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ِطلق عليه »اإعادة اإ�صدار خمتارات من الرتاث   اإن فكرة هذا امل�صروع الذي اأُ
/ التا�صع ع�صر  الإ�صالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�صر والرابع ع�صر الهجريَّنينْ
ِرين امليالديَّني«،  قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�صكندرية ب�صاأن  والع�ص
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �صرورة 
بني  التوا�صل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�صاهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�صاري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �صكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�س اخل�صبة بعطاء ال�صابقني، واإن التجديد الفعال 
ل يتم اإل مع التاأ�صيل. و�صمان هذا التوا�صل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�صطلعت بها، منذ ن�صاأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �صائد  انطباع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�صي  وال�صبب 
�صحيح؛ وهو اأن الإ�صهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�صلمون قد 
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية، ومل تتجاوزها. ولكن احلقائق املوثقة ت�صري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عطاء املفكرين امل�صلمني يف الفكر النه�صوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�صرة التي ت�صمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�صروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�صالمي  ت�صم خمتارات من 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�صعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�صع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�صر 
الإلكرتوين اأي�ًصا على �صبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�صتهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�صباب ولالأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة. 

وي�صبق كلَّ كتاب تقدمٌي اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�صبطة، 
بال�صياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
مبا  اأخرى؛  الجتهادات من جهة  تلك  فيه  الذي ظهرت  الجتماعي  التاريخي/ 
املوؤلف  اآراء  اأ�صا�ًصا على  التاأكيد  نه�صوية كربى، مع  فيه من حتديات وق�صايا  كان 
واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، 
فاإن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�صاتذة 
املتخ�ص�صني، وذلك بعد مناق�صات م�صتفي�صة، وحوارات علمية ر�صينة، ا�صتغرقت 
جل�صات متتالية لكل تقدمي، �صارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثني 
الذين �صاركوا يف هذا امل�صروع الكبري. كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على 

تدقيق ن�صو�س الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.

اإ�صماعيل �صراج الدين
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًصا - يف اإطار هذا امل�صروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�صية؛ م�صتهدفة اأبناء امل�صلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�ص�صات �صناعة  �صتتيحها ملراكز 
العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�صاعد ذلك على تنقية �صورة الإ�صالم من الت�صويهات 
التي يل�صقها البع�س به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�صلمون يف جملتهم، خا�صة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيتَّ

اإن ق�صًما كبرًيا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�صالمي خالل 
القرنني الثالث ع�صر والرابع ع�صر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�صواء، ومن ثم ل 
يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�صكالت التي تواجهها جمتمعاتنا. ورمبا كان غياب 
هذا الق�صم من الرتاث النه�صوي الإ�صالمي �صبًبا من اأ�صباب تكرار الأ�صئلة نف�صها 
التي �صبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �صياق واقعهم الذي عا�صروه. ورمبا كان 
هذا الغياب اأي�ًصا �صبًبا من اأ�صباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�س 
وخارجها.  والإ�صالمية  العربية  داخل جمتمعاتنا  اجلديدة  الأجيال  اأبناوؤنا من  لها 
ويكفي اأن ن�صري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، والأفغاين، والكواكبي، وحممد 
ل الفا�صي،  اإقبال، وخري الدين التون�صي، و�صعيد النور�صي، ومالك بن نبي، وعالَّ
والطاهر ابن عا�صور، وم�صطفى املراغي، وحممود �صـلتوت، وعلي �صريعتي، وعلي 
عزت بيجوفت�س، واأحمد جودت با�صا - وغريهم - ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال 
اأغلبية البلدان العربية والإ�صالمية، ف�صاًل عن ال�صباب  اجلديدة من ال�صباب يف 
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على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�س يف جمتمعات  الذي  امل�صلم 
ن�صرها  اإعادة  فقط  ولي�س  الأعمال،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�صاعًفا  عبًئا  املكتبة 

ا(. ا واإلكرتونيًّ بالعربية وتي�صري احل�صول عليها )ورقيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحياء،  بني  للجمع  ي�صعى  امل�صروع  هذا  اإن 
والتوا�صل مع الآخر. ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�صارة اإىل رف�س اجلديد الوافد 
علينا، بل علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�صبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�صرتك،  الإن�صاين  الرتاث  اإ�صهاًما يف  اجلديد،  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�صيلة  معرفية  م�صادر  اإتاحة  يف  ن�صهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�صتنه�س هذه الإ�صهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�صها الأمة؛ م�صتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �صار عليه اأولئك الرواد الذين عا�صوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعلوا مع ق�صايا اأمتهم، وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من اأجل نه�صتها وتقدمها. 

مكتبة  يف  م�صئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  اأوجب  من  اأن  وجدنا  لقد 
ويف  م�صر،  ال�صباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�صهم  اأن  الإ�صكندرية، 
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إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�صكندرية

وامل�صرف العام على امل�صروع 

غريها من البلدان العربية والإ�صالمية، وغريهم من ال�صباب امل�صلم يف البالد غري 
الإ�صالمية  بالعطاء احل�صاري للعلماء امل�صلمني يف الع�صر احلديث، خالل القرنني 
خ النطباع ال�صائد اخلاطئ، الذي  امل�صار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�صَّ
�صبق اأن اأ�صرنا اإليه؛ فلي�س �صحيًحا اأن جهود العطاء احل�صاري والإبداع الفكري 
للم�صلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�صت عليها عدة قرون، وال�صحيح هو 
اأنهم اأ�صافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�صانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�صعي لتح�صني نوعية احلياة لبني الب�صر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�صاد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.
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الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.



عصمت نصار

تقـدمي

الع�صرين  القرن  من  الأول  العقد  منذ  امل�صريون  املجددون  انفك  ما 
الذي  التقدم  اأن  لإثبات  وذلك  واملعا�صرة،  الأ�صالة  بني  التاأليف  يجتهدون يف 
ثقافات  التي جتلت يف  الإن�صانية  احل�صارة  اأطوار  من  طوًرا  اإل  لي�س  اإليه  يدعون 
النه�صة  امل�صلمني، ثم ع�صري  اإىل  اليونان، ومنها  اإىل  انتقلت  القدمي، ثم  ال�صرق 

والتنوير يف اأوروبا، موؤكدين اأن العلم ل وطن له، ولي�س حكًرا على اأحد.

وقد اأخذت اجلامعة امل�صرية)1(- منذ ن�صاأتها عام )1325هـ/ 1907م(- 

يف  والغربية  الإ�صالمية  العربية  الثقافتني  بني  جمعوا  الذين  امل�صريني  التنويريني  من  ورفاقه-  مبارك  علي  )1(   اأدرك 
براجمهم الإ�صالحية- اأن املدار�س التقليدية واملعاهد الأزهرية غري قادرة على ن�صر املعارف احلديثة وتربية الراأي 
العام واإعداد �صبيبته حلمل راية النه�صة وتفعيل اآليات التقدم فاأن�صُئوا املنتديات الثقافية التي كانت تعقد يف دور 
ال�صحف مثل الهالل واملقتطف واجلريدة واملوؤيد واللواء واجلمعيات العلمية ومدر�صة دار العلوم ذلك ف�صاًل عن 
جمال�س ال�صالونات يف بيوت املجددين من قادة الراأي، كما فطن حممد عبده اإىل �صرورة اإن�صاء كلية جامعة حرة 
اأهلية على غرار جامعات اأوروبا وجامعة عليكرة يف الهند )1875م- 1292هـ( وكليات الإر�صاليات يف بالد ال�صام 
واملدر�صة الكلية الأمريكية ال�صورية )1866م-1283هـ( وقد اآمن بهذه الدعوة وروج لها جل تالميذه ومريدوه 
اأمني وغريهم، وجاء يف  اأخنوخ فانو�س وجورجي زيدان وم�صطفى كامل واأحمد لطفي ال�صيد وقا�صم  اأمثال  من 
نداء اللجنة التح�صريية لإن�صاء هذه اجلامعة بنظام الكتتاب الأهلي »اإن اجلامعة مدر�صة علوم واآداب تفتح اأبوابها 
لكل طالب علم مهما كان جن�صه اأو دينه. اإنه لي�س لها �صبغة �صيا�صية، ول عالقة لها برجال ال�صيا�صة ول 
امل�صتغلني بها، فال يدخل يف اإدارتها، ول يف درو�صها، ما مي�س بها على اأي وجه كان. اإن ا�صتمال اجلامعة على= 
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من  املتعلمني  �صبيبة  يف  املتمثل  القائد  العام  أي  الر تثقيف  مهمة  عاتقها  اعلى 
احلرف  اأرباب  املعلمني وغريهم من  ومعاهد  العلوم  ودار  الأزهر  اجلامع  خريجي 
على  يعول  الذي  الإ�صالح  راية  حلمل  وتاأهيلهم  والفالحني،  واجلنود  والتجار 
فيها،  ما  بكل  امل�صرية  الثقافية  البنية  لتقومي  التدريجي  والتحول  والنتقاء  النقد 
بداية من العادات والتقاليد واللغة واملعتقدات، ومروًرا باملناهج الدرا�صية والربامج 
التعليمية، وانتهاء بالنظم القت�صادية وال�صيا�صية، وتتجلى ر�صالة اجلامعة التثقيفية 

والتنويرية يف ثالث مهام:

املنت�صبني  الطالب  واإطالع  احلديثة  املعارف  بن�صر  روادها  ا�صطالع  اأولها: 

=درجات التعليم الثالث وهي العايل والتجهيزي والبتدائي متعذر الآن، ولبد من التدرج يف تنفيذ امل�صروع، والبدء 
فيه مبا ميكن عمله، وتقدمي ما احلاجة اإليه اأ�صد من غريه. يلزم اأن يكون للجامعة تالمذة خ�صو�صيون، وهم الذين يقيدون 
اأ�صماءهم ويح�صلون على �صهاداتها، وتكون لهذه ال�صهادات قيمة اأدبية، مع الأمل اأن احلكومة متنحها املزايا التي تراها 
جديرة بها يف امل�صتقبل. كما ي�صمح ملن يريد ح�صور درو�س اجلامعة من غري تالمذتها اخل�صو�صيني اأن يح�صر«. ويف 
22 دي�صمرب )1325هـ/ 1907م(- قبل الأمري اأحمد فوؤاد تويل من�صب رئا�صة اللجنة التح�صريية ويف 24 مار�س 
)1226هـ / 1908م(- اجتمعت اللجنة ب�صراي الأمري فوؤاد وقررت اإيفاد بعثة اإىل اأوروبا ليكون اأع�صاوؤها النواة 
الأوىل لأع�صاء هيئة تدري�س اجلامعة، واكتفت بفتح حما�صرات عامة م�صائية )تاريخ احل�صارة القدمية يف ال�صرق، 
تاريخ احل�صارة الإ�صالمية، تاريخ الآداب الفرن�صية والإجنليزية( واأ�صبح لها جمل�س اإدارة ر�صمي يف 24 مايو من 
نف�س العام، وكان اأحمد زكي با�صا اأول �صكرتري لها، وقد انق�صم طالبها اإىل ق�صمني )نظاميون من حملة البكالوريا 
وطالب املدار�س العليا والأزهر والق�صاء ال�صرعي ودار العلوم ومتنح لهم �صهادة جامعية، وطالب منت�صبون من عامة 
ال�صعب ي�صتمعون اإىل املحا�صرات وتعطى للفائقني منهم �صهادة تفيد ا�صتماعهم للدرو�س العالية( ويف 21 دي�صمرب 
ا وبلغ عدد طالبها يف عامها الأول قرابة األف طالب من املنتظمني واملنت�صبني،  من نف�س العام افتتحت اجلامعة ر�صميًّ
وكانوا ميثلون الطبقة الو�صطى ذكوًرا واإناًثا، وقد �صاركت املراأة يف عملية التدري�س، ويبدو ذلك يف الدرو�س الن�صائية 
التي كانت تلقيها كل من الآن�صة كوفرور املدر�صة مبدر�صة را�صني بباري�س يف الرتبية والأخالق بالفرن�صية، ونبوية 
مو�صى يف تاريخ م�صر القدمي واحلديث باللغة العربية، ورحمة �صروف يف التدبري املنزيل. وقد �صارك اأحمد زكي يف 
اإلقاء درو�س اجلامعة الأوىل عن احل�صارة الإ�صالمية وذلك قبل اإن�صاء الق�صم الأدبي الذي كان نواة لكلية الآداب.
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والتاريخية  الأدبية  واملعارف  املناهج  من  وامل�صتحدث  الطريف  على  ملحا�صراتها 
والفل�صفية اإميانًا منهم باأن العزلة املعرفية واحل�صارية والتقوقع ل ميكن الأمم -املتطلعة 
للنهو�س- من الو�صول اإىل غايتها فاأوىل خطوات التمدن التعرف على الثقافات 

الأخرى لنتخاب منها ما يفيد واجتناب ما اأثبتت التجربة �صرره وف�صاده.

املوروثة  املفاهيم  وحتديد  وتو�صيح  �صبط  يف  ومعلميها  قادتها  اجتهاد  وثانيها: 
والوافدة على حد �صواء لإزالة ما نطلق عليه اأوهام الفهم، ودرء التعار�س امل�صطنع 
الذات  وم�صخ�صات  والعلم  والدين  والتجديد  والتقليد  واحلديث  القدمي  بني 
على  املوؤ�ص�س  بالعلم  والتزود  التلقني  على  القائم  والتعلم  الأغيار  عن  والأخذ 
ال�صائدة  الق�صايا  مناق�صة  عن  ف�صاًل  ذلك  والتوجيه،  والفهم  والتحاور  النق�س 
بوجه عام، مثل  والعاملي  والعربي والإ�صالمي  بوجه خا�س  امل�صري  املجتمع  يف 
ق�صايا: حرية الفكر، وحرية املراأة، والدميقراطية، وال�صرتاكية، والثورة، والقومية، 
الربامج  وحتديث  الرثوات،  وتنمية  التعليم،  واإ�صالح  الرتاث،  واإحياء  واملواطنة، 

الرتبوية، ونقد العادات والتقاليد، والأمثال ال�صعبية.

وثالثها: اإعداد جيل من �صبيبة املثقفني حلمل راية النه�صة وتو�صيع دائرة الطبقة 
الثوابت  عن  والذود  الأمام  اإىل  التقدم  عجلة  بدفع  املنوطة  امل�صتنرية  الو�صطى 
امل�صت�صرقني، وذلك عن طريق  الهوية �صد هجمات غالة  العقدية وم�صخ�صات 
الإ�صالم  عن  يكتب  ما  وترجمة  ا،  علميًّ حتقيًقا  وحتقيقه  الرتاث  نفائ�س  اإحياء 
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وح�صارته وفل�صفته وعلومه، والرد على ما فيه من موا�صع اللب�س اأو جتني اأو اتهام 
بغري دليل. 

ويعد هذا الكتاب- الذي �صوف نتناوله ب�صيء من التف�صيل يف ال�صفحات 
التالية- خري ممثل للمنحى التنويري الذي انتهجته ر�صالة اجلامعة اآنذاك، كما اأن 
�صاحبه اأحمد زكي امللقب ب�صيخ العروبة من اأعالم النه�صة الإ�صالمية احلديثة 
يف م�صر والعامل العربي، فقد حمل على عاتقه مهمة جمع الرتاث العربي من 
وذلك  اأوروبا،  يف  اخلا�صة  واملكتبات  البحثية  واملراكز  واجلامعات  املعاهد  �صتى 
منذ اأخريات القرن التا�صع ع�صر، ومل يكتف بذلك بل ا�صطلع باإعداد جيل من 
الباحثني يعمل على حتقيق ما جمعه من ذخائر تراثنا، وذلك للرد بنهج علمي 
وباأ�صلوب عملي على مطاعن غالة امل�صت�صرقني واملتع�صبني من الكتاب الغربيني.

