانت وليدة 

لتلقائي. وأفظع هذه الضالالت انتشاراً هي املتعلقة بالوقائع؛ فإذا اجلهل أحياناً، أو نتيجة التهجم ا
كان باإلمكان عذر األخطاء الناجتة عن سوء التقدير؛ فال سبيل إىل هذا مع ما يتناقض مع 
احلقيقة.. وإنه ملما خييف؛ أن نقرأ يف املؤلفات الرصينة؛ الصادرة عن كّتاب من الدرجة األوىل يف 

للحقيقة يف غاية اجلالء!.. فإصدار خمالفات للحقيقة من هذا النوع االختصاص؛ مناقضات 
 يسهم يف إعطاء صورة باطلة عن القرآن واإلسالم((.

ويقول أيضًا يف كتابه هذا: ))وحنن نعلم أن اإلسالم ينظر إىل العلم والدين كتوأمني، وأن 
يق هذه القاعدة أدى إىل هتذيب العلم كان جزءًا من التوجيهات الدينية منذ البداية، وأن تطب

التقدم العلمي العجيب يف عصر احلضارة اإلسالمية العظمى، اليت استفاد منها الغرب قبل 
 هنضته((.

شمس اهلل تسطع على ( يف كتاهبا )زيغريد هونكهوتقول املستشرقة األملانية ) ب/
أدى ذلك إىل اندفاع (: ))نادى النيب بالطموح إىل املعرفة والسعي إىل العثور عليها، وقد الغرب

العرب بأسرهم إىل املدارس يعلِّمون ويتعلمون، بينما كان الغربيون يتباهون جبهلهم للقراءة 
 والكتابة((.
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/م بدأت 711(: ))ومنذ عام /نشأة اإلنسانية( يف كتابه )دانييل بريفولتويقول ) ج/
فارس شرقاً وإسبانيا غرباً، فأعيد إشراقة احلضارة العربية اإلسالمية متتد من شرقي املتوسط إىل بالد 

اكتشاف قسم كبري من العلم القدمي، وسجلت اكتشافات جديدة يف الرياضيات والكيمياء 
والفيزياء وغريها من العلوم.. ويف هذا اجملال كما يف غريه؛ كان العرب معلمني ألوربة، فأسهموا يف 

 هنضة العلوم على هذه القارة((.
(: ))لقد منح اإلسالم املدنية واحلضارة قوة إدوارد رمسييكي )ويقول املستشرق األمر  د/

جديدة وشجع العامل على درس العلوم باتساٍع متناٍه، وهكذا خرج إىل الدنيا فالسفة وخطباء 
والبريوين والطربي وابن سينا  -اجلاحظ -وأطباء ومؤرخون يفخر هبم اإلسالم أمثال: أيب عثمان

والغزايل وغريهم.. واملسلمون بال نزاع هم خمرتعو علم الكيمياء  وابن رشد والفارايب وابن باجه
ومؤسسوه، أما علم الطب والصيدلة فقد حسنومها حتسينًا عظيماً، وبواسطة املسلمني تقدم علم 

 الفلك سريعاً حىت الطريان، وهم خمرتعو علم اجلرب ومكتشفو علم الطريان((.
(: ))حني نتذكر كم كان اإلسالم والغرب)( يف كتابه روم الندو/ ويقول املستشرق )ـه

العرب بدائيني يف جاهليتهم؛ يصبح مدى التقدم الثقايف الذي أحزوه خالل مئيت سنة، وعمق 
ذلك التقدم؛ أمرًا يدعو إىل الذهول حقاً! ذلك بأن علينا أن نتذكر أيضًا أن النصرانية احتاجت 

حضارة نصرانية، ويف اإلسالم مل يولِّ   إىل حنو ألف ومخسمئة سنة لكي تنشئ ما ميكن أن يدعى
 كل من العلم والدين ظهره لآلخر؛ بل كان الدين باعثاً على العلم((.

