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 لمـدين والعـال

 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 مقدمة:

 ثناء حنيص ال قدير، يشء لك وىلع عليم يشء بكل وهو يشء لك خالق واجلالل، العظمة ذي هلل احلمد
 .عليه

الم والصالة  هلم واتلَّابعني وصحابته آهل وىلع ،انلَّبيِّني خاتم حممَّد خلقه، وسيّد هرسل   أفضل ىلع والسَّ
 .بإحسان

ا ليعة" بنادي ألَْقيتُها كنت حمارضة فهذه بعد، أمَّ رة دعوة عق ب بادللم" الطَّ  انلادي، ىلع املرشفني من مكرَّ
ها دُ ََتدي يل تُر ك حمارضة   بإلقاء أسهم أن يف الرَّغبة من رأيت وقد يسعين ولم  االستجابة إال - موضوع 

يت وقد ،ومغتبًطا مقدًرا  .بنرشها عديدة طلبات تلقَّ
 االهت مام ىلع احلواف ز من تكونَ  وأن ومتعة، فائدة   فيها يكون أن أمالً  كتاب؛ يف مطبوعة أقّدمها أنا وها

 سلفنا فضائل عن الغربية احلضارة بريق عيوننا يغيش ال وأن وتوارخيهم، وثقافاتهم املسلمني بعلوم
الح  .األجالء وعلمائنا الصَّ

 .والسداد اهلداية نسأل ومنه ،االعتماد اهلل وىلع
 املؤلِّف

 فياض بن عبدالعزيز بن زيد
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 والعلم ادلين
 اهلل رسول ىلع الويح نزول ابتدأ وقد املفيدة، املعارف يف جديد بكل واألخذ انلافع العلم إىل يدعو ادلين
 تعاىل بقوهل - والسالم الصالة عليه - آدم ودل لوأفض األنبياء خاتم :﴿ 

ْ
*  َخلََق  اَّلَّ ي َربَِّك  ب اْسم   اقَْرأ

نَْسانَ  َخلََق   *  َعلَق   م نْ  اإل 
ْ
َكَرمُ  َوَربَُّك  اقَْرأ

َ
نَْسانَ  َعلَّمَ *  ب الَْقلَم   َعلَّمَ  اَّلَّ ي*  األ  - 1: الَعلق] ﴾َيْعلَمْ  لَمْ  َما اإل 

غيب من ةوالسنَّ  القرآن ويف ،[5 ن واتلَّنويه ،اتلَّعلّم ىلع واحلّث  العلم يف الَّتَّ
ْ
 اجلْهل وذمّ  الُعلماء بشأ

 .خيىف ال ما منْه واتلَّنفري
 اخت الف ىلع املسلمني عناية يتأمل ومن فائقة، عناية بالعلم الطويل تارخيهم يف املسلمون ينعُ  وقد

هم ه وتَمي زي ،ورجاهل احلديث موبعلو ،القرآن بتفاسري وأزمان هم وبدلان هم أجناس   وجيِّده ،سقيمه من صحيح 
 وغريبها ،وبالغتها ورصفها حنْو ها ومعرفة ،اللغة حبوث من خلَّفوه وما واتلقويم اتلَّاريخ وعلم ضعيفه، من

نوه وما وفقهها، وأدب ها ،واشت قاقاتها وتراكيبها لب واألَدب الف ْقة يف دوَّ اجم والطَّ  هيلأخذ وسواها، والَّتَّ
و ذلك من العجب

ْ
فيع الشأ  إشعاع مركزَ  مُدنُهم صارت حّتَّ  ،وثقافتهم علومهم يف املسلمون بلغه اَّلي الرَّ

  .األرض أحْناء يف املعارف ونرشوا هداية، ومنار
 يرتاُدها علمية مناهل - وغريها وقرطبة وفاس والقريوان والقاهرة ،ودمشق وبغداد واملدينة مكة واكنت

 علًما السيادة تكون ما كأعظم ادّلنيا وسادوا نرًيا، وعلًما شاخمة حضارة نواوكوَّ  ْطر،ق لّك  من الطالب
 .ونبالً  وعدالً 

وا املسل مون اكن وإذا ر، ضْعف بفَّتات مرُّ لف نهج يف خطأ إىل ذلك مردّ  فليْس وتأخُّ ر أو السَّ ين تأخُّ  أو ،ادلِّ
اث يف عْجز ي القرآن وأعظمها ة،العظيم اثلَّقافية والكنوز اإلساليم الَّتُّ ت يه   الَ ﴿ اَّلَّ

ْ
ُل  يَأ  َبنْي   م نْ  اْْلَاط 

ه   م نْ  َوالَ  يََديْه   نْ  َتْْن يل   َخلْف  يم   م   وال وتبيِّنه القرآن تفرس اليت املطهَّرة والسنَّة ،[42: فّصلت] ﴾ََح يد   َحك 
د وإنَّا تعارضه، رب اجلدِّ  نم - القديمة عصورهم يف والسيَّما - املسلمني حرص من نلج   واستسهال والصَّ

 ما واتلَّميزي واتلَّحقيق اْلحث يف عمق هم من ونرى يدهش، ما - املثمر بالعلم الزتوُّد أجل من املصاعب
امقة، واملْنلة األهمية من درجة ىلع مؤلَّفاتهم جعل  أمامه يتضاءل ما والَّتبويَّة اتلَّعليمية طرق هم ويف السَّ

ل ما  - املواصالت وسهولة املطابع واخَّتاع ،االكتشافات وكرثة الوسائل توفّر مع - العرص علماء إيله توصَّ
 وتشجيعهم وإنصافهم ،العلم بطالب واحتفائهم للعلماء وتقديرهم ،وتواُضعهم وآدابهم سريهم من ونقرأ
ها يف وادلقَّة ومقابلتها الكتب ونَْسخ ،واملكتبات باملدارس وعنايتهم املواهب، َّلوي  يذهل ام - تصحيح 
 .املرْء
باب من كثري   اكن وإذا  لالست عمار نتيجةً  احلقائق هذه من الكثري ََيهلون اإلسالميَّة اْلدلان يف الشَّ

لييب  جهود من ألسالفه اكن ما يعلم ال حّت ؛املسلم النَّْشء عن احلقائق طْمس وحماوالت ،والّشيويع الصَّ
ا تلارخيه مزدريًا فيخرج ،عظيمة  تمّت  ال مشوَّهة فكرة عنه أخذ ألنَّه بدينه؛ متهاونًا بَّتاثه، مستخفًّ
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لة، للحقيقة  خلفه ما ىلع االطالع عن ابتعاده القاتمة األفاكر بهذه تلويثه املستْعمرين ىلع لسهّ  وقد بص 
 .األكارم أسالفه

 يف املقررة ةاتلارخييَّ  الكتُب من كثري   إىل ونظرة السبيل، هذا يف مشكورة غري جهوًدا املستعمرون بذل وقد
 .اثلقايف للغزو املاكر اتلخطيط مدى ىلع الساطع الربهان تعطي مثالً  اإلسالميَّة اْلدلان من كثري مدارس

د وقت هلا الَّيت املحارضة هذه ويف هل من ليس ،حمدَّ اطعة األدلَّة من الكثري إيراد السَّ  لعلماء اكن ما ىلع السَّ
حيحة ةاملعرف سبيل يف بيضاء أياد من املسلمني  األمثلة بعض إيراد أعزتم كنت وإن - انلافع والعلم الصَّ
 منها نطّل  نافذة فتحنا قد بذلك نكون أن وعىس منها، الكثري إيراد عن املجال ضيق بسبب - واحلقائق

نا اكن ما ىلع   .مجعاء البرشيَّة ىلع وإنَّما ؛فحسب املسلمني ىلع ليس بيضاء، أياد   من الكريم لسلَف 
 :العلم طلب ىلع احلث

ُ  يَْرفَع  ﴿ بشأنه؛ وينوه فيه ويرغب العلم ىلع حيث اإلساليم ادلين إن ينَ  اّللَّ ينَ  م نُْكمْ  آَمنُوا اَّلَّ  وتُوا َواَّلَّ 
ُ
 أ

لْمَ  ينَ  يَْستَو ي َهْل  قُْل ﴿ ،[11: املَجادلة] ﴾َدرََجات   الْع  ينَ  َيْعلَُمونَ  اَّلَّ  مر] ﴾َيْعلَُمونَ  الَ  َواَّلَّ   َوفَْوَق ﴿ ،[9: الزُّ
لْم   ذ ي لُكِّ  َ  َفَقدْ  احل ْكَمةَ  يُؤَْت  َوَمن يََشاءُ  َمن احل ْكَمةَ  يُْؤت  ﴿ ،[76: يُوُسف] ﴾َعل يم   ع  وت 

ُ
 ﴾َكث رياً  َخرْياً  أ

َ  خَيَْش  إ نََّما﴿ ،[269: اْلقرة] ه   م نْ  اّللَّ بَاد   [.28: فاطر] ﴾الُْعلََماءُ  ع 
 َيتمعون قوم من ما: )) اهلل رسول وقال ،((وعلَّمه القرآن متعلَّ  َمن خرُيكم: ))الصحيح احلديث ويف
تهم إال بينهم ويتدارسونه القرآن يتعلَّمون اهلل بيوت من بيت   يف  وذكرهم الرَحة وغشيتهم املالئكة حفَّ

 أبطأ وَمن اجلنَّة، إىل طريًقا هل اهلل سهَّل إالَّ  علًما فيها يلتمس طريًقا يسلك رُجل   من وما عنده، فيَمن اهلل
 ((.نسبه به يرسع لم عمله به

 ((.فقهوا إذا اإلسالم يف خياركم اجلاهلية يف خياركم: ))آخر حديث ويف
ة هذه تزال ولن ،يعطي واهلل قاسم أنا وإنما ادلين، يف يفقهه خرًيا به اهلل يُرد من: ))آخر حديث ويف  األمَّ

 ((.اهلل رأم يأيت حّتَّ  خالفهم َمن يرّضهم ال احلّق  ىلع قائمة
لف والكم حابة دلن من السَّ ا بعدهم وَمن واتلَّابعني الصَّ ا باليسري ذلك من وجنزتئ حرصه يصعب ممَّ  ممَّ
هر العلم طلَب يف الرحالت يف أخبارهم ومن قالوه،  وليْس سبيله، يف املشاّق  وَتمُّل َتصيله يف والسَّ

الب يقف حد   للعلم عندهم  وقد العالء بن عمرو أيب تعبري حدّ  وىلع اللَّحد، ىلإ املهد من ولكنَّه عنده الطَّ
 وقد املبارك بن عبداهلل قال كما أو احلياة، به ََتسن دام ما: فقال يتعلَّم؟ أن باملرء حَيسن مّت حّتَّ : ُسئ ل
 لم تنفعين اليت اللكمة لعلَّ : بقوهل ذلك وعلَّل اهلل، شاء إن املمات حّتَّ : قال العلم؟ تطلب مَّت  إىل :ُسئ ل

 .بعد أكتبها
 ويقول به، حَيسن فاتلعلُّم يَعيبه اجلهل اكن إن: فقال يتعلم؟ أن بالشيخ أحَيسن: ُسئ ل وقد أحدهم عربَّ  وكما
 سفيان عربَّ  هكذا أقبح، منه اخلطأ ألنَّ  أعلمهم؛: فقال العلم؟ طلَب إىل انلَّاس أحوج َمن: ُسئ ل وقد آخر
 .عيينة بن
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 يزكو والعلم انلفقة، تفنيه واملال حيرسك، والعلم َترسه املال ألنَّ  املال؛ من ريخ العلم:  يلع قال وقبله
 ادلهر، بيق ما باقون والعلماء أحياء وهم املال ُخزَّان مات عليه، حمكوم واملال حاكم والعلم اإلنفاق، ىلع

 .موجودة القلوب يف وآثارهم مفقودة أعيانُهم
دويس داعمة بن قتادة ويقول ه صالحَ  به ويطلب الرَُّجل حَيفظه العلم من باب: السَّ  ،دينه وصالح نفس 

  .اكمل حول عبادة من أفضل انلَّاس وصالح
ة من الصحيح صاحب اْلخاري إسماعيل بن حممَّد اإلمام واكن  يف يستيق ظ اكن أنَّه العلم ىلع حرصه شدَّ

اج، فيُوقد نومه من الواحدة اللَّيلة رهخب تمرّ  الفائدة ويكتب الرسِّ  أخرى مرة ويقوم رساَجه، يطفئ ثمَّ  اط 
د اكن حّتَّ  وأخرى  .1مرة عرشين من قريبًا الليايل بعض يف ذلك منه يتعدَّ

 باملاء وَتّسيه الكعك سفَّ  أختار حّتَّ  أكيل أْوقات جهدي بغاية أقرصِّ  أنا: يقول عقيل بن الوفاء أبو واكن
 .فيه أدركها لم فائدة تسطري أو مطالعة ىلع ًراتواف املضع تفاوُت من بينهما ما ألجل اخلزب؛ ىلع

ل إذا حّتَّ  عمري من ساعة أضيّع أن يل حيّل  ال إنَّه: ويقول  عن وبرصي ومناظرة مذاكرة عن لساين تعطَّ
 ألجد وإين أسطره، ما يل خطر وقد إالَّ  أنْهض فال مستطرح، وأنا راحيت حال يف فكري أعملت مطالعة،

ا أشدَّ  اثلَّمانني عرش يف وأنا العلم ىلع حريص من ده كنت ممَّ  .2سنة عرشين ابن وأنا أج 
يث يقرأ أن عنده ممَّن يطلب تيمية آل من العلماء أحد واكن ام، ذهب إذا يسمعه حب   ال حيث للحمَّ

ن  .القراءة من هو يتمكَّ
 القرآن رأق أنَّه :"القرآن تفسري يف املحيط اْلحر" كتاب مؤلف حيَّان أيب ترمجة يف 3الصفدي وذكر

بع بالّروايات  واحلجاز، مرص وديار اإلسكندرية وثغر ،أفريقية وبالد األندلُس جبزيرة احلديث وسمع السَّ
ام من اإلجازات وحصل  يف أرَ  ولَم: قال وقيَّد، وكتَب وحصل وطلَب واجتهد ذلك، وغري والعراق الشَّ
 .ذلك غري ىلع أرَه ولم ،يكتب أو يشغل أو يسمع وهو إالَّ  أرَه لم ألينِّ  منه؛ اشت غاالً  أكرث أشيايخ

 اهلل أسأل ثم تفسري مائة حنو الواحدة اآلية ىلع طالعُت  ربَّما: 4يقول تيميَّة بن أَحد اإلْسالم شيخ واكن
 .علِّمين وإبراهيم آدم معلِّم يا: وأقول الفهم،

ام أبو واكن  الَّتْحال من احلديث طلب يف أكرث قد" الشام تاريخ" صاحب عساكر بن احلسن بن يلع القسَّ
اظ من أحد َيمْعه لم ما الكتب من ومَجع ،واألمصار واألقايلم املُدن وجاز واألْسفار،  نسًخا احلفَّ

 .5األلفاظ وتصحيح ومقابلة واستنساًخا

                                       
 . 25 ص 11 ج والنهاية البداية -1
 .146 - 145 ص 1ج احلنابلة، تطبقا على الذَّيل -2
 .280 ص اهلميان، نكت -3
 .26 ص الدرية، العقود -4
 .294 ص 12 ج والنهاية، البداية -5
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 كنت وربَّما ،سنة أربعني" الغريب" الكتاب هذا تصنيف يف مكثُت : سالم بن القاسم عبيد أبو وقال
 الفائدة، بتلك ميّن  فرًحا ساهًرا فأبيت الكتاب، من موضع ها يف فأضعها الرِّجال أفواه من الفائدة أستفيد

 .6كثرًيا أقمت قد: فيقول أشهر مخسة أو أربعة فيقيم ََييئين وأحدكم
ر اجلاحظ واكن ج 

ْ
 .بها اليت الكتب ملطالعة الورَّاقني داككني يستأ

 :العلم طلب يف الرحلة
 نطلب لكنَّا ،رحالت من املسلمني لعلماء اكن وما ،الع لْم طلب يف الرِّحالت رذك نستْقيص أن أرْدنا لو

ا ذلك حرص ألنَّ  املستحيل؛ ر، ممَّ اجم اتلَّاريخ وكتُب يتعذَّ  ذلك، بذكر مملوءة واإلجازات والرّحالت والَّتَّ
 .ويشبهها يضاهيها ما إىل وتومئ ،وراءها ما ىلع تدّل  أمثلة إالَّ  ليس هنا نُورده وما
 فيها فرغَّبوا عظيمة، فوائدَ  من عنها ينجم وما قيمة   من العلم طلب يف للرحالت بما العلماء نوَّه وقد

لف من واكن إيلْها، وشوَّقوا الح السَّ  اْست نساخ أو حديث   ملعرفة أو فائدة لطلَب شهر مسرية يرحل َمن الصَّ
 .باملتاع وكرثة الطرق ووعورة حينذاك األسفار صعوبة مع كتاب،

ام إىل املدينة من عبداهلل بن جابر رحل وقد  ،وسلَّم عليْه اهلل صّلَّ  - اهلل رسول أصحاب أحدَ  ليسأل الشَّ
ث بلَغه حديث   عن - أنيس بن عبداهلل وهو  جابر يكن ولم - وسلم عليه اهلل صّل - انليب عن به حُيدِّ

فر هذا يف غرض من هل يكن ولم  الرسول من سمعه  إيابًا وشهًرا ذهابًا شهًرا - شهرين رقاستغ اَّلي السَّ
 .وعقوباتها املظالم عن حديث وهو مبارشة، رواية من احلديث هذا معرفة سوى -

رداء أبا ليسأل دمشق إىل املدينة من رُجل وجاء ث حديث عن ادلَّ  قفل سمعه وحني  انليب عن به حيدِّ
 .العالم ومْنلة العلم بفضل يتعلق احلديث وذلك راجًعا،

عه حديث   عن اعمر بن عقبة يسأل حّتَّ  ؛مرص إىل املدينة من األنصاري أيّوب أبو حلور  رسول من سم 
ا ،عقبة وغري غريه الرَّسول من سمعه ممَّن يبق لم املسلم، سَّت يف  اهلل  راحلته ركب منه وتثبَّت سأهل فلمَّ

 .رحله حلَّ  وما املدينة إىل وانرصف
 طلَب يف واأليَّام اللَّيايل ألسري كنُت  إن: يقول األجالَّء اتلَّابعني ءُعلما أحد املسيّب بن سعيد وهذا

 .العلم طلب يف لكَّها األرض ُطْفُت : يقول ومكحول الواحد، احلديث
عيب وقال ام أقىْص من سافرَ  رجالً  أنَّ  لو: الشَّ  سفره رأيُت  ما ،حكمة لك مة ليسمعَ  ايلمن أقىْص إىل الشَّ

 اكنوا رجالً  أنَّ  إالَّ  منها، فرغت وقد إالَّ  حاجة يل ما ثالثًا املدينة يف أقمُت  لقد: قالبة أبو وقال ضائًعا،
 .فسأتله قدم حّتَّ  فأقمُت  حديثًا يروي اكن يتوقَّعونه

                                       
 .225 ص 3 ج األعيان، وفيات -6
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 أبو وقال ألسمعه، الواحد احلديث يف األمصار من مرص إىل ألركب كنُت  إن: عبيداهلل بن برس وقال
ْعناها املدينة إىل رك بْنا حّتَّ  نرَْض  فلم  اهلل رسول أصحاب عن ْلرصةبا الرواية نسمع كنَّا: العايلة  فسم 

 .أفواههم من
 فرسخ، ألف من أكرث احلديث طلب يف قديم ىلع مشيت ،بين يا: عبدالرَحن البنه الرازيُّ  حاتم أبو وقال
 من استقرض حّتَّ  يئًاش يأكل ال ثالثًا مكث وأنه ،األحيان بعض يف عليه ينفق يشء هل يكن لم أنَّه وذكر
 .دينار نصف أصحابه بعض
 املشايخ؛ مئات منهم للواحد اكن منهم كثريين أنَّ  :العلم طلب يف والسفر باتلَّحصيل العلماء شغف ومن
حيح صاحب اْلخاري إسماعيل بن حممَّد كتب فقد  بن أَحد اإلمام وشيوخ شيخ، ألف من أكرث عن الصَّ

ين حنبل  .رجالً  وثمانون وثالثة مئتان املسند يف ذكرهم اَّلَّ
 وثمانني وثالثة مائةً  أبيه مسند يف منهم ذكرَ  ،األربعمائة ىلع يزيدون شيوُخه أَحد اإلمام ابن وعبداهلل

 .رجالً 
 .املائتني من أكرث شيوُخه تيمية ابن اإلسالم وشيخ
 املعروف حممَّد بن عمر ينادل وعزّ  شيًخا، واثلالثني املائتني ىلع مشاخيُه يَزيد األندليس خمدل بن وبيق
 .نفًسا وثمانون وبضعة ومائة ألف شيوُخه احلاجب بابن
ين ومن  وهب وابن ،واهلمداين واإلدرييس ،ُجبري وابن بّطوطة ابن: مشاهداتهم وتْدوين بالرِّْحلة اشتهروا اَّلَّ

 القزويين، حممد بن وزكريا ،املغريب سعيد بن ويلع اْللوي عيىس بن وخادل ،اخلزريج دلف وأبو القريش
 .وغريهم

 :وفنونه العلم آداب
وت يتُمْ  َوَما﴿: قال تعاىل واهلل هل، ساحل ال حبر فالعلم َتصيله، وطرق وفنونه آدابه وللعلم

ُ
لْم   م نَ  أ  إ الَّ  الْع 

 إىل وسبيل للمعرفة وحلية العلم لطالب زينة فيه ؛الزتامها ينبيغ آداب وللتلميذ ،[85: اإلرَساء] ﴾قَل يالً 
 .إيلها الوصول
ه يف سواء ،بها يتَّصف أن ينبيغ آداب وللشيخ  به َيُدر ومّت يعلم أن به حيسن ومّت تالمذت ه، مع أو نفس 

 يف يسلك السبل وأي واجلّد، املواظبة يف اتللميذ يرغب وكيف الفراغ، من نصيبَه ويأخذ يرتاح أن
ته وحفز تْرويضه  وتشجيعه معارفه، وإْظهار واملذاكرة احلفظ ىلع وحثّه وتشّوق، برغبة العلم ىلع يلقبل همَّ

 ومذاكرة وإفادة است فادة بني الوقت تْقسيم إىل وينبّه العلم، من بالقليل يقنع ال وأن مواهبه، صقل ىلع
 .وراحة

 حُياط أن من أكرث العلم: عبَّاس ابن قال وَّلا يستوعب؛ أن من وأغزر به حُياط أن من أكرث فالعلم ؛أجل
 .أحسنَه يشء لك نم فخذوا به
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 بك قطع فيه أخذَت  هافأيَّ  ،أود ية العلم فإنَّ  العلم تكاب ر ال يونس، يا: يزيد بن يلونس شهاب ابن وقال
 عنْه ذهب مجلة أخذه رام َمن فإنَّ  مُجلة العلم تأخذ وال ،واللَّيايل األيَّام مع خْذهُ  ولكن ؛تبلغه أن قبل

 .والليايل األيام مع اليشء بعد اليشء ولكن مُجلة،
 من وأكرث عندك، ليس بما تنبيًها للعلم مناظرتك واجعل ،دراسةً  تعليمك اجعل: أَحد بن اخلليل وقال
 .تلحفظ منه وأقْلل ،تلعلم العلم
 يشء لّك  من فُخذْ  أديبًا تكون أن أردَت  وإن الع لْم، من لفنّ  فاقصد اعلًما تكون أن أردت إذا: ويقال

 أخذ اعلًما يكون أن أراد وَمن العلم، من واحد فنّ  يف نظر حافًظا يكون أن أراد َمن: غريه وقال أحسنه،
 غلبتُه، إالَّ  العلوم يف مفنّنًا واكن قّط  رُجل ناظرين ما: سالم بن القاسم عبيد أبو وقال بنصيب، علم لّك  من
ه يف غلبين إالَّ  واحد فن   ذو رجل ناظرين وال  .ذلك علم 

 اإلرهاق إىل املفيض اجلدّ  حيبذون ال أيًضا فهم ،وَتصيله للعلم عنايتهم املسلمني علماء يويل ما وبقدر
أم؛  لنشاًطا للقلوب إنَّ : مسعود بن عبداهلل قال مهّم، أمر والرَّاحة واالستفادة لإلفادة الوقت فتنظيم والسَّ
 .عليكم أقبلوا ما انلاس فحّدثوا ،وإدباًرا تلويلة هلا وإنَّ  ،وإقباالً 

 .األبدان تمّل  كما تمّل  فإنَّها ؛احلكمة طرائف هلا وابتغوا القلوب هذه واامجع: يلع وقال
 اخلروج من يمنعين فما بمجلسكم ألعلم إين: "فقال مسعود بن عبداهلل عليْنا خرج: وائل أبو وقال

أم خمافة باملوعظة يتخوَّنلا اكن  اهلل رسول وإنَّ  ملّكم، كراهية إال إيلكم  ".علينا السَّ
 من نصيبًا انلَّاس وحديث العرَب حلديث إنَّ : قال املسائل من عليه أكرثوا إذا حممَّد بن سمالقا واكن

 .هذا من علينا تكرثوا فال احلديث،
 وكسبُت  بالعلم وصلُت : األصميع وقال وساعة، ساعة القلوب روِّحوا: يقول الزهري شهاب ابن واكن

 .بامللح
لف ورغب  وقابليتهم يقول ما لفهم استعدادهم ومدى طالبه فسيَّاتنل مراعيًا املعلم يكون أن يف السَّ
ثوا: "عباس ابن ذكر كما ذلك، إلدراك  !".ورسوهل؟ اهلل بكذَّ يُ  أن أتريدون يعرفون، بما انلَّاس حدِّ

 نفس يف ومربني معلّمني اكنوا ولكنهم فحسب، واحلفظ باتلّلقني يهتّمون املسلمني علماء يكن ولم
 السمت يف الفاضلة، باآلداب ويتأدَّب انلَّبيلة بالسمات العلم طالب يتَّسم أن إىل يسعون فاكنوا الوقت،
 الفرص واهتبال العلم طلب يف وأيرسها الطرق أفضل إىل الطالب منبهني واتلَّعبري وانلطق واخللق
 .الساحنة

ن غوائل للعلم إنَّ : الزهري قال ه، يذهب حّتَّ  العالم يَّتك أن غوائله فم   ومن النِّْسيان، وائلهغ ومن بعلم 
 .غوائله رشّ  وهو فيه الكذب غوائله

 .املذاكرة وترْك النسيان العلم اغئلة: اْلرصي احلسن وقال
 .متكرب وال مستح   العلم يتعلَّم ال: جماهد وقال
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ريقة ىلع يدهل وأن حبكمة يرشده بأن أستاذه، ىلع حقوقًا هل فإنَّ  مسؤويلات الطالب ىلع أنَّ  وكما  الطَّ
 .وحكمة برفق   إرشاده إىل ويعمد أخطأ، إذا ينبُِّهه وكيف بها يبدأ الفنون وأي للتعلّم، حيحةالص

: - املهاجر أيب بن عبيداهلل بن إسماعيل وهو - أْوالده ملؤّدب مروان بن عبدامللك قال: املدائين وقال
ْدق علِّْمهم  وجنِّبْهم أدبًا، وأقلّهم اخلري يف رغبة اسانلَّ  أسوأ فإنَّهم السفلة وجنِّبْهم القرآن، تعلِّمهم كما الصِّ
ْعر وعلِّْمهم يْقووا، اللَّحم وأطعمهم رقابُهم، تغلظ شعورهم وأحف مفسدة، هلم فإنَّهم احلشم  يمجدوا الشِّ

ا املاء ويمّصوا عرًضا يستاكوا أن وُمرهم وينجدوا،  فتناوهلم تتناوهلم أن احتجت وإذا عبًّا، يعبوا وال مصًّ
 .عليهم فيهونوا الغاشية من أحد بهم يعلم ال رسّ  يف ذلك نفليك بأدب

 .الوصايا هذه من قريبًا يلؤدِّبَهم إيلْه أْوالده دفع حني للشعيب قال عبدامللك أنَّ  ويروى
ه ملؤدِّب مروان بن عبدامللك بن هشام وقال  فال مجاعة بني املجلس يف العوراء اللك مة منْه سمعت إذا: ودل 
 فإذا عليه احفظها ولكن به، ابتدائ ه من أقبحَ  للخطأ نرُصه فيكون خطأه ينرص أن وعىس ه،تلخجل تؤنِّبْه
 .عنها فردَّه خال
 أو مداجاة غري يف باحلّق  صاداًع  ،العلم نرْش  ىلع حريًصا متواضًعا منصًفا يكون أن العالم آداب ومن

ة حماباة،  تاريخ من كثرية ُمثُل إحدى يه باملوطأ انلَّاس إلْزام أراد حني املنصور مع مالك اإلمام وقصَّ
 .حافل
ْعُت : قال عمر بن حممَّد َروى ا: يقول أنَس بن مالك سم   عليْه، فدخلُت  داعين املنصور جعفر أبو حجَّ  لمَّ

ثتُه أ يعين - وضْعتَها اليت هذه بكتُب ك آُمر أن عزمت قد إينِّ : فقال فأجبتُه، وسألين فحدَّ  فتنسخ - املوطَّ
وها ال فيها بما يعملوا أن وآمرهم نسخة، منها املسلمني أمصار من مرص لّك  إىل بعثأ ثم نسًخا  إىل يتعدَّ
 املدينة أهل رواية العلم هذا أصل رأيت فإين املحدث؛ العلم هذا من ذلك سوى ما عواويدَ  ،غريها

 ،أحاديث وسمعوا اويُل أق إيلهم سبقْت  قد انلَّاس فإنَّ  تفعْل؛ ال املؤمنني، أمري يا: فقلُت : قال وعلمهم،
 اهلل رسول أصحاب ىلع انلاس واختالف به، ودانوا به وعملوا ،إيلْهم سبق بما قوم لكُّ  وأخذ روايات ورَووا
 ،ا ردَّهم وإنَّ  وغريهم : فقال ألنفسهم، بدل لّك  اختار وما عليه، هم وما انلاس فدع ،شديد اعتقدوه عمَّ

 .به ألمرُت  ذلك ىلع طاوعين لو لعمري
 فقال مرص، أهل من باْلُيوع أعلم أحًدا أعلم ما: ملالك قال القاسم بن عبدالرَحن سمعت: سحنون الوق
 ؟!يب يعرفونها فكيْف اْليوع أعرف ال فأنا: قال بك،: قال ذلك؟ وبم: مالك هل

 العلم اهذ تعلَّموا انلاس أنَّ  ود دُت : يقول الشافيع اإلمام فهذا امليدان؛ هذا يف وحده مالك اإلمام وليس
وجر ،أبًدا منه يشء إيلَّ  يُنَْسب وال

ُ
 .حيمدونيَن وال عليه فأ

 .است يعابه يمكن وال حرُصه، يصعب يشء ذلك بل
 أن للمعلّم يستحّب : "21 - 20 ص" القرآن َحلة آداب يف اتلبيان" كتابه يف انلووي حيىي اإلمام قال

 قلبه يفرغ وأن برضوريَّة، ليست اليت نيويةادل نفسه مصالح ىلع ذلك مؤثًرا ،تعليمهم ىلع حريًصا يكون
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اغلة األسباب من إلقْرائهم جلوسه حال يف  ىلع حريًصا يكون وأن معروفة، كثرية ويه لكّها، الشَّ
هم ي وأن تفهيم  ل ال َمن ىلع يكرث فال به، يليق ما منهم إنسان لكَّ  ُيْعط   ل َمن يقرص وال اإلكثار حيتم 

يادة، حيتمل  أو بإعجاب فتنة عليه خيش لم ما جنابتُه ظهرْت  َمن ىلع ويُثيْن حمفوظات هم إاعدةب ويأخذهم الزِّ
 وال منه، تظهر لرباعة أحًدا حيسد وال تنفريه، عليه خَيش لم ما لطيًفا تعنيًفا عنَّفه قرص ومن غريه،