والكتاب يف جممله يعد ملخ�ًصا لر�صالته يف التجديد والتثقيف، وعر�ًصا 
موجًزا لنهجه يف قراءة التاريخ، و�صوف نحاول يف ال�صفحات التالية اإلقاء ال�صوء 
التاريخية،  املعارف  ن�صر  يف  ودوره  الإ�صالمية  العربية  الثقافة  يف  مكانته  على 
وجهوده يف تطوير الكتابة العربية وفن الرتجمة والتحقيق العلمي، ثم �صنتناول 
منت الكتاب بالنقد والتحليل، معولني على املنهج الو�صفي يف العر�س واملنحى 
البنيوي يف قراءة الأفكار، ونختتم حديثنا بتبيان اأثر هذا امل�صنف على الكتابات 

الالحقة عليه. 
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�صيخ العروبة حياته وع�صره ور�صالته

هو اأحمد اإبراهيم عبد اهلل زكي، ولد بالإ�صكندرية )1284هـ / 1867م( 
ر�صا  رواية عمر  ومنها  املغربية،  عائلته  اأ�صول  اإىل  الروايات  العديد من  واأ�صارت 
اأ�صل عائلته فاأجاب »عربي،  اأنه �صاأله يوًما عن  اأن الزركلي يذكر  كحالة)1(، غري 
من بيت النجار، من عكا«)2(، ن�صاأ ن�صاأة دينية، و�صب على حب املطالعة والقراءة، 
ول�صيما اأمهات الكتب العربية، در�س الإدارة واحلقوق واأتقن يف �صبابه الفرن�صية 
بالالتينية  املعرفة  بع�س  له  وكانت  والإيطالية،  والرتكية  والإ�صبانية  والإجنليزية 

واليونانية. 

وقد تقلب يف العديد من الوظائف احلكومية واملهام واجلمعيات العلمية 
يف الفرتة املمتدة من )1306هـ/ 1888م( اإىل )1340هـ/ 1921م(، نذكر منها: 
مرتجًما مبديرية ال�صوي�س، مرتجًما يف املدر�صة اخلديوية، مرتجًما بقلم املطبوعات 
مبجل�س  مرتجًما  امل�صرية،  الوقائع  بجريدة  ومرتجًما  حمرًرا  الداخلية،  بنظارة 
موفًدا  الأهلية،  اجلامعة  اإدارة  مبجل�س  و�صكرترًيا  اأ�صتاًذا  له،  �صكرترًيا  ثم  النظار 
ل�صكرتري  ًاعدا  م�ص امل�صت�صرقني،  موؤمترات  ح�صور  يف  امل�صرية  اخلديوية  للحكومة 
الفرن�صية  العلمية  بالإر�صالية  العربية  للغة  اأ�صتاًذا  اخلديوية،  اجلغرافية  اجلمعية 
مب�صر، �صكرترًيا اأول ملجل�س النظار، ع�صًوا مبجل�س الأزهر واملجمع العلمي العربي 

)1( عمر ر�صا كحالة، معجم املوؤلفني، موؤ�ص�صة الر�صالة، القاهرة، 1993م، ج1، �س140.
)2( خري الدين الزركلي، الأعالم، دار العلم للماليني، بريوت، ط11، 1995م، م1، �س127.
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بدم�صق وجمعية العروة الوثقى الإ�صالمية ومنتدى املقتطف)1(، وجممع البكري 
الكتب)3(،  دار  تاأ�صي�س جممع  وم�صارًكا يف  العلوم)2(،  دار  نادي  ثم  العربية  للغة 
وجماعة الدعوة والإر�صاد)4(، وداعًيا اإىل اإن�صاء جممع لغوي على غرار الأكادميية 
الفرن�صاوية، وع�صًوا موؤ�ص�ًصا وكامت �صر)5( بالرابطة ال�صرقية)6(، كما �صارك يف ت�صكيل 

جلنة احتفال اجلامعة بذكرى الأ�صتاذ الإمام حممد عبده)7(.

يف  ذلك  ويبدو  العلمي،  الت�صاول  ميدان  يف  �صنديًدا  فار�ًصا  كان  كما 
ردوده على بع�س معا�صريه الذين �صككوا يف اأ�صالة احل�صارة الإ�صالمية واأجماد 

علمائها، ويحدثنا عن ذلك �صامي الكيايل)ت 1392هـ / 1972م( يف قوله:

�صبيل احلق  مناظره يف  ينت�صر على  اأن  با�صا جد حري�س  »واأحمد زكي 
حتى اإذا غلب، واأدى غلبه اإىل ك�صف حقيقة اأدبية اأو نادرة تاريخية، مل ي�صطرب 
ومل ي�صق �صدره، بل عد ذلك فوًزا لالأدب ون�صًرا للتاريخ، وهذا اأ�صمى ما تت�صف 

)1( حممد ر�صيد ر�صا، املجمع اللغوي املاأمول، مقال مبجلة املنار، يوليو 1916م.
)2(  حلمي علي مرزوق، تطور النقد والتفكري الأدبي احلديث يف م�صر، دار املعارف، القاهرة، 1966م، �س65.

القاهرة،  للكتاب،  العامة  امل�صرية  الهيئة  تاريخية،  درا�صة  العربية  اللغة  جممع  اجلميعي،  الد�صوقي  املنعم  عبد    )3(
1983م، �س19.

)4( حممد ر�صيد ر�صا، اأخبار خمت�صرة مفيدة، مقال مبجلة املنار، مايو 1913م.
)5(  حممد حممد ح�صني: الجتاهات الوطنية يف الأدب املعا�صر، مكتبة الآداب، القاهرة، ج2، د ت، �س111.

)6(  اأنور اجلندي، اأعالم واأ�صحاب اأقالم، دار نه�صة م�صر للطبع والن�صر، القاهرة، د ت، من �س 31 اإىل �س 38.
)7(  حممد ر�صيد ر�صا، الحتفال بذكرى الأ�صتاذ الإمام، مقال مبجلة املنار، يوليو 1922م.
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به نفو�س العلماء اخلالدين«)1(.

 وقد اأف�صح يف غري مو�صع من كتاباته عن ر�صالته لتجديد مناهج امل�صلمني 
يف التحقيق واإحياء نفائ�س الرتاث العربي، ومن اأقواله يف ذلك:

ًأن يجعله خال�صا يف خدمة الأمة العربية  »اأ�صاأل اهلل اأن يتقبل عملي هذا، وا
وهو  م�صئول،  اأكرم  اإنه  ح�صارتها.  وجتديد  اآدابها  اإحياء  على  وم�صاعًدا  الكرمية، 

اجلدير بالقبول«)2(.

»واأملي يف اهلل كبري اأن ميدين بالتي�صري لإكماله على هذا النحو من اخلدمة 
التي اأخذتها على عاتقي، للقيام بالعمل اجلليل الذي اأبتهل اإليه تعاىل يف تكليله 

بالنجاح، وهو: »اإحياء الآداب العربية«)3(

اأما عن موقفه من امل�صت�صرقني فكان اأقرب اإىل العتدال منه اإىل الغنب، 
فقد حر�س على الإ�صادة بجهود العلماء منهم، ول�صيما امل�صت�صرقني الأملان مثل 
فلهاوزن )ت 1337هـ/  ويوليو�س  وي�صتنفيلد )ت1317هـ/ 1899م(  فرديناند 
)ت  ه�س  جاك  وجان  1931م(،  )ت1350هـ/  نولدكه  وتيودور  1918م( 
1857م(  )ت1274هـ/  كاترمري  مثل  الفرن�صيني  وكذا  1949م(  1369هـ/ 

)1(  �صامي الكيايل، الراحلون، دار الفكر العربي، القاهرة، د ت، �س30.
)2( اأبو املنذر ه�صام، كتاب الأ�صنام، حتقيق: اأحمد زكي با�صا، دار الكتب امل�صرية، القاهرة، ط2، 1924م، �س37.

امل�صرية،  الكتب  دار  با�صا،  زكي  اأحمد  حتقيق:  الأم�صار،  ممالك  يف  الأب�صار  م�صالك  العمري،  ف�صل  ابن   )3(
القاهرة،ج1،1924م، �س6.
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)ت1317هـ/  اأماري  والإيطايل  1838م(،  )ت1254هـ/  دو�صا�صي  و�صلف�صرت 
ًارك ممثال للحكومة امل�صرية يف خم�صة موؤمترات للم�صت�صرقني،  1899م(، وقد �ص
أولها بلوندرة )لندن( يف )1310هـ/ 1892م(، وثانيها بجنيف يف)1312هـ/  اكان 
يف  بربلني  ورابعها  1902م(،  )1320هـ/  يف  بهامبورج  وثالثها  1894م(، 

)1328هـ/ 1910م(، وخام�صها باأثينا يف )1331هـ/ 1912م(. 

يف  الببليوجرافيا  لعلم  الأوىل  امل�صنفات  و�صع  يف  ال�صبق  له  يرجع  كما 
الع�صر احلديث، وقد اأ�صار اإىل ذلك يف مقدمة م�صنفه مو�صوعات العلوم العربية 
املو�صوعة  م�صطلح  ن�صر  يف  اجتهد  وقد  ال�صفاء)4(،  اإخوان  ر�صائل  على  وبحث 
اإبراهيم  العالمة  اأن  وبني   ،)Encyclopedias( اإن�صكلوبيديا  لفظة  عن  عو�ًصا 
تراثنا  من  امل�صطلح  هذا  اأحيا  من  اأول  هو  1906م(  )ت1324هـ/  اليازجي 
العروبة  �صيخ  اأورد  ثم  املعارف،  دوائر  اأو  اجلامعة  الكتب  على  للتدليل  العربي، 
اأ�صماء امل�صنفات املو�صوعية التي و�صعها العرب، وذلك للرد العلمي على مزاعم 

الباحثني املتع�صبني للح�صارة الغربية، الذين اأنكروا معرفة العرب بهذا الفن)5(.

كما ك�صف عن الفال�صفة الغربيني الذين تاأثروا بالت�صانيف العربية، فكان 
أثر فران�صي�س  اات املقارنة، وذكر يف هذا الباب ت له بذلك ال�صبق اأي�ًصا يف الدرا�ص
الفارابي  ن�صر  لأبي  العلوم«  »اإح�صاء  بكتاب  1626م(  )ت1036هـ/  بيكون 

)4( اأحمد زكي، مو�صوعات العلوم العربية وبحث على ر�صائل اإخوان ال�صفا، املطبعة الأمريية، بولق، 1890م، �س4.
)5( املرجع ال�صابق، من �س 5 اإىل �س 7.
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ماهية  »يف  1037م(  )ت429هـ/  �صينا  ابن  ور�صالتي  950م(،  )ت339هـ/ 
»ال�صفاء«  العرو�صية«، ذلك ف�صاًل عن كتابيه  التعليم« و»احلكمة  العلوم وطريقة 
إذ قدم اأول  افي؛  ًباقا اأي�ًصا يف ميدان الن�صر الفل�ص و»النجاة«، وكان اأحمد زكي �ص

درا�صة يف م�صر عن ر�صائل اإخوان ال�صفاء.

له  فنذكر  العربي،  الرتاث  ميدان حتقيق  اإ�صهاماته يف  اإىل  انتقلنا  ما  واإذا 
نهج  على  املن�صورة  الرتاث  كتب  على  مرة  لأول  حتقيق  كلمة  و�صع  يف  ريادته 
الرتقيم  عالمات  وتقنني  لو�صع  الع�صرين  القرن  مطلع  يف  مبادرته  وكذا  علمي، 
و�صبط ا�صتخداماتها يف اللغة العربية )» » ، - : . ؟ !(، وقد اأراد بذلك توجيه 
النا�صرين والكتاب لأهمية ا�صتخدامها ال�صحيح لتو�صيح املقا�صد واإزالة اللب�س يف 
العبارات)1(، ذلك ف�صاًل عن �صبطه حلروف الطباعة وانتخاب الأ�صكال الب�صيطة 
من اخلطوط وا�صتبعاد الغريب وامللب�س منها، وعمله على تخلي�س لغة الدواوين 
من العبارات الركيكة والألفاظ الرتكية)2(، واإحيائه لفظة حتقيق وتوجيه دللتها 
ا، الأمر الذي اأعطى لهذا امل�صطلح دللة  اإىل ميدان ن�صر املخطوطات ن�صًرا علميًّ
�صياقية جديدة تناقلتها الدوائر البحثية الرتاثية من بعده، كما يرد ل�صيخ العروبة 
اجتهاده يف تقومي مناهج حتقيق كتب الرتاث العربي، وذلك خالل نقوده لتحقيقات 
امل�صت�صرقني وت�صانيفهم، اأ�صف اإىل ذلك جهوده يف تعريب ع�صرات امل�صطلحات 

)1( اأحمد زكي: الدنيا يف باري�س اأو اأيامي الثالثة يف اأوروبا، ملحق جملة طبيب العائلة، القاهرة، 1900م، �س اأ )تنبيه 
للقارئ(.

)2( رابح لطفي جمعة، حممد لطفي جمعة وهوؤلء الأعالم، دار الوزان، القاهرة، 1990م، �س441.
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الأجنبية وا�صتقاق دللت حديثة من األفاظ اأ�صيلة، وجتديده اأ�صلوب كتابة املقال 
وتخلي�صه من ال�صجع اللفظي والإ�صراف يف الزخرف البالغي وحماولته املبكرة 
وتاريخ  امل�صرية  الآثار  عن  اأبحاثه  يف  ول�صيما  املتاأدب،  العلمي  املقال  كتابة  يف 
ال�صرق القدمي، وو�صفه لأ�صفاره يف العامل العربي واأوروبا)1(، اأما جهده يف جمع 
املخطوطات والنوادر من نفائ�س الرتاث العربي يف خمتلف ميادين املعرفة فهو من 
الأمور التي ا�صتهر بها، فهو علم من اأعالم اأ�صحاب املكتبات النادرة التي كان 
ا�صتملت  التي  الزكية  امل�صرية، ومكتبته  الكتب  الدلو الأكرب يف تدعيم دار  لها 
ِ كتاب ودورية وخمطوط، مل يجارها يف  أكرث من ثمانية ع�صر األًفا و�صبعمائة اعلى 
ذلك الرثاء �صوى املكتبة التيمورية لأحمد با�صا تيمور )ت1358هـ/ 1939م(، 
طاهر  ال�صيخ  �صوى  ن�صره  واإعادة  وجمعه  العربي  الرتاث  حتقيق  يف  يناف�صه  ومل 
اجلزائري )ت1339هـ/ 1920م( وحممد كرد علي )ت1373هـ/ 1953م( يف 
تون�س  الوهاب )ت1388هـ/ 1968م( يف  دم�صق وح�صن ح�صني عبد 
وحممد ابن اأبو �صنب )ت1348هـ/ 1929م( يف اجلزائر وعبد احلي الكتاين 
الكرملي  اأن�صتا�س  والأب  الأق�صى)2(،  املغرب  يف  1962م(  )ت1382هـ/ 

)ت1367هـ/ 1947م( يف بغداد، والآباء الي�صوعيني يف لبنان.

)1( اأنور اجلندي، اأحمد زكي امللقب ب�صيخ العروبة، املوؤ�ص�صة امل�صرية للتاأليف والرتجمة، القاهرة، د ت ، �س292 اإىل 
�س300.

)2( حممود حممد الطناحي، مدخل اإىل تاريخ ن�صر الرتاث العربي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1984م ، �س223.
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غالة  ي�صعه  كان  الذي  والد�س  التزييف  اإىل  العروبة  �صيخ  فطن  وقد 
العربي،  الرتاث  اأ�صالة  يف  للت�صكيك  ت�صانيفهم  يف  املتع�صبني  امل�صت�صرقني 
الأمر الذي كان وراء دعوته تالميذه لإحياء تراثهم، وو�صع ت�صانيف للرد على 
ور�صالة ح�صارية  قومية  ق�صية  الرتاث  اإحياء  اأن  لهم  موؤكًدا  امل�صت�صرقني،  مزاعم 
رفاعة  بكتابات  ذلك  يف  تاأثر  وقد  وامل�صخ�صات،  الهوية  عن  للدفاع  فاعلة  واآلية 
1905م(  )ت1323هـ/  عبده  وحممد  1873م(  )ت1290هـ/  الطهطاوي 
علماء  إ�صهامات  عن  اف  للك�ص الإ�صالمي،  العربي  التاريخ  لدرا�صة  ودعوتهما 
احل�صارة الإ�صالمية وفال�صفتها ودورهم يف بناء النه�صة الأوروبية احلديثة)1(، فقد 
�صار على نهج الطهطاوي يف عنايته بدرا�صة التاريخ بوجه عام وال�صرقي وامل�صري 
على وجه اخل�صو�س، ومتحي�س كتابات امل�صت�صرقني والرد عليهم والعناية باللغة 
العربية، وجتديد اأ�صاليبها، وحتديث معاجمها، وتي�صري قواعدها، وترغيب الباحثني 

يف الدرا�صات الأدبية املقارنة، والتدريب على فن الرتجمة)2(.