(: ))مل يشهد اجملتمع اإلسالمي ما شهدته أوربة من سيديوو/ ويقول املؤرخ العالمة )
ن اثنني حتجر العقل وشل التفكري، وجدب الروح، وحماربة العلم والعلماء حيث يذكر التاريخ أ

وثالثني ألف عامل قد أحرقوا أحياء! وال جدال يف أن تاريخ اإلسالم مل يعرف هذا االضطهاد 
الشنيع حلرية الفكر، بل كان املسلمون منفردين بالعلم يف تلك العصور املظلمة، ومل حيدث أن 

 انفرد دين بالسلطة ومنح خمالفيه يف العقيدة كل أسباب احلرية كما فعل اإلسالم((.
منذ حوايل ألف عام، عندما كان العلماء يف أوربة حيرقون أحياء كما قال سيديو؛ كان و 

العامل األندلسي املسلم )ابن حزم( يعلن يف كتابه )الَفْصل يف امللل واألهواء والنحل( عن كروية 
 األرض منطلقاً من القرآن الكرمي ومن التنظيم املطرد ملواقيت الصالة يف حميط األرض.
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ا هو االكتشاف الوحيد الذي نقله الغربيون عن املسلمني ونسبوه ألنفسهم، وليس هذ
( إذ قال: ))وحنن حني نلخص ما متَّ تاريخ العرب العام( يف كتابه )سيديويؤكده املؤرخ العالمة )

على يد العرب من تقدم يف العلوم الصحيحة، نرى سبقهم إىل كثري من االكتشافات اليت يعزى 
 علماء أوربة يف القرن اخلامس عشر والقرن السادس عشر((.فخر أكثرها إىل 

 كيف كان الغربيون ينظرون إىل كروية األرض بعد اكتشاف املسلمني هلا بقرون؟
(: شمس اهلل تسطع على الغرب( يف كتاهبا )زيغريد هونكهتقول املستشرقة األملانية )

طحية يف أوربة اليت كانت ترى أن من ))اتسعت اهلوة بني احلضارة العربية الشاخمة، واملعرفة الس
يتساءل مستنكراً: أيعقل  (الكتانتيوس)الكفر والضالل القول بأن األرض كروية؛ فمعلم الكنيسة 

أن جُينَّ الناس إىل هذا احلد فيدخل يف عقوهلم أن البلدان واألشجار تتدىل من اجلانب اآلخر من 
 األرض، وأن أقدام الناس تعلو رؤوسهم؟!!((.

( أيضا: ))إن روجر بيكون أو غاليلو أو دافنشي ليسوا هم الذين أسسوا )هونكهقول ت ز/
بعكس زمالئهم  -البحث العلمي.. إمنا السباقون يف هذا املضمار كانوا من العرب الذين جلؤوا

يف حبثهم إىل العقل واملالحظة والتحقيق والبحث املستقيم، لقد قدم املسلمون أمثن  -النصارى
طريقة البحث العلمي الصحيح اليت مهدت أمام الغرب طريقة ملعرفة أسرار الطبيعة هدية؛ وهي 

وتسلطه عليها اليوم، وإن كل مستشفى وكل مركز علمي يف أيامنا هذه إمنا هي يف حقيقة األمر 
ب تذكارية للعبقرية العربية.. وقد بقي الطب الغريب قرونًا عديدة نسخة ممسوخة عن الطب صُ نُ 

ى الرغم من إحراق كتب ابن سينا يف مدينة بازل حبركة نصرانية عدائية؛ فإن كتب العريب، وعل
الرتاث العريب مل ختتِف من رفوف املكتبات وجيوب األطباء، بل ظلت حمفوظة يسرق منها 

 السارقون ما شاء هلم أن يسرقوا((.
لذي ( اتراث اإلسالم( يف مقدمته لكتاب )جوزيف شاختيقول املستشرق العالمة ) ح/

برزوا يف أكثر من ميدان علمي واحد،  -مسلمني  -أشرف على تأليفه: ))وكثريًا ما جند كتَّابًا 
فلقد كان الطب والعلوم والفلسفة معارف متالزمة بعضها مع بعض، وكذلك كان علم الكالم 

من والشريعة يشكالن زمرة واحدة، ومل خيل األمر من أشخاص كانوا جيمعون بني مجيع هذه الفروع 
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م[ الذي اكتشف عن طريق االستدالل النظري الدورة الدموية الصغرى 0288أمثال ابن النفيس ]
 عن طريق التجربة((.