ي لِّمللمتع فكيف ،اتلحّرم شديد حرام لألجانب احلسد فإنَّ  عليْه؛ به اهلل أنعم ما فيه يستكرث  هو اَّلَّ
 ".؟!اجلميل اثلناء ادّلنيا ويف اجلزيل اثلَّواب اآلخرة يف معلِّمه إىل فضيلته من ويعود الودَل، بمْنلة
 الشيخ مع يتأدب أن أيًضا وينبيغ: "املتعلم آداب بعض ذاكًرا( 25 ص) الكتاب هذا يف انلووي ويقول

 من بليًغا رفًعا صوته يرفع وال املعلّمني، قعدة ال املتعلمني قعدة الشيخ يدي بني ويقعد ،جملسه وصيانة
 يمينًا يلتفت وال ،بغري ها وال بيده يعبث وال حاجة، غري من الالكم يكرث وال يضحك وال حاجة، غري
 ".الكمه إىل مصغيًا الشيخ إىل متوّجًها يكون بل ؛حاجة غري من شماالً  وال
 :يعلم ال فيما ،أدري ال :قول
ا  انلَّاس أيّها يا: "مسعود ابن قال علم؛ به هل ليس ما املرْء يتلكَّف ال أن: املسلمني ماءعل عليه حثَّ  وممَّ
 ملا يقول أن العلم من فإنَّ  أعلم؛ اهلل: فليقل علم عنده يكن لم ومن به، فليُقْل  يعلمه علم عن ُسئ ل َمن
لُُكمْ  امَ  قُْل ﴿:  نلبيِّه قال - وتعاىل تبارك - اهلل إنَّ  أعلم؛ اهلل: يعلم ال

َ
ْسأ

َ
ْجر   م نْ  َعلَيْه   أ

َ
نَا َوَما أ

َ
نَ  أ  م 

 [.86: ص] ﴾الُمتلََكِّف نيَ 
: هل فقال أدري، ال: فقال يشء   عن سائل   فسأهل ثْعلب، العبَّاس أيب جملس يف كنُت : الزَّاهد عمر أبو وقال

 ألمِّك اكن لو: العبَّاس أبو هل فقال! بدل؟ لك من الرحلة وإيلك اإلبل أكباد ترُْضَب وإيلك أدري ال أتقول
 .الستغنْت  بعر   أدري ال ما بعَدد
 لّك  يف تأُخذ: هل فقالوا أدري، ال: فقال مسألة عن فُسئ ل املال، بيْت من جراية طهمان بن إلبراهيم واكن
ن ما ىلع آُخذ إنَّما: فقال! مسألة َُتسن وال وكذا كذا شهر   ْحس 

ُ
ن ال ما ىلع أخذت ولو ،أ ْحس 

ُ
 ُت بي لفين   أ

 .جرايته يف وزاد فاخرة جبائزة هل وأمر جوابُه اخلليفةَ  فأعجب أحسن، ال ما يفىن وال ،املال
بيب الفيلسوف الرَّازي زكريا بن حممَّد بكر أبو واكن ه يف ََيلس الطَّ  ودونهم ،تالميُذه ودونه ،جملس 

 وإالَّ  علم عندهم اكن فإن ،اهيلق َمن ألوَّل مرَضه فيذُكر املريض فييجء أخر، تالميذ ودونَهم ،تالميذهم
" احلكماء تاريخ" يف القفطي ذلك ذكر كما ذلك، يف الرَّازي تكلَّم وإالَّ  أصابوا فإن غريهم، إىل تعداهم

 (.273 ص)
 :وهيبته العالم تقدير
 إىل والوصول ،عنْه اتلليق يف شأن   من وتكريمه به واثلقة العالم تلقدير ما املسلمني علماء عرف ولقد
ه ينظر اتلّلميذ فاكن ويقوهل، يرويه ما إىل واإلصغاء الصحيح، مالعل  وحمبَّة وإعزاز إجالل نظرة لشيخ 

ْفظ ذلك عن ونتج يشاهده، وما منه يسمُعه بما واهتمام  وإبطال ،واملْسمواعت الّروايات وتداُول ادّلين ح 
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 جانب   ىلع العلم طالب اكنو بها، ألصق ما وتْزييف الّروايات، من واملْدسوس األحاديث من املكذوب
 .العلماء إكرام ويف العلم َتصيل يف املشاّق  وَتمُّل ،اتلَّواُضع من كبري
ة وجدت: "عبَّاس ابن قال  ألقيل كنُت  وإن األنصار، من الحّ  هذا عند  اهلل رسول أْصحاب علم اعمَّ

هم بباب  ".نفسه طيب بذلك أبتيغ ولكن يل، أذ ن شئت ولو أحد 
 ".هل إجالالً  ولكن دلخلُت؛ أدُخل أن شئت ولو ،باْلاب فأجلس عروة باب آيت كنت" :الزهري وقال
ْرنا هكذا: وقال ثابت بن زيد براكب عباس ابن وأخذ م 

ُ
 .بعلمائ نا نفعل أن أ

ثيُن عبَّاس ابن اكن لقد: جبري بن سعيد وقال  .لفعلت رأسه لفأقبّ  أقوم أن يل يأذن اكن لو باحلديث حيدِّ
ة فدخل ايعاألوز وحجَّ  : يقول واثلوري به يسوق أنس بن ومالك ،مجله بزمام آخذ اثلَّوري وسفيان مكَّ

يخ، افسحوا ة واألوزايع مالك   تذاكر وقد عنه، يأخذان يديْه بني وجلسا الكعبة عند أجلساه حّتَّ  للشَّ  مرَّ
هر من باملدينة  وغمره املغازي يف األْوزايع رهفغم املغرب، صلَّيا حّتَّ  العرص ومن ،العرص صلَّيا حّتَّ  الظُّ

 .الفقه من يشء يف أو الفقه يف مالك
َجج ثالَث  احلسن َيالس الرَُّجل اكن: السختياين أيوب وقال  أبو وقال هل، هيبة مسألة عن يسأهل ما ح 

 نارئيسُ  أنت: وقال يديْه، بني وجلَس  رأسه فقبَّل األنصاري زيد   أيب إىل جاء األصميع رأيُت : املازين عثمان
 .سنة مخسني منذ وسيُِّدنا

افيع وقال  .وقعها يسمع ئلال هل؛ هيبةً  رقيًقا صفًحا مالك يدي بني الورقة أصفح كنت: الشَّ
افيع املاء أرشَب  أن اجَّتأُت  ما واهلل: الربيع وقال  رأيت: القصار َحدون بن أَحد وقال إيل، ينظر والشَّ

اج بن مسلم  وطبيَب  األستاذين أستاذ يا رْجلَيك أقبّل دْعين: وقال عينيه، بني فقبَّل اْلخارّي  إىل جاء احلجَّ
ارة حديث عن سأهل ثمَّ  علله، يف احلديث ا ،علَّته هل فذكر املجلس كفَّ  إالَّ  يبغضنَّك ال: مسلم قال فرغ فلمَّ
،  .مثلك ادلنيا يف ليس أن وأشهد حاسد 

 .متكرّب  وال مستح   العلم ينال ال: وقالوا شأنه، من يقلَّل أو به يُستهان أن عن العلم َيلّون العلماء واكن
 .العلم يؤَت  بيته يف: وقالوا أوالدهم، تلْعليم الكرباء بيوت إىل اَّلَّهاب عن العلماء من مجاعة امتنع وقد

 إيله يلتفت فلم حديث، عن وسأهل حائط   إىل فاستند رشيك، عند املهدي اخلليفة أْوالد بعض حرض
 عند أجّل  العلم ولكن ال،: قال! اخللفاء؟ بأوالد أتستخّف : فقال ذلك، ب مثل يكرش فعاد اعد ثمَّ  رشيك،

 .يضيعوه أن من أهله عند أزين العلم: ويروى أضيِّعه، أن من اهلل
 حّتَّ  ؛يلأتيَه اْلخاري إسماعيل بن حممد احلافظ إىل ببخارى الظاهرية نائب اَّلهيل أَحد بن خادل وبعث
 .7إيلهم يذهب أن وأىب ،"يؤت واحللم العلم بيته يف: "قائالً  إيله فأرسل ،عليه أوالده يسمع

                                       
 .27 ص 1 ج والنهاية البداية -7
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 أن الرَّشيد فأمر واملأمون، واألمني يوسف أبو القايض ومعه الكوفة فاجتاز الّسنني بعض يف الرَّشيد وحجَّ 
 أمونوامل األمني فرك ب يونس، بن وعيىس إدريس ابن إالَّ  فاجتمعوا ودليْه، ليُْسمعوا احلديث شيوخ َيتمع

هما بعد  إن عمّ  يا: املأمون هل فقال حديث، مائة فأسمعهما إدريس، ابن إىل املشايخ من اجتمع َمن ىلع فراغ 
ْفظه من فأاعدها هل فأذ ن حفظي، من أعدتُها أردت ب سمعها كما ح   بمال   املأمون هل أمر ثمَّ  حلفظه، فتعجَّ

 يقبلْها، فلم آالف بعرَشة املأمون هل أمر ثمَّ  عليه اعفسم يونس بن عيىس إىل سارا ثمَّ  شيئًا، منه يقبل فلم
 حديث ىلع شيئًا منه قبلُت  ما سقف ه إىل ماالً  املسجد يل مألَت  لو واهلل: فقال فأْضعفها، استقلَّها أنَّه فظنَّ 

 .8وسلَّم عليْه اهلل صّلَّ  - اهلل رسول  
ة اكنوا لقد لني أعزَّ  .بهم اهلل ونفع علمهم يف هلم فبورك ،للع لْم مبجَّ
، إنَّك: اْلرصي للحسن رُجل قال  :قوهل يف اجلرجاين إيلْه أشار ما وهذا عزيز، ولكينِّ  ال: فقال متكربِّ
ْل  َولَمْ  بْتَذ 

َ
ْدَمة   يف   أ لْم   خ  ْخُدمَ =  ُمْهَجيت   الع 

َ
نْ  الَقيُْت  َمنْ  أل ْخَدَما لَك 

ُ
 أل

ْشَق 
َ
أ
َ
ْجن يه   َغرًْسا ب ه   أ

َ
ْحَزَما اَكنَ  قَدْ  اجلَْهل   اتِّبَاعُ فَ  إ ًذا=  ذ لَّةً  وَأ

َ
 أ

نَّ  َولَوْ 
َ
ْهَل  أ

َ
لْم   أ ُموهُ  َولَوْ =  َصاَنُهمْ  َصانُوهُ  الع  َما انلُُّفوس   يف   َعظَّ  لَُعظِّ

 :العلم نرش
لف والكم تبليغ ه، ىلع واحلرص العلم نرْش  إىل يدعوان والسنَّة القرآن إنَّ  غيب يف السَّ  العلم نرْش  ىلع الَّتَّ

ه   قُْل ﴿: تعاىل قال حيرص؛ أن نم أكرث ْدُعو َسب ييل   َهذ 
َ
رَية   ىلَعَ  اّللَّ   إ ىَل  أ نَا بَص 

َ
 [.108: يوسف] ﴾اتَّبََعين   َوَمن   أ

حيح احلديث ويف  آتاه ورُجل احلّق، يف هلكت ه ىلع فسلَّطه ماالً  اهلل آتاه رُجل: اثنتني يف إالَّ  حسدَ  ال: ))الصَّ
 ((.مال وطالب علم طالب: يشبعان ال نهمان: ))اآلخر احلديث ويف ،((علمهاوي بها يقيض فهو حكمةً  اهلل

 ((.انلَّعم َحر من لَك  خري   واحًدا رُجالً  بك اهلل يهدَي  ألنْ : ))- وسلَّم عليه اهلل صّلَّ  - الرسول وقال
ذ حّتَّ  العلم بطلَب عهد   اجلاهل ىلع يؤخذ لَم: " يلع وقال خ 

ُ
ال؛ العلم ببْذل عهد   الُعلماء ىلع أ  للجهَّ

 ".به اجلهل قبل اكن العلم ألنَّ 
 ".تكتموه وال وعلِّموه ،العلم هذا وانرشوا اهلل اتَّقوا: "هلم يقول أصحابه ودَّعه إذا مالك اإلمام واكن
ثُنا أمامة أبو اكن: اعمر بن سليم وقال  فقد عنَّا بلِّغوا: فيقول نعم،: فنقول عقلتم؟: يقول ثمَّ  فيكرث، حيدِّ

ا أنَّ  يرى غناكم،بلَّ   .9سمع ما بكل حيّدث أن عليْه حقًّ
ايئ مالك بن حممَّد واكن  يف رغبةً  علمهم؛ من واالستفادة عنهم لألخذ انلَّاس ينادون الُعلماء من وغريه الطَّ
 .الكتمان إثم من وبراءة العلم نرْش 

                                       
 .209 - 208 ص 10 ج والنهاية البداية -8
 .الكتاب هذا يف املراجع أهم من وهو ،"وفضله العلم جامع" كتاب انظر -9
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 نعمة بن عبدادلائم بن دأَح اكن فقد الكتب؛ نْسخ من اإلكثار: العلم نرْش  ىلع حرصهم مظاهر من واكن
ه خبّط  ينسخ - مثالً  - احلنبيل املقديس  .سنة مخسني خالل يف جزء ألَف  يد 
 :األذكياء تشجيع

 بهم، واإلشادة املفرط، واَّلاكء اجليّدة املواهب وذو ي ،للمتفوقني تعَطى الَّيت اجلوائز ونْشهد ونقرأ نسمع
 أنَّ  - قليالً  تمعَّنَّا إذا - جند ولكنَّا األوربيِّني، كتشافاتا ومن العرْص  خمَّتاعت من هذا أنَّ  اْلعض وحيسب

مون ،ب هم ويشيدون فضلَهم املواهب َّلوي يَعرفون اكنوا األكارم سلفنا  يف ويرُْب زونَهم اجلوائز هلم ويقدِّ
غار وُهم اخلطرية املناصب فتولَّوا واالعزتاز، واتلنويه اتلَّقدير من كثري   يتُ  وطار الّسنّ  ص   اآلفاق، يف همص 

الَّة قصُصهم واشتهرْت   .املثل مرضب وصاروا اْلديهة، ورسعة اَّلَّاكء قوَّة ىلع ادلَّ
ءُ  ذلك من وحديثًا قديًما املسلمني تاريخ ويف  وعبداهلل شعبة، بن واملغرية العاص، بن فعمرو الكثري؛ اليشَّ
 رُو يَت قد وغريهم، أكثم، بن وحَيىي ية،معاو بن وإياس القايض، ورُشيح سفيان، أيب بن ومعاوية عبَّاس، بن

رائف عنهم  .اْلديهة ورسعة اَّلَّاكء يف والغرائب الطَّ
دون أسئلةً  تالمذتَهم يَسألون العلماء واكن  وإعمال أذهان هم وشْحذ فوائد من يسمعونه ملا اتلَّنبيه منها يقص 

م الفكر  .األسئ لة تلك مثل سألوا ربَّما وأصحابه  الرَّسول واكن ذاكئهم، واخت بار دليْه 
جر من إنَّ : ))قال - وسلَّم عليه اهلل صّلَّ  - اهلل رسوَل  إنَّ : ُعمر بن عبداهلل قال  ورقها يسقط ال شجرة الشَّ

ثوين املسلم، الرَُّجل مثل وإنَّها  أنَّها نفيس يف ووقَع اْلوادي شجر يف انلَّاس فوقع: عبداهلل قال(( يه؟ ما حدِّ
ثُت : عبداهلل قال ،((انلخلة: ))قال يه؟ ما اهلل، رسول يا: فقالوا ،فاستحييْت انلخلة، اب بن عمرَ  فحدَّ  اخلطَّ

ي  .وكذا كذا يل يكون أن من إيلَّ  أحبُّ  قلتَها تكون ألن: عمر قال نفيس، يف وقع باَّلَّ
اب بن عمر واكن حابة كبار مع عبَّاس ابن َُيلس اخلطَّ  بن عبداهلل القرآن ترمجان نعم: "ويقول الصَّ

ؤول اللِّسان وذو الكهول فَّت  جاء: عمر يقوُل  أقبل إذا واكن ،"عبَّاس ة وذات الَعقول، والقلب السَّ  سأل مرَّ
حابة من عدًدا ُعمر  يعلموا فلم ،[1: انلرّص] ﴾َوالَْفتْحُ  اّللَّ   نرَْصُ  َجاءَ  إ َذا﴿: تعاىل قوهل   تفسري عن الصَّ

يَْت   اهلل رسول نْفُس : فقال عنْها، عبَّاس ابنَ  سأل ثمَّ  تفسريها،  ،"تعلم ما إال منها أعلم ال: "فقال إيلْه، نُع 
هوا: "عمر وقال  ".تسودوا أن قبل تفقَّ
 َتقروا ال: "العلم عن نسأهل فتيان وحنن عم   وابن يل وألخ   شهاب ابنُ  يل قال: املاجشون بن يوسف وقال

اب بن عمر فإنَّ  أسنان كم حلداثة أنُفَسكم ل األمر به نزل إذا ناك اخلطَّ  فاستشارَهم الفتيان داع املعض 
ة يبتيغ  ".عقوهلم حدَّ
 السن حديث وأنا احلزايم عبداهلل بن املنذر أتيُت : املاجشون سلمة أيب بن عبدالعزيز بن عبدامللك وقال
ا ثت فلمَّ  بن عبدامللك: هل فقلت أنت؟ من: يل فقال الفصاحة بعض يفَّ  رأى ملا غريي ىلع إيلَّ  اهزتَّ  َتدَّ

: احل زايم املنذر بن إبراهيم وقال وسقاءك، حذاَءك معك فإنَّ  العلم اطلُب: فقال سلمة أيب بن عبدالعزيز
ة هل اكنْت  إذا سيَّما وال - العلم يطلُب ال قّط  شابًّا رأيُت  ما"  ".رَحته إالَّ  - حدَّ
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ا  فقال اْلرصة أهل فاستصغره وها،حن أو سنة عرشين سنُّه اكنت اْلرصة قضاء أكثم بن حيىي ويل ولمَّ
يد بن عتاب من أكرب أنا: فقال استُْصغ ر، قد أنَّه فعلم القايض؟ سنّ  كم: أحدهم س 

َ
ي أ ه اَّلَّ  انليبُّ  به وجَّ

 ة أهل ىلع قاضيًا ي جبل بن معاذ من أكرب وأنا الفتح، يوم مكَّ ه اَّلَّ  أهل ىلع قاضيًا  انليبُّ  به وجَّ
ه اَّلي سور بن بكع من أكرب وأنا ايلمن، اب بن عمر به وجَّ  .اْلرصة أهل ىلع قاضيًا اخلطَّ

 :قليلة أمثلة منها نذكر طويلة، واملاكفآت اجلوائز وقصص
مه سيبويه، كتاب رشح انلَّحوي األندليس خروف بابن املعروف يوسف بن يلعّ  ألَّف فحني  إىل وقدَّ

يَّات ابن أْعطاه احليوان بكتا اجلاحظ ألَّف وعندما دينار، ألف أعطاه املغرب صاحب  آالف مخسة الزَّ
 .دينار

ولة سيْف إىل األاغين كتاَب  األصفهاين الفرج أبو وأهدى  .دينار ألف فأعطاه احلمداين ادلَّ
ا لع ولمَّ  لعْقل   ينبيغ ما: فقال أعجبه سالَّم بن القاسم عبيد أليب الغريب كتاب ىلع طاهر بن عبداهلل اطَّ
 درهم آالف عرَشة هل وأجرى املعاش، طلب إىل صاحبه حنو ج أن الكتاب هذا تصنيف ىلع صاحبَه بعَث 

هر، يف  .الكتاب هذا تأيلف يف سنةً  أربعني عبيد   أبو مكث وقد الشَّ
ر اخلليفة أمر وقد املعروفني، األْذك ياء من ُدَريد ابن واكن  لّك  يف ديناًرا مخسون عليه َُيرى أن باهلل املقتد 
 .بها زتئجن أمثلة وهذه شهر،
ا  .َّل ْكرها دايعَ  وال شهرية، فيه الّشعراء جوائز وأمَّ

 املوضوع هذا يف" األذكياء" كتابه يف اجلوزي ابن دوَّن وقد فائقة، وعناية خاّص  اهتمام واألذكياء ولذلاكء
 .شائقة مجيلة قصًصا

 أنَّ  يعقل فهل دق،تص ال تكاد ما الكتب يف وتدوَّن الّرواة يتناقلها اليت القصص بعض من يبلغ ولقد
 عن ُروي ما ذلك قيل؟ ما لكَّ  فيحفظ طويلة، حماورة بها ََتري يشء أيَّ  عنْها يعرف ال لغة يسمع شخًصا

 .10أعىم وهو املعّري العالء أبو هو قديم أديب  
 أسود، خبّط  هو وما أَحر خبّط  هو ما بني فيمزّي  الورق، ىلع احلروف بيده يلمس أنَّه العميان أحد عن وروي

 .به اتلق أن   يسبق لم شخص   مركز باللَّمس يعرف أو
ا، كثرية كتب وعنده الكتُب يف يتجر اكن أنَّه اآلمدي احلنبيل ادلين زين بن أَحد بن يلع عن قالوا فقد  جدًّ
 وضَعه قد كأنه بينها من واستخرجه كتُبه خزانة إىل نهض الكتب تلك من كتاب منه طلب إذا واكن

ة من الكتاب اكن ولو حّتَّ  ،لساعته  وهكذا واثلالث واثلَّاين األوَّل املجدلَّ  بني يمزي إنَّه إذ جمدلات؛ عدَّ
 .َتري أو اتلباس حيصل فال بعينه فيخرجه

                                       
 .وزندقة إحلاد كالمه بعض ويف والريب، الشكوك كثري ولكنَّه واحلفظ بالذكاء مشهورًا املعري العالء أبو كان -10
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 الكتاب، عليْها يشتمل اليت الُكرَّاسات عدد   تقدير يستطيع إنَّه بل احلدّ  هذا عند األمر يق ف وال
فحة هذه أسُطر عدد: فيقول صفحةال ىلع يَده يمرّ  أنَّه ذلك من واألغرب  وفيها سطًرا، وكذا كذا الصَّ

ع وهذا كذا، الغليظ بالقلم ني كتبت أنَّها اتّفق وإن باحلمرة، فيه كتب املوض   اختلف: قال ثالثة أو خبطَّ
 .به يمتحن مما بيشء إخالل غري من هنا إىل هنا من اخلّط 

ر أنَّه لكوذ بالرشاء اقتناها اليت كتُبه مجيع أثْمان ويعرف ن لطيفة طريقة يف فكَّ  ثمن معرفة من بها يتمكَّ
 وصنعها لطيفة فتيلة منها وفتل خفيفة ورق قطعة أخذ معلوم بثمن كتابًا اشَّتى إذا فاكن كتاب، لّك 

 الكتاب جدْل  طرف ىلع ذلك يلصق ثمَّ  اجلمَّل، حبساب الكتاب ثَمن لعدد اهلجاء حروف من أكرث أو حرفًا
ق داخل من  املوضع مسَّ  كتُبه من ما كتاب ثمن كمية ذهنه عن شذَّ  فإذا تلتأبَّد، بقْدره ورقة فوقه ويلْص 

ي  .فيه امللصق العدد تثبيت من ثمنَه فيعرف بيده، الكتاب ذلك يف علمه اَّلَّ
 السلطان ابن ،هوالكو السلطان ابن أباقا السلطان ابن ،أرغون السلطان ابن اغزان السلطان دخل وملا

ْعل م ،وستمائة وتسعني مخس سنة بغداد - جنكزيخان
ُ
يخ أ  إذا: فقال املذكور، اآلمدي ادلين زين بالشَّ

ا به، أجتمع املستنرصيَّة املدرسة غًدا جئت  واجتمع هل انلَّاس احتفل املستنرصيَّة اغزان السلْطان أىت فلمَّ
 تلليق اآلمدي ادلين زين يخالش وفيهم والعظماء، والعلماء القضاة من وأكابرها بغداد أعيان باملدرسة

مرائ ه أكابر اغزان فأمر السلْطان،
ُ
يخ ىلع منهم لك   ويسلِّم ،واحد   بعد واحًدا قبله املدرسة يدُخلوا أن أ  الشَّ

ين ويُوهمه ادلين زين م لكَّما انلَّاس فجعل هل، امتحانًا السلطان هو أنَّه معه اَّلَّ مونه هل يزهون أمري   قد   ويعظِّ
يخا به ويأتون يخ عليه، ليسلِّم ادلين زين لشَّ الم يردّ  والشَّ  وال َترُّك غري من إيله به أىت َمن لّك  ىلع السَّ
مه َمن دون يف اغزان الّسلطان جاء حّتَّ  به، احتفال  وصافحه، الشيخ ىلع وسلَّم احلْفل يف األمراء من تقدَّ
 باللسان هل ادلاعية وأعظم ،به واالحتفال ملْتقاه وأعظم يده وقبَّل قائًما هل نهض يده يف يَده وضع فحني
 زين واكن - للناس إعالًما اعيلًا صوته به ورفع بالعريب، ثمَّ  بالرويم ثمَّ  ،بالفاريس ثمَّ  بالَّتيك ثمَّ  املغيل

ة بألسن يعرف املذكور ة وذاكئ ه فطنته من اغزان السلطان فعجب - عدَّ  ثمَّ  رضر ه، مع ومعرفته ذهنه وحدَّ
 ،درَْهم ثالثمائة شهر لكِّ  يف عليه ََيري بمرتَّب هل ورسم ،ماالً  ووهبه احلال يف عليه خلع نالسلطا إنَّ 

ي  .كثرًيا وخواتينه ووزرائه أمرائه وعند عنده وحظ 
ة وتؤدة ،حاهل يف عظيم تودُّد وعنده أبًدا واالشتغال األشغال يُفارق ال واكن  وحراكته، أموره سائر يف تامَّ

 تويفِّ  ومروءته، ونزاهت ه وعلمه ودين ه ،وورعه وفضل ه خلريه ؛عظيم إقبال عليه والرُّؤساء مواحلاكَّ  وللنَّاس
 .ه712 سنة بعد
ؤيا تْعبري يف آيةً  العالم هذا واكن  تآيلف وهل ،"اتلعبري علم يف اتلبصري جواهر" اسمه ذلك يف كتاب وهل ،الرُّ

ر يف عم   وقد صدوقًا، ثقة مهيبًا شيًخا واكن واخلالف، الفْقه يف وتعايلق  .11عمره آخ 
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ته وشبيه فدي ذكره ما اللَّمس يف بقصَّ  املرصي ثمَّ  العسقالين الكناين عباس بن يلع بن شافع عن الصَّ
ير،  نفائس كتُب خزانة ةعرش ثماين خلف وأنَّه ،للكتُب مجاعة اكن أنَّه اْلوتييج، الّشهاب رواه فيما الرضَّ

 .ه739 سنة القاهرة من أنا أخرجت أن إىل منها تبيع وبقيت كتاب لكِّ  َمنثَ  تعرف زوجتُه واكنت أدبيَّة،
ه الكتاب ملس إذا اكن: قال أيًضا املذكور وأخربين: الصفدي قال ثمَّ   ملكته الفالين الكتاب هذا: قال وجسَّ
 .12فيها وضعه اآلن كأنَّهو وتناوهل فيها هو اليت اخلزانة إىل قام اكن جمدلَّ  أيَّ  أراد إذا واكن الفالين، الوقت يف

 :واملكتبات باملدارس اهتمامهم
 هناك يكون أن من وأعرف ،توضيح إىل َتتاج أن من أْجّل واملكتبات باملدارس املسلمني العلماء عناية

لوه، املسلمون املؤرخون ذلك روى وقد تلبيانها، رضورة  وعلماء املسترشقني من كثري به اعَّتف كما وفصَّ
 .وغريه" العرب حضارة" كتاب مؤلف الغرب كتاب من به دأشا وممن الغرب،

 والقاهرة وفاس ،والقريوان وقرطبة والكوفة واْلرصة ،ودمشق وبغداد واملدينة مكة يف املدارس اكنت وقد
 .صقع لك من املعرفة عن للباحثني ومرتاًدا ،العلم لطالب موئالً  - وغريها

 الشأن ىلع اجليل الربهان يعطي ما املستنرصية ملدرسةا افتتاح وصف يف كثري ابن احلافظ ذكره وفيما
 ولم ببغداد املستنرصية املدرسة بناء كمل ـه631 سنة يف: قال واملكتبات، للمدارس يولونه اَّلي العظيم

 معيدين وأربعة ،فقيًها وستون اثنان طائفة لّك  من األربعة املذاهب ىلع ووقفْت  ،مثلها قبلها مدرسة يْبَ 
 يشتغلون املسلمني من وعرَشة طب وشيخ مستمعني، وعرشة وقارئان ،حديث   وشيخ ْذهبم لّك  ومدرس

 لك وافرة كفاية فيه ما وانلَّفقة واحللوى واللحم اخلزب من للجميع وقّدر لأليتام، ومكتب الطب، بعلْم
 .فرد
ْخمة املدرسة هذه افتتحْت  ـه631 رجب خامس اخلميس يوم ويف  خلليفةا حرضه ،رائع حفل يف الضَّ

 ولم والشعراء، والصوفية والفقهاء والقضاة والوزراء األمراء من دوتله، وأهل بنفسه باهلل املستنرص
 من بغداد دروب سائر إىل منه وَُحل احلارضون، منه أكل عظيم سماط وعمل ،هؤالء من أحد يتخلَّف
 والفقهاء ادلولة رجال مجيع ىلعو فيها واحلارضين بها املدرسني مجيع ىلع وخلع والعواّم، اخلواّص  بيوتات

 احلفل هذا تارخيه يف السايع ابن ذكر وقد الرائعة، القصائد الشعراء وأنشد مشهوًدا يوًما واكن واملعيدين،
ر مستوًًف، مطوالً  افعية تلدريس وتقرَّ  اإلمام وللحنفية فضالن، بن عبداهلل أبو ادلين حميي اإلمام بها الشَّ

 ابن يوسف ادلين حميي العالم اإلمام وللحنابلة الفراغين، حممد بن عمر فصح أبو ادلين رشيد العالمة
 إىل الرّساالت بعض يف لغيبت ه نيابة عبدالرَحن ابنُه يومئذ عنه ودرس اجلوزي، ابن الفرج أيب الشيخ
يخ يومئذ للمالكيَّة ودرس امللوك، الح الشَّ  .غريه شيخ يعنيَّ  حّتَّ  نيابةً  املغريب احلسن أبو الصَّ

ها وحسن كرثتها يف بمثلها يسمع لم وكتب خزائن ووقفت  .13بها املوقوفة الكتب وجودة نسخ 
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 واملكتبات املدارس بإنشاء ابتهاجهم مدى ىلع برهانًا يكف املهيب االحتفال َّللك الحّ  الوصف هذا
 .إقامتها يف وبذهلم

 ىلع املكتبة هذه وَتتوي األندلس،ب بقرطبة املستنرصية املكتبة أنشأ قد املستنرص اثلاين احلكم واكن
 تضمّ  بغداد رشيق يف امللك نظام الوزير أنشأها اليت انلظامية املدرسة مكتبة واكنت جمدل، ألف أربعمائة

 أربعني تمأل كتُب بها بالقاهرة الكتب خزانة واكنت ،جمدلَّ  ألف أربعمائة األوقات بعض يف الكتب من
 .الكتب من بمحتوياتها اعم فهرس وهلا غرفة،
 .الشام غزوهم عند الصليبيون أحرقها وقد جمدل، ألف ثالثمائة ىلع تشتمل بالشام طرابلس مكتبة واكنت

 .منازهلم يف اخلاصة املكتبات إنشاء يف يتباهون باألندلس األغنياء واكن
 عربال بها أقدم اليت اهلمة من العجب يقيض واإلنسان: "14"العرب حضارة" كتابه يف لوبون غوستاف قال
ة َت د ال فإنَّك ،ذلك يف والعرب يه تساوت أمم هناك اكنت وإذا اْلحث، ىلع  ما ىلع العرب فاقت أمَّ