واجتهد يف تاأ�صي�س العديد من اجلمعيات الأدبية على غرار جمعية اإحياء 
الكتب العربية التي اأ�ص�صها حممد عبده عام )1318هـ/ 1900م()3(. 

)1(  حممد عبد احلليم غنيم، �صيخ العروبة اأحمد زكي با�صا، مقال مبنتدى الكتاب العربي، 
http:/ / www.arabworldbooks.com/ articles42.htm

.2012/4/7
)2(  اأحمد اأحمد بدوي، رفاعة رافع الطهطاوي، جلنة البيان العربي، القاهرة، ط 1950، 2م، �س255.

)3( عبد املنعم حمادة، ملحات من حياة الإمام حممد عبده، املجل�س الأعلى لل�صئون الإ�صالمية، القاهرة، 1963م، 
�س114.
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وزكي  1963م(  )ت1383هـ/  فار�س  ب�صر  من  كل  ا�صتجاب  وقد 
)ت1420هـ/  الطناحي  حممد  وحممود  1952م(  1372هـ/  )ت  مبارك 
�صاكر  �صاكر )ت1378هـ/ 1958م( وحممود حممد  واأحمد حممد  1999م( 
1972م(  )ت1392هـ/  احلميد  عبد  الدين  وحميي  1997م(  )ت1418هـ/ 
وعبد ال�صالم هارون )ت1409هـ/ 1988م( وال�صيد اأحمد �صقر )ت1410هـ/ 
1989م( لدعوته، ذلك بالإ�صافة لأع�صاء جلنة ترجمة دائرة املعارف الإ�صالمية 
اإبراهيم زكي خور�صيد )ت1408هـ/ 1987م(، اأحمد ال�ص�صتاوي، وعبد احلميد 
قاموا  الذين  واأ�صدقائه  تالميذه  من  والع�صرات  يون�س )ت1410هـ/ 1989م( 

بالتعليق على مواد املو�صوعة املرتجمة. 

أحمد ح�صن  ومنهم  االته  ر�ص و�صرح  مناقبه  تبارى معا�صروه يف ذكر  وقد 
الزيات )ت 1388هـ/ 1968م( الذي قال:

»اإن ر�صالة الفقيد الكرمي كانت �صرورة من �صرورات الإ�صالح يف ع�صر 
ّأن يبعث فيه جمد العرب ليحيا من حي عن بينة، فاإن نهو�س الأمة  ق�صى اهلل ا
أثر دار�س، ولغة معجمة، وهيكل منحل، يكون اأ�صبه بنهو�س  اعلى تاريخ طام�س، و
تلخي�س يف ثالثة  اأجمل  ر�صالته  الفقيد  ليقع.. وقد خل�س  اإل  يقوم  الك�صيح ل 
اأبيات من ال�صعر اأن�صاأها ثم جعلها زخرف داره، و�صورة �صعاره، ومرجع حديثه، 

وهي:
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رحمه اهلل رحمة وا�صعة، وعو�س العروبة والعربية والإ�صالم من فقده خري 
العو�س«)1(.

  وقال عن عروبته عبد الرحمن �صهبندر )ت1359هـ/ 1940م(: »كان 
يرى العامل العربي وحدة، ويرى الظلم وحدة، فحيثما اأ�صيب العربي يف حريته، 
وهي اأعز تراثه، وثب املرحوم وثبة الأ�صد للدفاع عنه مباله وقلمه وراحته و�صائر ما 

ميتلك«)2(.

»كان  قائاًل:  1366هـ(  )ت1946م-  اأر�صالن  �صكيب  الأمري  وو�صفه   
اإغفاءة ال�صرق، وهبة يف غفلة العامل الإ�صالمي، وحياة يف و�صط ذلك  يقظة يف 

املحيط الهامد«.

1934م(  يوليو   5 1353هـ/  الأول  ربيع   23( املوافق  اجلمعة  يوم  ويف 
انطلقت روحه اإىل باريها على اإثر نزلة �صعبية مفاجئة، ودفن يف القرب الذي اأعده 

)1( اأحمد ح�صن الزيات، اأحمد زكي با�صا، مقال مبجلة الر�صالة، ع 54، 1934م، �س3.
)2( عبد الرحمن �صهبندر، ابن العم زكي با�صا، مقال مبجلة الهالل، ع4، 1/ 2/ 1935م، �س387.

يراعتي قومي  اإحياء  وقفت على 
يـــوم موقـــــف ومقالة ويل كل 
ا ناه�صً ال�صرق  تبعث  حياة  فاإما 

والقلب الرياعة  اإل  وهل  وقلبي 
اأنادي ليوث العرب ويحكموا هبوا
الغرب يرقب  ما  وهو  فناء  واإما 
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لنف�صه وفر�س فيه كنا�صة غار حراء التي اأتى بها من مكة اأثناء اإقامته فيها)1(، ومل 
والتالميذ، ومكتبة عامرة مب�صنفاته  واملريدين  املحبني  اآلف  وراءه �صوى  يخلف 
وترجماته وحتقيقاته، وم�صجًدا بالقرب من م�صكنه الذي اأطلق عليه بيت العروبة.

لتاأبينه بدار الأوبرا  اأقيمت حفلة  ويف )�صوال 1353هـ/ يناير 1935م( 
)ت1378هـ/  بك  الهاليل  جنيب  امل�صرية  املعارف  وزير  رعاية  حتت  امللكية 
1958م( ح�صرها معظم رجالت الدولة واملئات من تالميذه واأ�صدقائه ومريديه، 
ونعته معظم ال�صحف العربية مثل الأهرام وال�صيا�صة واجلهاد والبالغ واملقتطف 
واملنار والر�صالة والهالل والوادي واملقتب�س واحلديث احللبية واملوؤيد وجملة املجمع 
العلمي العربي ال�صوري وال�صياء، ورثاه حممد ر�صيد ر�صا بقوله: »اختطفته املنية 
اأمته العربية وهو فار�صها املغوار،  أمه م�صر وهو ابنها البار، ومن ميدان  امن حجر 
ال�صبان قوة وفتوة،  العروبة الذي فاق يف �صيخوخته ونا�صع �صيبته جميع  و�صيخ 
ون�صارة وبهجة، وهمة و�صعًيا وحركة، واأماًل يف طول احلياة، فلو كانت الأعمار بقوة 
البنية و�صدة الع�صل ومرونة الع�صب وي�صر املعي�صة وقلة الهموم وكرثة ال�صرور، 
اأغا الذي تويف  باأن يبقى بعد املعمر الرتكي زارو  لكان اأحمد زكي با�صا جديًرا 
ًعرا جميل �صدقي الزهاوي  بعده يف هذا ال�صهر عن 135 �صنة«)2(. كما بكاه �ص

ومطران خليل مطران.

)1( حممد ر�صيد ر�صا، تاأبني اأحمد زكي با�صا، مقال مبجلة املنار، اإبريل 1935م.
)2( حممد ر�صيد ر�صا، اأحمد زكي با�صا �صيخ العروبة، مقال مبجلة املنار، يوليو 1934م.
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بني دفتي هذا الكتاب

يعد هذا الكتاب كما اأ�صرنا من اأهم اآثار اأحمد زكي التي تركها يف مو�صوع 
تاريخ احل�صارة العربية الإ�صالمية، ومل يعتمد املوؤلف يف بنائه على النهوج املتبعة 
يف الت�صنيف؛ وذلك لأن الكتاب يحوي روايات �صردية األقاها املوؤلف �صفاهة ومل 
يحرر منها بخطه اإل العناوين الرئي�صة، فجمعها املحرر وعر�صها عليه واأقر ما فيها، 
و�صوف نتناول يف ال�صفحات التالية ال�صورة التي ن�صرت بها هذه املحا�صرات من 
اقتفاه  الذي  الق�صايا، والأ�صلوب واملنهج  واأهم  والبنية وامل�صمون،  البناء،  حيث 

املوؤلف يف العر�س واملعاجلة. 

اأوًل: من حيث البناء

ي�صتمل هذا الكتاب على ت�صع)1( مقالت- تقع يف 84 �صفحة من القطع 
ؤلف على طالب اجلامعة امل�صرية )اجلامعة  وألقاها امل املتو�صط وفق الطبعة الأ�صلية- ا
الأهلية(، وذلك قبل اإن�صاء الأق�صام املتخ�ص�صة يف كلية الآداب، اإذ كانت الدرا�صة 
الراأي  وتوعية  التثقيف  اإىل  ترمي  التي  العامة  املنتديات  نهوج  اإىل  اأقرب  فيها 

)1( ذكر النا�صر على �صفحة غالف الكتاب اأنه يحوي ع�صر حما�صرات يف حني اأن الكتاب توقف عند تتمة املحا�صرة 
التا�صعة، وقد اأ�صار املوؤلف اأنه �صوف يتناول يف املحا�صرة التالية اأطراف احلديث عن النقل والرتجمة، ومبقارنة هذه 
الطبعة بغريها مل جند اأي اأثر للمحا�صرة العا�صرة، واأغلب الظن اأن اأحمد زكي مل يلقها اأو يكتبها، وذلك ل�صتقالته 
من اجلامعة عقب احلملة ال�صعواء التي �صنتها عليه �صحف احلزب الوطني، متهمة اإياه بالنحياز للق�صر، وذلك على 
اأوروبا، التي حذرهم فيها من ال�صتغال بال�صيا�صة، وا�صتثمار  اإىل  األقاها يف طالب بعثات اجلامعة  اأثر خطبته التي 

وقتهم يف البحث والدر�س الذي اأر�صلتهم اجلامعة من اأجله.
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العام، وذلك على اأيدي اأ�صاتذة متخ�ص�صني من امل�صت�صرقني واملفكرين والعلماء 
امل�صريني والعرب، الذين جمعوا يف ثقافتهم بني الأ�صيل من الرتاث والطريف 
من العلوم والفل�صفات والآداب الأوروبية احلديثة، وكان منهم املوؤلف. وقد بلغ 
عدد احل�صور يف هذه املحا�صرات 492 م�صتمًعا )طالب من الأزهر، ومن مدار�س 
املعلمني، ومن اأهل احلرف وال�صنائع، وموظفون، ورجال ق�صاء، و�صحفيون، وجتار، 
وجنود، و�صا�صة، وعلماء، وفالحون... بالإ�صافة اإىل بع�س امل�صت�صرقني الفرن�صيني 

والإيطاليني والأملان والإجنليز واليونان والأرمن، ذلك ف�صاًل عن الأتراك()1(.

ثم جمعها  املحا�صرات  هذه  ن�صر  امل�صرية()2(  )اجلامعة  تبنت جملة  وقد 
يف كتيبات، ويعد هذا الكتيب ثالث اإ�صداراتها، وكانت معظم املحا�صرات تلقى 
باللغة العربية اإل ما ات�صل باآداب وعلوم اللغات الكال�صيكية )اليونانية والالتينية(، 

اإبراهيم، اجلامعة الأهلية بني الن�صاأة والتطور، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، القاهرة، 1985م، من  )1( �صامية ح�صن 
�س83 اإىل �س90.

)2( ظهرت جملة اجلامعة امل�صرية على يد ثالثة من �صبيبة الأدباء امل�صريني وهم: حممود �صاهني، وحممد كامل في�صي، 
وعبد اهلل اأمني، وذلك عام )1327هـ/ 1909م(، وقد بداأت اإ�صداراتها بكتاب اأدبيات اجلغرافيا والتاريخ واللغة عند 
العرب للم�صت�صرق الإيطايل )اإجنت�صيو جويدي( )1260 -1354هـ/  1844 -1935م(، ثم كتاب احل�صارة القدمية 
لالأثري اأحمد كمال )1268-1342هـ/ 1851-1923م(، ثم ن�صر الكتاب الذي بني اأيدينا وجاء يف مقدمته التي 
حررها النا�صرون اأن حر�صهم على ذيوع هذه املعارف الدقيقة النادرة يف الثقافة العربية هو توفري مادة علمية وافية 
للمثقفني الذين مل يكن لهم حظ ح�صور هذه املحا�صرات، وقد اأ�صار طه ح�صني يف غري مو�صع من كتاباته اإىل تاأثره 
البالغ ول �صيما فيما يخت�س باملعارف التاريخية بهاتيك املحا�صرات، الأمر الذي رغبه يف درا�صة الفل�صفة والتاريخ، 

على الرغم من جمه ل�صلوك اأحمد زكي معه.
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احلديثة  والأوروبية  وال�صريانية(،  والأردية  والرتكية  والعربية  )الفار�صية  وال�صرقية 
)الإجنليزية والفرن�صية والإيطالية والأملانية(. 

اأراد  وقد  الإ�صالمية(،  )احل�صارة)1(  الكتاب  عنوان  هو  يقابلنا  ما  أول  او
التوحيد بني عدة م�صطلحات )ح�صارة ومدنية  العنوان  انتخابه لهذا  املوؤلف يف 
تعر�صه  عدم  من  الرغم  وعلى  عربية(،  وح�صارة  اإ�صالمية  )وح�صارة  وثقافة(، 

)1( ترجم م�صطلح ح�صارة )civilization( بعدة األفاظ اأولها )مدنية( وذلك يف كتاب »مناهج الألباب امل�صرية« لرفاعة 
الطهطاوي و»ك�صف املخبا« لأحمد فار�س ال�صدياق و»مفهوم التمدن« ملحمد عبده يف جملة الوقائع، و»ر�صالة جليلة 
يف التمدن« ملحمد قدري، و»التحفة الأدبية يف تاريخ متدن املمالك الأوروباوية« لكيزو ترجمة حنني خوري، و»تاريخ 

التمدن الإ�صالمي« جلورجي زيدان.
الدللة  فاإن  ابن خلدون،  ومقدمة  الرتاثية  املعاجم  للـ»بداوة« يف  املقابل  »ح�صر«  م�صطلح  وجود  من  الرغم  وعلى 
كتابات  ول�صيما يف  ع�صر،  التا�صع  القرن  من  الأخري  العقد  يف  اإل  تظهر  لفظة ح�صارة مل  حملتها  التي  ال�صياقية 
معظم  يف  ذلك  بعد  ال�صياقية  الدللة  ذاعت  ثم  املعلوف،  ولوي�س  الب�صتاين  بطر�س  اأمثال  من  ال�صوام  املعجميني 
ال�صحف يف م�صر وال�صام مع بداية القرن الع�صرين، وعلى راأ�صها املقتطف واملنار واجلريدة واملو�صوعات واملقتب�س 
والأهرام وال�صيا�صة وامل�صتقبل، وعليه ي�صبح هذا الكتاب )احل�صارة الإ�صالمية لأحمد زكي( من اأوائل امل�صنفات 
العربية التي حملت لفظة ح�صارة بالدللة احلديثة، ثم انت�صرت يف كتابات حممد كرد علي وجميل نخلة املدور 
منذ مطلع الثالثينيات. ويعد كتاب »الإ�صالم واحل�صارة العربية« ملحمد كرد علي و»ح�صارة الإ�صالم يف دار ال�صالم« 
جلميل نخلة املدور من اأ�صهر امل�صنفات العربية يف الن�صف الأول من القرن الع�صرين، ومن اأوائل الكتب املرتجمة 
التي حملت لفظة ح�صارة بدللتها احلديثة »تاريخ احل�صارة« ل�صارل �صيوبو�س ترجمة حممد كرد علي، ذلك ف�صاًل 

عن كتابات مالك بن نبي وحتليالته مل�صطلح ح�صارة. 
     اأما لفظة ثقافة (Culture) فقد ظهرت بدللتها املعا�صرة على �صفحات اجلوائب، ثم يف اأحاديث حممد عبده، ثم 
روجت لها ال�صحف يف مطلع العقد الثالث من القرن الع�صرين، وما زال الباحثون والكتاب يف الثقافتني الغربية 
العلوم  يف  التقدم  مظاهر  عن  حديثهم  خالل  وذلك  الثالثة،  لالألفاظ  ال�صياقية  الدللت  بني  يخلطون  والعربية 

والفنون والآداب واملعارف بوجه عام.
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ملناق�صة الدللت ال�صياقية لهذا امل�صطلح يف كتابات ال�صابقني عليه، فاإننا ميكننا 
اإدراك رغبته يف و�صع دللة �صياقية �صاملة لهذه ال�صطالحات.