(: ))وكلما أمعنا يف درس حضارة العرب( يف مقدمته لكتابه )غوستاف لوبونويقول ) ط/
واسعة((. مث حضارة العرب وكتبهم العلمية واخرتاعاهتم وفنوهنم ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق 

 يقول: ))واإلسالم من أكثر الديانات مالءمة الكتشاف العلم((.
ويقول: ))ويعزى إىل بيكون على العموم أنه أول من أقام التجربة واملالحظة اللتني مها أساس 
املناهج العلمية احلديثة؛ مقام األستاذ. ولكنه جيب أن نعرتف قبل كل شيء بأن ذلك كله من 

  (. مث يقول: ))إن أوربة مدينة للعرب حبضارهتا((.عمل العرب وحدهم(
(: ))إن ما يدين به علمنا نشأة اإلنسانية( يف كتابه )دانييل بريفولتويقول العالمة ) ي/

لعلم العرب ليس فيما قدموه لنا من كشوف مدهشة، ونظريات مبتكرة، بل إنه مدين بوجوده 
واملنهج اإلسالمي إىل أوربة النصرانية، وهو مل ميلَّ ذاته.. ومل يكن بيكون إال رسواًل من رسل العلم 

 قط من التصريح بأن اللغة العربية وعلوم العرب مها الطريق الوحيدة ملعرفة احلق((.
التوراة واإلنجيل والقرآن ( يف كتابه )موريس بوكايويقول الكاتب الفرنسي الشهري ) ك/

من والثاين عشر امليالدي، فرتة عظمة اإلسالم، (: ))وينبغي أن نذكر أنه ما بني القرن الثاوالعلم
حيث كانت التغريات العلمية مرفوضة يف بالدنا النصرانية؛ كانت كميات معتربة من األحباث 
واالكتشافات قد حتققت يف اجلامعات اإلسالمية. هناك ويف ذلك العصر؛ كنا نرى الوسائل 

[كتاب، وكان ابن 411.111حتتوي على ]الفائقة يف التثقيف، فكانت مكتبة اخلليفة يف قرطبة 
رشد يعلِّم فيها، وينقل فيها العلم اليوناين واهلندي والفارسي، وهلذا كان الناس يذهبون إليها من 
خمتلف البلدان األوربية للدراسة؛ كما يذهبون يف أيامنا هذه إلمتام بعض الدراسات يف الواليات 

نذ القدمي موضوع )الذم( يف بالدنا. إن كل غريب املتحدة..(( إىل أن يقول: ))كان اإلسالم م
 حصَّل بعض املعارف املعمقة عن اإلسالم؛ يدرك إىل أي مدى قد شوه تارخيه وعقيدته وأهدافه((.

(: ))ملا شعرنا باحلاجة إىل دفع اجلهل الذي كان يثقل  د. لويجي رينالديوتقول ) ل/
 ألهنم كانوا األساتذة الوحيدين يف العامل((.كاهلنا؛ تقدمنا إىل العرب، ومددنا إليهم أيدينا، 
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(: ))قال تاريخ العرب العام( فيقول يف كتابه )سيديوأما املؤرخ الفرنسي العالمة ) م/
مهبولد: .. والعرب هم الذين أوجدوا الصيدلية الكيميائية.. وأدت الصيدلة ومادة الطب اللتان 

 لكيمياء يف وقت واحد((.يقوم عليهما فن الشفاء؛ إىل دراسة علم النبات وا
ويقول: ))اتفق للعلوم الطبيعية عند العرب مثل ما اتفق للعلوم الرياضية من الرقي، ويرى مهبولد 

 وجوب عدِّ العرب مؤسسني حقيقيني للعلوم الطبيعية باملعىن احلديث((.
( أغلب وجوه احلضارة اإلسالمية ينتهي إىل أن يقول: ))وهكذا سيديووبعد أن يستعرض )

 جتلَّى تأثري العرب يف مجيع فروع احلضارة األوربية احلديثة((.
فبعد هذه الشهادات اإلمجالية عن مشاركة احلضارة اإلسالمية يف ميدان العلم؛ فال بأس هبذه 

 اليت تزيد األمر تأكيدا.  الشهادات التفصيلية
 (مهبولد)هري أما العالمة الش)) (: محمد رسول اهلل( يف كتابه )أتيين دينيهيقول )ن/ 

فيذكر أن ما قام على التجربة واملالحظة هو أرفع درجة يف العلوم، ويقول: ))إن العرب ارتقوا يف 
 علومهم إىل هذه الدرجة اليت كان جيهلها القدماء تقريباً((.