 اكنت ما وإذا ،مدرسة وإقامة مسجد إنشاء إىل همَّهم رصفوا مدينة ىلع استولَوا ما إذا اكنوا والعرب حيتمل،
سوا كبرية املدينة تلك  املتوًف اتلطييل بنيامني روى اليت العرشون املدارس ومنها كثرية، مدارس فيها أسَّ
 وطليطلة والقاهرة كبغداد الكربى املدن اشت مال عدا وهذا اإلسكندرية، يف شاهدها أنَّه م1173 سنة

لة جامعات ىلع إلخ.. وقرطبة  اْلحث ىلع يساعد ما ولك غنيَّة، ومكتبات ومراصد خمتربات ىلع مشتم 
 .العلم

 ستّمائة بقرطبة اثلاين احلاكم اخلليفة مكتبة يف واكن اعمة، مكتبة سبعون هاوحد أسبانيا يف للعرب واكن
 .العرب مؤرِّخو روى كما الفهارس، من جمدًلا وأربعون أربعة منها ،كتاب ألف
 أكرث امللكيَّة فرنسا مكتبة يف َيمع أن سنة أربعمائة بعد يستطع لم احلكيم شارك إن ذلك بسبب قيل وقد
ا يكون أن ثلثُها يكاد ،جمدلَّ  تسعمائة من  ".الالهوت بعلم خاصًّ

 األطبَّاء أحد أنَّ  ذكر كما بغداد، يف( ورَّاق) للكتب بائع مائة من أكرث زمانه يف اكن أنَّه ايلعقويب ويذكر
 .مكتبته نلقل بعري أربعمائة إىل حَيتاج ألنَّه ؛ببالطه لإلقامة خُبارى سلطان دعوة من امتنع

 .حلمله رجلني ىلإ منها لك حيتاج الكتب من صندوق ستَّمائة ترك الواقدي مات وملا
احب ملك وربَّما ر الكتُب من كّميَّة عباد بن الصَّ  .جمتمعة أوربا مكتبات يف اكن بما تقدَّ
احب قال هائلة، مكتبة األيويب ادلين صالح مستشار الفاضل للقايض واكن  بكتاب يشيد عباد بن الصَّ

 وللاكتب وزيادة، مادَّة وللعالم فاكهة، للزَّاهد فهو الغريبة؛ والفقر املنتخبة ملحاسنبا مشحونًا اكن: "األاغين
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 ولقد وَّلاذة، طيبة وللملك وصناعة، رياضة وللمتظرِّف وشجاعة، رحلة وللبَطل وَتارة، بضاعة املتأّدب
 ".غريه سمريي فيها وما جمدلَّ  ألف عرش وسبعة ألف مائة ىلع خزانيت اشتلمت

 :قحب اظ  حف  
ل وقد  ،الوَْصف يفوق شيئًا قويَّة حافظة من اهلل وهبهم ما ومدى احلفَّاظ قصص من اإلساليم اتلَّاريخ سجَّ

ة بهذه ورَحته اهلل آيات من وذلك القلم، حرصه عن ويعجز  من قطرة هو هنا نُورده وما لدلين، وحفظه األمَّ
 .وراءه ما ىلع يدّل  وأنموذج كثري من ونْزر حبر

اظ من راشته ولقد  وأبو مسعود، بن وعبداهلل مالك، بن وأنس املؤمنني، أمّ  اعئشة: منهم كثريون، احلفَّ
 والشعيب والزهري، وقتادة، عباس، وابن عبداهلل، بن وجابر العاص، بن عمرو بن وعبداهلل هريرة،

 .وغريهم
 .اعئشة من بشعر وال بطّب  وال بفقه أعلم أحًدا رأيت ما: الزبري بن عروة قال
 سورة اهلل كتاب يف وما خبريهم، أنا وما اهلل بكتاب ألعلمهم إينِّ : يقول مسعود ابن سمعُت : وائل أبو الوق

 .عليه ذلك أنكر أحًدا سمعُت  فما: وائل أبو قال نزلت، ومّت نزلْت  فيما أعلم وأنا إالَّ  آية وال
 بقلبه ييع   اكن فإنَّه ؛عمرو بن عبداهلل إالَّ  ميّن   اهلل رسول حلديث أحفظ أحد   اكن ما: هريرة أبو وقال
 .هل فأذ ن ذلك يف  اهلل رسول استأذن أكتب، ال وأنا يكتب واكن ،بقليب وأيع  
حابة من عنْه وروى حديث، آالف مَخسة يتجاوز ما األحاديث من هريرة أيب عن نُق ل وقد  واتلَّابعني الصَّ

 .رجل ثمانمائة
 علًما علمه نافع   ونرش سنة ستنّي اإلسالم يف وأفّْت ،سنة ماننيوثَ  ستًّا عمر بن عبداهلل بلغ: مالك وقال
 .وتابع صاحب بني من رجل ثمانمائة من أكرثُ  عنه روى: ُهريرة أيب يف اْلخاري وقال مجًّا،
 لقد الفخر، به هلا لاكن به فخرْت  قريش مَجيع أنَّ  لو ،جملًسا عبَّاس ابن من رأيُت  لقد: قال صالح أيب وعن

: قال يذهب، أن وال ييجء أن يقدر أحد اكن فما ،الطريق بهم ضاق حّتَّ  باب ه ىلع اجتمعوا اسانلَّ  رأيُت 
أ: قال وضوًءا، يل ضع: يل فقال بابه، ىلع بماكنهم فأخربته عليْه فدخلت  فقل اخرج: وقال وجلس، فتوضَّ

 فدخلوا فآذنتهم جُت فخر: قال فليدخل، منه أريد وما وحروفه الُقرآن عن يسأل أن يريد اكن َمن: هلم
 ثمَّ  أكرث، أو عنْه سألوا ما مثل وزادهم عنه، أخربهم إال يشء عن سألوه فما واحلجرة، اْليت ملُؤوا حّتَّ 
: قال فليدخل، والفقه واحلرام احلالل عن يسأل أن أراد َمن: فُقل اخرج: قال ثمَّ  فخرجوا، إخوانكم: قال

 أكرث، أو مثله وزاد أخربهم إالَّ  يشء عن سألوه فما جرةواحل اْليت ملؤوا حّت فدخلوا فآذنتهم فخرجت
 من والغريب والشعر العربيَّة عن يسأل أن يُريد اكن َمن: فقل اخرج،: قال ثم فخرجوا، إخوانكم: قال ثمَّ 

 به أخربهم إال يشء عن سألوه فما واحلجرة اْليت ملؤوا حّتَّ  فدخلوا فآذنتهم فخرجت فليدخل، الالكم
 .فخرجوا إخوانكم: قال ثمَّ .. مثله وزادهم

 !انلاس من ألحد   هذا مثل رأيُت  فما فخًرا؛ هلا لاكن بذلك فخرت لكَّها قريًشا أنَّ  فلو: صالح أبو قال
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 وإذا انلاس، أفصح: قلت تكلَّم فإذا انلَّاس، أمجل: قلت عبَّاس بن عبداهلل رأيت إذا كنت: مرسوق وقال
ث  :ممتثالً  وقال برصه فأتبعه يتلكَّم وهو عبَّاس ابن إىل يوًما ويةمعا ونظر انلَّاس، أعلم: قلت َتدَّ

يب  =  ل َقائ ل   َمَقاالً  َيَّْتُكْ  لَمْ  قَاَل  إ َذا  ُهْجر   ىلَعَ  اللَِّسانَ  َيْث   َولَمْ  ُمص 
 وناس ووقائعها، احلرب أليَّام يأتون وناس واألنساب، الشعر يف عبَّاس ابنَ  يأتون ناس اكن: عطاء وقال
 .شاؤوا بما عليهم يقبل إالَّ  صنف منهم ما والفقه، للعلم نيأتو

 والعربية واحلرام احلالل عبَّاس، ابن جملس من خري لك أمْجع جملًسا رأيت ما: "دينار بن عمرو وقال
 .والشعر: قال وأحسبه واألنساب،

اظ من عبَّاس ابن واكن  :ربيعة أيب بن عمر قصيدة سمع وقد انلدر، احلفَّ
م نْ 

َ
نَْت  ُنْعم   آل   أ

َ
رُ  اَغد   أ مْ  َغد   َغَداةَ =  َفُمبْك 

َ
رُ  َرائ ح   أ  َفُمَهجِّ

ة، أوَّل من لكَّها فحفظها  ابن من طلب وحّتَّ  العجيب، احل ْفظ هذا من األزرق بن نافع انبهر حّتَّ  مرَّ
َده أن عبَّاس تني، إيَّاها أنشده إنَّه ويقال إيَّاها، ينش  ة مرَّ ر ها من وثانية أوَّهلا من مرَّ  .مقلوبة آخ 

عر واست ْشهاده  وذلك اْلديهة، ورسعة احلفظ قوَّة ىلع تدلُّ  نافع   عنها سأهل الَّيت اآليات معاين ىلع بالشِّ
ة حرب فهو  عبَّاس ابن عن مشهور  فقِّْهه امهلل: ))فقال  الرَّسول هل داع وقد القرآن، وترمجان األمَّ
: خبصال انلاَس  فات قد عباس ابن اكن: عتبة بن عبداهلل بن عبيداهلل وقال ،((اتلأويل وعلمه بادلين

 سبقه بما أعلم اكن أحًدا رأيُت  وما ونائل، ونسب حلم، رأيه من إيلْه احتيج فيما وفقه إيله، سبق ما بعلم
 بشعر أعلم وال منه، رأي يف أفقه وال منه، وعثمان وعمر بكر أيب بقضاء وال منه،  انليب حديث من
 احتيج فيما رأيًا أثقب وال مىض فيما أعلم وال منْه، بفريضة وال حبساب وال القرآن تفسري وال ةعربيَّ  وال
 ويوًما الشعر ويوًما املغازي إال فيه يذُكر ما ويوًما الفقه إالَّ  فيه يذكر ما يوًما َيلس اكن ولقد منه، إيلْه
: قال علًما، عنده وجد إال سأهل سائالً  وجدت الو هل، خضع إالَّ  إيلْه جلس قّط  اعملاً  رأيُت  وما العرب، أيام

 ".بيتًا ثالثني ينشُدها فيه من القصيدة حفظُت  وربَّما
 القرآن وأصحاب هيبة أعظم وال فقًها أكرث عبَّاس ابن جملس من أكرم جملًسا رأيُت  ما: عطاء وقال

عر وأصحاب يسألونه العربية وأصحاب يسألونه  .أوسع واد يف يصدر فلكهم يسألونه، عنه الشِّ
 قلُت  وما قليب واعه إال شيئًا سمعت ما: قتادة قال حفظه، يف السدويس داعمة بن بقتادة املثل ويرضب
ث  .يلعَّ  أعد: ملحدِّ

ة صحيفة عليه وقرئْت  حف ظه، إالَّ  شيئًا يسمع ال اْلرصة أهل أحفظ هو: عنْه حنبل بن أَحد وقال  مرَّ
 وقال منه، أحفظ رأيت ما: املزين بكر أبو وقال انلَّاس، أحفظ من هو: سريين بن حممَّد وقال فحفظها،

ريق بعض يف فلق يته حبديث الزهري جاء: أنس بن مالك  أع د بكر، أبا يا: فقلت دابَّته بلجام فأخذت الطَّ
ثتناه، اَّلي احلديث يلعَّ   ال،: قال! احلديث؟ تستعيدُ  كنت وما: قلُت : قال! احلديث؟ وتستعيد: قال حدَّ

 .ال: قال تكتب، وال :قلت
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ا الشعيب رشاحيل بن اعمر وُسئ ل ثين وال بيضاء يف سوداءَ  كتبت ما: قال ،حفظه إيله بلغ عمَّ  رجل حدَّ
ْظته، إالَّ  حبديث  .قط فخانين شيئًا قليب أودعُت  ما: أيًضا وقال حف 
 يسمع وهو اعدته نم واكن احلافظة، قوي واكن صغرًيا احلديث حفظ يف ورشع الُقرآن مالك اإلمام وحف ظ

 ابن من سمع يوم وذات منها، ذاكرته يف تبقَّ  ما يتبنيَّ  ثمَّ  يده يف خبيْط بعددها عقًدا يعقد أن األحاديث
 فقال احلديث، هذا عن يسأهل شهاب ابن إىل فعاد منها، واحًدا حديثًا إالَّ  لكَّها فواعها حديثًا ثالثني شهاب

 إنَّها: مالك قال َتفظ؟ لم لَك فما: شهاب ابن قال بّل،: مالك فقال املجل س؟ يف تكن ألَم: شهاب ابن هل
ْفظ ذهب لقد: شهاب ابن فقال واحد، عين ذهب وإنَّما ثالثون  قّط  شيئًا قليب استودعُت  ما انلاس؛ ح 

 .نسيه اَّلي باحلديث شهاب ابن وأخربه مالك عليه فراجعَ  عندك ما هات فنسيتُه،
 ابن يعين - عبيداهلل لقيت حّتَّ  اكتفيت، قد أنَّين فظننت كثرًيا شيئًا العلم من سمعت: الّزهري وقال

 .يشء يدي يف ليس كأينِّ  فإذا مسعود بن عتبة بن عبداهلل
ة - رباح أيب ابن يعين - عطاء: "اَّلهيب وقال  الَّّتاب أنَّ  تذكَّرت لكَّما: املعّدل بن أَحد وقال باإلمجاع، حجَّ
 ".عيين يف ادّلنيا صغرت - املاجشون سلمة أيب بنا يقصد - عبدامللك لسان يأكل
ة اشتهر وقد  اكإلمام واألدباء، واملؤرّخني واللّغويني الفقهاء من واحد وغري املحّدثني وبعض باحلفظ، األئمَّ

 .وغريهم واألْوزايع املبارك بن وعبداهلل معني بن وحيىي زرعة وأيب   داود وأيب أَحد
ماء حرَّاس املالئ كة: اثلوري سفيان قال  .األرض حرَّاس احلديث وأصحاب السَّ

 هذه: املبارك البن وقيل األسانيد، أصحاب ادّلين هذا وفرسان فرسان، دين   لّك : زريع بن يزيد وقال
 عرشة أيب كتََب : حنبل بن أَحد اإلمام ابن عبداهلل قال اجلهابذة، هلا تعيش: فقال! املوضوعة األحاديث

 اكن: يقول زرعة أبا سمعت: أيًضا وقال حفظه، قد إالَّ  بياض يف سواًدا يكتب ولم حديث ألف آالف
: حنبل وقال األبواب، عليه فأخذت ذاكرتُه،: قال يُدريك؟ وما: قيل حديث، ألف ألَف  حَيفظ أبوك

 .يح وهشيم هشيم، من سمعته يشء لكَّ  حفظُت : يقول عبداهلل أبا سمعت
 أبو وقال وأخربنا، حدثنا: بـ مسألة ألف سبعني يف األوزايع أفّْت: األوزايع اإلمام معارصي أحد وقال
 من بالزهري شبًها أقرب رأيت ما: اجلمح وقال مسألة، ألف ستّون - األوزايع يعين - عنه ُروي: زرعة
 .الّسنن من كثري   َّلهب ولوالهما سعيد، بن حيىي
ثنا منها حديث ىلع ليس - نسفيا - سفيان لكّها أجزاء عبداهلل أبو إيلَّ  أخرج: زرعة أبو وقال  فالن، حدَّ

ا منها، فانتخبت واحد رجل عن فظننتُها ثنا: يقول جعل يلعَّ  قرأ فلمَّ ثنا وحيىي، وكيع حدَّ  فالن، حدَّ
 كتاب أي خذ: أيب يل قال: عبداهلل وقال أقدر، فلم هذا من يشء   ىلع أقدر أن وجهدت ذلك من فعجبت

 .الالكم عن أخربك حّتَّ  باإلسناد شئت وإن الالكم عن تسألين أن شئت فإن وكيع كتب من شئت
 .حبديث فليس معني بن حَيىي يعرفه ال حديث لّك : أَحد اإلمام وقال
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اظ طبقات يف اَّلهيب احلافظ وذكر  حديث   ألف من أنت أين: فقال يلقتله، زنديًقا أخذ الرَّشيد أنَّ  احلفَّ
 حرفًا فيخرجانها يتخلَّالنها املبارك وابن الفزاري اقإسح أيب من اهلل عدوَّ  يا أنت أين: فقال وضعتها؟

 .حرفًا
ازي زرعة أبو واكن  وقال أصل، هل ليس زرعة أبو يعرفه ال حديث لّك : ويقال حديث، ألف مائة حيفظ الرَّ

ة هذه ىلع اهلل منَّ : الريّق  املعّلَّ  بن هالل افيع: بأربعة األمَّ م بالشَّ ها األحاديث فَه   من ملهاجم وبنيَّ  وفرسَّ
 عن الكذب نىف َمعني بن وبيحىي غريبها، بنيَّ  ُعبيد وبأيب واملنسوخ، وانلَّاسخ والعام واخلاص مفصلها

 .انلَّاس هللك هؤالء لوال املحنة، يف ثبَت حنبل بن وبأَحد األحاديث،
اظ ومن  .وذاكر وحفظ وصنَّف مجع ممَّن اكن: حبَّان ابن فيه قال الَّّتمذي، عيىس أبو احلفَّ

 حديث، ألف سبع مائة من أكرثَ  من انتخبَها حديث ألَف  أربعني من حنًوا املسند يف أَحد اإلمام مجعو
حابة من مسنده يف عنهم روى واَّلين ، لم ممَّن فيه ما سوى ثمانمائة من حنو   الصَّ  داود وأبو يسمَّ

 قد واكن حديث، ألف ألف مخسمائة من اختارها حديث وثمانمائة آالف أربعة ُسننه يف مجع السجستاين
 والعراق واجلزيرة ومرص الشام يف اْلدلان مشايخ عن الكثري وسمع العلم طلب يف اآلفاق إىل رحل

لني: احلريب إبراهيم قال ذلك، وغري وخراسان
ُ
لني كما احلديث داود أليب أ

ُ
 .احلديد دلاود أ

اج بن ومسلم حيح صاحب انليسابوري الُقشريي احلجَّ ي الصَّ ة ىلع الُعلماء اتَّفق اَّلَّ  قد اكن كتابه، صحَّ
ام، ومرْص  واحلجاز والعراق والّرّي  خراسان إىل الع لْم طلَب يف رحل لب يف وجدَّ  والشَّ  هذا يف وبلغ الطَّ
 .حديث ألف ثالث مائة من كتابَه انتق وقد بعيًدا، شأًوا العلم
 جياد لكُّها حديث آالف أربعة ىلع يشتمل كتابه السنن، صاحب ماجه بن يزيد بن حممَّد عبداهلل وأبو

حابة دلن من اكمل وتاريخ حافل تفسري   ماجه والبن: كثري ابن قال منها، اليسري سوى  .عرصه إىل الصَّ
ه يف روى األندليس خمدل بن وبيق  .صحايب وستمائة ألف عن مسند 
 يف العلم وطلب رسًدا، حديث ألف سبعني حيَفُظ  صيب وهو اْلخاري إسماعيل بن حممَّد احلافظ واكن

ه عن اْلخاري وقال سنة، عرشةَ  ستَّ  ابن وهو املشهورة الكتُب وقرأ يفاعته رت: نفس   أنا فإذا اْلارحة فكَّ
 .لكها حيفظها واكن مسندة، حديث ألف مائيت من حنًوا مصنفات يل كتبت قد

ة الكتاب يف ينظر اكن أنَّه وذكروا  اإلمام فيه يَقول أن ذلك يف بدع وال واحدة، نظرة من فيحفظه واحدة مرَّ
 وقال األرض، ىلع تَميش اهلل آيات من آية هو: رجاء بن مرّجَّ  وقال مثلَه، ُخراسانُ  أخرجْت  ما: أَحد

 وقال اْلخاري، من أعلم األسانيد ومعرفة واتلَّاريخ الع لل معىن يف خراسان يف وال بالعراق أرَ  لم: الَّتمذي
 إسماعيل بن حممَّد من هل أحَفَظ  وال  اهلل رسول حبديث أعلم ماءالسَّ  أديم َتت رأيُت  ما: خزيمة ابن

 .حبديث فليس اْلُخاري يعرفه ال حديث   لّك : الفالَّس وقال اْلُخاري،
ة اْلخاري ودخل  ظافًرا االمت حان هذا من خرج ولكنَّه عسرًيا، امتحانًا علماؤها فامتحنَه سمرقند إىل مرَّ

بوا بها احلديث علماء نم أربعمائة اجتمع فقد منترًصا، ام إسنادَ  وأْدخلوا أسانيد فركَّ  العراق إسناد يف الشَّ
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 لكَّ  فردَّ  اْلخاري ىلع قرُؤوها ثم أسانيدها، غري ىلع األحاديث متون وجعلوا األسانيد، يف الرّجال وخلطوا
 عليه يعلقوا أن روايقد ولم فيها، تعنَّتوا وما لكَّها واألسانيد األحاديث تلك وقوَّم إسناده، إىل حديث
 .15منت وال إسناد يف بسقطة
ة عنهم املؤرِّخون روى وممَّن  جميًدا شاعًرا اكن الكفيف، القفيص عمران بن إبراهيم بن حممَّد: احلفظ قوَّ
 فيحفُظها يللتها، يف وأكرث بيت املائة تبلُغ القصيدةَ  يصنع قصائده، يف اتلَّطويل ىلع قادرًا بالغريب اعلًما
 .16حفًظا أَحد بن للخليل الَعني مسائل أكرث ويرسد يشء، منها عنْه يشذّ  وال

هان بن ادّلين وجيه املبارك بن املبارك واكن  والَّّتكية، العربيَّة،: يه لغات، ستَّ  يَعرف الواسطي ادلَّ
 إيَّاه مهفهَّ  املعىن عليه واستغلق عجم عليه قرأ إذا واكن والزجنيَّة، واحلبشيَّة، والّرومية، والفارسيَّة،
 .17أبًدا يغضب ال أنه العالم هذا طرائف ومن بالعجميَّة،

اظ ومن  عنْه قال اَّلهيب، عثمان بن أَحد بن حممد: املحقِّقني والعلماء املكرثين واملؤلِّفني املعدودين احلفَّ
فدي ادلين صالح  ،وأحواهل علله ونظر ورجاهل احلديث أتقن يبارى، ال والفظ َُيارى ال حافظ: الصَّ

 ال أنَّه من تصانيفه يف يُعانيه ما وأعجبين تصانيفه، من كثرًيا عليه وقرأت عنه وأخذُت  به اجتمعُت 
ى  .رواة يف طعن أو إسناد ظالم أو منت ضعف   من فيه ما يبنيِّ  حّتَّ  يورده حديثًا يتعدَّ

اظ ومن  قليل االست ْحضار كثري اكن": "اَّلهب شذرات" يف قال كثري، بن إسماعيل الفداء أبو املربزين احلفَّ
 وأطرب وصنَّف، ومجع سمع: فيه قوهل حبيب ابن عن ونقل العربيَّة، يف يشارك الفهم، جيّد النسيان،
ث وشنَّف، بالفتوى األسماع بط واشتهر اْلالد، إىل فتاويه أْوراق وطارْت  وأفاد، وحدَّ  واتلَّحرير بالضَّ
 ".تلفسريوا واحلديث اتلاريخ يف العلم رياسة إيله وانتهت

 فضائل يف الضياء قال املقديس، رسور بن عبدالغين وهو احلديث، يف زمانه أاعجيب من واحد   وهذا
اظ  هل ذكره إالَّ  حديث   عن يسأهل أحد   يكاد ال احلافظ شيخنا اكن املْقديس، رسور بن عبدالغين: احلفَّ

ته وذكر وبيَّنه  .نسبَه ويذُكر الفالين فالن بن النفُ  هو: قال إالَّ  رُجل عن يُسأل وال ُسقمه، أو صحَّ
 بييْن فجرى موىس أيب احلافظ عند بأصبهان يوًما كنُت : يقول عبدالغين احلافظ شيَخنا وسمعت: قال

 فكتب: قال فيه، هو ليس: فقلُت  اْلخاري، صحيح يف هو: فقال حديث، يف منازعة احلارضين بعض وبني
قعة موىس أبو احلافظ فناولين: قال عنه، يسأهُل  موىس أيب احلافظ إىل ورفعها رقعة يف احلديث  لم: وقال الرُّ

 .وسكت الرَُّجل فخجل: قال ال،: قلت ال؟ أم اْلخاري يف احلديث هذا هل تقول
 حلف رُجل: فقال احلافظ، إىل رجل   جاء: يقول انلَّابليس ظفران بن إسماعيل بن طاهر أبا وسمعت: قال

 .لصدق أكرث قال لو :فقال حديث، ألف   مائةَ  َتفظ أنَّك
                                       

 .27 - 25 ص 11 ج والنهاية، البداية -15
 .234 ص اهلميان، نكت -16
 .68 - 67 ص 13 ج والنهاية، والبداية ،234 ص اهلميان، نكت -17
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ة غري احلافظ وشاهدُت : الضياء قال  نلا اقرأ: املنرب ىلع وهو احلارضين بعُض  يسأهل دمشق جبامع مرَّ
ها األحاديث فيقرأ أجزاء، غري من أحاديث  بن سليمان أبا وسمعت: الضياء قال قلبه، ظهر عن بأسانيد 
 إنين: فقال كتاب؟ غري من األحاديث تقرأ ال لم :سئل احلافظ إنَّ : يقول أهلنا بعَض  سمعُت : يقول احلافظ
اج فارس بن يلعَّ  سمعُت : قال احلافظ بن حممد بن أَحد العباس أبا وسمعت الُعجب، أخاف  العليث الزجَّ
يخ ا: قال الصالح الشَّ اظ جاء لمَّ ! حديث؟ ألف مائة بعد حف ظت ما حافظ يا: قلت العجم بالد من احلفَّ
 سمعت: يقول بمرو الشيباين عبدامللك بن عبدالعزيز حممد أبا وسمعت: قال ناه،مع هذا ما أو بّل: فقال
ارقطين بعد يكن لم: يقول ايلُْمن أبا يعين الكندي اتلَّاج  .18عبدالغين احلافظ مثل ادلَّ
 ومن: "أمايله يف الرسمدي ادلين مجال قال تيميَّة، ابن اإلسالم شيخ اْلاهر باحلفظ املشهورين ومن

ة بالكتاب يمرّ  اكن تيمية، ابن احلفظ يف ن نازما عجائب  مصنَّفاته يف وينقله ذهن ه يف فينقش مطالعة مرَّ
 .19"ومعناه بلفظه

اظ نوادر من واكن  دمشق إىل قدم حبلب العلماء من املشاي خ بعض اكن الفطاحل، الُعلماء وأفذاذ احلفَّ
 وسأل أراه، لعيّل  قاصًدا جئت وقد احلفظ، رسيع وأنَّه تيمية بن أَحد هل يقال بصيبّ  اْلالد يف سمعت: وقال
يخ فانتظره قريبًا، هنا من وسيمرّ  الكتاب يف إنَّه فقيل عنه يخ، فناداه به فأخرب مرَّ  حّتَّ  الشَّ  اللوح وتناول الشَّ

ميل حّتَّ  هذا امسح ودل ي، يا: هل قال ثمَّ  فيه، فنظر
ُ
 متون من عليه فأمّل ففعل تكتُبه، شيئًا عليك أ

له أن ىلع يزدْ  فلَم هذا، اقرأ هل وقال حديثًا، عرش ثالثة أو عرش أحدَ  حاديثاأل ة تأمَّ  دفعه ثمَّ  واحدة، مرَّ
، أسمعه: وقال إيلْه،  فأمّل ففعل هذا، امسحْ  ودلي يا: هل فقال سامع، أنت ما كأحسن عرًضا عليه فقرأه يلعَّ
ة عليه ة، أوَّل فعل كما فيه فنظر هذا، اقرأ: قال ثم انتخبها، أسانيد عدَّ يخ فقام مرَّ  اعش إن: يقول وهو الشَّ
 .قال كما أو مثله، ير لم هذا فإنَّ  عظيم؛ شأن هل يلكونن الصيبّ  هذا
ل والعبادة، واالجت هاد واحلفظ الفْهم بني تيمية ابن اإلسالم شيخ مجع لقد ة العلم من وحصَّ  ما احلجة وقوَّ
 الكتُب وسمع مرَّات أْربع حنبل بن أَحد اإلمام مسند سمع نَّهأ العلم طلب يف اجتهاده ومن العقول، بهر

يخ وقال الكبري، الطرباين معجم سمع كما الستَّة، واألجزاء الستَّة  إذا اكن: الزملاكين ابن ادلين كمال الشَّ
امع الرَّايئ ظنَّ  فنّ  عن ُسئ ل  الفقهاء واكن مثله، يعرفه ال أحًدا أنَّ  وحكم الفنّ  ذلك غري يعرف ال أنه والسَّ
وائف سائر من  أنَّه يعرف وال ذلك، قبل عرفوه يكونوا لم ما منه مذهبهم يف استفادوا معه جلسوا إذا الطَّ

ع علوم من أكان سواء   العلوم من علم   يف تكلَّم وال معه فانقطع أحًدا ناظر  فيه فاق إالَّ  غريه أو الرشَّ
وىل ايلد هل واكنت إيله، واملنسوبني أهله تيب العبارة وجودة اتلَّصنيف حسن يف الطُّ  واتلقسيم والَّتَّ

 .واتلبيني

                                       
 .8 - 6 ص 2 ج احلنابلة، طبقات على الذيل -18
 .70 ص 1 ج الطالع، البدر -19



24 
 

 لمـدين والعـال

اوية َحَّاد واكن ي وهو ولغاتها، وأشعارها وأخبارها العرب بأيَّام انلَّاس أعلم من الرَّ بع املعلَّقات مجع اَّلَّ  السَّ
اوية سم وإنَّما الّطوال،  .العرب عن الشعر روايته لكثرية الرَّ
 املعجم حروف ىلع قصيدة وعرشين تسًعا فأنشده ذلك، يف مروان بن عبدامللك بن يزيد بن الويلد اختربه

 غريه، حيفُظه ال ما هل أنشد إالَّ  العرب ُشعراء من شاعر   يسىمَّ  ال أنَّه وزَعم بيت، مائة من حنًوا قصيدة لّك 
 .درهم ألف مائة هل فأطلق

 حيفظ اْلندنييج برش أبو واكن أرجوزة، ألف عرش ستَّة أحفظ: يقول األصميع سمعُت : شبَّة بن عمر وقال
 .بغريب ها الشعر من بيتًا ومخسني مائةً  واحد جملس يف حف ْظُت : وقال مجًّا، وأدبًا كثرًيا شعًرا
يده بن إسماعيل بن يلعّ  احلسن أبو وقرأ ير س  يخ ىلع الرضَّ  أليب الغريب كتاب الطلمنيك بن عمرو أيب الشَّ

يخ واكن َّللك، انلَّاس بفتعجَّ  حفظه، من رسًدا عبيد  فسمع الكتاب يف يقرأ بما يقابل عمرو أبو الشَّ
 .20حفظه من بقرائته انلَّاس
 ابتكر وقد نفعين، إالَّ  حفظته وما حفظته، إالَّ  كتبته وال كتبته إالَّ  شيئًا سمعت ما: أَحد بن اخلليل وقال

 كتابه يف علىاحلروف العرب الكم ورتَّب ملعجماتا ألَّف من أوَّل اكن إذ إيلها؛ يُْسبَق لم ابتاكرات   اخلليل
ي وهو ،"العني" بـ املسىمَّ  عر من وأحدث الَعروض اخَّتع اَّلَّ  .العرب أْوزان من ليست أنوااًع  الشِّ

 آخرهم من كثريون عنه العلم أخذ راويًة، حفظةً  األعرايب بن زياد بن حممد بن أَحد سعيد أبو واكن
اس، عمر بن عبدالرَحن ة األعرايب ابن عن كتب إنَّه: منده ابن قال انلحَّ  العبَّاس أبو وقال جزء، ألف بمكَّ

 غري من فيُجيب عليه ويقرأ يسأل واكن إنسان، مائة زهاء حَيرضه واكن األعرايب ابن جمْلس شاهدُت : ثعلب
 ير ولم أمْجال، ىلع حيمل ما انلَّاس ىلع أمّل ولقد قّط، كتابًا بيده رأيت ما سنة عرشة بْضعَ  ولزمته كتاب،