بنهج  التزامه  عدم  للكتاب  املعريف  البناء  على  اأي�ًصا  نالحظ  اأن  وميكننا 
الأمة  اأحوال  عن  باحلديث  بداأ حما�صراته  قد  املوؤلف  جند  اإذ  التاريخي؛  ال�صرد 
العربية بعد ظهور الإ�صالم، ثم عاد يف املحا�صرة الثانية اإىل مناق�صة اأحوال البالد 
العربية قبيل ظهور الإ�صالم، وتابع يف املحا�صرة الثالثة نف�س املو�صوع، وتناول يف 
ال�صمات  اخلام�صة وقف على  الإ�صالمية، ويف  الإ�صالم واحلروب  انت�صار  الرابعة 
العامة مللك الأمويني، واأكمل املو�صوع يف املحا�صرة ال�صاد�صة، وخ�ص�س املحا�صرة 
بع�س  اأثاره  وما  الطالب  على  التب�س  ما  وتو�صيح  واملراجعات  للردود  ال�صابعة 
ال�صحفيني عن حقيقة بع�س الواقعات التاريخية، ثم انتقل يف املحا�صرة الثامنة 
اإىل مو�صوع الكتابة واخلط واحلفظ والتدوين يف احل�صارة العربية الإ�صالمية، ثم 

متم املو�صوع يف املحا�صرة التا�صعة.

ثانًيا: م�صمون الكتاب

اأما عن البنية التاريخية التي ا�صتملت عليها املحا�صرات الت�صع فتحتوي 
على ثماين ق�صايا رئي�صة:      
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اأولها: اإثبات اخل�صائ�س الأ�صا�صية للح�صارة الإ�صالمية، وتتمثل يف: 

اأدنى تفرقة يف  ●  دعوتها للحرية والإخاء وامل�صاواة بني جميع الب�صر دون 
اجلن�س اأو النوع اأو الطبقة الجتماعية، فالكل اأمام اهلل �صواء ول جمال 
الأعمال  من  اخلري  اإل  الأخرى،  الأمم  وبني  بينهم  والتفا�صل  للتمايز 

والأمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

ولعله اأراد بهذا التو�صيح املوجز الرد على املحافل املا�صونية)1( من جهة، 
واملزاعم اليهودية من جهة ثانية، والنزعة الطورانية الرتكية من جهة ثالثة، فالأوىل 
إ�صرائيل  بني  اأن  �صا من  تعلي  كانت  والثانية  الإن�صان،  حقوق  عن  تدافع  كانت 
باأنوفها  فقد �صمخت  الثالثة  اأما  املختار،  ب�صفة �صعب اهلل  على غريهم وتخ�صهم 
با�صم الآرية- التي تعلي من �صاأن العقلية الأوروبية على العقلية ال�صرقية العربية- 
واجلن�صية الطورانية التي احتقرت العرب وا�صتبدت باأهليهم يف حكم الوليات. 

●  بر الأغيار من املواطنني يف الدولة الإ�صالمية واحرتام عقائدهم و�صون 
حقوقهم، م�صت�صهًدا مبكانة الأخطل )ت92هـ/ 710م(، واأ�صعاره التي 
الكتابية  الزوجة  مكانة  وكذا  امل�صيحية،  عقيدته  اأ�صول  ي�صمنها  كان 
توؤذ يف دينها،  اأو  اأو متنع  التي مل تكره  ن�صرانية، تلك  اأم  يهودية كانت 

رغم خ�صوعها لولية زوجها امل�صلم.

)1(  وائل اإبراهيم الد�صوقي، املا�صونية واملا�صون يف م�صر، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2008م.
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●  ا�صتناد ال�صريعة على د�صتور ثابت يف املبادئ والأ�صول، ومرن طيع يف 
الفروع واآليات التطبيق.

إباحتها  اعي يف طلبه من كل درب، و أهله وال�ص اأن العلم و ●  اإعالئها من �صا
املقاتلني، ذلك ف�صاًل عن  واإن كانوا من الأعداء  التتلمذ على الأغيار 
متما�صك  علمي  ن�صق  �صكل  يف  واإخراجها  معارفها  بتاأ�صيل  عنايتها 
الأركان، ويبدو ذلك يف العلوم ال�صرعية واللغوية والطبيعية التي اأنتجتها.

●  تقدميها ال�صلم على احلرب، والدعوة باحلكمة واملوعظة احل�صنة، ولي�س 
بال�صيف والقهر. 

�صريعة  باعتباره  الإ�صالم  بني  العالقة  طبيعة  فهي  الثانية  الق�صية  اأما    
ود�صتوًرا ومنهاًجا، واملجتمعات الإ�صالمية التي تدين به، فاأو�صح اأنه من التع�صف 
والتجني رد �صقطات بع�س اخللفاء ورذائلهم اإىل الإ�صالم؛ وذلك لأن يف اأفعالهم 
ًة خروجا وخمالفة عما اأمرت به �صريعته، مثل ما روي عن جمون الوليد  اخل�صي�ص
ابن يزيد )ت127هـ/ 744م(، وتع�صب بع�س اخللفاء العبا�صيني ملذهب كالمي 
اأمر  من  كان  وما  العبا�صية،  الدولة  اأخريات  يف  احلكام  وف�صاد  فقهي،  منحى  اأو 
بعد خروجه على  الفاطمي )ت530هـ/ 1135م(  ح�صن بن احلافظ لدين اهلل 
أبيه وتنكيله بع�صاكره واعتدائه على احلرمات و�صلب الأموال من اخلا�صة  اخالفة 
لياأمن  اأن احتال عليه احلافظ وو�صع له ال�صم فقتله  اإىل  والعامة و�صفك الدماء، 
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ثالث  اإىل  الإ�صالمية  الدولة  بتمزيق  انتهى  الذي  الأمر  ملكه)1(،  وي�صون  �صره 
ممالك )العراق وم�صر والأندل�س(، وغري ذلك من مظاهر النحطاط احل�صاري، ثم 
انهيار الدولة وخ�صوعها لقبائل الترت وجحافل الأعاجم. فكل ذلك يرجع يف راأيه 
اإىل اأمور ال�صيا�صة وطبائع احلكم وخ�صال امللوك، ولي�س لأ�صول الإ�صالم، الأمر 
واأمور  ال�صا�صة  ت�صاريف  الثابتة عن  ال�صرعية  الأ�صول  لف�صل  يربر دعوته  الذي 
ال�صيا�صة التي تتبدل وتتغري تبًعا لفل�صفة املمكن وامل�صلحة، وهو يتفق يف ذلك مع 
الأ�صتاذ الإمام حممد عبده الذي اأكد يف مناظراته مع غالة امل�صت�صرقني على اأن 
تخلف املمالك الإ�صالمية وانحطاط اأهليها يف بع�س الأحقاب التاريخية املختلفة 
اأخالقهم،  وتهذيب  مبعتنقيه  النهو�س  عن  الإ�صالم  عجز  على  دلياًل  ينه�س  ل 
بل العيب يرد اإىل الذين جنحوا عن تعاليمه. كما ي�صاير اأحمد زكي فيما ذهب 
اإليه عبد احلميد الزهراوي )ت1334هـ/ 1915م( ورفاقه من الذين اأكدوا على 

�صرورة ف�صل الدين عن اأمور ال�صيا�صة. 

مواطن  عن  تتحدث  التي  امل�صت�صرقني  كتابات  من  املوؤلف  تعجب  كما 
الإخفاق يف املمالك الإ�صالمية، وتغفل الوقائع التي ت�صهد بنبوغ علماء وفال�صفة 
الأوروبية  الثقافة  ظلمة  اأ�صاءوا  الذين  والأندل�س،  بغداد  يف  العربية  احل�صارة 
باكت�صافاتهم واخرتاعاتهم واجلديد واملبتكر من ت�صوراتهم واأفكارهم ونظرياتهم. 

)1( املقريزي، املواعظ والعتبار يف ذكر اخلطب والآثار، جامعة امللك �صعود، ج3، 1067هـ، من �س99 اإىل �س167.
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واإذا ما انتقلنا اإىل الق�صية الثالثة ف�صوف جند اأن املوؤلف قد اأثارها- يف مطلع 
املحا�صرة الثانية- على عجل، ومل يلح عليها على الرغم من اأهميتها، األ وهي 
ا، والنبي بو�صفه مبلًغا اأميًنا للوحي  ق�صية الف�صل بني الإ�صالم باعتباره ديًنا �صماويًّ
من جهة، والنظم احل�صارية العربية الإ�صالمية التي اأنتجتها البنية الثقافية بكل 
ما حتتويه من اأو�صاع وظروف اجتماعية و�صيا�صية واقت�صادية من جهة اأخرى، وقد 
اأراد بذلك الف�صل عدم الربط بني مواطن النك�صار ووقائع النت�صار يف احل�صارة 
الإ�صالمية، وبني اأ�صول ال�صريعة، فالإ�صالم كمنهج ينبغي األ يحمل عليه نتائج 
وتوجهه،  وتقوده  فيه  تتحكم  التي  واملوؤثرات  املعي�س  الواقع  عن  مبناأى  تطبيقاته 
ويبدو ذلك يف قوله: »لبد ملن يعنى مبحا�صرات على احل�صارة الإ�صالمية من اأن 
ي�صدو بذكر الإ�صالم. واإذ قد نيطت بي تلك املحا�صرات ا�صطررت اإىل اأن اأ�صدو 
ا اإىل اأن اأ�صدو  بذكره. ولو كلفت مبحا�صرات على احل�صارة الوثنية لكنت م�صطرًّ
اأذكره من حيث هو نظام عمراين  فاإمنا  اإن ذكرت الإ�صالم  بذكرها كذلك. واأنا 
ل ديني؛ ولذلك يف املحا�صرة الفائتة اجتزت ع�صر النبوة وبداأت بع�صر اخللفاء 
ا حم�ًصا. واإذ كانت حما�صرة اليوم يف معرفة  الرا�صدين؛ لأن ع�صر النبوة كان دينيًّ
اأحوال بالد العرب قبيل ظهور الإ�صالم وجب اأن نعرف تلك البالد ثم نعرف 

اأحوالها«. 

الأزهريني يف  مناهج  نق�س  هو  الف�صل  املوؤلف من هذا  مراد  اأن  واأعتقد 
�صلوك  يف  الطعن  ت�صتهجن  كانت  التي  تلك  الآونة-  هذه  -يف  التاريخ  درا�صة 
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اخللفاء، خمافة الجرتاء على نظام اخلالفة وهو نظام اإ�صالمي يف نظرهم، وتعمد 
املمالك  ف�صاد  وتربر  الداخلية،  الإ�صالمية  احل�صارة  جنم  اأفول  علل  اإخفاء  اإىل 
جناحات  بني  نف�صه  الوقت  يف  وتربط  واأعاجم،  يهود  من  الأغيار  مبكائد  العربية 
الرئي�س  العامل  باعتبارها  ال�صريعة  ومبادئ  الإ�صالم،  علماء  ومناقب  واإ�صراقات 
وعلل  احل�صارات  ازدهار  وعوامل  التاريخ،  فل�صفة  متجاهلني  الأوحد،  واملقوم 
اأفولها. ول ن�صتبعد تاأثر املوؤلف بالفل�صفات الو�صعية يف درا�صة التاريخ التي ذاعت 
منذ اأخريات القرن التا�صع ع�صر يف كتابات املفكرين الأتراك، ول�صيما اأمر اهلل 
اأفندي )ت1333هـ/ 1914م( وتوفيق فكرت )ت1334هـ/ 1915م()1(، وكذا 
كتابات عبد احلميد الزهراوي- �صاحب جريدة احل�صارة الأ�صبوعية- التي ف�صل 

فيها بني ال�صيا�صة ونظمها، والدين الإ�صالمي.

الدين  بني  اخللط  باأن  ت�صريحه  هو  التف�صري  هذا  عندي  يرجح  والذي 
اأ�صار  وقد  احل�صارات،  واأفول  املمالك  بزوال  ويعجل  الأمرين  يف�صد  وال�صيا�صة 
اإىل ذلك بالتلميح والت�صريح فاأو�صح اأن حتيز املاأمون اإىل راأي املعتزلة يف م�صاألة 
اأن حتول من�صب اخلالفة من  خلق القراآن يعد خلًطا بني ال�صيا�صة والدين، كما 
من�صب مدين اإىل من�صب ديني عند ال�صيعة ويف اأخريات خالفة العبا�صيني يعد 
خلًطا اأي�ًصا بني ال�صيا�صة والدين، وكال الأمرين �صار بالأ�صول ال�صرعية ومقومات 

الدولة املدنية مًعا.

)1( حممد حرب، ال�صراع بني الفكر الإ�صالمي واملادية يف تركيا املعا�صرة، دار الرتاث، القاهرة، 1990م.
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ويقول م�صتطرًدا يف هذا ال�صياق: »ومل يزل اختالف اأهل اليمن الديني 
وال�صيا�صي الذي ل يدخل بلًدا حتى يجعل اأعزة اأهله اأذلة ينخر عظامهم اإىل اأن 
ا�صمحلوا وبادوا«، »اإن ا�صطراب الدين اإذا �صاركه اختالل ال�صيا�صة اآذن ب�صياع 

ال�صلطان وانقرا�س الدولة«.       

ال�صا�صة  ومزج  الدينية  الفرق  بني  املذهبية  اخل�صومات  اأن  اأ�صاف  ثم 
زوال  وراء  احلقيقية  العلة  الوثنية كان  والعادات  امل�صيحية  التعاليم  والكهنة بني 

ملك الروم.

املوؤلف ف�صوف جندها ل  التي طرحها  الرابعة  الق�صية  اإىل  انتقلنا  ما  واإذا 
تكن  مل  بكر  اأبو  خا�صها  التي  احلروب  اأن  يوؤكد  راح  اإذ  �صابقتها،  عن  تنف�صل 
لن�صر الإ�صالم اأو ملحاربة املرتدين عنه، فال كراهة يف الدين، بل هي اأمور ال�صيا�صة 
التي اقت�صت هذه احلروب، وذلك لتاأمني حدود الدولة الإ�صالمية الفتية، ولي�س 
اأدل على ذلك من عدم اإجبار امل�صلمني اأهل الأم�صار املفتوحة على الدخول يف 
الإ�صالم؛ فبقي املجو�صي على جمو�صيته واليهودي على يهوديته والوثني على 
وثنيته والن�صراين على م�صيحيته، ويعني ذلك اأن قانون التطور احل�صاري واأ�صول 
ن�صر  يف  رغبتهم  اأو  امل�صلمني  تع�صب  ولي�س  التاريخ  حركت  التي  هي  التمدن 
دينهم بال�صيف- كما زعم غالة امل�صت�صرقني، وقد ا�صت�صهد بالعديد من الأمم التي 
كانوا يحكمونهم،  الذين  واجلبابرة  الطغاة  لتخلي�صهم من  بامل�صلمني  ا�صتنجدت 
مع  ال�صني  اإمرباطور  وحتالف  زياد،  بن  طارق  بجيو�س  الإ�صبان  ا�صتنجاد  مثل 
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العبا�صيني طالًبا املعونة ل�صتتباب الأمن يف بالده، ومن اأقواله يف ذلك:

»ذلك نامو�س عمراين خ�صع له العرب مثل ما خ�صعت له الأمم القدمية 
جموعهم  والتاأمت  جزيرتهم  �صبه  من  برزوا  عندما  العرب  فاإن  احلديثة.  والأمم 
بف�صل الإ�صالم اإمنا ق�صدوا تو�صيع ملكهم؛ لأنهم اكتفوا باجلزية واأقروا الأمم على 
الأ�صلية.  بالدهم  كما حاربوهما يف  الأوثان  وعبادة  ال�صرك  واإمنا حاربوا  اأديانها. 
واأما الأمم التي دانت ل�صيادة العرب فقد اأثبتوا لها ديانتها ونظاماتها، واكتفوا منها 

باخل�صوع ال�صيا�صي، وهذا هو �صر جناحهم الغريب«. 