ويقول: ))وكانت دراسة العلوم الرياضية من الدراسات الذائعة لديهم، وقد تقدم علم اجلرب 
ل إهنم خمرتعوه. ولقد كان هلم أيضًا قصب السبق يف تطبيق اجلرب على اهلندسة، بفضلهم حىت قي

 وهم الذين أدخلوا التماس يف حساب املثلثات((.
ويقول: ))وكان علم الفلك يدرس حبماس يف مدارس بغداد ودمشق ومسرقند والقاهرة 

يدة ميكن إجيازها يف وفاس وطليطلة وقرطبة وغريها.. تلك املدارس اليت وصلت إىل اكتشافات عد
 القائمة التالية:

 إدخال خطوط التماس يف احلسابات الفلكية. - 0
 وضع جداول حلركة الكواكب. - 2
 حتديد مست الشمس حتديداً دقيقاً وتدرجه وتقدير تقدم االعتدالني تقديراً صحيحاً. - 3
 أول حتديد صحيح ملدة سنة. - 4
 ا يف أكرب خط عرض للقمر من ضروب عدم االنتظام.مث إننا مدينون هلم أيضاً بإثبات م - 5
 استكشاف عدم التساوي القمري الثالث؛ املعرب عنه اليوم بالتغيري((. - 6
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مث يقول: ))ومن الناحية العلمية كانت هلم هذه التحديدات الفلكية الصادقة اليت هي أول 
 ها اإلغريق((.أساس للخرائط. كما عملوا على تصحيح األخطاء الفاحشة اليت وقع في

مث يقول: ))أما من ناحية كشف بقاع العامل اجملهولة فقد نشروا رسائل يف الرحالت تعرف الناس 
بأقطار العامل املختلفة، اليت كانت شبه جمهولة من قبل، واليت مل يسبق لألوربيني ارتيادها.. وإننا 

يل بني البحريات م[ منابع الن0061جند يف خريطة من خرائط اإلدريسي ترجع إىل عام ]
االستوائية الكربى مرسومًا رمسًا دقيقاً، وهي تلك املنابع اليت مل يكشفها األوربيون إال يف النصف 

 الثاين من القرن التاسع عشر((.
مث يقول: ))وِسِجلُّ مكتشفاهتم يف ميدان العلوم الطبيعية أعظم من ذلك. والبيان التايل 

 يوضح أمهية تلك املكتشفات:
 ومات عالية يف نظريات علم الطبيعة، وخاصة فيما يتعلق باملسائل الضوئية.معل - 0
 اخرتاع أجهزة آلية من أبدع ما يكون. - 2
اكتشاف أعلق األجسام بأصل علم الكيمياء؛ مثل الكحول واحلامض الكربييت، وأهم  - 3

 العمليات األساسية يف هذا العلم؛ كالتقطري.
الصيدلة والصناعات، وخباصة فيما يتعلق باستخراج املعادن تطبيق الكيمياء يف ميداين  - 4

 وصناعة الفوالذ، والصياغة وغري ذلك..
 صناعة الورق من اخلرق، واالستعاضة به عن رقِّ الغزال وورق الربدي واحلرير الصيين. - 5
الخرتاع ومن احملتمل أهنم أول من استخدم البوصلة يف املالحة، ومن احملقق أهنم أدخلوا هذا ا - 6

 األساسي إىل أوربة.
م[ استخدم األمري يعقوب 0215وأخرياً؛ فهم قد اكتشفوا األسلحة النارية؛ ففي عام ] - 7

 .-يف املغرب  -املدفعية يف حصار مدينة املهدية
يف -م[ استخدمها السلطان أبو يوسف يف حصار مدينة سجلماسة0273ويف عام]

يف  -اإلجنليزيان حصار مدينة اجلزيرة (لسربيكونت سا)و (كونت دريب)وقد حضر  -املغرب
اليت دافع عنها العرب باملدافع، فشاهدا نتائج استخدام البارود، فنقال ذلك االخرتاع  -األندلس