ْعر علم يف أحد    .21منه أغزر الشِّ
اء زياد بن حيىي واكن اء لوال: ثعلب قال حّتَّ " انلَّحو يف املؤمنني أمري" بـ يلقَّب الكوفيِّني إمام الفرَّ  ما الفرَّ

مه مع واكن اللغة، اكنت  بانلجوم اعرفًا واكن وأخبار ها، العرب بأيَّام اعلًما فقيًها متلكًما اللغة يف تقدُّ
ة جمالس يف أماله" القرآن معاين" كتُبه من والّطّب،  .22قاضيًا ثمانني حنو حيرُضها من مجلة يف اكن اعمَّ

ام أبو واكن ايئ أوس بن حبيب تمَّ  .واملقاطيع القصائد غري للعرب، أرجوزة ألف عرش أربعة حيفظ الطَّ
ة املتنيب الطيب أبو واشتهر  للعلماء مالزمته ومع كتُب هم، من يلفيد لورَّاقنيا إىل يَّتدَّد واكن احلفظ بقوَّ
 الكتاب حف ظ وربَّما كتُبهم، يف ويطالع كذل ك الورَّاقني يالزم اكن فقد العلم طلب يف والرِّحالت واألدباء

 ورقة ثالثني حنو من بكتاب رجل فجاءه يوًما الوراقني أحد عند اكن املتنيَب أنَّ  رو ي فقد قراءة، أوَّل من
ا صفحاته، يراجع وأقبل الكتاب الطيب أبو فأخذ هيلبيع  يا: قائالً  استعجله ذلك الكتاب صاحب ملَّ  فلمَّ

                                       
 .205 - 420 ص اهلميان، نكت -20
 .308 ص 1 ج امليزان، ولسان ،433 ص 3 ج األعيان، وفيات -21
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: املتنيب قال عليْك، بعيد فذلك القصرية الفَّتة هذه يف حفظه تبيغ كنت فإن بيعه عن عطلتين لقد هذا،
ْظتُه كنُت  فإن ع الكتاب مسكُت فأ: الورَّاق قال أعطيَكه،: الرَُّجل قال عليْك؟ يل فما حف   صفحات ه أراج 

ر ه، إىل انتىه حّتَّ  به يتْلوها والغالم  .لشأنه ومىض كمِّه يف فجعله استلبه ثمَّ  آخ 
ات حَيفظ األنباري بن بكر أبو واكن  مائة حيفظ اكن وأنَّه مجال، أَْحال حيفظ إنَّه: قيل حّتَّ  كثرية جمدلَّ

 .ورقة الفآ عرشة مجعة لّك  يف حيفظ واكن تفسرًيا، وعرشين
 ذكيًّا، حافظاً  واكن أعىم ودل السبع، القراءات يف املنظومة صاحب املقرئ ثابت بن يلع بن احلسن ومنهم

 .ُيْميل   ما وحيفظ األنباري ابن جملس حيرض واكن
ير ادليري ثابت بن حممد بن هداب بن واحلسني  واكن والقراءات واللغة انلَّحو يقرئ اكن املقرئ، الرضَّ

 .العرب شعر من دواوين ةعدَّ  حَيفظ
 بن ورؤبة األصميع، وأخبار اهلذيلِّني وشعر املجمل حيفظ اكن اثلعليب؛ أَحد بن ثروان بن واخلرض
ة وذي العجاج  .واإلسالم اجلاهلية وأهل املخرضمني من وغريهما الرمَّ

 املرشوحات وتفسري روالشع والعربيَّة بالغريب اعلًما اكن القريواين، انلحوي املكفوف حممد بن وعبداهلل
ا صنّف ما لّك  ىلع الع لْم أهل يفضله العروض يف كتاب هل وأخبارها، العرب وأيَّام  واكن وقرَّب، بني لمَّ

 من يشء أو غريب أو شعر فيه كتابًا الصبيان بعض استعار فربَّما مكتب ه يف انلعجة َحدون مع َيلس
د أبا أعلم عليه ألحَّ  فإذا إياه، صاحبه فيقتضيه العرب أخبار  فعل فإذا يلع، اقرأه: هل فيقول املكفوف حممَّ

ْده: قال  مجيع من إيلْه الرحلة واكنت عليك، أْمل يه حّتَّ  تعال شئت ومَّت  صاحبه إىل ردَّه: يقول ثم ثانية، أع 
 .العرب وأيَّام والّشعر واللغة بانلحو انلَّاس أعلم اكن ألنَّه أفريقية

 واألدب املسنَدة واألحاديث واآلثار واألخبار الّشعر حيَفظ األاغين ؤلفم األصبهاين الفرج أبو واكن
 منها أخرى علوم من ذلك دون وحيفظ مثله، الشعر حيفظ َمن قّط  أرَ  لم: معارصيه أحد قال والنَّسب،

 ويشء واْليطرة اجلوارح علم مثل كثرًيا، شيئًا املنادمة آلة ومن واملغازي، والسري واحلرْف وانلَّحو اللّغة
 .الّشعراء ظرفاء وإحسان العلماء إتقان َيمع شعر وهل ذلك، وغري واألرشبة وانلّجوم الّطّب  من

َهييل أصبغ بن أَحد بن عبداهلل بن عبدالرَحن القاسم أبو واكن  ومن وادّلراية، الرواية بني مجع ممَّن السُّ
ا، نفيس كتاب وهو" انلبويَّة السرية رشح يف األنُف الرَّوض" تصانيفه  نيّف من استخرجه أنَّه ذكر جدًّ
 .ديوان ومائة وعرشين

 كتبًا حفظ أنَّه املرصي بالفخر املعروف الفضائل أيب ادلين فخر عن" اَّلهب شذرات" صاحب وذكر
 .سطر مخسمائة يوم لكَّ  املنتق يف حيفظ واكن يوًما، عرش تسعةَ  يف احلاجب ابن خمترص وحف ظ كثرية

دباء بعض قال
ُ
واة هؤالء جلُّ  مدواعت: "األ اكرة ىلع الرُّ دون فاكنوا واحلفظ، اَّلَّ  دون ُيْملونها أو األْشعار يُنْش 

 .املبالغات من كثري   فيها نوادرُ  اآلداب كتب يف وهلم مكتوب، مصدر إىل الرّجوع
 .أرجوزة آالف عرشة أحفظ: يقول األصميع سمع أنَّه يْروي شبَّة بن فعمر
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 دخل وال فيه، ما إىل يعود أن فاحتاج قّط  كتابًا قرأ ما أنَّه من األصميع ْعوىد من مغيًظا عبيدة أبو واكن
 .منْه وخرج قطُّ  يشء   قلبَه

 أربعني حَيفظ األمني ومؤّدب الكسايئ صاحب األَحر إنَّ : وقالوا اللغة، نصف حَيفظ األصميع إنَّ : وقالوا
 .الَغريب اتوأبي القصائ د من حَيفظ اكن ما سوى انلحو، يف شاهد بيت ألف
اء إنَّ : وقالوا ه يأخذ لم حفًظا، لكَّها كتُبَه أْمّل الفرَّ اء كتُب ومقدار كتابنَي، يف إالَّ  نسخة بيد   ثالثة الفرَّ
 قبل أمليت: ثلعلب   األعرايبّ  ابن وقال منْه، حفًظا أحسنَ  اكن األَحر إنَّ : يقال فإنَّه ذلك ومع ورقة، آالف

يايش واكن ،بعري َحل أَحدُ  يا ََتيئين أن  .23لكَّها زيد وأيب لكَّها األْصميع كتُب حَيَفظ الرِّ
 

 :كثرية مؤلفات
 تلاكد حّت. تأيلفها يف املسلمني علماء جد هائلة مؤلفات عن ويسمع يرى وهو املرء عجب ينقيض وال

 ،كتاب ستمائة مؤلفاته بلغت من فمنهم ؛فيها للشك سبيل وال اثلبوت معلومة أنها لوال تصدق ال أحياناً 
 .ذلك وغري مائة أو مائتني ألف ومن ،ثالثمائة هل ومن ،كتاب مخسمائة هل ومن

 :متنوِّعة فنون يف العلماء هؤالء من بعًضا وسنذكر
 إنه: قيل وقد يسمعه، ما فيدّون واملداد الورق ومعه اْلادية إىل خيرج الشيباين العالء بن عمرو أبو اكن -

 يف وجعله مصحًفا كتب انلاس إىل وأخرجه قبيلة شعر عمل لكَّما فاكن قبيلة، وثمانني نيّف أشعار مجع
ل عن أخذ وقد خبّطه، مصحًفا وثمانني نيًفا كتَب حّتَّ  الكوفة، مسجد يب املفضَّ  العرب دواوين الضَّ
عها ان أبو منْه وسم   .الشيباين عمرو أيب بن عمرو وابنُه حسَّ

 لو: اإلسفراييين طاهر أيب بن أَحد قال املحقِّقني؛ وانلُّبهاء املكرثين املؤلّفني من جرير بن حممد واكن -
 أنَّه ورَووا كثرًيا، ذلك يكن لم الطربي جرير بن حممد تفسري كتاب يف ينظر حّت الصني إىل رجل سافر

 .ورقة أربعني منها يوم لكِّ  يف يكتب سنة أربعني مكث
احب عن وحيك سنة، مخسني يف" األاغين" كتابه األصبهاين الفَرج أبو ومجع -  اكن أنَّه عباد بن الصَّ

 يكن لم" األاغين" كتاب إيله وصل فلما يلطال َعها، أْسفاره يف األدب كتُب من بعرًيا ثالثني َحل يصطحب
ولة سيْف نرى أن ذلك بعد عجب وال به، استغناءً  سواه يستصحب ذلك بعد  بألف مؤلِّفه يكافئ ادلَّ

 .إيله ويعتذر إيلْه أْهداها ابالكت هذا من نسخة مقاب ل دينار
 ".بغداد تاريخ" منها، مصنَّف مائة   من قريب   اْلغدادي وللخطيب -

 .جمدلة ثمانني يف يقع الشام تاريخ عساكر بن اهلل هبة بن احلُسني بن يلعّ  القاسم وأليب
 .ورقة ألف ثمانني حنْو يف جمدلَّ  أربع مائة حنوُ  الظاهري حزم بن يلع حممد وأليب -

                                       
 .األلباء نزهة كتاب إىل ذلك ونسب 10 ،9 ص متام، أيب ديوان عزام، عبده حممد األستاذ مقدمة من -23
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 .املعروف اتلفسري منها املائتني، تقارب مصنَّفات الرَّازي الفخر احلسني بن عمر بن وملحمَّد -
 .مصنَّف ثالث مائة زهاء ادلينَوري قُتيبة بن مسلم بن عبداهلل حممَّد وأليب -
 .جزًءا ثالثني يف يقع الطب يف كتاب منها كتاب، مائتا اهليثم بن وللحسن -
 .كتاب ثالثمائة من أكرث الكندي حاقإس بن يعقوب يوسف وأليب -
 .ور سالة كتاب   بني ومَخسني ثالثمائة حنوُ  املؤلَّفات من وللجاحظ -
بيب - ة، ثالثني يف احلاوي كتاب الرازي زكريا بن حممد الفيلسوف وللطَّ  الّطّب  يف كثرية مؤلَّفات وهل جمدلَّ

 .الةورس كتابًا وثالثني واثنني مائتني مؤلَّفاته وتبلغ وغريه،
ة املشهور اللغوي أَحد بن يلع سيده والبن -  ابتدأه األجناس، ىلع اللغة يف العالم كتاب منها كتب، عدَّ

ة، وختمه بالفلك  .جمدل مائة حنو يف يقع باَّلرَّ
 مائة ىلع يزيد األدب يف "والغصون األيك" كتاب منها واألَدب، اللُّغة يف كثرية كتُب املعّري العالء وأليب -

 .جزء
 ثالثمائة ىلع تَزيد إنَّها: قيل كثرية، مصنَّفات ادلنيا أيب بن حممد بن عبداهلل بكر أيب وللحافظ -

 .مصنَّف
ي" الفنون" كتاب منها عديدة، كتب عقيل بن يلع الوفاء وأليب -  اختلفت وإن الكتُب أعجب من هو اَّلَّ

اته، عدد يف الرواية  ثمانمائة يبلغ إنَّه: قيل وقد. الكتاب هذا من كربأ ادلنيا يف يصنَّف لم: اَّلَّهيب قال جمدلَّ
 .جمدل

 .جزًءا ثمانني يف يقع اتلَّفسري يف كتاب منها مؤلًَّفا، أْربعني حوايَل  العريب ابن بكر وأليب -
ر ما املؤلَّفات من اجلوزي بن عبدالرََّحن الفرج وأليب - رها بل كتاب، بثالثمائة يقدَّ  من بأكرثَ  بعُضهم قدَّ

 بيده وكتب كراريس، تسع يوم لكَّ  خلصَّ  حياته أيَّام ىلع ألَّفها اليت الكراريس قسمت لو إنَّه: قيلو ذلك،
ة مائيت من حنًوا  .جمدلَّ
ه جمالس حيرض واكن الوعظ، يف إماًما اجلوزي ابن اكن وقد  .آالف وعرشة شخص ألْف مائة بني ما وعظ 

 شيخ مؤلَّفات عن قال أنَّه اَّلَّهيب عن ادلّرية عقودال كتابه يف عبداهلادي بن أَحد بن حممَّد ونقل -
 عن أيًضا وذكر ،"وأكرث كرَّاس آالف أربعة تكون الوقت هذا يف تصانيف ه ولعلَّ : "تيمية ابن اإلسالم
 أو الفقه من أو اتلَّفسري من واللَّيلة ايلوم يف ويكتب: "اإلسالم شيخ عن آخر موضع يف قال أنَّه اَّلَّهيب

 إىل تصانيفه أن أبعد وما أزيد، أو كراريس أربعة من حنًوا واألوائل الفالسفة ىلع الرَّدّ  من أو األصلنَي من
ة مخسمائة تبلغ اآلن  ".جمدلَّ

يخ: قائالً  ذلك ىلع تيمية ابن اإلسالم شيخ تلميذ عبداهلادي ابن وعلَّق ه - وللشَّ  املصنَّفات من - اهلل رَح 
 متقّديم من أحًدا أعلم وال ينضبط، ال ما الفوائد من ذلك وغري ائلوالرس واألجوبة والقواعد والفتاوى
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ة  تصانيفه أكرث أنَّ  مع ذلك، من اقريبً  وال صنف ما حنو صنَّف وال مجع ما مثَل  مجع متأخريها وال األمَّ
 .24الكتب من إيله حيتاج ما عنده وليس احلبس يف صنَّفه منها وكثري   حفظه، من أمالها إنَّما

يخ املكرثين صنّفنيامل ومن -  إَتاف" و اتلَّفسري يف املحيط اْلحر صاحب حيَّان بن يوسف بن حممَّد الشَّ
ف انلَّحو إمام وهو وغريهما،" الغريب من الُقرآن يف بما األريب  بالقراءات اعرفًا واكن زمان ه يف والرصَّ

وىل ايلد وهل واللُّغة، واحلديث  وطبقات هم انلَّاس وتراجم الُفروعو والرّشوط واحلديث اتلَّفسري يف الطُّ
 وترقيق وترْخيم إمالة من به يتلفَّظون ما ىلع أسماَءهم ويقيّد املغاربة، خصوًصا وحوادثهم، وتوارخيهم

 .جمدًلا 60 يف" األندلس تاريخ يف املتني" منها كتابًا، الستنّي تقارب ومؤلفاته ،25وتفخيم
 ومخسني مائة ىلع كتبُه تنيّف" اْلخاري صحيح رشح ياْلار فتح" مؤلّف العسقالين حجر بن وأَحد -

 .مصنًفا
اري كتاب ألَّف احلنبيل ادّلمشيق عروة وابن -  يف اْلخاري َصحيح ىلع أَحد اإلمام مسند تْرتيب يف ادلَّ

ا ومخسني مائة من أكرث ً  .جمدلَّ
ا أربعني يقارب إلسالما تاريخ منها كثرية، مؤلَّفاته اَّلَّهيب عثمان بن أَحد بن حممد ادلين وشمس - ً  .جمدلَّ

 وخترَياته وخمترصاته ومصنَّفاته: "احلفاظ طبقات ذيْل يف احلسيين يلع بن حممَّد املحاسن أبو تلميذه قال
 ".املائة تقارب

افيع واصل بن اهلل نرص بن سالم بن حممد واكن - ة أحد احلموي الشَّ  حلقته يف يدرِّس األعالم األئمَّ
 اتلَّصانيف من وهل: "ترمجت ه يف كثري   ابن قال القيّم، ابن ادلين شمس املكرثين املؤلِّفني ومن علًما، ثالثني
بار غار الك  ه وكتب كثري، يشء   والصِّ  ََتصيل لغريه يتهيَّأ ال ما الكتب من واقتىن كثرًيا، شيئًا احلسن خبطِّ
لف كتُب من عرشه  ".واخللف السَّ

 .مصنف مائيت زهاء ممتعة كثرية تصانيف هل ؤّرخم الصفدي أيبك بن خليل ادلين وصالح -
 .كتاب ستمائة يقارب ما وكبري صغري بني ما املؤلَّفات من السيويط عبدالرَحن ادلين وجلالل -
 .مصنًَّفا سبعني من أكرث الشواكين يلع بن وملحمد -
 .جمدل مائيت حوايل مؤلَّفاته خان صديق وحسن -
 .كتب وعرشة سعمائةت   هل اتلهانوي يلع أرشف وموالنا -

 :العلماء مآيس من
ه أن إالَّ  املرْءَ  يسع ال

َ
ين ،األفذاذ الُعلماء بأوئل ك اإلعجاب يمأل  ادّلين خدمة يف جبَّارة جهوًدا بذلوا اَّلَّ

 العلم مفضلني ،وجدل وصرب وأمانة صدق يف علم َتقيق من به قاموا وما عنهما، الشوائب وإبْعاد والعلم،

                                       
 .26و 25و 23 ص تيمية، بن أمحد اإلسالم شيخ مناقب من الدرية العقود -24
 .280 ص اهلميان، نكت -25
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ها، احلياة مرسَّات ىلع فيه واتلعب  عن زاهًدا ،به راضيًا العيش بشظف قانًعا اكن َمن فمنهم ومباهج 
اء، وترَف احلياة مباهج هر أضناه َمن ومنُهم الرثَّ صيب حّتَّ  انلَّصب وأرْهقه السَّ

ُ
 مَرض أو عىًم  من بعاهة أ

ل صارع َمن ومنهم ذهول، أو  ما واملصائب املتاعب من فناهل ،املبتدعني وجوه يف وصمد الفتنة وقاوم اْلاط 
 مؤل م بعُضها ملشالك، مناهله من والغرْف العلم َتصيل يف ساع وهو تعرَّض من ومنهم نعتُه، يطول

ك، وبعُضها  ما القالدة من وحسبنا للتعداد، املجال يتَّسع وال! املبيك املضحك: هل يقال ما ومنها مضح 
 !سماعه رش من يكفيك أو العنق، طوَّق
، مأزق يف وقعوا اَّلين الُعلماء هؤالء ومن  :بمرض إصابتهم أو موت هم سبب اكن حرج 
ارقطين قال املجتهد؛ اإلمام احلديث يف السنن صاحب النَّسايئ يلع بن أَحد  النَّسايئ عبدالرَحن أبو: ادلَّ
م حيح كتابه يسم واكن عرص ه، أهل من العلم بهذا يُْذَكر َمن لكِّ  ىلع مقدَّ  .الصَّ
ر بن حممد وقال م هل يعَّت فون بمرص مشاخيَنا سمعت: احلافظ املظفَّ فون واألمانة، باتلقدُّ  اجتهاده من ويص 

 .نوًرا يتألأل الوجه مرشق العالَّمة هذا اكن واجلهاد، احلجّ  ىلع ومواظبته وانلَّهار باللَّيل العبادة يف
ثَهم أن أهلها فسأهل دمشق إىل النَّسايئ دخل  أن معاوية يْكف أما: "فقال وية،معا فضائل من بيشء حيدِّ

س رأًسا يذهب
ْ
ْخر ج حّتَّ  خصيت ه يف يْطعنون وجعلوا إيله فقاموا" !فضائل؟ هل يروى حّتَّ  برأ

ُ
 املسجد من أ

ة إىل عندهم م ن فسار اجلامع، ملة اجلامع مسجد يف رضب بل: وقيل بها، فمات مكَّ  خيرج أن وطلب بالرَّ
ة إىل  .26بها فتويفِّ  عليل وهو فخرج ،مكَّ

اس املرصي انلَّْحوي يونس بن إسماعيل بن حممد بن أَحد جعفر أبو: ومنهم  تصانيف صاحب انلحَّ
 يقطع وهو زيادته، أيَّام يف وهو انلّيل شاطئ   ىلع املقياس درج ىلع جلس أنَّه وفات ه سبب اكن عديدة،

 برجله فدفَعه األسعار، فتْغلو يزيد ال حّتَّ  انليل يسحر هذا: العوامّ  بعض فقال الّشعر، من شيئًا بالعروض
 .خرب ىلع هل يوقف فلم انليل يف

 ما إىل وأجاب احلسد ىلع قويل   فحمل فنهيته، املتولّك  منادمة يف السّكيت ابن شاوَرين: عبيد بن أَحد وقال
: إيلْك أحّب  أيّما قوب،يع يا: املتولك فقال واملؤيَّد، املعزت جاء املتولّك  مع هو فبيْنما املنادمة، من إيلْه ُديع  

 - عنْهما اهلل ريض   - واحلسني احلسن وذَكر ابنَيْه من السّكيت ابنُ  فغضَّ  واحلسني؟ احلسن أم هذان ابناي
 .27ايلوم ذلك غد بعد فمات داره إىل فحمل ،بطنَه فداسوا األتْراك فأمر أهلُه، ُهما بما

 بعد إالَّ  يسمع ال صَمم، أصابه قد املْشهور اللّغوي يانلَّحو بثعلب املعروف حَيىي بن أَحد العباس أبو واكن
 فرس فصدمتْه الطريق، يف فيه ينظر كتاب يده يف واكن ،العرْص  بعد اجلُمعة يوم اجلامع من فخرج تَعب،

                                       
 .59 ص 1 ج األعيان، وفيات وكتاب ،124 ص 11 ج والنهاية، ةيالبدا -26
 .438 ص 5 وج 83 ص 1 ج األعيان، وفيات -27
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ة يف فألقتْه ْخر ج هوَّ
ُ
 ثاين فمات رأسه من يتأوَّه وهو احلال تلك ىلع مْنهل إىل فُحم ل اكملختلط، وهو منها فأ

 .28يوم
 فيه اكن احلكم أن شعر فقد حنْوية، مسألة يف للكسايئ مناظرته إثْر ىلع كمًدا مات انلَّحاة إمام وسيبويه

 .29غلطه يف هل وتصويب للكسايئ، ومماألة حيف
اج بن مسلم وعقد  فأْوقد مْن هل إىل فانرصف يعر فْه، فلم حديث عن يوًما فسئل للمذاكرة، جملًسا احلجَّ

يَت وقد يلعَّ  الليلة أحد   يدُخل ال :ألهله وقال الرساج  تمرة يأكل عنده، فيه تمر من سلَّة هل أْهد 
 أكل وقد أصبح حّتَّ  دأبَه ذلك يزل فلم ،آخر عن ويكشف أخرى يأُكل ثمَّ  حديث، عن ويكشف

 .30وفاته سبب فاكنت ذلك من ومرض ثقل، ذلك بسبب هل فحصل يشُعر، ال وهو السلَّة تلك
 جمهًدا واكن ،"والسنن املسانيد جامع" العظيم كتابه يف يكتُب ساهًرا كثري بن اعيلإسم الفداء أبو واكن

تاب هذا إلجناز نفسه  أن يريد كثري وابن تدرَييًّا ينقص الرّساج ضوء واكن ،ويدّون ويطالع يرتّب الك 
 .31برصه فقد قد كثري ابن اكن تماًما الرّساج انطفأ وحني حبثَه، يُنيه
 صنَّف فقد صارًما، عقابه فاكن نظرياته تطبيق يستطع فلم الكيمياء، يف كتابًا ألَّف قد العلماء أحد واكن

 بني فيه مجع كتاب   وهو ،املخترَص  املنصوري كتاب السامانيَّة ملوك أحد نوح بن منصور للملك الرَّازي
 الكيمياء يف ابًاكت امللك هلذا وصنَّف - الصفدي تعبري حدّ  ىلع - أحد لّك  إيله وحيتاج والعمل، العلم

ريد: وقال دينار، بألف ووصله فأْعَجبه
ُ
ة من ذكرَت  ما خُتْر ج أن أ  إىل حيتاج ذلك إنَّ : فقال الفعل، إىل القوَّ

ا به، وأمّدك إيلك أحرضه تريده ما لك: امللك فقال صنعة، وإحاكم صحيحة وعقاقري وآالت مؤن  كعَّ  فلمَّ
ب بتْخليد يرىض حكيًما أنَّ  عتقدتا ما: امللك هل قال وعمله ذلك مبارشة عن  إىل ينسبها كتب يف الكذ 

 عقوبت ك من بدَّ  وال صلة لك دينار واأللف فيه، فائدة ال فيما ويتعبهم انلَّاس قلوب بها يشغل احلكمة،
ب ختليد ىلع ي بالكتاب يرُْضَب أن أمر ثمَّ  الكتب، يف الكذ  ع أن إىل رأسه ىلع وضعه اَّلَّ  ذلك فاكن يتقطَّ

 .عينه يف املاء نزول سبب بالرضَّ 
 .32منها واحًدا تناوهل أثناء عليه الكتُب انهيار بسبب املعزتيل اجلاحظ حبر بن عمرو عثمان أيب موت واكن
 :يقينًا املؤمن يزيد العلم تقدم

                                       
 .86 ص 1 ج األعيان ووفيات ،98 ص 11 ج والنهاية، البداية -28
 .خمتصرًا 134 ص 3 ج األعيان، وفيات -29
 .34 ص 11 ج والنهاية، البداية انظر -30
 .1 ج 40 - 39 ص شاكر، أمحد األستاذ ترتيب أمحد اإلمام مسند انظر -31
 .230 ص 5 ج للزركلي، واألعالم ،249 ص العميان، نكت يف اهلميان نكت -32
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 وأكرث اإليمان إىل أدىع ذلك اكن ،اإلنسان معارف وازدادت االكتشافات وتطوَّرت العلْم ارتق لكَّما
 علًما يشء   لكَّ  وسع وأنَّه يشء، بكّل  إحاطته وىلع اهلل وجود ىلع تدّل  آية يشء لّك  ويف لليقني، ًخاترسي
 .قدير يشء لّك  وىلع
نَْسانَ  َعلَّمَ ﴿: تعاىل اهلل قال وت يتُمْ  َوَما﴿: وقال ،[5: الَعلق] ﴾َيْعلَمْ  لَمْ  َما اإل 

ُ
: اإلرَساء] ﴾قَل يالً  إ الَّ  الْع لْم   م نَ  أ

ُ  َخلََق  َوَما َوانلََّهار   اللَّيْل   اْخت الف   يف   إ نَّ ﴿: وقال ،[85 َمَوات   يف   اّللَّ رْض   السَّ
َ
 ﴾َيتَُّقونَ  لَِّقْوم   آليَات   َواأل

ُكمْ  َويف  ﴿: وقال ،[6: يونس] نُْفس 
َ
فاَلَ  أ

َ
ونَ  أ ُ ْعَطى اَّلَّ ي﴿ ،[21: اَّّلاريَات] ﴾ُتبرْص 

َ
ء   لُكَّ  أ  ُثمَّ  َخلَْقهُ  يَشْ

 انلَّاَس  َفَطرَ  الَّيت   اّللَّ   ف ْطَرةَ ﴿ فطري، أمر   ذلك ألنَّ  اهلل بوجود يعَّت ف السليم والعقل ،[50: طه] ﴾َهَدى
يَل  الَ  َعلَيَْها َلْق   َتبْد  وم] ﴾اّللَّ   خل   [.30: الرُّ

ء   لُكِّ  َويف   نَّهُ  ىلَعَ  تَُدلُّ =  آيَة   هَلُ  يَشْ
َ
دُ  أ  َواح 

 اجلحود ىلع ديلالً  العلم تقدم حيسب من وكذا والعناد، بالشبهات ملوث ماكبر فهو العكس يعيدَّ  ومن
 وزيغ فهمه انعاكس ومن والفطرية، والعقلية السمعيَّة األدلَّة وناقض احلقيقة قلب قد فهو ،واإلنكار

يتَ  عقله
ُ
 :السقيم من والصحيح اْلاطل من احلق يمزي فلم أ

دْ =  َمر يض   ُمر   فَم   َذا يَُك  َوَمنْ   الزُّالال الَماءَ  ب ه   اُمرًّ  ََي 
رُ  قَدْ  ْمس   َضوْءَ  الَعنْيُ  ُتنْك  رُ =  َرَمد   م نْ  الشَّ  َسَقم   م نْ  الَماء   َطْعمَ  الَفمُ  َويُنْك 

 كتاب من جبملة وأتبعها هنا أذكرها أن فرأيت ،"لإليمان يدعو العلم" كتاب ملؤلف لكمة أعجبتيْن وقد
 أن إىل حيفُزه حبافز شعر قد اآلن حّتَّ  اخلليقة بدء ومنذ ماكن لّك  يف اإلنسان كون إنَّ ": "والعلم القرآن"

دَ   سواء بذلك، العلم يقرَّ  أن وَيب فيه فطري ادلين أنَّ  ىلع يدّل  وأعظم، وأقوى منه أسىم هو بَمن يستنج 
 هو ليس ذلك فإن يفعل؛ لم أم الرش أو للخري خارجية قوة هناك بأنَّ  بشعوره حمفورة صورة اإلنسان أحاط
ين اهلل، بوجود اعَّتافُه يه الواقعة احلقيقة بل املهّم، األمر تيح واَّلَّ

ُ
 ينُظروا أن هلم حيّق  ال بالعالم العلم هلم أ

 ىلع إنَّنا بل نراه، كما احلقَّ  اآلن يعرفون ال اَّلين أو سبقوهم اَّلين أوئلك فجاجة إىل االزْد راء نظرة
هشة الرَّوعة تأخذنا أن َيب العكس  اخلالق عن اْلْحث ىلع العالم نوايح يف البرَش  التِّفاق اإلجاللو وادلَّ
 !بوجوده واإليمان
ي ادّليين احلافز بأنَّ  نقول أن خنش أم باهلل؟ باتِّصاهلا تشعر اليت يه اإلنسان روح أوليسْت   يملكه ال اَّلَّ

 ىلع برهان هو احلافز وجود إنَّ  خصائصه؟ من أخرى صفة كأيَّة الوايع الاكئن من جزء هو اإلنسان إالَّ 
 .33احلساس كونه فيه يكمن اَّلي العجيب املاّدي اإلنسان عقل عن شأنًا يقّل  وال اإلهلية العناية قْصد

                                       
 .203 - 202 ص لإلميان، يدعو العلم كتاب من -33



32 
 

 لمـدين والعـال

 العقل من مزيج يه إنَّما حمًضا اعطفة وال رصفًا عقالً  ليست والفطرة الفْطرة، دين اإلسالم اكن وهلذا
 من إيله سبيلها وتعرف اهلل تنشد سليمة الفطرة اكنت آلخرا ىلع أحُدُهما يطغَ  فلم اتلَقيا إذا والعاطفة،

 .السبُل أقرب
 وتستيقظ املرْء مشاعر تنفت ح منذ وظيفت ها أداء إىل تتحرَّى البرشيَّة انلَّفس يف مركوزة   الفطرة وتلك

 .إيله الوصول إىل املتشّوقة اهلل إىل املتطلِّعة الغريزة هذه وفيه اهلل عن املرْء يغفل وكيف مداركه،
 وإنَّما فلْسف نظر أو غزير علم   إىل حيتاج ال ميْسور سهل أمر الفْطرة هذه طريق عن اهلل إىل واتلعرُّف

 يف انلهار يف أو الليل يف السماء، أو األرض يف نظرة الوجود هذا صفحات يف اخلالصة انلَّظرة فيه تكف
 العالم هذا صور من صورة أية إىل واحدة نظرة سقة،اْلا الشجرة أو الصغرية انلبتة يف املوت، أو احلياة اعلم
 من فيًضا القلب إىل وَتمل العظيم، اخلالق بقدرة ناطقة شواهد العقل ترى ألوانه من لون أّي  وإىل