وقد حر�س �صيخ العروبة على تاأكيد براءة الإ�صالم من ال�صتبداد والقمع 
والإرهاب يف ن�صر الدعوة خالل حما�صرته ال�صابعة، التي اأو�صح فيها اأن امل�صلمني 
خا�صوا حروبهم لن�صر دين اهلل عن طريق الفتح، وذلك بعد رف�س حكام الأقطار 
طريق  عن  ولي�س  احل�صنة  واملوعظة  احلكمة  طريق  عن  بالهداية  للدعاة  ال�صماح 

الإكراه، ويبدو ذلك يف قوله:

امل�صلمني فيمنعهم من  »فكانت تلك احلروب لدفع من يقف يف �صبيل 
لها  �صرعية، وحق  �صميت حروبًا  لذلك  احل�صنة؛  واملوعظة  باحلكمة  دينهم  ن�صر 
اأن ت�صمى كذلك... لو كانت هذه العبارة )الإ�صالم اأو اجلزية اأو احلرب( حلمل 
دون  منهم  ير�صوا  ومل  والإ�صالم،  اجلزية  بني  خريوهم  ملا  الإ�صالم  على  النا�س 
يعلم  الأمر  بادئ  الإ�صالمية  احلروب  مثري  يتاأمل يف  الذي  اإن  �صيًئا...  الإ�صالم 
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اهلل  �صبيل  عن  �صدهم  اأراد  من  اإل  يحاربوا  مل  امل�صلمني  اأن  بالظن  لي�س  علًما 
النا�س على الإ�صالم،  اإن احلروب الإ�صالمية مل تقم حلمل  فحاربهم واآذاهم... 

واإمنا اأقيمت لأ�صباب اأخرى جتلت فيها باأجلى بيان«.

واإذا ما انتقلنا اإىل الق�صية اخلام�صة التي �صاقها املوؤلف ف�صوف جندها تتمثل 
يف دعوته اإىل اإحياء الرتاث، وك�صفه عن اآليات جمعه وحتقيقه، مبيًنا اأن الكثري 
اأ�صحابها  دون  وم�صت�صرقوه  الغربي  الفكر  بها  انتفع  قد  العربي  اأدبنا  ذخائر  من 
الأ�صليني، الذين مل يعنوا باإعادة ن�صرها وتوظيف ما فيها من قيم ومعارف ونهوج 
اإحاطة  مدى  الق�صية-  لهذه  مناق�صته  من  ندرك-  اأن  وميكننا  احلديثة،  اآدابنا  يف 
بالأدب  منها  تعلق  ما  �صيما  ول  الأوروبية،  ال�صت�صراق  دوائر  بت�صانيف  املوؤلف 

والتاريخ، وذلك خالل �صرده مل�صمون اأهمها واأ�صهرها. 

اأما الق�صية ال�صاد�صة فتناول فيها املوؤلف كتب احلديث ورحلة تدوينها، 
فذكر اأن الإمام مالك جمع نحو �صتمائة األف حديث، غري اأنه دون منها يف موطئه 
�صتمائة فقط، وقد اأراد املوؤلف بذكر هذه الرواية التنبيه على دقة الأئمة يف جمعهم 

يهم ونقدهم وانتخابهم للروايات. للحديث، من حيث توخي احلذر يف حترِّ

الذي �صرح يف مقدمة �صحيحه  هو  البخاري  الإمام  اأن  امل�صهور  اأن  بيد 
بقوله:
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�صنة،  ع�صرة  �صت  يف  و�صنفته  حديث،  األف  �صتمائة  نحو  من  »خرجته 
وجعلته حجة فيما بيني وبني اهلل �صبحانه وتعاىل«)1(.

 جمع  مالك  اأن  اأكدوا  بل  الرواية،  هذه  اإىل  املوطاأ  �صراح  ي�صر  ومل 
موطاأه يف اأربعني �صنة، وكان ي�صتمل على نحو ع�صرة اآلف حديث، راح ينقدها 
عن  ال�صابعة  املحا�صرة  يف  زكي  اأحمد  يف�صح  ومل  �صبعمائة)2(،  اأ�صحت  حتى 
م�صدر روايته، ولعله اأوردها من الذاكرة على عجل يف �صياق عابر. والذي يعنينا 
هو ت�صريحه باأن العلوم النقلية قد عولت على املنهج ال�صتنباطي تعوياًل كبرًيا يف 

ا�صتدللها على الأحكام.

اأما الق�صية ال�صابعة التي ب�صطها املوؤلف فال تزال مطروحة تلوكها الأل�صنة 
وت�صطر فيها ال�صحف والت�صانيف، األ وهي زعم بع�س الفرق الإ�صالمية احلديثة 
اآيات القتال التي وردت يف القراآن تعد دعوة �صريحة لإغارة امل�صلمني على  اأن 
الأغيار من امل�صركني وامللحدين، واأطلقوا على هذا التف�صري عقيدة اجلهاد الأكرب، 
اأن مثل هذه الآراء تعد اأكرث خطًرا على الإ�صالم من تلك التي اتهم بها  فبني 
اإذ ت�صبح هذه الآراء حجة لأعداء الإ�صالم، ومربًرا  على يد غالة امل�صت�صرقني، 
ا لتهام امل�صلمني بالعنف والإرهاب، ويقول يف ذلك: »فظنوا اأن القتال �صرع  قويًّ

لل�صئون  الأعلى  املجل�س  ال�صريف،  احلديث  علوم  مو�صوعة  يف  مقال  ال�صحيحان،  الفقي،  الوهاب  عبد  �صالح    )1(
الإ�صالمية، القاهرة، 2003م، �س485.

)2(  مالك بن اأن�س، موطاأ الإمام مالك، مكتبة اأبو بكر ال�صديق، الإ�صكندرية، د.ت ، �س12. 
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يف الإ�صالم حلمل النا�س على العتقاد به فكان ذلك الظن اأكرب جرم على ذلك 
الدين احلنيف الذي تنزه عن مثل هذه اخل�صونة وتلك الق�صوة«.

اأما الق�صية الأخرية التي ناق�صها املوؤلف يف املحا�صرتني الأخريتني فهي 
التي  الأطوار  اإىل  فيها  واأ�صار  واحلفظ،  والتعريب  والتدوين  الكتابة  تاريخ  ق�صية 
ال�صحابة  حر�س  مو�صًحا  وتنقيطه،  امل�صحف  ون�صخ  العربية  الكتابة  بها  مرت 
الأمر  الرجال،  �صدور  للمحفوظ يف  ومطابقته  القراآن  من  املكتوب  �صالمة  على 
الذي يقطع ب�صحة الن�س القراآين، وخلوه من التحريف والت�صحيف، وتبطل معه 
مزاعم غالة امل�صت�صرقني يف �صالمة الن�س القراآين، ثم انتقل اإىل ق�صية التعريب 
بداية من نقل علوم الدواوين الرومية والفار�صية اإىل العربية، ومروًرا ب�صك النقود 
والأ�صباب  حت�صيلها  يف  وبراعتهم  العلوم  حفاظ  اأخبار  بذكر  وانتهاء  الإ�صالمية، 
و�صون  التعليمية  الأغرا�س  راأ�صها  وعلى  تدوينها،  اإىل  ذلك  بعد  دفعتهم  التي 

املعارف من التحريف وال�صياع. 

ثالًثا: اأ�صلوب املوؤلف ومنهجه

اأما عن اأ�صلوبه ومنهجه يف العر�س واملعاجلة فيمكننا الوقوف عليه بو�صوح 
من خالل قراءتنا لل�صطور الأوىل من كتابه التي اأعرب فيها- بلغة ف�صحى ق�صيبة 
عن  وامل�صطلحات-  الألفاظ  انتخاب  يف  والدقة  والب�صاطة  ال�صال�صة  بني  جتمع 
التلقني  اأ�صلوب  اأن  مو�صًحا  اجلامعة،  ور�صالة  املحا�صرات  هذه  اإلقاء  من  غايته 
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واملناق�صة حولها  الق�صايا  اإثارة  بل  الإبداع،  من  العقول  ميكن  املعارف ل  و�صرد 
هو الذي يفتح الآفاق لإعمال النظر واإعادة اإنتاج املعرفة يف �صوء الروؤى النقدية 
التي حتمل ب�صمة �صاحبها، وذلك يف متنف�س من احلرية وال�صتقالل يف الفكر 
والإرادة الفاعلة لتحقيق الآمال والطموحات، وقد اأكد هذه القيمة- اأعني حرية 
بالردود على  التي خ�صها  ال�صابعة،  الراأي- يف حما�صرته  وال�صتقالل يف  النقد 
منتقديه، فلم يقبح اأو يذم اأو ينق�س من قدر خمالفيه، بل ناق�س ورد كا�صًفا عن 
امل�صادر التي ا�صتقى منها حما�صراته ب�صكل اإجمايل، الأمر الذي اأراد منه تطبيق 

النظر بالعمل، �صاربًا املثل الأول لتالميذه يف اآداب التناظر والختالف.

كما ميكننا اأن نالحظ حر�صه على تدريب الطالب على ا�صتخدام املنهج 
املقارن يف ر�صد الواقعات املت�صابهة واملتباينة، وربط ذلك بالبنية املعرفية ال�صيا�صية، 
ويبدو ذلك يف طلبه من الطالب البحث عن وجه ال�صبه بني ترف الدولة الفاطمية 
يف م�صر وبني ترف دولة الروم يف الق�صطنطينية، متاأثًرا يف ذلك مبنهج ابن خلدون 
يف قراءته للتاريخ، حيث ا�صتنباط العرب واحلقائق من نقد اخلرب، ذلك ف�صاًل عن 
وبالد  القدمية  اليمن  يف  ال�صيا�صية  والنظم  التاريخية  الوقائع  بع�س  بني  مقابالته 
الفر�س واإمرباطورية اأملانيا، وكذا بني و�صع مكة ال�صيا�صي واأثينا ورومية، و�صلوك 
امل�صلمني مع اأهل الأمم املغلوبة وق�صوة الإ�صبان مع امل�صلمني بعد اأفول ح�صارتهم، 
بالإ�صافة اإىل حر�صه على الك�صف عن الفارق املميز للم�صطلحات املت�صابهة، ومن 
اأمثلة ذلك تفرقته بني لقب )البطريق( اأي احلاكم ال�صيا�صي، ولقب )البطريرك( 
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هو  الروم  بحر  اأن  تو�صيحه  وكذلك  الرومانية،  الكني�صة  يف  ديني  من�صب  وهو 
ال�صم الذي اأطلقه العرب قدميًا على البحر املتو�صط، وكذا تبيانه لالأ�صل اللغوي 
التاريخي للفظة )ليبيا(، ومتييزه بني الدللة اللغوية والدللة ال�صطالحية للفظة 
)كتابة(، والفارق بني قيمة الدينار الرومي واجلنيه الإجنليزي، وك�صفه عن بع�س 
املعتقدات الفا�صدة العالقة باأذهان العوام مثل احلكايات التي ن�صجت حول بئر 
الرحمة يف قلعة �صالح الدين ببعلبك، ذلك الذي يرتفع فيه املاء اأيام احل�صار، 
مو�صًحا اأ�صلها احلقيقي ومربًرا العلة الطبيعية التي ظنها العوام معجزة، وقد اأراد 
من هذا النقد للروايات حث تالميذه على اإعمال العقل يف الكتابات التاريخية، 

لتخلي�صها مما علق بها من مثل هذه احلكايات امللفقة املنتحلة. 

ومي�صي املوؤلف يف توجيه طالبه، فناألفه ي�صكك يف بع�س الكتابات العربية 
التي حتدثت عن حرق الفرجن ال�صليبيني ملكتبة اآل عمار بطرابل�س ال�صام، اعتقاًدا 
منهم باأنها ل حتتوي اإل على م�صاحف، وبرر املوؤلف �صكه يف هذا اخلرب باأن العرب 
كثرًيا ما اتهمتهم كتابات امل�صت�صرقني باأنهم كانوا وراء حريق مكتبة الإ�صكندرية، 
فراق لهم رد التهمة واإحلاق خ�صومهم بها. واجلدير بالإ�صارة يف هذا ال�صياق اأن 
اأحمد زكي قد عول على املنهج املقارن يف درا�صته للواقعات التاريخية يف جل 
م�صنفاته، واأ�صهر الأمثلة على ذلك ما اأورده يف ت�صديره لتحقيقه كتاب »الأ�صنام« 
ملدينتي  العلمية  املكانة  بني  فيه  قابل  الذي  الكلبي )ت204هـ/ 819م(  لبن 
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احل�صارة  يف  وكامربيدج  اأك�صفورد  ومدينتي  العربية  الثقافة  يف  والب�صرة  الكوفة 
الغربية احلديثة)1(.

واملراجع  رواياته  م�صادر  اإىل  بالرجوع  لتالميذه  تكليفه  ذلك  اإىل  اأ�صف 
الرئي�صة التي اعتمد عليها؛ رغبة منه يف تعويدهم على التق�صي واإعمال املنهج 

الديكارتي يف ال�صك عند حت�صيل املعارف.

ويالحظ اأي�ًصا عدم اإنكاره للمعجز الإخباري يف القراآن، ويبدو ذلك يف 
الروم  باأن  القراآن  واإخبار  والفر�س،  الروم  بني  دارت  التي  احلرب  لوقائع  مقابلته 
�صوف يقهرون عدوهم التقليدي بعد هزميتهم، وحدد ذلك بب�صع �صنني )اأي دون 
الع�صر(، ول يفهم من ذلك اأن املوؤلف كان من املفكرين القائلني بالتف�صري الديني 
بها  التي قال  التاريخية  التحكم يف الأحداث  العناية الإلهية يف  للتاريخ )نظرية 
اأوغ�صطني )ت430م( واإخوان ال�صفا وجاك بو�صويه )ت1704م-1116هـ()2(، 
بل هو اأقرب اإىل تف�صري ابن خلدون- لتطور احل�صارات حيث الت�صليم بقانون العلية 
الذي يق�صي بوجود مقومات لتقدم الأمم واأ�صباب لتاأخرها اأو انك�صارها، وذلك 
تبًعا للبيئة الثقافية التي تعي�س فيها)3(، وتربير كوندر�صيه )ت1163هـ/ 1794م( 
وا�صتنارة  اجلمعي،  العقل  وعي  على  تعول  التي  التقدم  بنظرية  التاريخ  حلركة 

)1(  اأبو املنذر ه�صام، كتاب الأ�صنام، حتقيق: اأحمد زكي با�صا، دار الكتب امل�صرية، القاهرة، ط2، 1924م، �س11.
)2(  اأحمد حممود �صبحي، يف فل�صفة التاريخ، دار الوفاء، الإ�صكندرية، ط 2004، 4م.

)3(  زينب اخل�صريي، فل�صفة التاريخ عند ابن خلدون، دار الثقافة، القاهرة، 1983م، من �س 91 ، اإىل �س 101، ومن 
�س129 اإىل 134.
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الراأي العام، ون�صر املعارف العلمية يف املجتمع مع اللتزام بالقيم الأخالقية)1(، 
باطالعه  نقطع  ول  وتقدمها،  الأمم  ارتقاء  على  تعمل  تنويرية  ثورات  اإحداث  يف 
على مقالت معا�صره اأرنولد توينبي )ت1395هـ/ 1975م( ونظريته يف التحدي 

وال�صتجابة، رغم وجود ت�صابه بني قراءتيهما للتاريخ.

بالقدر  ال�صيا�صة  اأمور  يف  اخلو�س  وجتنبه  كيا�صته  على  التنبيه  يفوتنا  ول 
الذي ل ي�صتعدي عليه الباب العايل، فعلى الرغم من اإمياءاته الناقدة ل�صتبداد 
وترف العثمانيني، فاإننا جنده- منذ املحا�صرة الأوىل- يثني على اخلالفة العثمانية 

ويدعو لها بالبقاء.

اجلزئية  التفا�صيل  اأمام  والتوقف  الو�صف  يف  اإ�صهابه  عليه  يوؤخذ  وقد 
الدقيقة، وذلك خالل حديثه عن اإن�صاء امل�صجد الأموي بدم�صق وتو�صيع م�صجد 
الدين  ل�صهاب  فنون الأدب(  )نهاية الأرب يف  باملدينة وو�صفه لكتاب  الر�صول 
املحا�صرتني  يف  و�صيدا  بعلبك  ومدينتي  1332م(  733هـ/  نحو  )ت  النويري 
اخلام�صة وال�صاد�صة، الأمر الذي يختلف عن نهجه ال�صردي يف املحا�صرات الأربع 

ال�صابقة عليهما، ويدنو بحديثه من اأدب الرحالت.