 بعد ذلك بأربع سنوات((. (معركة كريس)إىل بالدمها، فاستخدمه اإلنكليز يف 
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كتب اإلغريق، مث ساروا هبذا مث يقول: "أما فيما يتعلق بالطب، فقد استوىف العرب أواًل  
الفن خطوات هامة إىل األمام.. وتكاد تكون سائر املعارف الطبية يف أوربة خالل عصر النهضة 

خوذة عن العرب. وأهم ما حققه العرب يف ميدان الطب يتعلق باجلراحة ووصف األمراض، أم
العامل الطيب حديثًا بعد  وباألدوية والصيدلة. وقد ابتكروا وسائل عالجية متعددة؛ ظهر بعضها يف

 أن قضت عليها قرون من النسيان؛ مثال ذلك استخدام املاء البارد لطب احلمى التيفودية..
التمر  -الراوند -السنا املكي -والطب مدين هلم بكثري من املواد الطبية مثل: خيار الشنرب

 القلي، وغري ذلك.. -الكحول -الكافور -اهلندي
من املستحضرات املستعملة اليوم مثل: األشربة وصنوف اللعوق  وإننا مدينون هلم بكثري

  واللزوق واملراهم واألدهان واملاء املقطر وغري ذلك..((.
مث يقول: "كذلك اجلراحة؛ كان للعرب الفضل يف تقدمها األول؛ فكانت مؤلفاهتم هي 

يف القرن احلادي  -وااملراجع األساسية اليت تدرس باملعاهد الطبية إىل عهد قريب جداً. لقد كان
يعرفون عالج املاء الذي ينصب يف العني؛ بالتحويل أو استخراج البلورية، ويعرفون   -عشر امليالدي

 كيفية تفتيت احلصا، وعالج النزيف بصب املاء البارد.
 كما كانت هلم خربة باستخدام الكاويات، واألحزمة، والكي بالنار لتطهري اجلراح.

الناس أنه اكتشاف حديث؛ يبدو أن العرب مل جيهلوه، فقد كانوا وإن التخدير الذي يظن 
لتنومي املريض حىت يفقد الوعي  -قبل العمليات املؤملة -يوصون باستعمال نبات الزؤان

واإلحساس.. وكانت هلم ثقة عظمى بالوسائل الصحية لعالج األمراض، وكانوا يعتمدون كثرياً 
ي يبدو اليوم وكأنه الكلمة األخرية للعلم احلديث، يوافق على القوى الطبيعية، والطب النظري الذ

 هذه الفكرة يف استدالالته..((.
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 ويضاف إلى ما سبق مشاركة الحضارة اإلسالمية في قوانين أوربة ذاتها.
(: ))إن أوربة مدينة مالمح تاريخ اإلنسانية( يف كتابه )ويلزيقول املؤرخ اإلجنليزي ) س/

 كرب من قوانينها اإلدارية والتجارية((.لإلسالم باجلانب األ
( فيؤكد أن قانون نابليون منقول عن كتاب فقهي يف سيديوأما املؤرخ الفرنسي ) ع/

 مذهب اإلمام مالك هو )شرح الدردير على منت خليل(.
ط عن هاتني الشبهتني ومها شب ة أن اإلسالم انتشر بالسيف، وأنه ضد هوما ذكرته من رد ُمبسَّ

 ويفي إلبطال الشبهات األخرى مما ذكرت ومما مل أذكر. العلم يكفي
 شبهات أخرى.

 بقيت شبهات أخرى أذكرها وأحيل على مصادر ردها وإبطاهلا:
 / شبهة أن احلضارة اإلسالمية اقتبست من احلضارة اليونانية.0
 ية. / شبهة أن احلضارة اإلسالمية كانت ساعي بريد بني احلضارة اليونانية واحلضارة األورب2

أي: كانت كخزان حفظ العلوم اإلغريقية واليونانية إبّان العصور الوسطى، حني كانت أوربا        
تسبح يف حبر جلي من الظلمات، وعندما جاءت النهضة األوربية أخذت أوربا العلوم احملفوظة 

  يف هذا اخلزان اإلسالمي وبدأت انطالقتها العلمية جمدداً.
  118سالمية مستمدة من القانون الروماين./ شبهة أن الشريعة اإل3