 .34املبدع الصانع هلذا واإلكبار اإلجالل
ا - وتعاىل سبحانه - اهلل فإنَّ  وبعد،  الرُّسل إيله وأرسل واتلعلُّم رللتفكُّ  داعه واَّلَّاكء العقل اإلنسان وهب لمَّ
عادة هلم حيقِّق وما وأخرى، دنيا انلَّاس يصلح بما منادين للهداية داعني ارين، يف السَّ  املرء ظنَّ  ومْهما ادلَّ

لْم ما: ))- السالم عليهما - ملوىس اخلرض قال كما يسرًيا إالَّ  ينل لم فإنَّه والعلوم املعارف من بلغ أنَّه  ع 
ائر هذا يأخذ كما إالَّ  اهلل لْمع يف وعلمك  ((.اْلحر من بمنقاره الطَّ

 آية لكَّ  فإنَّ  واْلوار الشقوة عليه غلبْت  وَمن وطمأنينة، يقينًا إالَّ  املعارف من يزَددْ  لم هدايته اهلل أراد فَمن
نْز   َما َوإ َذا﴿: تعاىل قال كما وضالالً، عىم إالَّ  تزيده ال بها يسمع أو يشهدها جديدة

ُ
نُْهمْ  ُسوَرة   لَْت أ  َمنْ  فَم 

يُُّكمْ  َيُقوُل 
َ
ه   َزاَدتْهُ  أ ا إ يَماْنًًا َهذ  مَّ

َ
ينَ  فَأ ونَ  وَُهمْ  إ يَماناً  فََزاَدتُْهمْ  آَمنُوا اَّلَّ  ُ  [.124: اتلّوبة] ﴾يَْستَبرْش 

َولَمْ  ﴿: - وعال جلَّ  - قال العقول، يبهر ما قدرت ه عجائب من خلَْقه اهلل أرى لقد
َ
 َملَُكوت   يف   ايَنُظُرو أ

َمَوات   رْض   السَّ
َ
ُ  َخلََق  َوَما َواأل ء   م ن اّللَّ نْ  يَشْ

َ
ن َعىَس  وَأ

َ
َجلُُهمْ  اْقََّتََب  قَد   يَُكونَ  أ

َ
يِّ  أ

َ
يث   فَب أ  َبْعَدهُ  َحد 

نُونَ   [.185: األعراف] ﴾يُْؤم 
 .اهلدى اتَّبع َمن ىلع والسالم
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 اإلسالم نرش يف املسلمني واجب
 فياض بن زعبدالعزي بن زيد

 .الرحيم الرََّحن اهلل بسم
 وَمن وصحابته آهل وىلع عليه اهلل صّلَّ  آدم ودل سيّد رسل ه خاتم ىلع وأصيّل  عليه، وأثين وأشكره هلل، احلمد
 .القيامة يوم إىل بإحسان تبعهم
 11/ 29 االثنني مساء يف بمّكة( اإلساليم العالم رابطة) بمقر ألقيتها كنت حمارضة فهذه وبعد،

ابطة من بدعوة ـه1385/  .الرَّ
 يك اإلسالمية األمَّة يهدَي  وأن اخلري فيه ملا يوفقنا أن أرجو واهللَ  فائدتها، تلعميم رسالة يف طبَعها رأيُت  وقد

 .اتلوفيق وباهلل أعدائه، من بها املحيطة األخطار واتّقاء اإلسالم، نرش يف بواجب ها تنهض
 فياض بن زيد

 :اإلسالم نرش يف املسلمني واجب
ْحَسنُ  َوَمنْ ﴿: كتابه حمَكم يف تعاىل اهلل قال

َ
َمنْ  قَْوالً  أ َل  اّللَّ   إ ىَل  َداَع  م  ًا وََعم  نَ  إ نَّين   َوقَاَل  َصاحل   م 

ه   قُْل ﴿: تعاىل وقال ،[33: فُصلت] ﴾الُْمْسل م نيَ  ْدُعو َسب ييل   َهذ 
َ
رَية   ىلَعَ  اّللَّ   إ ىَل  أ نَا بَص 

َ
 وَُسبَْحانَ  اتَّبََعين   َوَمن   أ

نَا َوَما اّللَّ  
َ
ك نيَ  م نَ  أ وْ  ُهوًدا ُكونُوا َوقَالُوا﴿: تعاىل وقال ،[108: يوسف] ﴾الُمرْش 

َ
لَّةَ  بَْل  قُْل  َتْهتَُدوا نََصارَى أ  م 

ك نيَ  م نَ  اَكنَ  َوَما َحن يًفا إ بَْراه يمَ   ويف ،((يةآ ولو عين بلِّغوا: )) الرَّسول ويقول ،[135: اْلَقرة] ﴾الُْمرْش 
 ((.الغائب الشاهد فليبلغ أال: ))آخر حديث

أن هذا يف واآلثار واألحاديث اآليات نسوق ذهبنا ولو  هذا يف بها جَنزتئُ  إيماءة ولكنَّها اْلحُث، لطال الشَّ
اعة، تقوم أن إىل وأتْباعهم الرّسل وظيفة يه ورشيعته وحيه وتبليغ كتابه وإىل اهلل إىل وادلعوة املقام،  السَّ
 أْجل من وجاهد قيام   خري ذلك يف  الرَّسول قام وقد مسؤويلَّة، وأخطر ماكنة وأىلع وظيفة أرْشف ويه
ديد األذى وَتمَّل وصابَر وصرب الرِّسالة، تبليغ  وال وتعنُّتهم املرْشكني عداء من يناهل ب ما ُمبال   غري الشَّ

 .ادلين به اهلل وأكمل ايلقني تاهأ حّتَّ  ذلك ىلع يزل ولم ووعودهم، إغراءات هم إىل ملتفت  
فر انلَّرص هلم واكن األمم، بني ونرْشه ادلين هذا بإبالغ خلفاؤه واضطلع ة رْغم والظَّ  وكرثتهم أعدائهم قوَّ

ينَ  رُُسلَنَا نَلَنرُْصُ  إ نَّا﴿ ؛اهلل وعد وَتّقق ْنيَا احْلَيَاة   يف   آَمنُوا َواَّلَّ  ْشَهادُ  َيُقومُ  َويَْومَ  ادلُّ
َ
 وقيَّض ،[51: اَغفر] ﴾األ

مم خمتلف من أنصاًرا دلينه اهلل
ُ
 عن ويذبون عنْه ينافحون واْلدلان، األقطار شّتَّ  ومن واألجناس، األ

ه ة من طائفة   تزال وال الئ م، لْوَمةَ  خيافون ال اهلل سبيل يف وَياهدون حياض   إىل ظاهرة احلّق  ىلع اإلسالم أمَّ
ْكرَ  نْلَانَزَّ  حَنْنُ  إ نَّا﴿ ؛القيامة يوم  املجاهدين اإلسالم قادة أسماء ومازالت ،[9: احل جر] ﴾حَلَاف ُظونَ  هَلُ  َوإ نَّا اَّلِّ

ا اتلَّاريخ تيُضء األفاضل وُعلمائه ائعة بأعماهل  يخ، وبذهلا انلَّادرة وبطوالتها الرَّ  وغريهم هؤالء جاهد السَّ
هادة اهلل، لك مة وإعالء ادّلين نلرْص  م عزيزة أمنية اهلل سبيل يف فالشَّ  .به الفوز إىل يتسابقون اغل   وأمل دليْه 
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ينَ  ََتَْسَبَّ  َوالَ ﴿ ْمَواتًا اّللَّ   َسب يل   يف   قُت لُوا اَّلَّ 
َ
ْحيَاء   بَْل  أ

َ
نْدَ  أ مْ  ع  مَران آل] ﴾يُْرَزقُونَ  َربِّه  َ  إ نَّ ﴿ ،[169: ع   اّللَّ

ن نيَ  م نَ  اْشََّتَى نُْفَسُهمْ  الُْمْؤم 
َ
ْمَوالَهُ  أ

َ
نَّ  مْ َوأ

َ
 َعلَيْه   وَْعًدا َويُْقتَلُونَ  َفيَْقتُلُونَ  اّللَّ   َسب يل   يف   ُيَقات لُونَ  اجْلَنَّةَ  لَُهمُ  ب أ

ا يل   اتلَّْورَاة   يف   َحقًّ جْن  ْوًَف  َوَمنْ  َوالُْقْرآن   َواإل 
َ
ه   أ نَ  ب َعْهد  وا اّللَّ   م  ُ  ُهوَ  ل َك وَذَ  ب ه   بَاَيْعتُمْ  اَّلَّ ي ب بَيْع ُكمُ  فَاْستَبرْش 

يمُ  الَْفْوزُ   اإلسالميَّة األمَّة بأنَّ  ثقةً  املؤمن لزتيد اإلسالم تاريخ يف املرشقة األسماء إنَّ  ،[111: اتلّوبَة] ﴾الَْعظ 
 وأكرب مثل أعظم  الرَّسول جهاد ويف هلا، العاقبة فإنَّ  األعداء حوهَلا وتكالب املحن عليْها توالْت  مهما
 .معىن من اللكمة هذه تعنيه ما بكل اجلهاد، طريق الطريق اهذ يف السري ملواصلة حافز

ين األعداء حّتَّ  بها ويعَّتف فتشكر، تُْذَكر جهود من به قاموا وما الراشدين اخللفاء ونذكر  يعمهم لم اَّلَّ
ب  .احلق وكتمان اتلعصُّ

ة خيار من املثال سبيل ىلع ونذكر  بن وخادل اجلراح، بن عبيدة وأبا وقاص، أيب بن سعد: وأبطاهلا األمَّ
 مسلم، بن وقتيبة زياد، بن وطارق نصري، بن وموىس عبدامللك، بن والويلد عمر، بن وعبداهلل الويلد،
م، بن وحممد  املختار وعمر زنكي، حممود ادلين ونور األيويب، ادلين وصالح عبدالعزيز، بن وعمر القاس 
هيد، عرفان بن أَحد والشيخ  قادروعبدال سعود، بن وحممد الشَّ

 .باديس وابن السنويس، وحممد وبللو، وأَحد اخلطايب، وعبدالكريم اجلزائري،
 عن السنن وضبط ،بأمانة ونقله العلم يف راسخة قدم هلم اكنت َمن العلماء أفاضل من ننىس وال

: املثال سبيل ىلع هؤالء ومن واالعَّتاضات، الشبهات ونف موضوعة أحاديث إدخال أو ،اتلحريفات
ة املسيَّب بن سعيد نن، وأصحاب ومسلم واْلُخاري األربعة، واألئمَّ ين الفقهاء من واملحققون السُّ  واملفرسِّ

اه عن ويدافعون اإلسالم حياض عن يذبُّون اكنوا وممَّن واتلَّاريخ، العقائد يف واملؤلِّفني  عثمان: ومنهم َح 
ربي، جرير بن وحممد خزيمة، بن وحممد امليّك، وعبدالعزيز ادلاريم، سعيد بن  قدامة، بن ادلين وموفق الطَّ

 بن وحممَّد كثري، وابن القيّم، وابن تيمية، ابن اإلسالم وشيخ واملّزي، واَّلَّهيب، عبدالسالم، بن والعزّ 
 وممن َّلكرهم املقام يتَّسع ال ممَّن كثريون وغريهم القاسم، ادلين ومجال اإلبراهيم، والبشري عبدالوهاب،

 .حرصهم يمكن ال
 اإلساليم اتلاريخ أدوار يف عليه اهلل اعهدوا ما صدقوا رجال أدَّاه اَّلي العظيم واجلهاد اْلطوالت إنَّ 

ي املختلفة، لع أن يُريدون وال صْمت   يف ويعملون أدَّوه بما اتلفاُخر يف يزهدون اكنوا أناس   َتمَّله واَّلَّ  يطَّ
م ىلع انلَّاس م، ىلع وانلَّهج لالقت داء يكون أن إالَّ  أعماهل   يرََتون وهم قليالً  به يقومون ما ويعّدون منواهل 
وائب عن تبتعد وأن انلية سالمة ىلع وحَيرصون ورضاه، اهلل مثوبة  الصالح، العمل تكدر اليت الشَّ

 ينبيغ املثُل وتلك اْلطوالت هذه اجلليلة، بأعماهلم انلَّاس يعلم ال جمهولني جنوًدا يكونوا أن ويفضلون
 يقدر وما طاقت ه حسب مسلم لّك  مسؤويلَّة فتلك ونرْشه اإلسالم سبيل يف اجلادّ  للعمل ادافعً  تكون أن

بيل هذا يف أدائ ه ىلع  .السَّ
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ار جهاد يف عليهم َيب ما ألمة سلَف أدرك لقد  بكل اإلسالم نرش يف به القيام عليهم يفَّتض وما الكفَّ
 ويف والكتب، الرسائل وإرسال ادلاعة بعث ويف واتلوجيه، الوعظ ويف واإلرشاد اتلعليم يف ممكنة، وسيلة
ة ويف خفَّاقة، اإلسالم راية ارتفعت وَّلا واستكبارهم؛ عنادهم ىلع ادلين أعداء أرصَّ  إذا القتال  من قرن مدَّ
 الوصف يفوق يشء غربًا، األطليس املحيط إىل رشقًا الصني من تمتدّ  املسلمني دولة صارت الزمان
ة ويف وإرشاقه ادلين وضوح يف مناك والرسّ  العقول، ويذهل  يعبؤوا لم لواءه َحلوا من يف والصرب اإليمان قوَّ
ينَ  لَك َمةَ  وََجَعَل ﴿ األرض، يف هلم ومكن اهلل فنرصهم اهلل، سبيل يف املوت يرهبوا ولم األعداء بكرثة  اَّلَّ 
ْفَّل  َكَفُروا َ  اّللَّ   َوََك َمةُ  السُّ  [.40: اتلّوبَة] ﴾الُْعلْيَا يه 

 األنبياء خاتم الرسول ىلع الويح هبط فعندما أثره، ويقتفون بهديه يهتدون هلم نرباساً  الرسول سرية واكنت
 جنس بني وال ووثين، جمويس أو ونرصاين يهودي بني وال وأسود أبيض بني فرق ال اكفَّة انلَّاس إىل املبعوث
رَْسلْنَاكَ  َوَما﴿ ووطن، وطن بني وال وجنس

َ
نيَ  رََْحَةً  إ الَّ  أ  ربّه، رسالة يبلغ قام ،[107: األنبيَاء] ﴾ل لَْعالَم 

 معه وصرب وعبادته، اهلل توحيد إىل ويدعو الُقرآن يعلم واستهزائهم، قومه أَذى من يلقاه ما ىلع صابًرا
نان جاهد املدينة إىل وهاجر املسلمني، شوكة وقو يَت املؤمنون حوهل اتلفَّ  أن وبعد املؤمنون  بالسِّ

اعة وبعث ن،واللِّسا ؤساء امللوك إىل وكتَب احلكمة، ويعلِّمونَهم ادلين، يف انلَّاس يفقهون ادلُّ  يدعوهم والرُّ
ك، الوثنية ونبذ اإلسالم، إىل  .والرُّهبان األْحبار وعبادة والرشِّ

 ىلع قتَتقَّ  إذا غْرو وال وسالطين هم، املسلمني أئمَّة من اهلل وفَّقه ومن الرَّاشدون ُخلفاؤه سار وهكذا
ت االنتصارات أيديهم  وحاميل هداية داعةَ  املسل مون اكن لقد ادّلنيا، أقايص يف اإلسالم رقعة وامتدَّ
ريق تيُضء مشاعر ائرين، الطَّ  واحلياة واألْمن السعادة حيّقق واضح دين إىل وبصرية بعلم يدعون اكنوا للسَّ

 .واألصنام األوثان وخلع واتَّق، آمن لَمن نعيم جنَّات اآلخرة ويف الفاضلة،
عوة جناح أسباب وم ن ايع يكون أن ادلَّ  واضح األسلوب حسن يكون وأن إيلْه، يْدعو بما اعلًما ادلَّ

ة قويَّ  اْليان فهاء من يالقيه ما ىلع يصرب   حليًما احلجَّ  اإليمان ثابت مستقيًما يكون وأن واملتعنِّتني، السُّ
 اإلسالم، نرش يف األسباب أقوى من الفضائل هذه اكنت وقد نة،احلس واألعمال الكريمة باخلالل متحلِّيًا

 لفنت األعداء فيه وتفنن واإلحلاد، املادية فيه طغت اَّلي العرص هذا يف املسلمون يدركه أن َيب ما وهذا
 اإلسالمية األمة تيع أن وَيب واملفاسد، الظلمات من حبر يف لكّه العالم وإلغراق دينهم، عن املسلمني

 .واملخدوعني احلائرين إىل اهلداية أنوار َتمل وأن العنيف، الرصاع هذا يف اجلسيم واجبها
 ىلع تراكمْت  األخرية الُقرون ويف ،واخنفاض وعلوّ  ،وجزر مدّ  بني خمتلفة أْدوار اإلسالمية باألمة مرَّت فقد
كيات، اخلرافات ففشت   وعوائق، رواسُب  اإلسالم بالد  ادلين، حقيقة املسلمني من كثري وجهل والرشِّ

 اْلدعية، االحت فاالت وأقاموا والعون، املدد منها واتلمسوا انلذور، هلا ونذروا القبور، ىلع اْلنايات وأشادوا
 .اإلسالم يناقض وهو لإلسالم، ذلك ونسبوا احلمقاء، اجلهاالت وتبعوا
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خرى جهة   ومن
ُ
امة املذاهب انترشت أ  ونصريية ،وإسماعيلية امطةوقر سبئيَّة من املخّربة، واألفاكر اهلدَّ

ة، تشتيت يف الفتَّاك عملها فعملت وبهائيَّة، وقاديانية ودرزية حيح، ادلين حقيقة عن وإبعادها األمَّ  الصَّ
 انلَِّحل هذه ملقاومة هبَّ  من ،وعساكرها وفرسانها وقادتها األمَّة علماء من قيَّض دلينه احلافظ اهلل ولكنَّ 
سائس الفاسدة  سليمة حقائقه، ويبينون ادلين، عن يذبُّون أقوام   ومرص عرص لّك  يف ومازال ،اْلاطلة وادلَّ

 .واإلحلاد والشبُهات اخلرافات من
ة إعداد من به يأمر وما بادلين اجلهل اكن  عزّ  فيه مما اخَّتااعت من يستحدث ما وبكّل  بأنواعها، القوَّ

ة وا﴿: تعاىل قوهل عن وغفلوا وضعفهم، نياملسلم ختلُّف يف سببًا شأن ها وإعالء اإلسالميَّة لألمَّ دُّ ع 
َ
 َما لَُهمْ  وَأ

ة   م نْ  اْستََطْعتُمْ   اآليات من وأمثاهلا ،[60: األنَفال] ﴾وََعُدوَُّكمْ  اّللَّ   َعُدوَّ  ب ه   تُرْه بُونَ  اخْلَيْل   ر بَاط   َوم نْ  قُوَّ
ق بْذون اهلل حببل االعت صام من األْمر به جاء ما ملخالفة واكن الكثرية،  املسلمني، ضعف يف ظاهر أثر اتلفرُّ

ُموا﴿: يقول واهلل َبْل   َواْعتَص  يًعا اّللَّ   حب  قُوا َوالَ  مَج  ْعَداءً  ُكنْتُمْ  إ ذْ  َعلَيُْكمْ  اّللَّ   ن ْعَمةَ  َواذُْكُروا َتَفرَّ
َ
لََّف  أ

َ
 بنَْيَ  فَأ

ْصبَْحتُمْ  قُلُوب ُكمْ 
َ
مَران آل] ﴾إ ْخَواناً  ب ن ْعَمت ه   فَأ  َوتَْذَهَب  َفتَْفَشلُوا َتنَازَُعوا َوالَ ﴿: تعاىل وقوهل ،[103: ع 

 باملسلمني حلَّت مصيبة أي يُْدر ك وغريها املفقود األندلس تاريخ يقرأ ومن ،[46: األنَفال] ﴾ر حيُُكمْ 
ق بسبب " به جاء ما وخمالفة بادلين اجلهل" َيمعها اليت العوامل هذه مهدت وقد واتلَّناُزع، اتلفرُّ

 .الصلييب األوريب ستعمارلال
ل خر ولم العذاب، سوء أهلَها وسام وتفتيتها، اإلسالميَّة اْلدلان تمزيق ىلع فعم   بالًدا تصبح أن يف وسًعا يدَّ

ليب، علم عليها يرتفع نرصانية،  الطاغية القوَّة واستعمل الصليبية، أقدام َتت اإلسالم علم ويداس الصَّ
هم بانلرصانيَّة، املبرّشين من فأكرث الوسائل، لكَّ  واستخدم ،املسلمني حيال واإلذالل والعسف،  باملال وأمدَّ
 األغراض، هذه ختدم وجعلها اتلعليم، مناهج وقلب جمال، لّك  يف عرمرم جيش منهم واكن واحلماية،

هها اإلسالم عن بها فابتعد  ردهايو اليت والشبُهات تضعف، أو تُقىص ادلينيَّة فاحلصص اتلَّبشري؛ حنو ووجَّ
 أوئلك يتجاهلُها وأجمادهم املسلمني وتاريخ وادلهاء، املكر يف اغية هو شك ىلع تبّث  اإلسالم أعداء

ا وتمويه، َتريف من عليها يدخلونه بما وقائَعها ويشوِّهون معاملها ويطم سون احلاقدون، الصليبيون  أمَّ
 .واتلَّهويل ءواإلطرا اتلَّمجيد تنال فت لْك رجاهل وسري املسيح الغرب تاريخ

عون، كما الطالَّب عقول إىل العلوم إيصال هدفه ليس منهم واملعلم  َتْويل يف رغبت هم تنفيذ ولكن يدَّ
رون ادلين، يف تْشكيكهم األقّل  ىلع أو نصارى، إىل املسلمني  املدارس إىل اتلالميذ يبعثون واملستعم 
 أوئلك يقوم يك اتلَّبشري، لغرض املؤّسسة املدارس ثحي اإلسالميَّة اْلالد بعض يف أو الغرب، يف انلرصانيَّة
ور بنفس جدلت هم أبناء بني الطالَّب ي ادلَّ ون، به يقوم اَّلَّ  إىل ابتعاث هم وراء من يطمحون وهم املبرشِّ
وه ما يلبثّوا بالدهم إىل فريجعون والّشبه، بالّشكوك حْقن هم أو نهائيًّا، دينهم عن سلخهم  تلك يف تلقَّ
حافة املؤلَّفات يف واملستشىف املدرسة يف كثرية وصوًرا أشاكالً  اتلَّبشري ويأخذ شبهات، من اْليئات  والصَّ

 .واملحارضات واإلذاعة
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امت اتلَّبشري وحّتَّ  وطريقة، أسلوب فلّك  واملجتمع للفرد وبالنِّسبة  األناجيل توزيع من لونه هل الصَّ
فة واتلوراة عن ألِّفت اليت الكتُب وهناك ذلك، غريو والصور ادلورية والنرشات املحرَّ  من اإلسالم يف للطَّ

ين، قبل  تسدل، سنلكري /وادلكتور األمريكي، املسترشق فاندر /لدلكتور" احلّق  مزيان" كتاب ومنها املبرشِّ
 وهو" اهلداية" وكتاب سان، للمسترشق" اإلسالم يف مقالة" وكتاب تسدل، لسنلكري" اإلسالم مصادر" وكتاب
 املبرّشون يصدرها الَّيت املجالت ومن ،"اإلسالم يف املسيحية" وكتاب اإلسالم، ويف القرآن يف عنيط كتاب

بها بعدائ ها ومعروفة ديد وتعصُّ  .35اإلساليم العالم جملة: الشَّ
 يؤلفونها، اليت املؤلفات لّك  يف ،اإلسالم يف ويطعنوا املسلمني يغمزوا أن واملسترشقون املبرّشون توّخَّ  وقد
ا، نادرة قلة إالَّ   اإلسالم ىلع بادلّس  اغْلًا مملوءة تكون يؤلفونها اليت والعقائد ادّليانات فكتب جدًّ

 .املسلمني أهمية من وتقليل ومغامز مطاعن واللغة واالجتماع اتلاريخ كتب ويف ،36واملسلمني
 لك إلحباط لسيعوا اجلاهلية، احلضارات ونبش واإلقليمية، القومية انلعرات تشجيع ىلع يعملون وهم

عية املحاكم كإلغاء وسواها، انلوايح هذه يف املستعمرين مع وتواطؤ بنشاط وعملوا إساليم، َتمع  الرشَّ
عن اإلعالم لوسائل العنان إطالق وإىل األرسة، وتفكيك اإلساليم والوقْف  احلرية باسم اإلسالم يف للطَّ

 .الفكر حريَّة أو الصحفيَّة
طات من اكن كما  وأبطال ادلين علماء وانت قاص اإلساليم، اتلَّاريخ تشويه واملبرّشين ست ْعماراال خمطَّ

 يف اثلقة لزعزعة اإلسالمية اْلدلان أهمية من اتلَّقليل وإىل واإلزراء، انلْقص بمظهر وإظهارهم املسلمني،
 دلاعيات فريسةً  يلصبحوا احلافل؛ وتراثهم املجيد بماضيهم صلت هم وإضعاف وتنسيتهم، املسلمني نفوس

هم واملستعمرين، املبرّشين ليبيِّني بعجلة ولربط   املسلمني، نفوس يف العايلة املْنلة هلم َتّل  حني الصَّ
، الريق عالمة ورجاهلم وإنتاجهم بتارخيهم واإلعجاب تعظيمهم ويصبح  ىلع انلَّصارى جهد كما واتلحرضُّ

 .إيلْها الوصول وتسهيل وادّلاعرة اتواملسكر املخّدرات تعايط وتْشجيع واخلالعة، املجون نرْش 
سائس هلذه تكون أن املؤسف ومن  شباب هم، تفكري ويف املسلمني، صفوف بني فجوات أحدثْت  آثار ادلَّ
 باألمة حلَّ  ثقيالً  واكبوًسا دامًسا يلالً  اكن وقد عظيمة، وفادحة خطرية، مصيبة هذه أنَّ  شكَّ  وال

 لاكنت ادلين حبْفظ   وعَده اهلل َتقيق ولوال اكن، خرب يف ألصبحت اهلل لطف تداركها أن لْوال اإلسالميَّة،
ة يف فنهض األندلس، يف كحاهلم اْلقاع سائر يف املسلمني حال  ينبِّهون وعلماء مصل حون، داعة األمَّ

رون  اْلالد أكرث عن املستعمرون جال وقد غيورون، وأناس وَُياهدون، يكافحون وقادة وحيذِّ
 وداعء سيايس مكر من عملوه وما شكوك، من غرسوه بما مثْقلة تركة وراءهم خلَّفوا همولكنَّ  اإلسالمية،
 الغْزو من فتاًك  وأمىض خطورة أشدّ  هو ،وثقافيًّا فكريًّا وغزًوا ومدارس تالميذ خلفوا فقد استعماري،

                                       
 .واملبشرون املستشرقون: كتاب انظر -35
 حضارة" كتابه يف لوبون غوستاف قاله وما ،"الطرق مفترق على اإلسالم: "كتابه يف أسد حممد بهكت ما انظر -36

 .وغريمها" العرب
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 اجليش باسم اجيشً  املستقلَّة اإلسالمية العربيَّة اْلدلان بعض يف أنشُؤوا لقد بل والسيايس، العسكري
 .املريم

ون فت ئوا وما رونها األدوات، هذه يغذُّ  األستاذ يقول واملاديَّة، األدبيَّة أهدافهم تقرب بنتائج تلأيت ويسخِّ
اد حممود عباس  املبرّشين بني تنافًُسا ايلوم اتلَّبشري حركة فليسْت ": "اإلسالم عن يقال ما" كتابه يف العقَّ

 واستعانة داره، عقر يف لغزو ه اإلسالم ىلع اتلَّبشري من َحلة ولكنَّها فريقيَّة،اإل القبائل لكسب واإلسالم
ين تالميذ اإلفريقينّي اتلَّبشري بمحَّتيف الغْزو هذا ىلع  والوطنيَّة االست ْعمار بني وحمالفته األوربيِّني، املبرشِّ

ريقة هذه ادلين، بدْعوى وتارة الوطنية بدْعوى تارة اإلسالم، ملحاربة ملفوف طريق من اإلفريقية  تُتَّبع الطَّ
قية، أفريقية يف  فسبيله إيله، منها فريق اجت ذاب من اتلَّبشري تمكن الَّيت اآلسيويَّة اْلالد يف وتتَّبع الرشَّ

ة هذه ويتوّخَّ  القارَّتني، لكتا يف اإلسالم ىلع للحملة واآلسيوينّي اإلفريقينّي َينّد أن ايلوم منذ  بعيْن ها اخلطَّ
 املادية بدعوة أو األخرى األديان بدْعوة وإقناعهم دينهم، عن املسلمني تلْحويل ادلاعية َيندون َمن لكَّ 

ون فإنَّهم واإلحلاد،  بني خفيَّة حمالفة ويعقدونَها واآلسيوينّي اإلفريقينّي تالميَذهم أمامهم يدفعون ثمَّ  يستَّت 
 .قريب من اآلسيويَّة اإلفريقيَّة القوميَّة وبني بعيد، من االست ْعمار

 بعد االست عمار فيها وقع اليت األْزمة وتتدارك يقال، كما األحوال ظروف توافق اجلديدة اتلعبئة هذه إنَّ 
دمات يَها اليت الصَّ  يده من السالح ينقل أن حياول اتلَّعبئة بهذه فهو القارتني، شعوب من تبااًع  ويلقاها لق 

 ".اإلسالم غري بتلك أو ايلد بهذه حُياربه عدوّ  من هل وليس ي،اآلسيو والوطين اإلفرييق الوطين إىل
 اكن لقد بل اتلَّبشرييَّة، املدارس ومن انلَّصارى، املبرّشين من هائلة أعداد اإلسالم بالد يف تزاُل  وما

 املبرّشون اكن فقد داره، عقر يف عليْه القضاء وحُماولة اإلسالم هو اتلَّبشري َحالت من األسايس اهلدف
ة اإلسالم يعتربون  أن يف وأمانيهم داعويَهم عظيمة بصالبة   وتقاوم أحالمهم، َتّطم اليت العتيدة القوَّ

 رهيبة خطًطا املستْعم رون وضع وقد الفاتياكن، من املسيحيِّني دولة ََتكمه مسيحيًّا بدًلا العالم يصبح
 رحيلهم وبعد ربوعها، بني وتوغَّلوا املسلمني، بالد مَجيع   ىلع بواسطتها وأْطبقوا الوسائل لكَّ  فيها استخدموا

ين خملَّفات تركوا  اجلمعيَّات إىل واحدة نظرة وإنَّ  الفكري لغزوهم وتنصاع راغئب هم، تنفذ وأدوات ومبرشِّ
سات اطع الرُبهان تعطي اتلَّبشرييَّة واملؤسَّ  يف املسيحيَّة لنرْش  مركًزا( 40) فللسويد قُلْنا، ما ىلع السَّ

ين من كثرية أعداد وألملانيا أفريقيا، يف تبشريي مركز( 500) من أكرث وللرْنويج أريَّتيا،  غرب يف املبرشِّ
 مجعية قامت أفريقيا وجنوب والاكب سريايلون ويف الغاية، هلذه املراكز عرشات افتتحت وقد   أفريقيا
( 4500) من أكرث وألمريكا ا،أفريقي وسط حّتَّ  نشاطها امتدَّ  أسقفيَّة عرشين بإنشاء اهلونلديَّة نوتردام

 منهم ألًفا، وتسعني ثمانية( 98000) الربوتستانت من املبرّشين عدد ويبلغ أفريقيا، يف تبشرييَّة بعثة
 من أكرث وللمبرّشين املبرّشين، من كثرية أعداد مسيحيَّة دولة ولّك  أفريقيا، يف ألًفا أربعني حوايل
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 سنويًّا دوالر مليون مخسمائة من أكرث اْلابا ترصُّف َتَت  وضعت وقد ومعهد، وَكيَّة جامعة مخسمائة
 .37املسيحيَّة شؤون وراعية اإلسالم وماكفحة للتَّبشري
نشئت املدارس من اآلالف وعرشات وأفريقيا، آسيا يف املبرّشين من اآلالف مئات وينترش