)1(  ج.ب. بيوري، فكرة التقدم، ترجمة: اأحمد حمدي حممود، مراجعة: اأحمد خاكي، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، 
القاهرة، 1982م، من �س 180 اإىل �س 182.
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كما اأن بع�س رواياته كانت حتتاج اإىل مراجعة مثل و�صفه ال�صفاء بنت 
يف  وذلك     امل�صطفى   زوجات  اإحدى  باأنها  )ت640م(  العدوية  اهلل  عبد 
املحا�صرة الثامنة، وواقع الأمر اأن ليلى العدوية الطبيبة املعلمة املكناة باأم �صليمان 
اأعرف  القر�صيات لالإ�صالم ومن  اأ�صبق  اأبي خيثمة بن حذيفة كانت من  زوجة 
الن�صاء، واأ�صند  بالرقية وتعليم  بالقراءة والكتابة، وكانت تعمل  الن�صاء العربيات 
اإليها عمر بن اخلطاب )ت24هـ / 644م( اأمر ال�صوق يف خالفته، كما كانت حمط 
اإعجاب واحرتام �صحابة النبي ملكارم اأخالقها وفي�س معارفها و�صدق توقعاتها، 
وهي كذلك من اأوائل حفظة احلديث ورواته من املهاجرات، وكان النبي يربها بر 
اأمه التي اأر�صعته ويقيل عندها، كما اأوكل اإليها تعليم زوجه حف�س )ت41هـ/ 
661م( اأم املوؤمنني القراءة والكتابة والرقية، وكان يق�صد بيتها الرجال والن�صاء 

للتعلم اأو للتطبب اأو حفظ القراآن واحلديث)1(. 

ول تنق�س هذه املوؤاخذات من قيمة ال�صياق املعريف الذي ت�صمنته هذه 
املحا�صرات، ومن ثم ل جند غ�صا�صة يف التجاوز عن ما ع�صاه يكون مواطَن للزلل 
يف كتابات الرواد وطالئع قوافل التنوير، فالدروب مل تكن معبدة واملناهج كانت 
حديثة التطبيق، ويكفي ملثل هوؤلء الرواد �صرف املبادرة اإىل �صحذ العقول واإثارة 
الق�صايا ودفع ال�صبيبة لإعادة كتابة التاريخ مبنحى نقدي ينقلهم من طور احلفظ 

والتلقني اإىل اآفاق الإبداع. 

)1(  ابن حجر الع�صقالين، الإ�صابة يف متييز ال�صحابة، دار الكتب العلمية، بريوت، د ت، ج8، �س120. 
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كتابات �صيخ العروبة بني اخلطاب وامل�صروع

مييزها  ما  اأهم  اأن  يدرك  العربي احلديث �صوف  الفكر  تيارات  يتاأمل  ملن 
ثالث خ�صال رئي�صة:

امل�صتهدف،  هو  الواقع  فاإ�صالح  النه�صوية،  خطاباتها  يف  العملية  النزعة  اأولها: 
والق�صايا املطروحة وليدة املمار�صة واإدراك امل�صكالت التي تلفظها البنية الثقافية، 
الأمر الذي كان وراء مو�صوعية معظم الدعوات التقوميية والنقدات الثائرة �صد 

اجلمود والتقليد.

الروؤى والختالف يف  تباين  الرغم من  روادها، فعلى  توا�صل  تبدو يف  وثانيها: 
الرتاث  املوازنة بني  القائم على  التنويري  بالن�صق  الإميان  فاإن  بينهم،  الت�صورات 
املحافظ  الجتاه  رواد  بني  يجمع  كان  الذي  هو  واملعقول،  واملنقول  والتجديد، 
امل�صتنري يف القرنني التا�صع ع�صر والن�صف الأول من القرن الع�صرين، فقد اجتمع 
اهلل  وعبد  الطهطاوي  رفاعة  بعده  ومن  1834م(  )ت1250هـ/  العطار  ح�صن 
فكري )ت1307هـ/ 1889م(، ثم حممد عبده وحمزة فتح اهلل )ت1337هـ/ 
متوا�صل  واحد  �صرب  على  1963م(  )ت1383هـ/  ال�صيد  ولطفي  1918م( 
ل نكو�س فيه ول نكو�س، يوؤمن جميعهم باأن التقدم املن�صود �صوب املدنية، ل 
يتحقق اإل برتبية الراأي العام وخلق العقل اجلمعي، لدفع عجلة احل�صارة مبنطق 
يف  والجتهاد  وامل�صخ�صات،  الثوابت  حتديد  بعد  وذلك  وال�صتجابة،  التحدي 

حت�صيل النافع من املتغريات من �صتى الثقافات. 
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وتبدو اخل�صلة الأخرية: يف الت�صاق بني النظر والعمل واملنهج والتطبيق، 
للجمعيات  وريادتهم  التنفيذية،  القيادية  املنا�صب  بتوليهم  ذلك  لهم  تاأتى  وقد 
التابع،  العام  الراأي  قيادة  يف  وجناحهم  ال�صيا�صية،  احلياة  يف  وانخراطهم  الأهلية 

ومهادنة ال�صلطة احلاكمة، وحتا�صي ال�صدام معها.

له  نقدم  الذي  الكتاب  اأحمد زكي بوجه عام- وهذا  وتك�صف كتابات 
بوجه خا�س- عن هاتيك اخل�صال، وان�صوائه حتت راية املجددين امل�صلحني، فقد 

ا�صطلع �صيخ العروبة- كما اأ�صرنا- باأمرين:

اأولهما: اإحياء النفي�س من الرتاث العربي والدفاع عن اأ�صالته، وذلك عن طريق 
الت�صاجل العلمي يف موؤمترات امل�صت�صرقني تارة، واإعادة جمع ون�صر وحتقيق ع�صرات 
الكتب وامل�صنفات النادرة تارة ثانية، وترجمة بع�س الكتابات التي ت�صهد باأ�صالة 
دور احل�صارة الإ�صالمية يف تطور احل�صارة الإن�صانية تارة ثالثة، واإ�صالح حال اللغة 
العربية لغة وكتابة واأ�صاليب تارة رابعة، والدفاع عن ق�صايا العروبة وحق ال�صعوب 
اأمثال حفني  من  معا�صريه  �صاأن  ذلك  �صاأنه يف  تارة خام�صة،  التحرر  العربية يف 
نا�صف )ت1338هـ/ 1919م( واأحمد فتحي زغلول )ت1333هـ/ 1914م( 
ر�صيد ر�صا )ت1354هـ/  وطنطاوي جوهري )ت1359هـ/ 1940م( وحممد 
1935م( وحممد اأمني اخلاجني )ت1358هـ/ 1939م( وحمب الدين اخلطيب 
1947م(  )ت1367هـ/  الدم�صقي  منري  وحممد  1969م(  )ت1389هـ/ 
1904م(  )ت1322هـ/  ال�صنقيطي  حممود  وحممد  القد�صي  الدين  وح�صام 
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اأطفي�س  واإبراهيم  1958م(  )ت1378هـ/  التون�صي  ح�صني  اخل�صر  وحممد 
1954م(  )ت1374هـ/  �صربي  وم�صطفى  1914م(  )ت1333هـ/  اجلزائري 

وحممد زاهد الكوثري )ت1372هـ/ 1952م(.

الروايات  نقد  الدقة يف  القائمة على  التاريخي  البحث  مناهج  وثانيهما: حتديثه 
يف  للمو�صوعية  والنت�صار  والأحداث،  الأخبار  وتتبع  التق�صي  يف  والتحري 
احلكم على الوقائع، وتخلي�س املرويات من الق�ص�س اخلرافية والواقعات املختلقة 

املكذوبة.

ول ريب يف اأن اإ�صهاماته يف هذين الدربني، كان لها عظيم الأثر يف ر�صفائه 
وتالميذه والباحثني الذين �صاروا على دربه يف الكتابات عن احل�صارة الإ�صالمية 
وحتقيق الكتب العربية، فهاهو عبد ال�صالم هارون ي�صيد مبحا�صراته عن احل�صارة 
الإ�صالمية ونهجه يف حتقيق كتب الرتاث، وي�صيف حممود حممد الطناحي اأن 
الق�صم الأدبي الذي تاأ�ص�س يف دار الكتب حتت اإ�صراف اأحمد زكي العدوي يعد 

خري ممثل ملدر�صته يف التحقيق.

ومن اأ�صهر الذين تاأثروا مبنهجه يف كتاباتهم زكي مبارك، وقد اأعرب عن 
ذلك يف جملة البالغ امل�صرية، وطه ح�صني )ت1393هـ/ 1973م( يف جريدة 
كتابه  يف  1953م(  )ت1373هـ/  علي  كرد  وحممد  »الأيام«،  وكتاب  الوادي 
»التمدن الإ�صالمي« وجملة املقتب�س، و�صامي الكيايل يف جملة احلديث احللبية، 
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وعي�صى  الأهرام،  جريدة  يف  1947م(  )ت1367هـ/  الرازق  عبد  وم�صطفى 
العربي  العلمي  املجمع  جملة  يف  1956م(  )ت1376هـ/  املعلوف  اإ�صكندر 
العرب  اأثر  كتابه  يف  1964م(  )ت1384هـ/  العقاد  حممود  وعبا�س  ال�صوري، 

على احل�صارة الأوروبية.

لها،  نقدم  التي  عنوان حما�صراته  اأن  ال�صياق  هذا  بالإ�صارة يف  واجلدير 
والإيرانيني  والأتراك  العرب  الباحثني  بني  امل�صاجالت  ع�صرات  اأثارت  قد 
وذهب  عربية،  ح�صارة  اأنها  اإىل  منهم  فريق  ذهب  اإذ  الأوروبيني،  وامل�صت�صرقني 
الفريق الآخر اإىل اأنها ح�صارة اإ�صالمية، اأما اأحمد زكي-كما اأملحنا- فكان يردد 
ح�صارة  اجلاهلة  العربية  للقبائل  كانت  ما  الإ�صالم  فلول  اإ�صالمية،  ح�صارة  هي 
ومدنية، فالإ�صالم هو الذي جمع يف رحاب عمرانه كل الأجنا�س وامللل، ف�صيدوا 
بلغتها  نزل  الإ�صالم، وهي ح�صارة عربية  راية  وترجموا و�صنفوا واخرتعوا حتت 
القراآن وو�صعوا بها موؤلفاتهم الرائدة، وهي عقد وحدة اأقطارنا، واحلبل املتني الذي 

ينبغي اأن نعت�صم به حلماية تراثنا والدفاع عن م�صخ�صاتنا.

عن  البحث  يف  واأ�صدقائه  تالميذه  معظم  اأي�ًصا  حما�صراته  رغبت  وقد 
الفارق بني م�صطلحي ح�صارة وثقافة، وذلك منذ مطلع العقد الثالث من القرن 

الع�صرين.
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و�صوف تظل كتب الرتاجم واملو�صوعات العربية تذكر ا�صم اأحمد زكي 
با�صا �صيخ العروبة، وت�صيد بف�صله، وتعدد مناقبه وعظيم اأعماله.

اأهم م�صنفاته

والفرن�صية،  بالعربية  واملوؤلف  واملرتجم  املحقق  بني  ما  م�صنفاته  تتعدد 
ومنها:

اأوًل: كتب قام بتحقيقها

●  حتقيق كتاب »الأدب ال�صغري« لبن املقفع، وقد �صدرت طبعته الأوىل 

عام 1911م بالإ�صكندرية يف جمعية العروة الوثقى الإ�صالمية مبدر�صة 
حممد علي ال�صناعية، ويقع يف 78 �صفحة، وقد قررته وزارة املعارف 

على جميع مدار�صها يف املرحلة البتدائية .

●  حتقيق كتاب »الأدب الكبري« لبن املقفع، وقد �صدرت طبعته الأوىل 

عام 1912م بالإ�صكندرية يف جمعية العروة الوثقى الإ�صالمية مبدر�صة 
حممد علي ال�صناعية، ويقع يف 155 �صفحة، وقد قررته وزارة املعارف 
منهما- واأ�صدرت  اأي�ًصا،  البتدائية  املرحلة  يف  مدار�صها  جميع  على 

الأدب الكبري وال�صغري- طبعة يف نف�س العام .
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الكلبي،  لبن  والإ�صالم«  اجلاهلية  يف  اخليل  »اأن�صاب  كتاب  ●    حتقيق 

�صدرت طبعته الأوىل عام 1946م بدار الكتب امل�صرية بالقاهرة بعد 
الثانية عام 1965م عن الدار  وفاته باثني ع�صر عاًما، وطبعت طبعته 
القومية للطباعة والن�صر، وتقع تلك الطبعة يف 186 �صفحة، وطبعت 

طبعته الثالثة عام 1977م بالهيئة امل�صرية العامة للكتاب بالقاهرة.

●      حتقيق كتاب  كتاب »الأ�صنام« لبن ه�صام الكلبي، و�صدرت طبعته 
الثانية عام 1914م عن املطبعة  الأوىل عام 1912م، وظهرت طبعته 
الأمريية بالقاهرة، وظهرت طبعته الثالثة بدار الكتب امل�صرية 1924م، 

ويقع يف 111�صفحة.

●    حتقيق كتاب »التاج يف اأخالق امللوك« للجاحظ، و�صدرت طبعته الأوىل 

عام 1914م باملطبعة الأمريية بالقاهرة مع ترجمة للجاحظ بالفرن�صية، 
عام  العربية  الآفاق  دار  طبعة حديثة عن  وله  �صفحة،  ويقع يف 280 

2007م، ويقع يف 266 �صفحة.

●    حتقيق كتاب »الترب امل�صبوك يف الذيل على تاريخ املقريزي يف ال�صلوك« 

الأمريية  باملطبعة  1896م  عام  الأوىل  طبعته  وظهرت  لل�صخاوي، 
بالقاهرة، ويقع يف 432�صفحة.
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عام  الأوىل  وا�صف، وظهرت طبعته  »الفهر�صت« لأمني  ●  حتقيق كتاب 

1934م عن وزارة املعارف العمومية بالقاهرة.

اهلل  ف�صل  لبن  الأم�صار«  ممالك  يف  الأب�صار  »م�صالك  كتاب  ●   حتقيق 

العمري، وطبع مبطبعة دار الكتب امل�صرية بالقاهرة عام 1924م، ويقع 
يف 398 �صفحة. 

●  حتقيق كتاب »نكت الهميان يف نكت العميان« ل�صالح الدين ال�صفدي، 

و�صدرت طبعته الأوىل يف املطبعة اجلمالية مب�صر عام 1911م ويقع يف 
317 �صفحة. 

ثانًيا: موؤلفاته العربية 

املعارف  ناظر  با�صا  ح�صمت  لأحمد  ر�صالة  العربية«  الآداب  ●   »اإحياء 
1910م، جمل�س النظار .

الأندل�صي«،  الرحمن  يوًما �صعيًدا يف خالفة الأمري عبد  ●  »الأربعة ع�صر 
وظهرت طبعته الأوىل عام 1886م عن مطبعة البيان بالقاهرة، ويقع يف 

124�صفحة، وترجمه اإىل الفرن�صية.

●  »ان�صقاق القمر« ن�صرت �صمن رد عبد اهلل الفي�صاوي وح�صن عبا�س زكي 
عام 1930، ويقع يف 62 �صفحة.
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●  ابن زيدون اأو �صفحة من جمال�س الأن�س يف ليايل الأندل�س: وهي تلك 
املحا�صرة البديعة التي األقاها اأحمد زكي با�صا يف نادي موظفي احلكومة 
الأوىل عام 1914م عن مطبعة �صبيح،  بالإ�صكندرية، وظهرت طبعتها 

ويقع يف 88 �صفحة.

●   »ترجمة حياة العامل الفا�صل املغفور له اإ�صماعيل با�صا الفلكي«.