                                                           

 :3-0(  الرد على الشبهات 118)
. مدى تأثر 82. دار الفكر دمشق. 0414/0980. 2ماء املسلمني يف احلضرة األوربية. أمحد علي املال. ط/أ.ثر العل

 الشريعة اإلسالمية بالفقه الروماين...مناقشة املستشرقني ...أوجه اخلالف...مهم.
ة حول الشريعة . تفنيد شبه251ب.منهج اإلسالم يف مواجهة التحديات احلضارية املعاصرة. نصر الدين القاضي.ص/

اإلسالمية كاقتباس التشريع اإلسالمي من القانون الروماين.ج.دور احلضارة اإلسالمية يف هنضة أوروبا. هاين املبارك. شوقي أبو 
 .30، 06-03م. دار الفكر. دمشق.ص/0996-ه0407. 0خليل.ط/

ا تستحق الثناء والتقدير إن ازدياد ومما جاء فيه: احلضارة بساط نسجته وتنسجه أيد كثرية كلها هتبه طاقاهتا وكله
معلوماتنا عن حضارتنا القدمية يف الشرق تثبت أنه ليس هناك معجزة يونانية مطلقا ألن احلضارة اليونانية اقتباس وامتداد 

الكثري والكثري  للحضارة العربية القدمية يف وادي الرافدين ووادي النيل وبالد الشام واقتبس اليونانيون من احلضارة العربية القدمية
من خمتلف العلوم إمنا هي بضاعتنا ُردت إلينا... أما احلضارة اإلسالمية فقد أخذت من احلضارات السابقة ولكنها مل تنقلها  

كما هي. إن املسلمني أعادوا التفكري والنظر متاما يف العلوم اليونانية ويف غريها فما ورَّثه املسلمون إىل أوربا خيتلف كثريا عما 
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/ إن مجهرة املرتمجني كانوا من األجانب غري املسلمني، بل ومن غري العرب، فإذا صح أن يكون 4
 119ألحد فضل يف حركة نقل العلوم فإىل هؤالء يرجع الفضل.

اهتا / قيمة احلضارة اإلسالمية ليست شيًئا إذا قيست بروائع هذه احلضارة احلديثة واخرتاع5
  120وفتوحاهتا يف آفاق العلم احلديث.

 121/ ما أسباب تفرق املسلمني رغم دعوة اإلسالم للوحدة؟6
 122حترمي زواج املسلمة بغري املسلم يُعد نزعة عنصرية؟ / 7
 123/  ظاهرة الرق.8

                                                                                                                                                                                

ثوه من سابقيهم.قال ويليم أوسلر:" لئن أشعل العرب سراجهم من قناديل اليونان، فإهنم ما لبثوا أن أصبحوا شعلة وهاجة ور 
 استضاء بنورها أهل األرض".

 الرد عليها: مقرر احلضارة العربية اإلسالمية. عمار حممد النهار. اجلامعة السورية االفرتاضية. كلية االقتصاد. عمار النهار (119)
. ومما جاء فيه: الرد على هذه املقولة يتلخص يف أن الفضل مشرتك، والسبب الذي من أجله كانت غالبية املرتمجني 063ص/

 -من غري العرب هو أن الرتمجة حتتاج إىل معرفة عدد من اللغات، ومل يكن هذا متوافرًا للعرب، ولكن ذلك ال يكفي، فال بد 
البد من وجود من حيرص على إمتام هذه املهمة ويتكفل بنفقاهتا،  -لمني والعرب مبهمتهم لكي يقوم هؤالء النقلة من غري املس

فضل بدئها  -ال إىل سواهم  -وقد كان قادة العرب على استعداد للبذل وحرص على حتقيق النهضة العلمية اليت يرجع إليهم 
 واالستمرار فيها وجناحها.

 .00-01الة املاضي وآمال املستقبل. علي بن نايف الشحود. ص/احلضارة اإلسالمية بني أص( الرد عليها: 120)
 .042شبهات املشككني. رقم الشبهة: ( الرد عليها: 121)
 .038شبهات املشككني. رقم الشبهة: ( الرد عليها: 122)
 .036شبهات املشككني. رقم الشبهة: ( الرد عليها: 123)