ُ
 الغرض، هلذا أ

 أكرث اإلسالميَّة املُدن بعض يف يوجد بل بشري،اتلَّ  سبيل يف وادّلوالرات اجلنيهات من املاليني مئات وتنفق
سة مائة من  .تبشرييَّة مؤسَّ

د ولم موجزة أمثلة هذه سات أهمّ  ومن واتلعداد، احلرص نْقص   :انلرصانيَّة واملجامع اتلبشرييَّة املؤسَّ
 .العام املحفل -1
 .الكنائس اَتاد -2
 .الودر -3
 .العام املؤتمر -4
 .األمريكي املجتمع -5
 .العريب املجمع -6
 .األمريكية اإلرسايلة -7
 .اخلدام جمتمع -8
 .الكنيسة جملس -9

 .املقدس الكتاب مجعية -10
 .املسيحية الشباب مجعية -11
 .املسيحية الشابات مجعية -12
 .األمية ملحو لوباخ مرشوع -13
 .اإلنكلزيية األسقفية مدارس -14
 .الكثرية انلرصانية وللطوائف اْلدلان يف اتلبشريية املدارس -15
 .اْلدلان خمتلف يف واْلنات للبنني اتلبشريية اللكيات -16
 .األحداث ودور واملالئج واملستوصفات املستشفيات -17
 .اليسوعية اجلامعة حايلًّا وتسىم ْلنان يف يوسف القديس جامعة -18
 .بمرص باملنرية الفرنيس املعهد -19
 .والهور وأزمري واستانبول والقاهرة بريوت: نم لك   يف األمريكيَّة اجلامعات -20
 .بالقاهرة بمرص الرشيق املعهد -21

                                       
 .االستعمارية واملخططات املصحف معركة: كتايب انظر -37
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 .38القديمة بمرص السالم دار معهد -22
، دون إسالميًّا بدًلا يستثنون ال انلَّصارى واملبرّشون ون عقد فقد لُهم، هدف مجيًعا فيه بدل   املبرشِّ

 :ماعاالجت   هذا يف زويمر القس وقال م،1911 يف مؤتَمرهم
 لدّليانة واستثارة اتلَّاريخ، يف اهلل يد عمل ىلع بالغ ديلل   اإلساليم العالم يف احلارض السيايس االنقسام إنَّ "

 ىلع اإلساليم العالم يف مفتَّحة أصبحت اليت األبواب كرثة إىل يشري ذلك إنَّ  إذ بعمل؛ تقوم ليك املسيحيَّة
 اتلَّبرشيَّة، اإلرسايلَّات ىلع االقت حام سهلة اآلن تعترب أن ََيب يماإلسال العالم أرباع ثالثة إنَّ  مصاريعها،

 واألفغان والَّتكستان إيران ويف العرب، جزيرة شبه غرْب ويف ايلوم، العثمانيَّة اإلمرباطوريَّة يف إنَّ 
 يف املسلمني من مليونًا وأربعني مائة هنالك ولكن اتلَّبشري، وجه يف سدوًدا ومراكش الغرب وطرابلس

نْد  ،"السهولة من بيشء املسيح اتلبشري إيلهم يصل أن يمكن ،واجلزائر وتونس ومرص والّصني وجاوه اله 
ون ويعمل  إنَّ : "رايد.و املبرش يقول دينهم، عن وسلْخهم املسلمني تنصري إىل للوصول حيلة لكَّ  املبرشِّ

ون املسلمني ألنَّ  ذلك صعب؛ املسل مني إىل الوصول  ويْعزون املبرشين، من بيشء   هلم ربَّعيت فيَمن يشكُّ
حاول إنَّين ما، مأرب إىل عمله

ُ
 ذلك يف يل أنَّ  املسلم يظنّ  ذلك ومع املسيح، إىل حممَّد من املسلم أنقل أن أ

ة، اغيةً   صفوف إىل رحبه أريد أنَّين ولوال اإلنسانيَّة، يف يل أخ ألنَّه وال َّلاته املسلم أحّب  ال أنا خاصَّ
 ".ألساعده هل تعرَّضت كنت امل انلَّصارى

هم، املسلمني جماملة إىل أحيانًا يلجؤون قد الغربينّي أنَّ  ومع ب أنَّ  فزيعمون وخداع   قد الصلييب اتلَّعصُّ
ف املشاعر يهذِّب راق   كدين   اإلسالم حَيَّتمون وأنَّهم وحمبَّة، سالم داعة وأنَّهم أوراه، مخد  ويلطِّ

م األحاسيس، لع فإنَّ  اعدلة، يعاتترْش  للعالم ويقدِّ  هؤالء من اإلسالم ىلع تشنُّ  اغرةً  هناك أنَّ  يفوته ال املطَّ
 سنة أدنربه يف عقد مسيح مؤتمر بعد واطسون للمسَّت مقاالً  اإلساليم العالم جملَّة نرشْت  املتشّدقني،

 :فيه جاء م،1910
ه واحدة نظرة وإنَّ "  من اإلسالميَّة للمسائل اكن اَّلي الكبري احلظَّ  لصاحبها تظهر املؤتَمر قرارات إىل توجَّ

ت جلان ثماين من مؤلًَّفا املؤتمر اكن فقد املؤتمر، أعمال ابعة األوىل اختصَّ ع منها والرَّ  حبث يف باتلوسُّ
ين ألعمال مشَّتك اعم ميدان إَياد ويف اخلارجيَّة، الوجهة من اإلسالميَّة املسألة ة واختيار املبرشِّ  خطَّ
 .39"والغارة اهلجوم
ون ويعقد عن انلَّرصانيَّة بثُّ  وهدفُها متباينة، مستويات وىلع خمتلفة، مؤتمرات املبرشِّ  اإلسالم، يف والطَّ

 تيَّاره وصدّ  اإلسالم، من للتَّنفري الُمْزري باملْظَهر العالم العام الرَّأي أمام املسلمني وإْظهار حقائقه، وتْشويه

                                       
 ".واملبشرون املستشرقون" و العربيَّة، البالد يف واالستعمار التَّبشري: كتايب انظر -38
 .وغريمها اإلسالم ملكافحة االستعمارية املخططات: وكتاب العربية، البالد يف واالستعمار ريالتبش: كتاب انظر -39
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بهات ويُثريون لمنيباملس اتلَُّهم ويلصقون يدعون، ما ىلع  عن يتورَّعون وال اإلسالم، يف والشكوك الشُّ
ب  .أغراضهم إىل للوصول احلقائق وقلب الكذ 
 :املدارس يف اتل بشري

ة أهمية اتلعليم املبرشون ويويل  املراحل حبسب اتلبشريي األسلوب ويتدرج هدفهم، يلحققوا خاصَّ
 اخلايلة، وأذهانَهم عقلياتهم يناسب ما االبتدائية واملرحلة احلضانة دور يف األطفال فيلقِّنون ادلراسيَّة،
طة املراحل ويف املسمومة، داعياتهم فيها فيغرسون  متَّفًقا يلكون والطريقة األسلوب يتغريَّ  واثلانوية املتوسِّ

م، يليق اَّلي واملستوى وإدراكهم الطالب ذهنيَّة مع  قد بشرياتلَّ  يكون العايل واتلَّعليم اجلامعات ويف ب ه 
ذ  .العلم واْلحث املناقشة أسلوب اختَّ
ا ين يُساعد وممَّ لبة جْهل سمومهم نْفث   ىلع املبرشِّ ا ادلينية، العلوم يف وضعفهم باإلسالم، الطَّ  َيعل ممَّ

 .ربُّك رحم َمن إال زعزعتها، أو اإلسالمية العقيدة ضعف يف أثًرا املبرّشين دلاعيات
 :بريوت يف األمريكية اجلامعة
م ما ىلع وكمثَل يع واغية أساًسا هدفها الكبرية اجلامعة فهذه ببريوت؛ األمريكيَّة اجلامعة: تقدَّ  تلنصري السَّ

لبة احت جاج ىلع فيه ردَّت منشوًرا بريوت يف األمريكيَّة اجلامعة أصدرت فقد املسلمني،  املسل مني الطَّ
 بأموال أّسست مسيحيَّة لكيَّة هذه أنَّ  املنشور هذا يف جاء وقد الكنيسة، إىل يوميًّا ادّلخول ىلع إلجبارهم

 يمكن وال وجهَّزوه، املستشىف أنشؤوا وهم ،األبْنية أقاموا وهم األرض، اشََّتوا هم مسيح، شعب
سة دوا هؤالء فعله قد هذا ولّك  هؤالء، يسن ْدها لم إذا تستمرَّ  أن للمؤسَّ  من اإلجنيل يكون تعليًما يلوج 

ستنا يدخل طالب ولّك  تلميذ، لّك  ىلع املسيحيَّة احلقيقيَّة افعهمن فتعرض موادِّه،  سابًقا يعرف أن َيب مؤسَّ
 .منه يطلب ماذا

هو يرّصح هكذا  .إنشائها من والغرض احلقيقة يه وهذه األمريكيَّة، اجلامعة موجِّ
عون وقال تأسيسها، عند بريوت يف األمريكيَّة اجلامعة تلْخطيط اجت ماع عقد ـه1863 سنة يف : املجتم 

ابع ىلع نرصّ  حنن  عن رشَّت يقول مسيحيًّا، مبرًشا فيها أستاذ لّك  يكون أن وىلع لللكيَّة، اتلَّبشريي الطَّ
 يف املسلمني يتناول اتلبشرييَّة اللكيَّة عمل إنَّ  العثمانيَّة، اإلمرباطوريَّة يف مدرسة أْرىق إنَّها: اجلامعة هذه

رجة  العثْمانية اإلمرباطورية يف األمريكيَّة املدارس مجيع بني ذلك يف بارزة اَيعله ما وهذا ،األوىل ادلَّ
ين املدرِّسني تهيِّئ الَّيت يه إذ وإيران؛ ق يف املنثورة األمريكيَّة للمدارس املبرشِّ  ويقول لكّه، األدىن الرشَّ
سة تزال وال اكنت األمريكيَّة اجلامعة فإنَّ  ذلك ومع: برنوز ستيفن  الغاية إنَّ : ويقول ة،تبشرييَّ  مؤسَّ

 بذور وتبذر املسيح، اتلَّبشري َتتضن أن( األمريكية اجلامعة) اإلجنيليَّة السوريَّة لللكيَّة الُقْصوى
 ملحاولة املسيح اجلمهور رغبة يلُثري أمريكا إىل بلس دانيال ذهب األساس هذا وىلع اإلجنيليَّة، احلقيقة
 واألقطار سوريا يف املسيحيَّة واملدنية الربوتستانتيَّة سايلَّاتاإلر نرْش  ىلع يعمل أديب مْعهد تأسيس
 .املجاورة
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 !تنتيه؟ وكيف تبتدئ وأين تعين ماذا املجاورة، واألقطار: عبارة جيًِّدا ونلتأمَّل
ون خُيف وال وتراثهم، وبدينهم بهم يُراد ماذا يلدركوا جيًدا عيونهم املسلمون يفتح أن وعىس  أنَّهم املبرشِّ

 يف األمريكيَّة اجلامعة رئيس برنوز يقول عقيدت هم، ْلثِّ  جمال وأرْحب فرصة أثمن اتلَّعليم يف دواوج
ين إنَّ : "بريوت  إالَّ  مجااعت   املسلمني تنصري وهو املبارش، هدف هم يف خابوا قد يكونوا أن يمكن املبرشِّ

ون استطاع اليت الوسائل أثْمن أنَّه ىلع اتلَّعليم برهن لقد ،"نهضة آثار أحدثوا قد أنهم  يلجؤوا أن املبرشِّ
ون وجد وقد وغريهما، وْلنان سوريا تلنْصري سعيهم يف إيلْها  للتَّوجيه قابلة دلنة خامات الطالب يف املبرشِّ

 املناسبة األجواء يهيِّئوا أن ىلع املبرشون حرص فقد ذلك عن وفضالً  أساتذتهم، إيلهم يلقيه بما واتلأثُّر
 هذا بعد ويه اتلَّبشري، نلجاح أسايس رشط املدارس إنَّ : جسب هرني املبرش يقول لطابع،ا بهذا لطبعهم
ها، يف اغية ال واسطة  ىلع واكنت( اإلسفني دّق ) اتلَّبشري إىل باإلضافة تسىمَّ  املدارسة اكنت لقد نفس 
ل أن باإلماكن يُكن لم كثرية مناطق إىل اإلجنيل إْدخال يف كذلك احلقيقة ون أو اإلجنيل إيلْها يص   املبرشِّ

 املسيحية بالعقيدة تتعلَّق معرفة طبع إىل قيمة وسيلة اتلَّعليم اكن: دانيب املبرشِّ  ويقول آَخر، طريق من
 جوها إىل الطالب تنقل أن َتاول اتلبشريية املدارس إن: ويقول الطالَّب، نفوس يف املسيحيَّة والعبادة
 وخصوصاً  املسيح، والسلوك املسيحيَّة اتلقوى ممارسة ىلع فيه ملهموَت مسيحيًّا، جوًّا هلم وتهيئ اخلاص،

 .للحياة مسيحيَّة فلسفة معه وتنشأ الطالب ينشأ وهكذا طفالً، الطالب مادام
 قيادة يه الغاية هذه فقط، اغية إىل واسطة هو إنَّما املسيحيَّة اإلرسايلَّات مدارس يف اتلَّعليم إنَّ : ويقول
 املبرش يرّدده اَّلي وهذا مسيحيَّة، وشعوبًا مسيحيِّني أفراًدا يصبحوا حّتَّ  وتْعليمهم ح،املسي إىل انلَّاس
 يعطون أنَّهم كما املسيحيني ترسّ  بنتائج أىت أنَّه يؤكدون وهم كثريون، قاهل وقد الواقع نفس هو جسب

 .خاصة عناية األطفال
 وللصغار، الصغار بني العمل جانب بشرياتلَّ  ميادين مجيع يف نؤّكد أن َيب: موت جون املبرش ويقول
 اْلالد يف عملنا عمدة جنعله بأن خمتلفة ألسباب مقتنعني ترانا غريية وكأنَّه العمل هذا مثل يبدو وبيْنما

ا باكًرا يبدأ اإلسالم يف املفسد األثر إنَّ  اإلسالميَّة،  طبائعهم تأُخذ أن قبل املبادرة ََيب ذلك أجل من جدًّ
 مؤتمر حبوث من ظهر وكما األمر بهذا يتعلَّق فيما اجلزائر يف اإلرسايلَّات اختبار إنَّ  ميَّة،اإلسال أشاكهلا
 من وسيلة يزال ال املسيحيِّني يد يف اتلَّعليم وجود أن جند وهكذا ومقنع، جديد اختبار أفريقيا شمايل
ع وأن املدارس اءإنش نشجع أن َيب: تايلك املبرّش  ويقول املسلمني، إىل للوصول الوسائل أحسن  ىلع نشجِّ

 إنَّ  اإلجنلزييَّة، اللغة تعلَّموا حينما اعتقادهم زْعزع قد املسلمني من كثريين إنَّ  الغريب، اتلَّعليم األخّص 
س رشيق بكتاب االعت قاد ََتعل الغربيَّة املدرسيَّة الكتُب ا صعبًا أمًرا مقدَّ  .40جدًّ

                                       
 .العربية البالد يف واالستعمار التبشري كتاب انظر -40
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افة ميدان فف املجتمعات؛ أو اتلدريب أو ليماتلَّع من نوع ىلع املبرّشين دور يقترص ولم  والّرياضة الكشَّ
ين اكن طة والفقرية الغنيَّة والطبقات العمال وبني وجوالت، صوالت للمبرشِّ  لكَّ  يل جون وهكذا واملتوسِّ

 .ميدان
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قون  والعلمية اللغوية املجامع يف واملبرشون املسترشر
ون يكتف لَم  َتويل وهو ،واضح والغرض أخرى، دون ناحية يف حمصوًرا عملهم يكون أن املبرشِّ

 من بدالً  املسيحية واحلياة انلَّرصانية بالعقيدة واالست عاضة مسيحيَّة، جمتمعات إىل اإلسالمية املجتمعات
ون اقتحم فقد وَّلا انلقية؛ اإلسالمية واحلياة اتلَّوحيد وعقيدة اإلسالم دين  اللغويَّة املجامع املبرشِّ

 :فهذا انلاس، بني وإشاعتها العلوم وإظهار واملناقشة اْلحث حيبُّون أنَّهم زَْعمب ؛والعلميَّة
 .بمرص اللغوي باملجمع عضًوا اكن اإلنكلزيي املسترشق جب. ر.ا.ه -1
 العريب العلم واملجمع بمرص اللغوي املجمع يف عضًوا اكن ،الفرنيس املسترشق ماسنيون لوي -2

 .بدمشق
 .اَّلكر السالف باملجمعني عضًوا اكن ،املتعصب كلزيياإلن مرجويلوث. س.د -3
 .بمرص اللغوي باملجمع عضًوا اكن ،انكلزيي مسترشق نيكولسون. ا.ر -4
 .بدمشق العلم باملجمع عضًوا اكن ،اإليطايل جريفين -5
 .العلم باملجمع عضًوا اكن ،لكومبيا من جوتهيل -6
 .العلم باملجمع عضًوا اكن ،الفرنيس سوا يج -7
 .العلم باملجمع عضًوا اكن ،اإليطايل نلينوا -8
 .العلم باملجمع عضًوا اكن ،األصل أملاين هارتمان -9

 .العلم باملجمع عضًوا اكن ،اهلونلدي هوتمان -10
بهم هؤالء ىلع ويغلب ديد تعصُّ  اكن لقد ،41لإلسالم املعادية بالكتابات واشتهارهم اإلسالم ضدّ  الشَّ

ينوامل للمستْعمرين  ويزول املسيحية تلنترش   اإلسالم ىلع القضاء يريدون فهم ،منوّعة أهداف برشِّ
 من غريه من القبول يف وأسهل انلفوس يف وأمكن مقاومة أشدّ  ألنَّه زعمهم؛ يف منافستها عن اإلسالم
 .واملذاهب ادّليانات

 ىلع ادلين هذا قدرة ويف اإلسالم نظام يف يكمن احلقييق اخلطر إن: "براون لورانس املسترشق يقول
 األملاين املسترش ق ويقول األوريب، االستعمار وْجه يف الوحيد اجل دار إنَّه حيويَّته، ويف واإلخضاع اتلوّسع
ا أقام الوسطى العصور يف انترش عندما اإلسالم أنَّ  بسبب لإلسالم انلَّرصانيَّة من عداءً  هناك إنَّ : بيكر  سدًّ
 ".لصوجلانها خاضعة اكنت اليت اْلالد إىل امتد ثم انلرصانية، وانتشار االست ْعمار وْجه يف منيًعا

 ورؤساءهم انلصارى أحبار يضمّ  مسيح مؤتمر عقد ىلع يعمل والعرشون اثلالث يوحنا اْلابا هو وها
 آسيا يف اإلسالم انتشار ماكفحة املؤتمر هذا أهداف ومن وحنلهم، مذاهبهم اختالف ىلع ادلينيني،

                                       
 .واملبشرون املستشرقون: كتاب انظر -41
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 تقوم اليت املحبَّة دعوات ويثبط الصليبية، الفكرة يهّدد أن شأنه من انتشاًرا الشمايلة مريكاوأ وأفريقيا
 !الكنيسة رسل بها

 يعَّت فون أنفسهم انلصارى اكن ،اإلساليم املد وقف وحماولة ،املسلمني تنصري يف الكنيسة جهود ومع
 فإنَّ : أمريكي صحف وهو" اجلديدة قياأفري" كتاب مؤلف يقول هل؛ انلَّاس قبول وسهولة اإلسالم بصالبة

 وبني انليبّ  دين بني حال اَّلي الوحيد العائق اكن وإنَّما بالقارة، اإلسالم مقاومة يف قّط  تفلح لم املسيحيَّة
 فرسان أيدي ىلع دائًما ينترش اإلسالم اكن إذ انلوم؛ مرض ذبابة أو ،تيس التيس اعئق هو فيها االنتشار

حراء،  .42الغابات أقايلم يف اغلب عمل هلا وليس اَّّلبابة، تلك بأذى لإلصابة ُعرْضةً  يلاخل واكنت الصَّ
 :القرآن ىلع املبرشين حقد
ون عرف لقد  وأنَّهم مْنلة، وأىلع ماكنة أسىم املسلمني نفوس يف حيتّل  القرآن أن واملستعمرون املبرشِّ

ون ورأى دونه، وانلَّفيس انلفس يرّخصون فُهم بةعق أكرب أنَّ  املبرشِّ  أن عبثًا فحاولوا القرآن، هو تصاد 
 :الرياح أدراج ذهبت جهودهم ولكن أيديهم، عن ويبعدوه انلَّاس، قلوب من القرآن يْنعوا
ح   نََها يَْوًما َصْخَرةً  َكنَاط  ُوه  َْها فَلَمْ =  يل  ْوَه  يرَض 

َ
ُل  قَْرنَهُ  وَأ  الوَع 

ون يتمنَّاه ام عل منا وإذا الُقرآن، هذا حبفظ اهلل تكفَّل لقد  يزيَدنا لن ذلك فإنَّ  سخيفة، أحالم من املبرشِّ
اًك  إالَّ  عونه ما وأنَّ  هلا، قيمة ال اتلخرُّصات هذه بأنَّ  وثقة تمسُّ  يدفع إنَّما والرَّسول الُقرآن يف مطاعن من يدَّ
ة ومدينة القرآن توارَ  مَّت : "جيفورد ويلم يقول واتلعّصب، اجلهل هلا نَّ  ،العرب بالد عن مكَّ  أن حينئذ   ايُمك 

 ".وكتابه حممَّد إالَّ  عنه يبعدها لم الَّيت حضارتنا سبيل يف يتدرَّج العريبَّ  نرى
 يف سالح أمىض وهو - القرآن يعين - كتابهم نستخدم أن َيب: املسلمني عن تايلك جون املبرّش  ويقول

 ليس القرآن يف الصحيح أن نلاسا هؤالء نري أن َيب تماًما، عليه نلقيض نفسه اإلسالم ضدَّ  اإلسالم
 .صحيًحا ليس فيه اجلديد وأنَّ  جديًدا
ا أكرث األحاديث ىلع مبين اإلسالم إنَّ : جسب األمريكي املبرّش  ويقول  ولكنَّنا القرآن، ىلع مبين هو ممَّ

 .يشء اإلسالم من يبق لم الاكذ بة األحاديث حذفنا إذا
ًدا إنَّ : هاربر. ج.ف ويقول  (!اكريكاتور) الواقع يف هلل إدراكه ألنَّ  ذلك أصنام؛ اعبدَ  قيقةاحل يف اكن حممَّ
 موحًدا عقديًّا مذهبًا نفسه القرآن من نستخلص أن العسري ومن: تسيهر جودل ايلهودي املسترشق ويقول

 جند ةاعمَّ  أثار إالَّ  وخطًرا أهميَّة األكرث ادلينيَّة املعارف من يصلنا ولم املتناقضات، من وخايلًا متجانًسا
 خمتلفة بألوان روحه يف تنعكس ادلينية انليب ورسالة متناقضة، تعايلم أحيانًا تفاصيلها يف حبثنا إذا فيها

 األمر أوَّل منذ يتوىلَّ  أن املنّسق الالكم علم ىلع لزاًما اكن إذ نفسه؛ يف السائدة االستعدادات باختالف

                                       
 املخططات: بوكتا اإلسالم، عن يقال ما: وكتاب العربية، البالد يف واالستعمار التبشري: كتاب انظر -42

 .خصومه وأباطيل اإلسالم حقائق وكتاب اإلسالم، ملكافحة االسِتْعمارية
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عوبات حّل   بالد" كتابه يف زويمر صمويل املبرش ويقول تناقضات،امل هذه مثل عن انلَّاشئة انلظريَّة الصُّ
 وقد واحلديث، القرآن إىل استناًدا العرب بالد يف اكلَّتياق معدوًدا يزل لم الشهد إنَّ ": اإلسالم مهد العرب
 خيرج: )إنَّه انلَّحل عن فيها يقول اليت الغبيَّة اللكمة هذه حممَّد ويح يف الّطّب  إىل الوحيدة اإلشارة اكنت

 هو هذا اكن وقد ،(يتفكرون لقوم ألية ذلك يف إنَّ  للنَّاس شفاء فيه ألوانه خمتلف رشاب بطونها من
ي الوحيد العالج ون ويتمادى كتابه، يف اهلل وصفه اَّلَّ  القرآن يف وطعنهم وسخريتهم تلفيقاتهم يف املبرشِّ

 .اتلَّاريخ مرّ  ىلع املسلمني ويف والرَّسول
 يف: "اإلساليم ادلين عن م1928 سنة املطبوع" احلقييق ادلين عن اْلحث" كتابه يف كويل املنسنيور يقول

 أنواع أشدّ  ىلع وقام القوَّة ىلع أّسس اَّلي اإلسالم هو ذلك جديد، عدوّ  الرشق يف برز السابع القرن
يف حممد وضع لقد اتلعّصب، ين أيدي يف السَّ  سمح ثمَّ  األخالق، أقدس يف حّتَّ  وتساهل ابتعوه، اَّلَّ

لب، بالفجور ألتباعه ين ووعد والسَّ ائم باالست ْمتاع القتال يف يهلكون اَّلَّ ات ادلَّ  قليل وبعد اجلنَّة، يف باملذلَّ
دها إيطايلا حّتَّ  هل فريسة وأسبانيا وأفريقيا الّصغرى آسيا أصبحت  جنوب االجتياح وتناول اخلطر، هدَّ

 الكَب  األكرث يف تناول( املسلمني) األتباع الءهؤ هياج ولكن مصابة املدنيَّة أصبحت لقد فرنسا،
ا مارتل شارل بسيف تضع انلَّرصانيَّة هايه انظر ولكن انلَّصارى،  املنترص   اإلسالم وجه يف عنيًفا سدًّ

 ادّلين، سبيل يف( 1254 - 1019) قرنني مدى يف الصليبيَّة احلروب تعمل ثمَّ  م،752 سنة بواتيه عند
ة تقهقرت وهكذا انلَّرصانيَّة، تنيجو بالسالح أوربا فتدّجج ليب، راية أمام اهلالل قوَّ  اإلجنيل وانترص الصَّ

اذجة األخالق قوانني من فيه ما وىلع القرآن، ىلع  .43السَّ
 !واالفَّتاء اْلذاء بهذا وهو املسيحيَّة، املدارس يف يدرس الكتاب هذا أنَّ  الغريب ومن
 احلاقد فاتلعّصب املسلمني، قوَّة وتفتيت اإلسالم إضعاف يف عديدة أهداف الصليبيني للمستعمرين اكن
ال دور هل اكن ، وال فعَّ لييب العداء نار إْذاكء يف أثر انلَّصارى واملبرشين والقُسس للرهبان واكن شكَّ  الصَّ

 يه اكنت برثواتها واالست ئْثار خرياتها نلهب اإلسالم بالد ىلع واإلجهاز االستعمارية واملطامع لإلسالم
 وقطع فيها، وذوبانها الغربيَّة بالصبغة اإلسالميَّة اْلالد صبغ وحماولة الصدد، هذا يف مهم دور هلا األخرى

ا ولغتها بدين ها هلا صلة لّك   َيلو ما اتلَّايلة األمثلة ويف مزدوجة، أغراض فيه املستعمرون، عليه حرص ممَّ
 .تماًما ذلك

ذ قد الصلييب اتلعّصب إنَّ   يف انلَّصارى أيدي يف الّسلطة تركزي - أسلفنا ما عدا - منها ديدة،ع أشاكالً  اختَّ
 تناقض قوانني ووضع مسلمون، أغلبيَّتها اليت اْلدلان يف حّتَّ  انلفوذ أْصحاب وجعلهم املستعمرة، اْلالد

                                       
 االستعمارية املخططات: وكتاب املصحف، معركة: وكتاب العربية، البالد يف واالستعمار التبشري: كتاب انظر -43

 .اإلسالم ملكافحة
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 أو اكثويلك اكنوا سواء انلاحية هذه يف الصليبيون خيتلف وال انلصارى، أيدي يف السلطة وتثبت اإلسالم
 .أرثوذكس أو بروتستانت

 .مسلمون الساكن من باملائة 90 أنَّ  مع ،مسيح بيد اجلمهوريَّة رئاسة املستعمرون جعل السنغال يف
ز ْلنان ويف  رئيس أنَّ  اللبناين ادلستور يف ووضعوا اجلمهوريَّة، رئيس يد يف السلطة الفرنسيّون ركَّ

 .مسلمون نالساّك  من باملائة 60 أنَّ  مع مسيح ،اجلمهوريَّة
ن من باملائة 70 حنو مليونًا 37 يشلّكون واملسلمون - نيجرييا ويف  بيد اجلمهورية رئاسة جعلت - الساكَّ

 .44مسيح
ن نصف يشلّكون واملسلمون - اغنة ويف ولة رئيس - الساكَّ  .مسيح ادلَّ
 .هذا ىلع املسيح اتلعّصب يقترص وال
 إنَّ  بل هذا، ىلع املسيح اتلعصب يقترص   وال املخربة، هوخطط   الصلييب، االستعمار ديبماك ذلك ولّك 

 دول إىل تلضمَّه وإساليم عريب قطر لّك  من أجزاء اقتطاع مع ،إربًا إربًا اإلسالم بالد تمّزق الغربيَّة ادلول
وار يكن لم وإذا نرصانيَّة، ولة تلك جب  ولة أوصال يقطعوا أن مستعّدون فهم ،مسيح بدل ادلَّ  ،ميةاإلسال ادلَّ

 شأن يضعف وحّتَّ  ،اإلسالميَّة اْلالد وْجه يف املشالك يثريوا حّتَّ  مسيحيَّة؛ غري دلولة بإعطائها ولو
قوا املسلمني  .أشالء ويتمزَّ

 انلَّرصانيَّتني، واحلبشة كينيا بني وزَّعوها أجزاء اقتطعوا الصومال ويف وكشمري، جامو اقتطعوا باكستان يف
ب إنَّ  بل ؛املسل مة َّتياأري احلبشة إىل ضّموا كما  مناوئ لكَّ  الغربيّون يؤّيد عندما مداه يبلغ اتلعصُّ

 .واملعتدين املخالفني جانب إىل ويقفون اإلسالمية، ادّلول بصداقة ويضّحون للمسلمني،
 حول اهلند حكومة وبني بينها اخلالف نشب وعندما قوية، ارت باطات الغرب مع ترتبط باكستان اكنت

تها اهلند، جانب إىل الغربيَّة ادلول وقفت ميَّةاإلسال كشمري  هذه منعْت  بينما واملعونات، باألسلحة وأمدَّ
 !تفسري؟ وما هذا معىن فما باكستان عن األشياء

 الوصول من واملاء والكساء الغذاء ومنع املسلمني، اضطهاد يف( ماكريوس) الغربيون يؤيد قربص ويف
 الغربيُّون ويعلن وغريهما، األطليس وحلف األوربية الّسوق يف ياترك الرتباطات يكَّت ثون وال إيلهم،

 املذابح جرت عندما زجنبار ويف املسلمني، ضدَّ  الشيوعيني بتأييد الغربيُّون يقوم كما لليونانيني تأييَدهم
 دول اكنت ورّشدوا الكثريون وسجن شخص آالف عرشة من أكرث املسلمني العرب من وقتل الوحشيَّة،

 يف هلم دولة الشيوعيون أقام عندما كوبا يف انزاعجها مثل تْنعج ولم به، راضية َيري ملا رسورةم الغرب
 اليت ادلول ضد املؤامرات وعمل اإلساليم، احلكم داعئم تقويض الصلييب اتلعصب ومن مسيح، بدل

                                       
 اإلقليم وزراء ورئيس بليوا، تفاوي بكر أبو ملركزيا الوزراء رئيس فيها اغتيل دنيئة مبؤامرة الصليبيون قام وقد -44