عام  منه  الأوىل  الطبعة  �صدرت  العربية«  باللغة  وعالماته  ●   »الرتقيم 
مطبعة  يف  ن�صره  اأعيد  ثم  الأمريية،  املطبعة  عن  1912م(  )1330هـ/ 
اأعيد  بولق عام 1913م، وهي طبعة مزيدة وقعت يف 59 �صفحة، ثم 
يف  ويقع  الإ�صالمية  التوعية  مكتبة  يف  1988م  عام  اأخرى  مرة  ن�صره 
47 �صفحة، وله طبعة حديثة �صدرت عن وكالة ال�صحافة العربية عام 

2008م.

●  تقرير عن الكتب اخلطية املحفوظة بق�صر الإ�صكوريال يف اإ�صبانيا وكيفية 
الكتب  دار  عن  1892م  عام  الأوىل  طبعته  وظهرت  ن�صخها،  اقتناء 

امل�صرية بالقاهرة، ويقع يف 11�صفحة.

العمومية، وظهرت  املعارف  ناظر  با�صا  اأحمد ح�صمت  اإىل  ●  تقرير مرفوع 
الطبعة الأوىل منه عام 1911م عن مطبعة نظارة املعارف العمومية، ويقع 

يف 50 �صفحة.
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)1327هـ/  عام  يف  الأوىل  طبعته  وظهرت  الإ�صالمية«  ●  »احل�صارة 
1909م( عن جملة اجلامعة امل�صرية، ويقع يف 84 �صفحة، وهي الطبعة 

التي اعتمدنا عليها.

● خطبة افتتاح اجلامعة امل�صرية، التي األقاها عام 1908م.

طبيب  مبجلة  ظهوره  اأول  اأوروبا،  يف  الثالثة  اأيامي  اأو  باري�س  يف  ●  الدنيا 
العائلة، ومر�صد اللبيب اإذا غاب الطبيب، ثم ظهر يف كتيب عام 1900م 
اأدب  يف  كتاباته  ثاين  وهي  �صفحة،   272 يف  ويقع  املجلة،  نف�س  عن 
الرحالت، وله طبعة حديثة عن دار عني للدرا�صات والبحوث الإن�صانية 

والجتماعية عام 2006م، ويقع يف 227 �صفحة.

املطبعة  عن  1920م  عام  الأوىل  طبعته  وظهرت  البادية،  باحثة  ●  ذكرى 
الأهلية، ويقع يف 64 �صفحة.

قام  الكرملي،  ماري  واأن�صتا�س  با�صا  زكي  اأحمد  بني  املتبادلة  ●  الر�صائل 
بتحقيقها حكمت رحماين.

والرتجمة  التاأليف  جلنة  عن  الأوىل  طبعته  وظهرت  ال�صحر،  ●  �صاعات 
والن�صر بالقاهرة، ويقع يف 198 �صفحة.

اأوروبا  ن�صرها عقب عودته من  ر�صائل  املوؤمتر، وهي جمموعة  اإىل  ●  ال�صفر 
كتاباته  �صمن  اإدراجها  وميكن  بولق،  مطبعة  عن  و�صدرت  1894م، 
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يف اأدب الرحالت، وتقع يف 400 �صفحة، ولها طبعة حديثة عن الدار 
امل�صرية اللبنانية للطباعة عام 2001م، وتقع يف 403 �صفحات.

●  عجائب الأ�صفار يف اأعماق البحار »خمطوط« .

● العرب واأمريكا مقال مبجلة املجمع العلمي العربي بدم�صق.

الأمريية  باملطبعة  طبع  والفرن�صاوي،  بالعربي  القدمية  اجلغرافية  ●  قامو�س 
1899م، ويقع يف 95 �صفحة.

تت�صمن  احلديث  م�صر  تاريخ  من  و�صفحة  با�صا،  ريا�س  على  ●  كلمة 

خال�صة حياته، �صدرت الطبعة الأوىل منه عام 1911م باملطبعة الأمريية 
مع ترجمة لريا�س با�صا بالفرن�صية، ويقع يف51 �صفحة.

الدين  ل�صهاب  الأدب  فنون  يف  الأرب  نهاية  كتاب  لتحقيق  ●  م�صروع 
النويري، وظهرت الطبعة الأوىل منه عام 1930، ويقع يف 7 �صفحات.

موؤمتر  يف  بلوندرة  عزت(  اأفندي  )اأحمد  األقاها  التي  اخلطبة  ●  ملخ�س 
امل�صت�صرقني الدويل التا�صع، �صدرت عن مطبعة بولق 1892م بالعربية 
الثانية عام 1893م عن املطبعة الأهلية،  والفرن�صية، ثم ظهرت طبعتها 

وتقع يف 22 �صفحة.

●  مو�صوعات العلوم العربية وبحث على ر�صائل اإخوان ال�صفا، طبع باملطبعة 
الأمريية ببولق، عام 1899م، ويقع يف 99 �صفحة.
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ثالًثا: موؤلفاته الفرن�صية

● بحث عن اخرتاع البارود واملدافع وما قاله العرب يف ذلك.

● بحث عن �صراديب اخللفاء الفاطميني بالقاهرة.

● بحث عن الفيوم يف اأيام الأيوبيني.

حاول  الذي  مب�صطو�س  الفيل�صوف  لكتاب  العربية  الرتجمة  يف  ●  بحث 
جتديد الوثنية وعبادة الأ�صنام.

● بحث يف طريقة اإحياء الفنون وال�صنائع الإ�صالمية بديار م�صر.

● بحث يف عالقات امل�صريني مع الأندل�صيني.

● بيان الو�صائل املو�صلة اإىل اإحياء الآداب العربية بالديار امل�صرية.

● تاريخ امل�صرق يف الأزمان القدمية.

● حتقيق جغرايف تاريخي عن اأهل الكهف.

● نقد العهدة النبوية )املوجود �صورتها يف دير الطور(.

● الطريان يف الإ�صالم.

رابًعا: مقدماته لبع�ض الكتب

●  ال�صابئة قدميًا وحديًثا لعبد الرازق احل�صن، و�صدرت طبعته الأوىل 
عام 1913م عن مطبعة الرحمانية بالقاهرة، ويقع يف 68 �صفحة.
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● مقدمة فهر�س مكتبة عارف حكمت.

خام�ًصا: مرتجماته

● ترجمة كتاب اآثار بالد امل�صرق اإىل العربية ملا�صبريو.

وظهرت  العربية،  اإىل  ملا�صبريو  ال�صرقية  ال�صعوب  تاريخ  كتاب  ●  ترجمة 
 230 يف  ويقع  الأمريية،  املطبعة  عن  1896م  عام  مب�صر  الأوىل  طبعته 

�صفحة.

●  ترجمة كتاب الرق يف الإ�صالم: رد م�صلم على لجنريي لأحمد �صفيق 
عام  بولق  مبطبعة  الأوىل  طبعته  وظهرت  والرتكية،  العربية  اإىل  با�صا 

1891م ويقع يف 160�صفحة.

اجلواد  عبد  ملحمد  نابليون  قلعة  ل  علي  حممد  قلعة  كتاب  ●  ترجمة 
الأ�صمعي، وظهرت طبعته الأوىل عام 1924م عن دار الكتب امل�صرية، 

ويقع يف 98 �صفحة مذيلة بالرتجمة الفرن�صية.

العام  ال�صكرتري  بك  بنول  لفريدريك  واجلغرافيا  م�صر  كتاب  ●  ترجمة 
الأمريية  باملطبعة  طبع  وقد  العربية،  اإىل  اخلديوية  اجلغرافية  للجمعية 

ببولق عام 1892م، ويقع يف 111�صفحة.
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●  ترجمة كتاب نتائج الإفهام يف تقومي العرب قبل الإ�صالم ملحمود با�صا 
عام  بولق  مطبعة  يف  الأوىل  طبعته  وظهرت  الفرن�صية،  اإىل  الفلكي 

1888م.

●  ر�صالة يف املعارف العمومية بالديار امل�صرية، وبيان ما يلزم اإدخاله فيها من 
الإ�صالحات ال�صرورية ملحمد �صعيد با�صا اإىل الفرن�صية، وظهرت طبعته 

الأوىل عام 1888م، ويقع يف 72 �صفحة.

�صاد�ًصا: مقالته بالدوريات واملجالت)1(

وللموؤلف ع�صرات املقالت التي مل جتمع يف العديد من الدوريات، نذكر 
منها املوؤيد والبالغ وال�صيا�صة واملقطم والأهرام والهالل واملقتب�س، منها:

الهالل،  مقال يف جملة  والدين،  امللك  يدي  بني  امل�صرية  ●  الآثار 
.1924 /1 ،1923 /12 ،1923 /11

● بك وبا�صا، مقال يف جملة الهالل، 4/ 1925م.

● حول عبدة الكواكب، مقال يف جملة الهالل، 5/ 1932م.

با�صا،  زكي  اأحمد  كتابات  بني  العامة  املكتبات  من  العديد  فهار�س  يف  الواقع  اخللط  على  ننبه  اأن  بنا  خليق     )1(
وت�صانيف الدكتور اأحمد زكي عاكف الكيميائي )1312-1395هـ/ 1894-1975م( ، واأحمد زكي اأبو �صادي 
)1310-1375هـ/ 1892-1955م(، ال�صاعر، وعلة هذا اخللط تعا�صرهم وتنوع م�صنفاتهم، وقد حترينا الدقة قدر 

الطاقة يف اإزالة هذا اخللط.
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●  رحلتي اإىل اأعلى نقطة فوق امل�صجد الأق�صى، مقال يف جملة الهالل، 
12/ 1931م.

● ال�صام واحلرية، مقال مبجلة املقتب�س العدد 37، 1-2-1909م.

●  العرب والعربية، اآثار الأجداد، الف�صحى والعامية، قيمة التفريخ، اليمن 
واليمنيون، مقال يف جملة الهالل، 3/ 1927م.

●   مدن الفن يف بالد الأندل�س، مقال يف جملة الهالل، من 12/ 1934 
اإىل 5/ 1935.

●  مكة واملدينة ومن زارهما من ن�صارى الإفرجن منذ القرون الو�صطى اإىل 
الآن، مقال يف جملة الهالل 10، 11 / 1919م.

● اليمن واليمانيون، مقال يف جملة الهالل، 7/ 1929م.





�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الم�ؤلف

             

يطلب هذا الكتاب من املكاتب ال�سهرية ومن مكتب املجلة بدار مدر�سة القاهرة بال�سيدة زينب



1435 هـ / 2013 م



ُطِبع لأول مرة يف عام  )1327 هـ/ 1909 م( 

�أحمــد زكـي بك

تاأليف

احلضارة اإلسالمية

1435 هـ / 2013 م





هذا هو الكتاب الثالث الذي تقدمه اإدارة جملة اجلامعة امل�سرية بني يدي 
الواجب عليها لأبناء  ببع�ض  قامت  اأن تكون قد  الكرام راجية  القراء  ح�سرات 

هذا الوطن العزيز. 

وقد �سبق هذا الكتاب كتابان جليالن يف مو�سوعني جديدين مل ين�سج 
على منوالهما اأحد من قبل، ومل ي�سبق اأن و�سع لهما يف العربية �سفر يرجع اإليه 
عند  واللغة  والتاريخ  اجلغرافيا  اأدبيات  حما�سرات  كتاب  اأولهما:  عليه؛  ويعول 
العرب للعالمة ال�سنيور جويدي، وثانيهما: كتاب احل�سارة القدمية لالأثري الكبري 
عزتلو اأحمد كمال بك وكيل دار الآثار، وكالهما يت�سمن املحا�سرات التي األقاها 
هذان الأ�ستاذان اجلليالن يف دار اجلامعة. ون�سرت تلك املحا�سرات تباًعا يف جملة 

اجلامعة امل�سرية. 

اأحمد زكي بك �سكرتري  العالمة عزتلو  اإمالء  فهو من  الكتاب  اأما هذا 
ثاين جمل�ض النظار واأ�ستاذ احل�سارة الإ�سالمية يف اجلامعة امل�سرية، وهو يتفق مع 

مقـدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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�سابقيه من حيث افتقار النا�ض و�سدة حاجتهم اإليه، ولكنه ميتاز بكرثة تطلع القوم 
اإليه، وت�سوفهم له، وترقبهم اإياه؛ ذلك لأن مو�سوع احل�سارة الإ�سالمية من اأعظم 
املوا�سيع �ساأنًا، واأكربها اأهمية، واأي حاجة اأ�سد من كتاب يجمع بني دفتيه ح�سارة 
الأمة الإ�سالمية قدميًا وحديًثا وي�سم يف ت�ساعيفه مدنية دول الإ�سالم وما كان 
عليه امل�سلمون من املجد وال�سوؤدد، ومنعة اجلانب، ووفرة احل�سارة، وكرثة العمران. 

يالقيه  ملا  نظًرا  قليل  نفر  اإل  فيه  يخ�ض  مل  نفا�سته  على  املو�سوع  وهذا 
امل�ستغل به من امل�ساعب، وما يتج�سمه من املتاعب، اإذ كان ل يت�سنى لأحد اأن 
يلم باأطرافه اإل اإذا جمع �ستات الكتب بني مطبوعة وخمطوطة، وت�سفحها ت�سفًحا 

ا لي�ستخل�ض منها زبدة املو�سوع ولباب الكالم.  تامًّ

كل من عرف ذلك، وعانى هذه امل�ساق يدرك لأول وهلة قيمة الكتاب، 
املحا�سرات،  �سائر  يجمع  اأنه مل  على  الأ�سف  اأ�سد  معنا  وياأ�سف  قدره،  ويقدره 
بل اقت�سر على بع�سها دون البع�ض لعذر طراأ على الأ�ستاذ فاأخره عن اإمتام ذلك 

العمل الكبري. 

ونحن ل نتعزى كغرينا بقول من قال ما ل يدرك كله ل يرتك جله، واإمنا 
تعزيتنا اأن يقوم من بيننا نفر فياأخذوا على عاتقهم اأن يعاونوا الأ�ستاذ على اإخراج 

ا كاماًل.  باقي املحا�سرات للنا�ض ليكون الكتاب تامًّ
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نعدم  ول�سنا  الواجب،  هذا  لأداء  يتطوعون  فيمن  نتطوع  اأوًل  نحن  وها 
ن�سراء لالأدب ي�سدون النق�ض، وميالأون هذا الفراغ، ولنا من حر�ض �سعادة زكي 
اأمر  النجاح، وي�سهل عليهم كل  فائدة الأمة الإ�سالمية ما يكفل لهم  بك على 

ع�سري.  

مقدمة

اأ�صحاب جملة اجلامعة امل�صرية
حمم�د �صاهني. حممد كامل في�صي. عبد اهلل اأمني





اأقفي  ثم  عليكم،  ال�سالم  فاأقول:  الإ�سالم  بتحية  اأحييكم  ال�سادة،  اأيها 
على اآثارها باأن اأقول لكم: اإن حما�سراتنا التي نبدوؤها اليوم هي من اأ�سق الأعمال 
ت�سمحل  مثلي  عاجز  فمقدرة  املدققني،  الباحثني  اجلماعات  عن  اإل  واأمنعها 
تكونوا  مل  ما  يعلمكم  معلم  موقف  وقويف  ودون  املحا�سرات  هذه  ا�ستيفاء  دون 
تعلمون، ل �سيما اأن فيكم من هو اأوىل مني بهذا املوقف اخلطري اجلليل، فجل ما 
ي�سيبكم مما اأحمله اإليكم من العلم بهذه املحا�سرات هو �سوء م�سباح ي�سيء لكم 
املطلوبة  الغاية  اإىل  للو�سول  ت�سلكونها  التي  الطريق  فتب�سرون  اأقدامكم  موا�سع 
من اجتماعنا هذا، وما املعلمون اإل مر�سدون وهادون، فعليكم بالبحث والتنقيب 
والدر�ض وم�ساألة اأهل الذكر، فاإن النبوغ يف الفنون ل يكون اإل بهذا، فاملدار�ض 
مهما عال �ساأنها، و�سمت منزلتها ل ميكنها اأن تعلم النا�ض النبوغ يف الفنون، واإمنا 
منتهى ما ت�سل اإليه اجلامعات التي هي اأرقى مدار�ض الهيئة الجتماعية اإمنا هو 
هداية الطالب اإىل طرق النبوغ واأ�ساليبها، فال تتواكلوا، ول تفرت عزائمكم ليكون 

�أحو�ل �لأمة �لعربية بعد ظهور �لإ�سالم

)1(
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لنا منكم يف امل�ستقبل رجال يف�سلوننا ويف�سلون من هم اأف�سل منا من حا�سري 
جمل�سنا هذا الذين اأ�سرت اإليهم بادئ الأمر.