 وصرع معاكسة بثورة املسلمون قام حتَّى يطل مل ذلك ولكن املسلمني، من كبري وعدد وبللو، أمحد احلاج الشمايل
 (.املؤلف) اهلل حبول ستفشل ولكنها تنقطع، مل املستعمرين ديمكا أنَّ غري الصلييب االنقالب قائد
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 تركزي َتاول الصليبية الغربية ادلول إنَّ  بل يعترب، أن أراد ملن قريب مثل نيجرييا ويف اإلسالم، بنرش تهتم
ين، القساوسة أيدي يف السياسية السلطة  ورئيس متعّصب، قسيس قربص مجهورية فرئيس واملبرشِّ
 وتصيل اإلجنيل صوت وتذيع األفريقيَّة، الكنيسة حكومته ترىع متعّصب مسيح احلبشة يف ادلولة

 باملائة 65 حوايل فيها املسلمني سبةن أنَّ  مع هذا واإلبادة، واتلنكيل العذاب صنوَف  األكرثية املسلمني
 !زعمها يف انلَّرصانية إىل يعودوا أن َيب القانون ىلع خارجني احلكومة نظر يف اكنوا وإن
رون اتَّبعها اليت الرشيرة الطرق ومن ليبيون املستعم  عيَّة، املحاكم إلغاء املسلمني بالد يف الصَّ  الرشَّ

 تعطيل يف إمعانًا األوقاف إللغاء سعوا كما الغربيَّة، القواننيب َتكم مدنية بمحاكم عنْها واالست عاضة
لوا الرب، وأعمال املساجد يعة أحاكم انلاس يعرف ال حّتَّ  اإلفتاء وعطَّ  ىلع اشَّتطوا وقد اإلسالميَّة، الرشَّ

 ىلع حيصلوا حّتَّ  اخلطط هذه بتنفيذ الوطنية حكومتُها تقوم أن املستعمرة اإلسالمية اْلدلان بعض
 .السيايس الستقاللا

 املستعمر أمام جبنًا خمططاتهم ونفذت املستعمرين إلرادة رضخت قد اْلدلان هذه بعض أنَّ  املؤسف ومن
 وعندما عديدة، بدلان يف األعمال هذه ىلع ترتَّبت اليت الوخيمة للنتائج إدراك وعدم بادلين، وجهالً 

ليبينّي املستعمرين رشوط اكنت الصليبية ادّلول مع مرير قتال بعد تركيا انهزمت  ىلع منصبَّة لكّها الصَّ
 :الرشوط يه وها اإلسالم، حرب

 .تركيا من نهائيًّا اإلسالميَّة اخلالفة إلغاء -1
 .اإلسالم مع صلة لكَّ  تركيا تقطع أن -2
 .تركيا يف اْلاقية اإلسالميَّة العنارص مجيع حركة وشّل  ََتميد تْركيا تضمن أن -3
 .حبت مدين بدستور اإلسالم ىلع القائم العثماين ستورادل يستبدلوا أن -4

 اينونو وعصمت أتاتورك كمال مصطىف قب ل أن بعد إالَّ  تركيا مع احلرب توقف أن بريطانيا ترْض ولم
 .45املجحفة الرّشوط هذه ورفاقهما

 

                                       
 .اإلسالم ملكافحة االستعمارية املخططات: كتاب وانظر -45

 وألغى علمانية دولة تركيا وأعلن الدولة، عن الدين وفصل اخلالفة ألغى الدومنة، يهود من أتاتورك كمال ومصطفى
 يف إغراقه بسبب هلك تركيا، يف اليهود نفوذ وقوى الالتينية، احلروف العربية احلروف عن واستبدل احلجاب،
 .واخلمور املسكرات
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 الصليبية واحلرب واملبرشون االستعمار
 العالم يف والسيما العالم أحناء يف ترسيخ من هلا كنونيم بما انلرصانية خيدمون أنفسهم املبرشون يعترب

ليبية للحروب امتداد أنها ىلع واملستعمرين املسلمني بني للحروب وينظرون اإلساليم،  صالح أيام الصَّ
 اْلالد يف املسلمني ضد يرتكبونها اليت الوحشية األعمال يفرس ما وهذا األسد، قلب وريتشارد ادلين

 .املستعمرة
 الصليبية احلروب انتهت ايلوم: القدس ىلع استوىل أن بعد فلسطني ىلع احلملة قائد اللنيب لوردال يقول

 بالد إىل وجيوشهم أساطيلهم َيرون بها جاؤوا اليت املستعمرين عقلية وهذ ألحضان نا، القدس واعدت
 .املسلمني

 قلب يف مسيحيَّة دولة قيموايل املسلمني أيدي من القدس انزتاع يف الصليبيُّون خاب لقد: اغردنر يقول
 ويقول اإلسالم، تلدمري اكنت ما بقْدر املدينة هذه إلنقاذ تكن لم الصليبيَّة واحلروب اإلساليم، العالم

 الترسُّب لنستأنف الصليب راية َتت نرجع أولم الصليبينّي ورثة حنن نكن ألم: هلم بيان يف اليسوعيون
 ورثة وماداموا املسيح؟ مملكة الكنيسة وباسم الفرنيس العلم ظّل  يف ونلعيد املسيح، واتلمّدن اتلبشريي

ليبيني أوئل ك  وَتت الكنيسة باسم املسلمني بالد يستعمروا أن املعكوس املنطق هذا ىلع حقِّهم فمن الصَّ
 (.سواء اهلوى يف وَكهم) الفرنيس العلم ظّل 

 أن وَيب اكنوا املسلمني إن: الكنيسة ختاري يف السادس خطابه يف فلوري املؤرخ عن جيبون املؤرخ يقول
ًَ املسيح وىلع مغتصبني، الغرب ومن املسيحينّي من راعياهم نظر يف يظلوا ًَ رشًعّ  ما يسلبهم أن وقانوًنّ

 املرشوع، غري االغتصاب بطريق جاء لكّه ذلك من أيديهم إىل وصل ما ألنَّ  وأموال؛ سلطان من يمتلكون
يق املسيح ذلك يف ويعاون باحلرب، املغتصب احلق هذا ينزتع أن الغرب وىلع  ىلع ادلاخلية باثلورة الرشَّ

 .املسلمني احلاكم
 وتالميذهم، راكئزهم خمططها وفق ويعمل عليها يعزف الصليبيون املستعمرون بها يتغىن اليت وانلغمة
 توحيد هو إيلها نسىع اليت األهداف أهم إن: فقال م1954 سنة األمريكي الكوجنرس يف بعضهم خطب
 يف املسلمني عدد عن سئل وقد اتلقدم من شيئًا حنقق أن يمكن ال ذلك وبدون بالدنا، يف واللّغة ادلين
 فال اعًما عرش اثين منذ برناجمًا هلم وضعنا وقد هرر يف اجلنوب يف مسلمة أقلية توجد نعم: فقال بالده

 .46آبائها دين حظرية إىل واعدت إالَّ  قصري وقت يميض
 واملواثيق ادلويلة بالقرارات ويرضبون األساسية، القواعد أبسط وإنكار احلق، غمط يف نيبلغو هكذا

 يستحّقون يشء وأي للمسلمني، هؤالء نظر يف حّق  وأّي  وبرصه، العالم سمع أمام احلائط عرض والعهود

                                       
 .االستعمارية واملخططات العربية البالد يف واالستعمار التبشري كتاب وانظر -46
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 يف األهميَّة من هَل  وملا كثرية؛ أشياء يفرس خطاب وهذا احلاقدين، املتعصبني أوئلك عند احلياة أجله من
 .هنا أوردناه االستعمارية اتلبشرييَّة األهداف جالء
 اإلخوان أيُّها: الربيطاين االحت الل إبَّان بالقدس انعقد اَّلي املسيح املؤتمر يف زويمر القس يقول

 مفأحاطته اإلسالم، ْلالد واستعمارها املسيحيَّة سبيل يف اجلهاد هلم اهلل كتب اَّلين واإلخوان األبطال،
 أسىم هلا ووفقتم أداء أحسن بكم أنيطت اليت الرسالة أديتم لقد املقدس، اجلليل باتلوفيق الرب عناية

 الغاية إىل بعُضكم يفطن لم الوجوه أكمل ىلع العمل إتْمامكم مع أنَّه إيلَّ  خييَّل اكن وإن اتلوفيق،
ين أنَّ  ىلع أقّركم إنَّين منه، األساسيَّة  مسلمني يكونوا لم املسيحيَّة حظرية يف املسلمني من دخلوا اَّلَّ
 :ثالثة أحد قلتم كما اكنوا لقد حقيقينّي،

ا  غري يبيغ ال باألديان مستخف رجف أو اإلسالم، هو ما يعرفه من أهله من هل يكن لم صغري إمَّ
 اياتالغ من اغية إىل الوصول يبيغ وآخر العيش، لقمة عليه وعزت الفقر به اشتدَّ  وقد قُوته ىلع احلصول

 يف ليست املحمَّدية اْلالد يف بها للقيام املسيحية دول ندبتكم اليت اتلبشري مهمَّة ولكن الشخصيَّة،
 املسلم خترجوا أن مهمَّتكم وإنَّما - كذا - وتكريًما هلم هداية هذا يف فإنَّ  املسيحيَّة؛ يف املسلمني إدخال

د اليت باألخالق تربطه صلة فال وباتلَّايل باهلل، هل صلة ال خملوقًا يلصبح اإلسالم من  يف األمم عليها تعتم 
 ما وهذا اإلسالميَّة، املمالك يف االستعماري الفتْح طليعة هذا بعملكم أنتُم تكونون وبذلك حياتها،

الفة املائة األعوام خالل به قمتم  املسيحيَّة دول وتهنِّئكم عليه أهنِّئكم ما وهذا قيام، خري السَّ
 القرن ثلث من ادلهر من احلقبة هذه يف - اإلخوان أيها - قبضنا لقد اتلهنئة، لّك  ًعامجي واملسيحيّون

 ماكمنَ  الربوع تلك يف ونرشنا اإلسالميَّة، املمالك يف اتلعليم برامج مجيع ىلع هذا يومنا إىل عرش اتلاسع
 األوربية ادلول عليها تهيمن اليت الكثرية املسيحية واملدارس واجلمعيات والكنائس اتلبشري

 يف العقول مجيع بوسائلكم أعدتم إنكم - الزمالء أيها - وحدكم إيلكم والفضل واألمريكية،
ريق يف السري قبول إىل اإلسالمية املمالك  ديار يف شبابًا أعددتم إنَّكم اتلمهيد، لكَّ  هل مهدتم اَّلي الطَّ

لوه ولم اإلسالم من ماملسل وأخرجتم يعرفها، أن يريد وال باهلل الصلة يعرف ال املسلمني  يف تُْدخ 
 الرَّاحة وحيب للعظائم، يهتمّ  ال االست ْعمار هل أراده مل ا طبًقا اإلساليم النْشء جاء وباتلَّايل املسيحيَّة؛
ة يعرف وال والكسل هوات، يف إالَّ  دنياه يف همَّ  تبوَّأ وإن فللشهوات، املال مجَع وإذا فللشهوات تعلَّم فإذا الشَّ

هوات سبيل فف كزاملرا أسىم  خري إىل وانتهيتم الوجوه أكمل ىلع تمت مهمَّتكم إنَّ  يشء، بكل َيود الشَّ
 بفضل أصبحتم فقد رساتلكم أداء يف فاستمّروا االستعمار، عنكم وريض املسيحية وباركتكم انلَّتائج،

 .47الرَّّب  براكت موضع املبارك جهادكم
 :واملسترشقني املبرشين تالمذة

                                       
 .اإلسالم ملكافحة االستعمارية املخططات: كتاب انظر -47
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سائ ومن  الالتينية، باحلروف والكتابة العاّميَّة، تشجيع اإلسالم ىلع حقًدا املستعم رون حاكها الَّيت سادلَّ
 ىلع احلْقد معه َيمعهم هل أعوانًا املستعمر وجد وقد واخلالعة، املجون ونرش اإلساليم، اتلاريخ وتشويه
 لّك  عبدالقدوس انوإحس موىس وسالمة عقل وسعيد زيدان فجريج احلافل، لَّتاثه واْلغض اإلسالم
 يف تشكياكته يف حسني وطه الصفات، وتباينت اخلدمات تنوَّعت وإن للمستعمر خدمات أدَّوا قد أوئلك
 رغبة تنفيذ يف ساهم ممَّن اكنا قد 48عقالً  ليس والعالم أغالهل يف القصيم وعبداهلل اجلاهيل، الشعر

رين  .منه مثال إىل أملحنا طويل طابور اكوهن يشعرا، لم أم شعَرا سموم من بثَّاه بما املستْعم 
 :الوقائع يشوهون واملسترشقون املبرشون

هل من يكون وقد  من ويتجردوا الطوائف، لك وصحافتهم مؤلفاتهم يف الغربيون ينصف أن السَّ
 يكتبونه فيما واملسلمني لإلسالم بالنسبة خيتلف األمر ولكن كثرًيا، حيدث هذا وإن السيّئة، األغراض

 وإظهارهم املسلمني، أهمية من واتلقليل الوقائع، وتشويه احلقائق، قلب إىل يدفعهم اتلعصب ذاوه عنهم،
ل من لك واضح وهذا انلَّقائص، وتضخيم املزري، باملظهر  بطل السبب عرف وإذا يكتبونه، ما تأمَّ
 .العجب

 يف يقوم اجلذور، عميق كره مإلسالل األوربيِّني كره إنَّ : لإلسالم اهلل هداه اَّلي أسد حممد األستاذ يقول
 شديدة اعطفيَّة بصبغة يصطبغ ولكنه فحسب، عقليًّا ليس الكره وهذا الشديد، اتلعّصب ىلع األكرث
 فيما دائًما َتتفظ ولكنَّها مثالً، اهلندوسيَّة أو اْلوذيَّة الفلسفة تعايلم أوربا تتقبَّل ال وقد وعنيفة، وقويَّة
ن عقيل بموقف املذهبنَي بهذين يتعلَّق  ألصحاب األعذار وخلق اتلَّفكري، ىلع ومبين ،وحكيم ورصني مزتَّ

 ،العاطف امليل ويأخذهم اتلَّوازن، عندهم خيتّل  اإلسالم إىل يتَّجهون حني أنَّهم إالَّ  الوثنية، املذاهب هذه
 ويظهر اإلسالم، عن كتاباتهم يف العلم غري اتلحزُّب فريسة أنفسهم من جعلوا املسترْشقني أبرز إنَّ  حّتَّ 

 اْلحث يف حبث موضوع أنَّه ىلع يعالج أن يُمكن ال اإلسالم أن لو كما األكرث ىلع حبوثهم مجيع يف
 .قضاته أمام يقف متَّهم إنَّه ىلع بل العلم،

 يقول املسترشقني؛ لكتابات والسابرين الفاهمني من كثري قاهل قد أسد حممد األستاذ يقوهل اَّلي وهذا
 ىلع مدرَّبون ادلاعية، فنون يف مهرة املنحرفني املبرشين هؤالء فإنَّ ": اإلسالم عن يقال ما" ابهكت يف العقاد
 األمم أحوال يعرضوا أن ضمائرهم ىلع وال عقوهلم ىلع يشّق  فال باْلاطل، احلّق  وتلبيس الواقع، تمويه

 اختالقها، يف والرَّاغبني للنَّفرة يناملستعدّ  املتعصبني والسيَّما منها، انلاس تنفر اليت الصورة ىلع اإلسالمية
 .القبيل هذا من احلارض العرص يف املحَّتفني املبرّشين أعشار تسعة إن: قلنا إذا اتلقدير يف نبالغ وال

عوة بأمر ويتَّصل: أيًضا" اإلسالم عن يقال ما" كتابه يف العقاد األستاذ ويقول  صالح يتناول مبحث لّك  ادلَّ
 تنترش اليت الوسائل بمختلف املستقبل يف املسلمني عدد زيادة من ينتظر وما ناعواإلقْ  للشيوع اإلسالم

                                       
 .مأزق يف التاريخ وكربياء ضمريه ما الكون هذا: مها كتابني ذلك بعد أصدر -48
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 أصحاب نفور يالحظ أن املباحث هذه ىلع يطلع قارئ ىلع خيىف وال األزمان، سائر يف األْديان بها
 من املمالك أبناء عدد يف تزيد اليت اتلقديرات قبول إىل وإرساعهم املسلمني، عدد زيادة من اإلحصائيات

 قديًما اإلسالم يف ادلاخلني عدد من تكرث اليت اتلقديرات قبول يف الشديد َتفظهم مع املسلمني، غري
 يف اإلسالم انتشار خطر إىل واتلنبيه اتلهويل تعمَّدوا إذا إالَّ  القاعدة هذه عن يشّذون وال وحديثًا،

 واالقتصادي السيايس والضغط بشرياتل بوسائل اخلطر هلذا احليطة اختاذ إىل املبادرة ورضورة املستقبل،
 األخطاء تلك الحظ وممَّن بالعدوان، املجاهرة إىل االتلجاء بغري الوسائل هذه ىلع االعتماد يستطاع حيث

 العالم حارض" كتاب ىلع اتلَّعليقات صاحب أرسالن شكيب األمري املسلمني إحصاء يف املتعمدة
 ".اإلساليم

رنا إذا بالغةم فال: العقاد األستاذ يقول ثمَّ   ىلع وأيقنَّا مليونًا ومخسني بأربعمائة العالم يف املسلمني عدد قدَّ
اسة يذيعه أوريّب  تقدير لّك  ىلع حقبة لّك  يف يزيد عددهم بأنَّ  ادلوام عوات شؤون يف واْلاحثون السَّ  ادلَّ

ة، العدد هذا زيادة وأنَّ  ادلينية،  منذرين ويذكرونها ذرباحل واْلاحثون الساسة أوئل ك يقابلها مستمرَّ
 ويف اخلفاء يف املقاومة تستطاع حيث املستمّر، االزدياد هذا ومقاومة احليطة، إىل يستفزُّهم بما ألقوامهم
 ".منها بد هلم يكن لم إن العالنية
ين انلاس أعلم من العقاد واألستاذ  ليس بعد وهو وخربة، اطالاًع  أكرثهم ومن واملستعمرين، باملبرشِّ

 من إنَّه بل املسيحيَّة، ادلول ىلع يتحامل إنَّه: يقال حّتَّ  شيوعيَّة ميول هل وليس العداء ملجرَّد غربلل معاديًا
ال اخلربة ذوي من غريُه قاهلا اليت احلقيقة قال العقاد ولكنَّ  عليْها وحربًا للشيوعيَّة عداء انلَّاس أشدّ   حب 

 .املستعمرين
 ومن: "العربية اْلالد يف واالستعمار اتلبشري: كتابهما يف اخلادلي ومصطىف فروخ عمر ادلكتور يقول

 ثمَّ  ذلك، سبيل يف غريهم يستخدمون أو اإلسالمية والعلوم العربيَّة باآلداب يشتغلون نفر   املبرّشين
 والعلوم اإلسالميَّة العلوم بني أو األجنبيَّة، واآلداب العربية اآلداب بني يوازنوا أن إىل هؤالء يدفعون

 الغربيَّة اآلداب بتْفضيل دائًما يلخرجوا بانلَّرصانيَّة؛ تدين الغرب أمم ألنَّ  نرصانيَّة؛ يعتربونها اليت ةالغربي
 أمثاهلا ىلع وتفضيلها الغرب، يف اثلقايف النَّشاط نوايح أبرز إىل وباتلايل واإلسالميَّة، العربيَّة اآلداب ىلع
قيني، نفوس يف بانلْقص وشعور رويح، ختاذل خلْق الَّ إ ذلك من اغيتهم وما واإلسالم، العرب تاريخ يف  الرشَّ

ريق هذا من وَحْلهم  .الغربية املادية للمدنيَّة باخلضوع الرّضا ىلع الطَّ
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 واتلبشري الطب
 كبرية وسيلة العالج يف وجدوا فقد اتلطبيب؛ جماالت املبرشون فيها عمل اليت الرحبة املجاالت ومن

 .املهمَّات بهذه للقيام واملمرضات األطبَّاء وهيئوا واملستوصفات، املستشفيات أقامواو للنرصانيَّة، لدّلاعية
 الغايات، هذه إىل ويسعون الرئيس، هدفهم املسلمني َيعلون اتلَّبشري أنواع من كغريه اتلَّطبيب يف وهم

ائلة، األموال ويبذلون ساتا باملال وتمّدهم والنَّرشات، الكثرية الكتب ويوزِّعون الطَّ  األهليَّة ملؤسَّ
ون ويقوم واحلكوميَّة،  واألرثوذكس فالاكثويلك خطرية؛ بأدوار املختلفة انلَّصارى طوائف من املبرشِّ

 .بغيتهم حيقِّقوا أن أمل ىلع يهرعون لكّهم والربوتستانت
 نشاءإ عن يرىض ال املبرّش  إنَّ ": العرب بالد يف الطبيب" كتاب يف هاريسون بول املبرش الطبيب يقول

ْدنا لقد بأرس ها،( عمان) منطقة املستشىف ذلك منافع بلغت ولو مستشىف  نلجعل العرب بالد يف حنن وُج 
 .نصارى ونساءها رجاهَلا
تنا إنَّ : اإلساليم العالم جملة يف موريسون. ا.س ويقول  نأيت أن املستشفيات يف اخلارجينّي املرىْض بني مهمَّ

 .احليَّة املسيحيَّة الكنيسة يف اعملني أعضاء ندخلهم وأن املسيح يسوع رّبنا معرفة املنقذة، املعرفة إىل بهم
بيب تنصح إيراهاريس وتقول  املسلمني آذان إىل تلصل الفرص تنتهز أن َيب: تبشريية بمهمَّة اَّلَّاهب الطَّ

 ىلع الفرص تلك أثمن فإنَّه واملستوصفات اتلَّطبيب يف وقتك تضيع أن إيَّاك باإلجنيل، هلم فتكرز وقلوبهم
 منه؛ تسمع فال اتلبشري ال فقط اتلطبيب واجبك إن: لك فيقول يفتنك أن يريد الشيطان ولعلَّ  اإلطالق،

 اكلرَّهبنة واتلَّمريض والغاية، الواسطة ويمثالن يفَّتقان ال صنوان املبرشين رأي يف واتلبشري فالطب إًذا
 فأمر عداه وما األساس هو انلرصانيَّة اتلَّعايلم تلقني ولكن املرىض، وخدمة اتلعبّد ىلع مقترصين ليسا

 .ثانوي
 معلِّمات راهبات لْسنَ  األخوات إنَّ : فيه وجاء املئوي كتابَهم م1931 اعم بريوت يف اليسوعيُّون أْصدر
ات، راهبات أيًضا ولكنهنَّ  فقط  اتلعليم عملهن جانب إىل يعملن فيه يوجدن ماكن لك يف إنهنَّ  مبرشِّ

 .49بشرييةت أعماالً 

                                       
 .العربية البالد يف واالستعمار التبشري: كتاب انظر -49
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 :اإلسالمية الوحدة حيارب تلبشريا
 هلم تكون ال حّت ؛بينهم والفرقة اتلفكك وإشاعة املسلمني إضعاف األساسية اتلبشري أهداف ومن

 صالح ذكرى برحت وما الصليبيني، البتالع سائغة لقمة يكونوا وحّتَّ  طريقه، يف تقف وقوة وحدة
دوا لو املسلمني أنَّ  يعلمون وهم وختيفهم، عمريناملست ترهب املسلمني ووْحدة األيويب ادلين  هلم لاكن اَتَّ
اب ىلع َيَّتئ ال ،وشأن بأس اهم من االقَّت   من تقَّتب أن الصهيونيَّة َتلم وال طامع، أو مستعمر َح 

 املبرشين من وبقاياهم وطالئعهم فاملستعمرون بالدهم، قلب يف دولة تقيم أن عن فضالً  حدودهم،
 .وتكاتفهم وتعاونهم املسلمني لكمة اجتماع جعهممضا تقّض  انلصارى

ا اكن اَّلي أَحد خليل إبراهيم األستاذ يقول ً ": واملبرشون املسترشقون" كتابه يف ،فأسلم نرصانيًّا مبرشِّ
 هو اتلَّبشري هدف يكون أن وَيب ،توهن وأن تفتَّت أن َيب اتلَّبشري نظر يف إًذا املسلمني فوحدة

 .واَتاهاتهم لمنياملس توجيه يف اتلفرقة
 :املسلمني بني انلعرات يثريون الصليبيون

ليبية دسائس ومن  العصبية، انلعرات إثارة: املسلمني تمزيق ىلع والعمل اإلسالم ضدَّ  هاماكيدو الصَّ
 اإلسالميَّة الوحدة عن اجلاهلية العصبيات بهذه املسلمني نظر ورصف والوطنية، القومية الروح وتغذية
اعت هذه وإظهار ية،ادلين واألخوة م، اتلحّرر بمظهر الْنَّ  نبش إىل اإلسالمية ادلول وتوجيه واتلقدُّ

 .اخلربة وأطالهلا اْلائدة ووثنياتها القديمة حضاراتها
ا وغفلوا األفاكر بهذه املسلمني أبناء بعض خدع وقد  اكن وإن واضحة آثارُها بدْت  أرضار من َترُّه عمَّ

عوات آثار يه وها اجلائر، الطريق هذا يف السري ىلع يرصّ  مازال اْلعض  اجلاهلية والعصبيات القومية ادلَّ
 .وتعاون وئام يف بعضها مع تعيش اكنت اليت األخرى القوميات دلى املعاكس الفعل رد يف جبالء تظهر

 اهل يكون أن تريد برأسها وأطلَّت أخر، قوميَّات َتركت والعراق اجلزائر ويف السودان وجنوب زجنبار يف
 اإلسالمية الرابطة ضعف للقومية ادلعوة نتائج من واكن قوميتهم، إىل يدعون العرب اكن كما قوميَّة
ة؛ هذه الصليبيُّون وشجع سحيقة هوة إَياد اْلعض وتعّمد  .أغراضهم ختدم ألنها اخلطَّ
 اتّفاق هذا من يظهر": "اإلساليم العالم حارض" كتاب ىلع تعليقاته يف أرسالن شكيب األستاذ يقول

 أثر رأينا قد فإننا اإلسالميَّة، اجلامعة عصا بتْشظية أمالً  اإلسالم؛ أمم بني القوميَّة روح بّث  ىلع األوربيني
ليبيني خطط يعرف أن أراد ومن ،"اإلسالم بالد من كثرية مواضع يف السياسة هذه  يف اإلسالم َتاه الصَّ

 :الكتب هذه فلرياجع احلارض العرص
 .اإلساليم المالع ىلع الغارة -
 .املصحف معركة -
 .العربية اْلالد يف واالستعمار اتلبشري -
 .اإلسالم ملاكفحة االستعمارية املخططات -
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 .اإلسالم حول شبهات -
 .واملبرشون املسترشقون -
 .واملسترشقون املبرشون -
 .واإلسالم املسيحية بني والتسامح اتلعصب -
 .القرآن راية َتت -
 .الماإلس عن يقال ما -
 .واإلنصاف اجلحود بني اإلسالم -
 .اإلسالم نظر يف القومية -

 .ماكيد من هل يراد وما مؤامرات من لإلسالم حُياك ما حقيقة تبنيِّ  مؤلَّفات من وغريها
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 وفروعها الصهيوني ة
 احلمالت لونحيم وشيوعيَّتهم وماسونيَّتهم بصهيونيَّتهم فايلهود املسلمني؛ ردَّة يف اإلسالم أعداء طمع لقد

عواء عون اإلسالم، دين يف انلاس ويشّككون اإلسالم ىلع الشَّ  أمر من تضعف حنلة أو فكرة لكَّ  ويشجِّ
لَّتَُهمْ  تَتَّب عَ  َحّتَّ  انلََّصارَى َوالَ  ايْلَُهودُ  َعنَْك  تَرىَْض  َولَنْ ﴿ :العظيم اهلل وصدق شأن ه، من تقلّل أو اإلسالم  ﴾م 

 القبلتني، وأوىل احلرمني ثالث ح ىم ويف املسلمني، بالد قلب يف َتّل  الصهيونية وهايه ،[120: اْلََقَرة]
ئة وسيلة لكَّ  وتتَّخذ وأفظعها، األعمال أشنع وتعمل حرماتها وتنتهك أبناءها وترّشد  يف املسلمني أبناء تلنْش 

 ب ما املسلمني بدلان بني رقةاتلَّف سموم وتبّث  هل، مناوئة اإلسالم عن بعيدة يهوديَّة تنشئةً  املحتلَّة األرض
عيه ويل تارخي هم يف سماتهم وتلك األضغان، وإثارة وأراجيف مفَّتيات من تدَّ  تكون أن واملؤلم الطَّ

هيونية ربيبة أنَّها مع وأنصار، حمافُل  واملسلمني العرب بالد يف للماسونيَّة  انضمَّ  وقد فروعها، وإحدى الصِّ
 .والواجب بادلين واستهانة خيانة أو أهدافها حبقيقة جهالً  المواإلس للعرب ينتمون من بعض إيلْها
ْهيونيون عرف وقد(: 15 - 14 ص" )اإلسالم عن يقال ما" كتابه يف العقاد يقول  هذا عرصنا يف الصِّ

ة مواطن  مراميها، وإخفاء تسخريها يف وبرعوا أدواتها، من كثري   ىلع فاستْولَوا ادّلاعية، تسخرها اليت القوَّ
 خدمتهم عن تتورَّع وال حسابهم، الصغرية قبل الكبرية الصحف فتحسب اإلعالن رش اكت يملكون فهم

ة الكبرية الصحف اكنت إذ ومآربهم؛ سيئاتهم وكتمان األقّل، ىلع عنهم السكوت أو  إىل أحوج خاصَّ
 عن الً فض الورق بتاكيلف تف أثمانها تكاد فال صفحات ها، لكرثة تبًعا تكايلفها لكرْثة اإلعالن

ْهيونيُّون ويملك اإلعالنات، موارد لْوال اتلَّحرير تكايلف  حسابهم، املؤلفون فيحسب النرش، دور الصِّ
 وإذاعتها كتُبهم لقبول تمهيًدا دعياتهم، نرش أو بمرضات هم املؤلف يتربَّع وقد الصحفيُّون، حيسب كما

ويج الح اجلوّ  وخلْق واتلقريظ، بالَّتَّ  عن أحيانًا وسائلهم تقرص وال حوهلا، للََّغطوا بها لالهتمام الصَّ
 ألنَّ  املتَّحدة؛ بالواليات بوتلايزر وجائزة بالسويد، نوبل جائزة قبيل من العامليَّة اجلوائز ألكرب ترْشيحها

 ايلهود عليهم يسيطر َمن أو ايلهود، من ختلو ال املتَّحدة الواليات يف اتلَّحكيم وجلان يهودي، نفسه نوبل
 .والَّتويج إلعالنا بوسائل
كة، الصور رشاكت يف وافرة أسهًما الصهيونيون ويملك م وينتسب املتحرِّ  املمثّلني من كبري عدد إيله 

 وراء وسائلهم فهناك واملايلة الفنيَّة الوسائل هذه جانب وإىل اْليضاء، واللوحة املرسح ونقاد واملمثاّلت
اسة بني الستار وأمام الستار حنيوامل وانلوَّاب السَّ  مواسم يف األصوات ىلع واملتنازعني الزاّعمة ملراكز رشَّ

 لوسائل استخدامهم من بأقلَّ  إيلْها وما املعارك هذه يف اجلَمال لوسائل است ْخدامهم وليس االنتخابات،
 .املال

 :االشرتاكية وشقيقتها الشيوعية
 حبا ملا وذلك األوفر؛ انلَّصيب منها اإلسالم ْلالد موجًها يكون وَحقها سخُفها يكن مْهما دعوة ولّك 
ة هذه به اهلل  أنَّ  واحلرب االقتصاد يف شأن ذات واسَّتاتيجيَّة هام موقع ومن وأدبيَّة، دينيَّة مزايا من األمَّ
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فون وايلهود انلصارى  َتبِّب خصائص من فيه وملا انت شار، من هل يرْونَ  ملا اإلسالم؛ دين ىلع القضاء يهد 
 مقاومته من يعلمونه ملا ادلين ىلع القضاء يريدون الشيوعيني وإنَّ  عليه، يقبلون هموَتعل إيلْه، انلَّاس
 .واالشَّتاكية والشيوعية يتَّفق ال اإلسالم وألنَّ  املدمِّرة، ومبادئهم اإلحلادية ألفاكرهم الصلبة

 معتقداتهو اإلسالم إزالة ىلع واحلرص احلماس، من االشَّتاكيني وإخوانهم الشيوعيني يف نلجد وإنَّا
 .واالستغراب ادلهشة يُثري ما علمائه من والسخرية به واهلزْء ترشيعاته وتعطيل وأحاكمه

 لوجود إنكار من ألباطيلهم يروجون ينفكون ال والشيوعيّون إطالقًا، الشيوعية مع يلتيق ال اإلسالم ،نعم
 وتعطيل الكريمة، واملثل يلةانلَّب باألخالق وهزء املوت، بعد واْلعث والرُّسل القرآن وتْكذيب اهلل،

 اجلهد من ويبذلون الزائفة، وأفاكرهم الزائغة اعتقاداتهم إىل املسلمني حُيولوا أن ويريدون الفرديَّة، املواهب
ء أغراضهم تلحقيق واتلفننُّ  واملال  ومن بألسنتنا يتلكمون ممَّن أتباعهم َحاس يقّل  وال الكثري، اليشَّ
 يصدرونها، اليت الكتب يف تلجد وإنَّك ويلنني، وإجنلز ماركس رلاك َحاس عن جدلتنا أبناء بعض

 الرَّغبة ناحية لّك  ويف اتلطبيقات، ويف العرض دور ويف واملعاهد، املدارس ويف يوزعونها، اليت والصُحف
 .اهلل بإذن اَّلَّريع بالفشل سيبُوؤون ولكنَّهم اإلسالم، حملَّ  االشَّتاكية َتلَّ  أن يف املستميتة

ط من جزء إالَّ  بينهم تعاون أو املسلمني بني تقارب لك ىلع الظاملة التهمَح وما  أن يريد ال شيويع خمطَّ
 املودَّة عرى تلوثيق املْخلصون داع ما إذا ويعولون يتصاحيون إنَّهم صلة لرابطت ه وال أثر، لإلسالم يبق

كوك ويثريون املسلمني، بني اْلني ذات وإصالح  عن وينفرون واتلخرُّصات، فَّتاءاتاال يف ويتفنَّنون الشُّ
تهم، جهدهم بكّل  ذلك ر وأن سائدة، واْللشفية اللينينيَّة تكون أن يريدون أنَّهم إالَّ  ذلك وما وقوَّ  تسيْط 

 أعماهلم عليه تدّل  ما وذلك املضطربون، األتباع هؤالء يتمىنَّ  هكذا املسلمني، بالد ىلع احلمراء الشيوعيَّة
 أمجع؛ العالم من ولكن فحسب، اإلسالم بالد من ال االندحار ادلاعيات ذهه مصري ولكن وخططهم،

 .اقتصاد أو معاملة أو خلق أو دين مع تتَّفق ال الشيوعية انلحلة ألنَّ 
 وجعلهم والفقراء، املظلومني أعصاب ختدير ىلع يعمل ادلين ورجل الشعوب، أفيون ادلين: يلنني يقول

 اهلل أنَّ  الصحيح إنَّما األكوان ينظم اَّلي هو اهلل أنَّ  صحيًحا ليس: يًضاأ ويقول واْلؤس، لذّلّل  يستكينون
 ضعيف، جاهل فهو الفكرة هذه عن يدافع شخص ولّك  عجزه، ليسَُّت  اإلنسان اختلقها خرافيَّة فكرة

دون حنن: ستالني ويقول منا، يعرقل ادلين أنَّ  نعتقد ملْح   نَّناأل علينا؛ ادّلين يسيطر أن حنّب  ال وحنن تقدُّ
 .ساكرى نعيش أن نكره
 .األلوهيَّة وجحد ادلين إنكار مبدأ ىلع املدارس يف الَّتبية تقوم أن َيب: كذلك ستالني ويقول
 معلوم هو كما الشيوعيَّة اكنت وإذا املسمومة، وأهدافهم املدّمرة مبادئهم عن الشيوعيَّة قادة يعلن وهكذا
 مناقضته تعلم ألنَّها األوفر؛ والسهم األكرب بانلَّصيب الماإلس ختتّص  فإنَّها وإيمان، دين لكَّ  تناقض

ديدة  بقول يذكرنا األعداء هؤالء مع اإلسالم وحال جمال، أي يف وبينها بينه لقاء ال وأنه للشيوعيَّة، الشَّ
 :الشاعر
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َوَُكََّما
َ
مْ  إ ىَل  َبَعثُوا=  قَب يلَة   ُعاَكَظ  َورََدْت  أ ه  يف  مُ  َعرِّ  َيتَوَسَّ

 :خراال وقول
ُل  الَقْوم   َولُكُّ 

َ
نَّ =  ُنَفيْل   َعنْ  تَْسأ

َ
َّ  َكأ  َدْينَا ل لُحبَْشان   يلَعَ

 :اتلايل اخلرب م1964( فرباير) شبان 5 بتاريخ السوفيتية الربافدا جريدة نرشت
 عدديَّة كرثة املسلمون يشك حيُث  آسيا، أواسط يف( اإلحلادية الَّتبية) موضوُعه رويس مؤتمر اآلن ينعقد

 األيدلوجية) و( السوفييت االَّتاد خارج اإلساليم اتلَّجديد) املؤتمر هذا أحباث بني ومن رة،غزي
 تقرَّر وقد لكها، لروسية بالنسبة املوضوع َّلات انعقد اعم مؤتمر بعد اخلاّص  املؤتمر هذا ويأيت( اإلسالميَّة

ا كبري روسيا يف املؤمنني عدد أنَّ  فيه لة ادّلاعية َحالت من اعًما عنيأرب مرور من الرَّغم ىلع جدًّ  املتواص 
ر وغريهم، ومسلمني ونصارى يهود من املتدينني ىلع للتَّأثري اجلهود مضاعفة إىل وداع ادلين، ضدَّ   وقرَّ

 مناهج يف اإلحلاد عن إلزاميَّة دروس وإدخال العلميَّة، باألدلَّة املدعوم لإلحلاد تربوي معهد إنشاء
 واملحارضات وانلَّوادي األقالم است ْخدام مضاعفة وجوب وأكَّد ادّلراسة دمعاه من وغري ها اجلامعات

 سببًا تكون ال أن َيب ولكنَّها كثرية، نكبات العرص هذا يف باملسلمني حلَّت لقد لدلين، املعادية
ريهم وقادتهم املسلمني لعلماء حافًزا تكون أن َيب بل الفتور، أو لليأس  وجه ىلع مسلم ولّك  ومفكِّ

 .اقتداره حسب اإلسالمية ادلعوة نرش يف بمسؤويلت ه االضط الع ىلع رضاأل
 اإلسالم حتارب اهلندوكية

 مثلهم، وثنيِّني املسلمني من َيعلوا أن إىل يطمحون املصطنعة انلَِّحل َذُوو يكون أن املؤسف ومن
 هذا يصبح أن يدونير - مسلم مليون 50 أو 40 اهلند يف للمسلمني الكبرية النسبة مع - فاهلندوكيون

غط هندوكيني، اهلائل العدد  يف الكتابات ونرْش  الوظائف، عن واإلبعاد والسيايس، االقتصادي فالضَّ
حف  يقطنها اليت اْلدلان بني حّتَّ  واتلعليم اهلند، يف املسلمني ضدَّ  وساق قدم ىلع قائمة واملؤلَّفات الصُّ

 للمسلمني حُياك ما ىلع كمثال ذلك من بعًضا أورد إينو الوثنية، اهلندوكية بالصبغة يصبغ مسلمة أغلبية
 :اْلالد هذه يف

 :ييل ما دليه يف تصدر اليت مستنج ذي صحيفة نرشت
 يف دروًسا ََتوي مناسبة كتبًا يضعوا أن الرَّسمية الكتب ونارشي املؤلِّفني، راجستان معارف مدير ناشد"

 يف اتلعليم أصبح ولقد املراحل، مجيع يف اْلقرة بأهمية قتتعلَّ  اليت املوضواعت من وغريها اهلنديَّة اللغة
، ديين طابع ذا احلارض الوقت يف احلكومة معاهد مجيع  ".اهلندوكيَّة فهو ادلين أما طاغ 

 يعتنقوا أن املسلمني ىلع َيب ملاذا" عنوان َتت م1952 إبريل 12 يف( فريارجون) جريدة ونرشت
 اهلند مسلمو اعتنق إذا إالَّ  الطائفية اخلالفات هذه تنتيه ال سوف": اهلندويك الاكتب يقول" اهلندوكية؟

ريقة وهذه اهلندوكية، ادليانة  وتراثهم، واعداتهم القديمة، حبضارت هم حيتفظوا أن فيها يمكنهم اليت الطَّ
ا يضعوا أن اهلندوكيَّة ادليانة اعتنقوا ما إذا املسلمون يستطيع وكذلك  واجههم،ت اليت اْلطالة ملشلكة حدًّ
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روا أن هو اآلن هلم سبيل فأحسن هذا وىلع اتلجارة، يف فهم ماكنًا َيدوا أن يستطيعون كما  يف يفكِّ
 ".اهلندوكية ادليانة يعتقنوا وأن هادئة، بطريقة املوضوع
 مقاالً  1952 يونية 23 يف الصادر عددها يف بدليه تصدر اليت األسبوعية رياست صحيفة ونرشت
مت اد إاعدة يف هو إنَّما املعضلة هلذه الوحيد احللَّ  إنَّ : بقوهلا وختمتْه سلمني،امل ىلع فيه تهجَّ  اْلاكستان اَتِّ

 املوضوع هذا يف اتلوّسع أراد ومن ،50باكستان إىل زعماؤهم ومعهم اهلند مسلم لّك  هجرة يف أو اهلند، مع
عْ   .اثلقات املؤلفني من وغريه" هلندا يف املسلمون" كتابه يف انلدوي احلسن أبو األستاذ كتبه ما فلرياج 

ا املحزن ومن يع بنشاط ويقوم اإلسالم باسم يتلكَّم أن حقًّ  نشأت أن منذ برحت ما فئات   إساليم أنَّه يدَّ
 والقاديانية فاإلسماعيلية وأمريكا؛ أوربَّا إىل األقوام هؤالء نشاط ويمتد اإلسالم، ضدَّ  تعمل مذاهبها

 وال وأمريكا، وأوربا وأفريقيا آسيا يف الضالَّة تعايلَمهما ينرشان بصلة ملإلسال يمتَّان ال فئتان وهما
امة، احلراكت هذه مثل تشجع املسيحيَّة وادلول اإلسالم، هو عليْه هم ما أنَّ  يزعمون يفتؤون  وتعني اهلدَّ
 .مفَّتياتهم ونرش أغراضهم تنفيذ يستطيعوا حّتَّ  املرموقة املراكز احتالل ىلع رجاهلا
 :كثريون أعداء

 احلاقدون فالصليبيون رشسني، أعداء ومن عديدة جهات من رضوًسا حربًا يواجه اإلسالم إنَّ 
بون، والصهيونيون امللحدون والشيوعيون  اإلسالم، حلرب طاقات هم بكّل  يعملون هؤالء لّك  املخرِّ

 شعارات هم ويلونون سمومهم، ويبثّون اهلدم، معاول حيملون اإلسالميَّة اْلالد قلب يف هؤالء وتالميذ
 ويكتبونه يلوكونَه ما وتأمَّل فكره، بثاقب نظر َمن ىلع أمرهم خَيىف ولن احلال، مقتىض حسب وأسايلبهم

 واخلطورة األهميَّة من واألمر بماكن، الوضوح من فهو األمثال رضْب إىل حَيتاج األمر أظنُّ  وال وهناك، هنا
ا وفوالوق اجلد ساعد عن التَّشمري يستديع حبيث  واحلكومات املسلمني العلماء من واحًدا صفًّ

احنة، واحلرْب العنيفة، اتليَّارات هذه وْجه يف اإلسالمية والشعوب  بما يقوم أن مسلم لك ىلع وواجب الطَّ
 .ودفاع وبذل جهاد من دينه عليه يفر ُضه

 :حازم عمل من بد   ال
 واجب فإنَّ  عليه، القضاء وَُتاول اإلسالم تُواجه اليت املخاطر هذه اءبوأن العوائق هلذه عرضنا وقد واآلن

ميع املسلمني  عقر يف وغْزوها أراكن ها، وزلزلة ملاكفحتها مجيًعا يهبّوا وأن األخطار هلذه ينتب هوا أن فئاتهم جب 
 .اإلعالم ووسائل اتلَّعليم مناهج وإصالح دارها،

 املسمومة، وادلِّاعيات األفاْكر هذه بمقاومة الكفيلة اخلطط ووْضع األمر، تدارُس املسلمني واجب وإنَّ 
خرى جهة ومن جهة، من هذا

ُ
اعة بْعث أ دين، ادلُّ  ىلع والتَّشجيع والنرشات، ادلينية الكتُب وتْوزيع واملرْش 

 وأن جانبًا، وايلأس السلبيَّة يَّتكوا وأن واملجالت، والصُحف اإلسالميَّة، الصبغة ذات املدارس قيام

                                       
 .اإلسالم نظر يف القومية: كتاب ظران -50
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 الفرصة؛ هذه الغتنام فرصة احلجّ  موسم وإنَّ  اْلاطل، يف أوئل ك نشاط من أكرث احلّق  يف نشيطني يكونوا
ِّ  ىلَعَ  َوَتَعاَونُوا﴿: تعاىل بقوهل عمالً  ثْم   ىلَعَ  َتَعاَونُوا َوالَ  َواتلَّْقوَى الرْبِّ َ  َواتَُّقوا َوالُْعْدَوان   اإل  َ  إ نَّ  اّللَّ يدُ  اّللَّ  َشد 

َقاب    .[2: الَمائدة] ﴾الْع 
 .احلديث((.. املسلم أخو املسلم: )) اهلل رسول   وقول
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 اإلسالم إىل العودة
 بما مسلم لّك  يقوم وأن رسوهل، وسنة اهلل كتاب إىل الرُّجوع هو واألخطار األدواء هلذه الوحيد والعالج
 ":ينالعرش القرن جاهلية" كتاب ه يف قطب حممَّد األستاذ يقول وكما الغاية، هذه تلْحقيق يستطيع

 حياتهم وتمزق ،واضطرابهم وقلقهم وحريتهم ،وشقائهم وضالهلم جاهليتهم من للناس خملص ال"
 باإلسالم إالَّ  لكّه تارخيهم يف اجلاهلية من خملّص للناس يكن ولم باإلسالم، إالَّ  - ومشاعرهم وأفاكرهم

امل الواسع بمعناه  .الشَّ
 اإلسالم اكتمل وقد - عليهم اهلل صلوات - وحممد وعيىس وموىس وإبراهيم نوح به جاء اَّلي اإلسالم

ْكَملُْت  ايْلَْومَ ﴿ ؛األخري اهلل دين يف
َ
تَْمْمُت  د ينَُكمْ  لَُكمْ  أ

َ
يُت  ن ْعَميت   َعلَيُْكمْ  وَأ  ﴾د يناً  اإل ْسالَمَ  لَُكمُ  َورَض 

 وهلذه األرْض، اتجاهليَّ  لك الوحيد العالج هو املكتملة األخرية صورته يف اإلسالم وهذا ،[3: الَمائدة]
 .اتلخصيص وجه ىلع احلديثة اجلاهلية

حيح الوضع يعطي اَّلي هو اإلسالم إنَّ   السياسة يف والسلوك، اتلصور يف اجلاهلية به احنرفت ما لك الصَّ
 ".اإلنسان حياة يف يشء ولك اجلنس وعالقات والفن األخالق يف واالقتصاد، واالجتماع

عوة وهذه  من كثرية أصوات ترددها ادلامسة الّظلمات دياجري وسط مؤمنة فوسن من تنبثق اليت ادلَّ
 العالم خرس ماذا" كتابه يف انلدوي احلسن أبو األستاذ يقول إيلْه، وتدعو احلق تنشد مؤمنة نفوس

 بها، واإليمان  مؤّسسه إيلْه وَكها اليت برساتله إالَّ  اإلساليم العالم ينهض ال": "املسلمني باحنطاط
 وال أفضل، وال منها أْعدل رسالة العالم يعرف لم مرش قة واضحة قوية رسالة ويه سبيلها، يف تةواالستما

هم يف املسلمون َحلها اليت الرّسالة نفس ويه منها، للبرشيَّة أيْمن  رُسلهم أحد خلصها واليت األوىل، فتوح 
 وْحده، اهلل عبادة إىل العباد ادةعب من يشاء َمن نلخرج ابتَعثَنا اهلل: بقوهل إيران ملك يزدجرد جملس يف

يق ومن  وزيادة لكمة تغيري إىل َتتاج ال رسالة اإلسالم، عْدل إىل األديان َجْور ومن سعتها، إىل ادلنيا ض 
مان كأنَّ  املسيح السادس القْرن ىلع انطباقها العرشين القْرن ىلع االنطباق تمام منطبقة فيه حرف،  الزَّ

 يزاُل  فال... واجلاهلية الوثنية براثن من العالم إلنقاذ جزيرتهم من املسلمون خرج يوم كهيئة   استدار قد
 اهلل عبادة تزال وال ومنصوبة، ومقبورة ومنجورة منحوتة أوثان من هلم أصنام ىلع اعكفني ايلوم انلاس
 األحبار اليز وال يعبد، اهلوى لإُ  يزال وال وساق، قدم ىلع قائمة الفتنة تزال وال غريبة، مغلوبة وحده

ة وأصحاب والسالطني وامللوك والرهبان  اهلل، دون من أربابًا السياسية واألحزاب والزعماء والرثوة القوَّ
 ".اجلبني هلا وينصب القرابني، هلا تقرب

عوة يه اإلساليم العالم فرسالة: "يقول أن إىل  اخلروج وجائزته اآلخر، بايلوم واإليمان ورسوهل، اهلل إىل ادلَّ
 ومن سعتها، إىل ادلنيا ضيق من واخلروج وحده، اهلل عبادة إىل انلاس عبادة ومن انلور، إىل ظلماتال من

 لكِّ  من أكرث العرص هذا يف فهمها وسهل الرسالة، هذه فضل ظهر وقد اإلسالم، عدل إىل األديان جور
 من العالم انتقال ورط فهذا منها، انلاس تذمر واشتد للناس سوأتها وبدت اجلاهليَّة افتضحت فقد عرص،
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 وَحاسة إخالص بكل الرسالة هذه واحتضن اإلساليم، العالم نهض لو اإلسالم قيادة إىل اجلاهلية قيادة
 ".واالحنالل االنهيار من العالم تنفذ أن تستطيع اليت الوحيدة اكلرسالة بها ودان وعزيمة،

 يف اإليمان غرس اإلسالمية ولدلول ادلينيَّة، هومجعيات اإلساليم العالم لقادة األهمّ  فاملهمّ : "يقول أن إىل
 منهاج ىلع باآلخرة واإليمان ورسوهل، اهلل إىل ادلعوة ونرْش  ادلينيَّة، العاطفة وإشعال املسلمني، قلوب

عوة خر ال األوىل اإلسالمية ادلَّ  وطرق واحلديثة، القديمة الوسائل مَجيع َّللك وتستخدم وسًعا، ذلك يف تدَّ
 واملقاالت، الكتب ونرْش  وادلروس، اخلطب وتنظيم واملدن، القرى يف ادلاعة كتجوُّل عليم،واتلَّ  النَّرش

حابة وأخبار السرية كتب ومدارسة  اإلسالم أبطال وأخبار اإلسالمية، والفتوح املغازي وكتب الصَّ
اديو وتستخدم الشهداء، وفضائل اجلهاد أبواب ومذاكرة وشهدائه،  ومجيع األدب وكتب والصحافة الرَّ

تان  حممد وسرية والقرآن العرصية، والوسائل القوى  العالم يف تشعال أن تستطيعان عظيمتان قوَّ
 أمة من وَتعال اجلاهلية، العرص ىلع عظيمة ثورة وقت لك يف وَتدثا واإليمان، احلماسة اإلساليم

 ".اجلائرة انلظم ىلع خًطاوس اجلاهلية ىلع وحنًقا وغرية َحاسة ملتهبة فتية أمة ناعسة منخذلة مستسلمة
عوة يقومون رجال وجد لو إنَّه  والسلطة القيادة من وهلم املسلمني، بني واتلعاون اإلسالم إىل بادلَّ

ت آماهلم إنفاذ به يستطيعون ما واإلماكنيات  سالم واضح، مرشق واإلسالم كيف ايلوم، العالم حال تلغريَّ
 ال واقع ويه بها، واعَّتفوا املبرشين أذهلت بسهولة وغريهم ونالوثنيّ  ويتقبَّله واخلرافات، اتلعقيدات من

 .إنكاره يمكن
 يف باملسيحيَّة باتلبشري تشتغل ممرضة عن" العالم والفكر اإلسالم" كتابه يف عزام عبدالعزيز ادلكتور ذكر

، بدون اإلسالم انت شار هو هناك شاهدته ما أغرب من إنَّ : قوهلا الصني  الصيين فريسا أن ويكف مبرشِّ
 إىل ثمَّ  جاره، إىل إسالم ه عدوى منه تنتقل حّتَّ  طويالً  يلبث وال أسلم، وقد فيعود اهلند، يف للتّجارة
 .دونها وما لكّها القرية
 أنَّه مع 51ايلابس احلطب يف انلَّار انتشار يشبه رسعته يف اَّلي االنتشار هذا يفرس سببًا أدري وال: قالت
 إال يتنرصَّ  وما الوسائل، بشّتَّ  اجلمهور وخبدمة داعية بأحسن قائمون وحنن إيله، يدعو َمن هناك ليس

 .القليل
 وأنَّهم أحد، يدعوهم أن دون أسلموا األملان من جبماعة أملانيا يف اتلق أنَّه هذا كتابه يف أيًضا ذكر كما

تنا هو القرآن إنَّ : "وقالوا القرآن، يتدارسون ي وهو وبرهاننا، حجَّ  صاحلة تعايلم من فيه بما اهلل هدانا اَّلَّ
عيف فيه يستوي صالح جمتمع وإقامة اكفَّة، انلَّاس بني العدل إلقامة  وال والغين، والفقري والقوي الضَّ
 ".باتلقوى إال بعض ىلع بعضهم يفضل

                                       
 خاطئ؛ تعبري هو اليابس، احلطب يف النار اشتعال يشبه وأنه عدوى، بأنه اإلسالم انتشار عن املمرضة هذه تعبري -51

 .املؤلف. اهـ. الدكتور ذكره كما ذلك أوردنا ولكنَّا تدمريًا، أو مرًضا وليس وهداية ونور حياة فاإلسالم
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 من اْلينات اآليات عليه فيتْلو املرشكني من املعاند اللَّجوج يأتيه  الرَّسول اكن فقد بداًع  هذا وليس
ن يف تعاىل قال وقد فوره، من يسلم وقد شبهته، وتدحض والرَّهبة، الوجل فيدخله القرآن،

ْ
: القرآن شأ

َرُكمْ ﴿ نْذ 
ُ
ون ذكر وقد ،[19: األنَعام] ﴾بَلَغَ  َوَمنْ  ب ه   أل مْ ﴿ اآليات هذه تفسري يف املفرسِّ

َ
 َغرْي   م نْ  ُخل ُقوا أ

ء   مْ  يَشْ
َ
ور] ﴾اخْلَال ُقونَ  ُهمُ  أ مْ  ىلَعَ  لََطَمْسنَا نََشاءُ  َولَوْ ﴿: وقوهل ،[35: الطُّ ْعيُن ه 

َ
اَط  فَاْستَبَُقوا أ َ ىنَّ  الرصِّ

َ
 فَأ

ُونَ  يل  *  حم﴿: وقوهل ،[66: يس] ﴾ُيبرْص  يم   الرََّْحَن   مِّنَ  تَْن  لَْت  ك تَاب  *  الرَّح   لَِّقْوم   َعَرب ياًّ  قُْرآناً  آيَاتُهُ  فُصِّ
رُْض  يَا َوق يَل ﴿: هلوقو ،[3 - 1: فصلت] ﴾َيْعلَُمونَ 

َ
قْل يع   َسَماءُ  َويَا َماَءك   ابْليَع   أ

َ
يَض  أ َ  الَماءُ  َوغ  ْمرُ  َوقيُض 

َ
 األ

ال م نيَ  لِّلَْقْوم   ُبْعداً  َوق يَل  اجلُود يِّ  ىلَعَ  َواْستَوَْت   .ذكره عن املجال يضيق ما وغريها ،[44: هود] ﴾الظَّ
 تلقاء من ينترش االنتشار، رسيع دين اإلسالم إنَّ : هل ةحمارض يف جنيف جامعة مدير موتنيه، إدوار يقول
مة؛ مراكز هل تقّدمه تشجيع أي دون نفسه  اإليمان شديد املسلم بطبيعت ه، مبرّش  مسلم لكَّ  ألنَّ  وذلك منظَّ
ة بب وهلذا سواه؛ دلين   ليسْت  مزية وهذه وعقله، قلبه ىلع تستويل   إيمانه وشدَّ  امللته ب املسلم ترى السَّ

، وأىنَّ  ذهب أينما بدين ه يبرش انًاإيم ديد اإليمان عدوى وينقل حلَّ  .الوثنيني من به يتَّصل َمن لّك  الشَّ
دَ  لو فإنَّه هذا؛ وىلع عوة، أسايلب حُيسنون العرص، هذا يف لإلسالم خملصون داعة وُج   حبكمة، ويْدعون ادلَّ

 وقد والقبول، االستجابة َيدوا أن حرىأ لاكن والرباهني باحلجج ويدلّون أحسن، يه باليت وَيادلون
 .اإلسالم نرش يف قويًّا اعمالً  وتصبح واكئديها، مدبِّريها ُرؤوس ىلع باإلسالم املحدقة األخطار تلك تنَقل ب

من أنَّ  رأيي يف: "- فأسلم إجنلزييًّا مسيحيًّا واكن - باكثول حممد يقول  األْزمان أنسب فيه حنن اَّلي الزَّ
عوةا لنرْش  وأصلحها انّون يظنّه وما األرض، يف اإلسالمية دلَّ  أدىْع بالعكس هو القوة نقص من مثبًطا الظَّ

رنا لكَّما العجب هلا نقيض لعربة احلديبية هدنة يف نلا إنَّ  فيه، للنَّجاح مالءمة وأكرث اإلسالم، نرش إىل  فكَّ
حابة فيها،  منها هلم واكنت األىس، وقعم اهلدنة تلك رشوط منهم وقعت - عليهم اهلل رضوان - فالصَّ

 مقدمتهم يف منهم، قليل عدد غريُ   العظىم اهلداية صاحب بعدَ  تأثريها من يسلم لم عنيفة صدمة
 .عليه اهلل رضوان - الصديق
ين عدد إنَّ  حّتَّ  لإلسالم، األكرب الفتْح اكنت اهلدنة هذه ولكن  بعد واحدة سنة يف اإلسالم يف دخلوا اَّلَّ

ين عَدد من أكرث ناك احلديبية صلح ة فيه دخلوا اَّلَّ  نسمعه علويًّا صوتًا إنَّ ! ذلك قبل سنة عرشة تسع مدَّ
ا بالرَّغم اإلماكن يف بأنَّه ينادينا احلديبية من اآلن نا ممَّ ْ ة من اتلجرُّد من إيلْه رص   ونعود شعثنا، نلمَّ  أن القوَّ

عوب أمجع، البرَش  إىل اهلداية هذه نبلغ وأن دين نا، هداية نرش إىل  يف منها إيلْنا إصغاء أشدّ  ايلوم فالشُّ
 .السابقة العصور
 ":الصحف معركة" كتابه يف الغزايل حممَّد األستاذ ويقول

 واألوعية ادليين، العلم قيمة من يهّون أن اإلسالمية األقطار من است ْماكنه بعد االستعمار جهد وقد"
دارة َيعل وأن هل، احلاملة  يف الالكم تاراكً  انلاس، من أخرى وصنوف املعرفة، نم أخرى أللوان الصَّ
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 اْلقاء، طلب ىلع ويقاتلونها رضوراتها، ىلع تقاتلهم احلياة، مؤّخرة يف ألقْوام بتوجيهاته واالشتغال اإلسالم
 .وحسب

 ألوىلا سريته اتلَّاريخ اعد إذا إالَّ  نفعه يعمّ  أو عرضه يصحّ  أو أمورُه تستقيم أو اإلسالم يصلح أن ويستحيل
 جمتمعاتهم يف وتبوَّؤوا وجمادة، نفاسةً  األوائل أسالفُهم منها صنع اليت املعادن من مصنوعني رجاهل وأصبح
 ".والقيادة اتلوجيه أماكن كفاءتهم بمحض

 اإلعالم وسائل عن وإبعادهم واتلَّوجيه، القيادة مراكز عن املبرّشين تالميذ إقصاء الرضوري فمن
ور يقوموا ليك إساليم بدل لّك  يف اإلسالميَّة االَتاهات ذوي وتَمكني واتلدريس،  عليهم َيب اَّلي بادلَّ

مر بيَد   الوسائل هذه ُتَّْتَك أن ال به، القيام ة تفتك املخربة، الزُّ  يقبع بينما الكوارث، إىل وَتّرها باألمَّ
 كما احلياة، هامش ىلع ونيَعيش واإلهمال، النِّسيان زوايا يف نرْشه ىلع واحلريصون اإلسالم ىلع الغيورون

 .اْلدلان من كثري يف حصل
ة أرادوا ما وإذا ونكبات، بنكسات ذلك جراء من املسلمون أصيب وقد  والقيام الصحيح، وانلهوض العزَّ
 اتلاريخ بأحداث واالتّعاظ اجلسيمة، األخطاء هذه تدارك من بدَّ  فال وضمريهم، دينهم عليهم يمليه بما

َ  لَّ َيتَوَ  َوَمنْ ﴿ ووقائعه ينَ  َورَُسوهَلُ  اّللَّ زَْب  فَإ نَّ  آَمنُوا َواَّلَّ  ُونَ  ُهمُ  اّللَّ   ح   [.56: الَمائدة] ﴾* الَْغاْل 
 :وتفاؤل أمل

ا  وجد ما إذا وقبول، استجابة من مجعاء البرشية دين ادلين هذا يلقاه ما للعيان ويظهر األمل يقوي وممَّ
اعية يد ىلع قَتقَّ  ما وجلوه، توضيحه حيسنون اَّلين ادّلاعة  - اهلل رَحة عليه - وبللو أَحد اإلساليم ادلَّ
 يديه ىلع انلَّاس فأصبح خيايلًّا، يكون يكاد أمًرا نيجرييا شمايل يف ادلين ىلع انلَّاس إقبال اكن فلقد

 واملبرّشون عروشها، ىلع خاوية أضحت ألنَّها ؛أبوابها تقفل والكنائس أفواًجا، اهلل دين يف يدخلون
 وهم أمل   هلم يعد لم ألنَّه ؛أخرى بدلان إىل يذهبون أو بالدهم، إىل ويعودون أمتعتهم، حيزمون ارىانلص
 بعثة اكنت وقد بديالً، عنه ترىض وال اإلسالم، إىل تتلهَّف اهلائلة اجلموع وتلك اجلارف، اتليَّار هذا يرون

ابطة جهود وكذا جليلة، فائدة ذات اإلسالميَّة اجلامعة  أثْمرت قد إماكنياتها قلَّة ىلع فيه الميَّة،اإلس الرَّ
 املدارس ونرْش  القرآن، تْدريس يف جَناح من اإلبراهيم البشري صادفه ما ذلك وقبل طيّبة، ثماًرا

 .اجلزائر يف املستعمرين الفرنسيِّني مقاومة من الرَّْغم ىلع اإلسالميَّة
ة اهلل وفَّق د والرّشد، الفالح إىل اإلسالميَّة األمَّ  .قدير يشء لك ىلع إنَّه خطاها وسدَّ

الم  .وبراكته اهلل ورَْحة عليْكم والسَّ
 فياض عبدالعزيز بن زيد
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