واجلبال  ال�سعاب  عاكفني حول  اهلل  براأهم  منذ  يعي�سون  العرب  زال  ما 
قانعني يف خمولهم و�ساللهم بنعمة احلرية وال�ستقالل حتى كان القرن ال�سابع 
للميالد. وحينئذ جاء دورهم الطبيعي فظهروا يف مظهرهم احلقيقي، وبهروا العامل 
مبا كان كامًنا يف نفو�سهم من املواهب واأ�سباب ال�ستعداد، فاإن احلرية وال�ستقالل 
نبعتا  هما  َتان)))  اخَللَّ وهاتان  الإرادة،  وقوة  ال�سادقة  العزمية  نفو�سهم  يف  اأكمنتا 
الف�سائل وم�سدرا النجاح والرقي يف معرتك احلياة، والأمم املغلوبة على اأمرها ل 

حتيا فيها َخلَّة من هاتني اخَللََّتنينْ اجلليلتني.

بعث اهلل فيهم ومنهم »حممًدا« - عليه ال�سالة وال�سالم - بدين جديد هو 
دين التوحيد، ومبلة �سمحة هي احلنيفية البي�ساء، فجعل لهم بذلك نظاًما جمياًل 

ومقاًما جلياًل بعد اأن عا�سوا همًجا زمانًا طوياًل وعاثوا يف الأر�ض مف�سدين.

بزغت اأنوار الإ�سالم وانت�سرت تعاليمه يف ربى احلجاز، ويف ربوع اليمن، 
التي  احل�سارة  ع�سور  من  لع�سر  فاحتة  كان  جديد  طور  يف  الأمة  هذه  فاأدخلت 
بهرت العامل اأجمعه يف تلك الأيام، ول تزال مو�سع الإعجاب اإىل هذا الزمان 

َلتان. )هذا الهام�ض ي�سري اإىل اإ�سافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ض الأ�سلي للكتاب، و�سوف  َتان: اخَل�سنْ ))) اخَللَّ
ي�ستعمل الرمز )م) لحًقا لالإ�سارة اإىل ذلك).
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تلك احل�سارة التي و�سعت للنا�ض اأول اأ�سا�ض للحرية والإخاء وامل�ساواة، وكانت 
مقدمة ملا ن�ساهده من اآثار العمران، وارتقاء املدارك، وتقرير حقوق الإن�سان.

اإن املبادئ التي جاء بها الإ�سالم هي التي جمعت كلمة العرب، واألفت 
بني قلوبهم فتكونت منهم اأمة واحدة متجان�سة متما�سكة كانت قبل ذلك اأ�ستاًتا 
بع�سها لبع�ض عدو، وهي يف جمموعها مبعزل عن �سائر الأمم وال�سعوب كاأنها يف 
غري هذا الوجود تنبهت الأمة العربية من غفلتها، واأفاقت من غفوتها، وقامت من 
رقدتها حينما اأخذت باأوامر دينها اجلديد، ودخلت يف معرتك احلياة عماًل باأوامر 
القليل؛  من  اأقل  القدمي يف  العامل  ف�سادت  رجالتها؛  والنابغني من  ونبيها  ربها 
ورجحان  ال�سلطان،  و�سخامة  امللك،  عزة  من  �سنة  ثمانني  مدة  يف  بلغت  لأنها 
الكلمة، وات�ساع دائرة النفوذ ما مل تبلغه اأكرب الأمم القدمية حتى الرومان يف ع�سرة 

اأمثال هذه املدة من الزمان.

وبيان ذلك اأن اخللفاء))) الرا�سدين بعثوا �سراياهم وكتائبهم فغزوا البالد، 
اأوروبا،  وغرب  اأفريقا  و�سمال  اآ�سيا  قلب  يف  املمالك  لهم  ودانت  الأمم،  ودوخوا 
وبثوا اأنوار دينهم، وو�سعوا اأ�سا�ض املدنية العربية والعمران الإ�سالمي، فكان لهم 
وذلك  الأفكار،  فيه  وحارت  الأب�سار،  له  ده�ست  مظهر جليل  العام  التاريخ  يف 

)))   قال الأ�ستاذ: نرتك ع�سر النبوة لأنه ع�سر ديني �سغل باإعالء كلمة اهلل والأمر باملعروف والنهي عن املنكر، ونحن 
واأكابر  قادة الأمم  الرا�سدين ب�سفتهم من  امل�سلمون قواعدها منذ ع�سر اخللفاء  التي و�سع  نكتفي بذكر احل�سارة 

الرجال.

اأح�ال الأمة العربية بعد ظه�ر الإ�صالم
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ف�سل اهلل يوؤتيه من ي�ساء. وبعد اخللفاء الرا�سدين انتقلت اخلالفة اإىل الأمويني 
فكان لهم الف�سل الأكرب يف َتاأنِْثيل امللك))) وتوطيد دعائم اخلالفة ون�سر الآداب 
اأ�سا�ض  على  الإ�سالمية  احل�سارة  معامل  لإقامة  الو�سائل  ومتهيد  العربية  واللغة 
متني. واأكرب مميز لع�سرهم هو احرتام احلرية التي جاء بها الإ�سالم فاأمتعوا النا�ض 
وال�سعراء  بالعلماء  مالأى  العلم  ومعاهد  الأمراء  ديار  فكانت  الفكر،  با�ستقالل 
والكتاب الكتابيني وغريهم، وكانوا اأحراًرا يف عقائدهم واأعمالهم، واأمر الأخطل 
ال�ساعر الن�سراين وجماهرته بعقيدته يف الإ�سالم اأ�سهر من اأن يذكر، وكانت املراأة 

الكتابية زوج امل�سلم متمتعة بعقيدتها وذهابها اإىل كني�ستها اأو بيعتها. 

ويف  اأ�سخا�سهم،  يف  احلرية  بتمام  الأمويني  ع�سر  يف  النا�ض  متتع  فقد 
ذلك  مثل  يف  اإن�سان  يت�سورها  ل  لدرجة  عقائدهم  ويف  واأفكارهم،  جمموعهم 
والنا�ض على  اإباحة  احلرية  انقلبت  امليدان حتى  هذا  �سطوا يف  اأنهم  الزمان غري 
دين ملوكهم، فاإن اخللفاء يف اأواخر الأمر بالغوا يف ال�سكر والكفر لدرجة ا�ستباح 
)حينما  امللك  عر�ض  اإىل  ال�سكر  جمل�ض  يربح  ل  اأن  الوليد  وهو  اأحدهم  معها 
جاءته الب�سرى باخلالفة واأتاه الق�سيب واخلامت مع الربدة، وقدم له ندمانه فرو�ض 
الإجالل والحرتام، ووقفوا يف ح�سرته خا�سعني خا�سعني) حتى يغنوه باأبيات 

ارجتلها يهنئ بها نف�سه، وهي: 

))) َتاأنِْثيل امللك: تاأ�سيله وتعظيمه. )م).
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 والوليد هو الذي فتح امل�سحف ذات يوم فكانت اأول اآية فتحت عليها 
عينه قوله تعاىل:  نث ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہمث ]اإبراهيم/ 5)[، 
فبلغ منه احلنق منتهاه، فن�سب امل�سحف ناحية هدًفا له، وجعل ير�سقه بال�سهام، 

وهو يقول: 

ذهب  حتى  املالهي  يف  والنهماك  ال�سرية  قبح  على  اخللفاء  وا�ستمر   
ملكهم على اأ�سواأ حال، و�سربت به الأمثال، فقيل ذهب ملك بني اأمية ببولة. 
وانتقلت الدولة عنهم اإىل بني العبا�ض يف خطب يطول، وكانت دم�سق داًرا مللك 

بني اأمية و�سعارهم البيا�ض يف راياتهم ولبا�سهم. 

ا لكر�سيهم، وال�سواد �سعاًرا لهم،  فلما جاء بنو العبا�ض اتخذوا بغداًدا مقرًّ
وكانت جنودهم ت�سمى امل�سودة؛ لأن راياتهم �سود، والأ�سل يف اتخاذ العبا�سيني 
الأ�سود �سعاًرا لهم خمالفة الأمويني، وتلك �سنة اأخالف امللوك لأ�سالفهم، واأمثال 

اأح�ال الأمة العربية بعد ظه�ر الإ�صالم

الَفة ال�صُّ �ُصْرُب  وَلذَّ  َيْ�مي  َطاَب 
ِه�َصاًما َيْنَعى  الَبـــــــِريُد  واأََتاَنا 
ْرًفا �صِ َعاَنٍة  بَخــــْمِر  َطَبْحَنا  َفا�صْ

افْة �صَ بالرُّ َمْن  َنْعـــــُي  َواأََتاَنا 
للِخالَفْة ِبَخــــــــاَتٍ  واأََتــــــاَنا 
وَلَهـــــــْ�َنا ِبَقــــــْيَنٍة َعــــــّزاَفة

َعِنيٍد اٍر  َجــــــبَّ ُكــــــلَّ  اأَُت�ِعُد 
َح�ْصٍر َيْ�َم  َربََّك  ِجْئَت  َما  اإَِذا 

َعِنيُد اٌر  َجبَّ َذاَك  اأََنـــــــا  َفَهــــــا 
الَ�ِليُد َقني  َمزَّ َربِّ  َيا  َفُقـــــْل 
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اإن املاأمون اخلليفة العبا�سي لب�ض الأخ�سر؛ لأنه من  ذلك كثرية معروفة، منها: 
العلويني، فكاد يختل اأمر امللك فرجع بعد اأ�سبوع اإىل الأ�سود. 

وم�سرًقا  للح�سارة،  منبًعا  املاأمون  وابنه  الر�سيد  عهد  يف  بغداد  و�سارت 
اأن  قولنا  بغري  تعريًفا  و�سًفا، ول ح�سارتهم  العبا�سيني  نزيد ع�سر  للمعارف، ول 
يف  وتهيم  وال�ساللة،  الغواية  غيابة  يف  كلها  تتخبط  عهدهم  على  كانت  اأوروبا 
بهم، ومتزق هذا  ما  باأنف�سهم فغري اهلل  ما  القوم  ثم غري  التوح�ض واجلهالة،  فيايف 
امللك الإ�سالمي الفخيم، وت�ستت �سمل هذه الدولة الهائلة، واأ�سبحت اخلالفة 
الإ�سالمية مثلثة على حني اأن دين التوحيد يدعو اإىل توحيدها، فكانت اأولهن 
يف العراق يف اآ�سيا وهي »العبا�سية« ومركزها بغداد. والثانية يف م�سر يف اأفريقيا))) 
وهي »الفاطمية«، ومقرها القاهرة. والثالثة يف الأندل�ض يف اأوروبا، وهي »الأموية«، 

وعا�سمتها قرطبة من اأعمال اإ�سبانيا الآن. 

اأما اخلالفة العراقية، وهي »العبا�سية« فقد اأ�سرعت اإليها عوامل النحطاط 
فالأنها  الديني؛  فاأما  �سيا�سي.  والآخر:  ديني،  اأحدهما:  ل�سببني،  والنحالل 
املتعددة، واملحن  َحل  النِّ الباب لظهور  ت�سبثت باخلالفيات واجلدليات، وفتحت 
ال�سيئة. واأكرب حمنة يف الإ�سالم: القول بخلق القراآن الذي ن�سره واأيده بع�ض 
يف  العلماء  ومناظرات  الر�سيد،  هارون  بن  املاأمون  ومنهم:  العبا�ض،  بني  خلفاء 
فالأن  الثاين؛  واأما  كثرية.  بها �سحف  �سودت  املاأمون  امل�ساألة، ويف ح�سرة  تلك 

))) وردت الكلمة على هذا ال�سكل يف عدد من املوا�سع خالًفا لورودها »اأفريقا« يف موا�سع اأخرى. )م).
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الأتراك والغلمان قد ا�ستحوذوا منذ زمان طويل - اأي من اأيام املعت�سم - على 
مقاليد التدبري فيها، وانتهى اإليهم احلل والعقد يف كل اأمر حتى يف اختيار اخلليفة 
اأبو القا�سم  كان  اخلالفة حتى  ا�سم  �سوى  التاج  ل�ساحب  يرتكوا  ومل  ومبايعته، 
به  و�ساق  يناله،  فال  احلقري  ال�سيء  يطلب  املتوكل  بن  اهلل  على  املعتمد  اأحمد 

احلال، وا�ستد عليه الأمر يوًما فقال يف ذلك متوجًعا:

 وا�ستمروا يف هذا التديل والنحطاط حتى انتقلت الدولة وامللك يف اآخر 
اأيام املتقي واأول اأيام امل�ستكفي اإىل اآل بويه. والذي بقي يف اأيدي العبا�سيني اإمنا 
هو اأثر ديني اعتقادي ل ملك دنيوي �سيا�سي. واأ�سبح القائم من ولد العبا�ض اإمنا 

هو رئي�ض الإ�سالم ل ملك الإ�سالم. 

وما زالت دولتهم تتاأخر، واأمرهم يتقهقر حتى دهمتهم جنود الترت، فلم 
يكن لهم من اأمر اهلل مفر. وحينئذ ت�سدعت اأركان هذه الدولة املجيدة، وتقو�ست 

دعائمها، وطم�ست معاملها، وذهبت مع اأم�ض الدابر، ودخلت يف خرب كان. 

هذا، ول عربة بالظل الذي ظهر لها فيما بعد بديار م�سر، فاإن تلك اخلالفة 
العبا�سية الثانية كان القائم بها اإمنا يوؤدي وظيفة دينية كاأنه �سيخ طريقة من طرق 

اأح�ال الأمة العربية بعد ظه�ر الإ�صالم

ِمْثِلي اأَنَّ  الَعَجــاِئب  ِمَن  اأََلْي�َس 
َجِميًعا ْنَيا  الدُّ ِبا�ْصــــــِمِه  وُت�ؤَخُذ 

َعَلْيِه ُمَتِنًعا  َهـــــــاَن  َما  َيــــــَرى 
َيَدْيِه يف  �َصْيٌء  َذاَك  ِمْن  َوَمـــــــا 
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ال�سوفية، بل مل يكن ل�ساحبها �سوى تثبيت ال�سلطان يف املركز الذي ير�سحه له 
ع�سبته من املماليك على اأن هذا الظل مل يبق له اأدنى اأثر يف الوجود عندما ظهر 

اآل عثمان على م�سر، ول غرابة، فكل ظل معر�ض للزوال.

واأما اخلالفة الأندل�سية، وهي )الأموية)، فقد جتلت على اأوروبا مبظهر رائع، 
ون�سرت رايات احل�سارة، و�ساعدت على ترقية املعارف، واأخذ عنها الفرجن مبادئ 
العلوم، واأ�ساليب الفنون والفل�سفة التي كانت ال�سبب احلقيقي ملا هم فيه الآن 
من ح�سارة اأذلت لإرادتهم العنا�سر، واأخ�سعت لهم الطبيعة، و�سخرت لهم كل 
ناطقة  الأندل�ض  بديار  اآثارها  تزال  ول  فخًرا،  ذلك  وح�سبها  الكون،  هذا  يف  ما 
غريها  مثل  اأمرها  انتهى  قد  اأنها  غري  م�سمار،  كل  يف  الكعب  علو  من  بلغته  مبا 
من الدول الفخيمة التي و�سلت اإىل نهاية الغايات، فاأدركها الهرم قبل الأوان، 
واأََفَل جنمها اإذ ت�سللت اإليها جراثيم الف�ساد، وتداخلت فيها الأطماع ال�سخ�سية 
باملر�ساد  لها  الفرجنة  وملوك  اإ�سبانيا  اأهل  كان  بينما  نف�سها  على  انق�سمت  حتى 
يتحينون لها الفر�ض لالإيقاع بها، والق�ساء عليها. فانفرط عقد اخلالفة، وانترثت، 
اأنف�سهم  بت�سمية  يكتفوا  مل  ثم  املتفرقة،  الأجزاء  بهذه  والعمال  الولة  وا�ستقل 
اأبهة امللك، وفخامة الألقاب  الت�سبه باخللفاء يف  تناف�سوا يف  الطوائف، بل  مبلوك 

حتى قال �ساعرهم:
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 فما عتموا اأن تطرقت اإليهم اأ�سباب ال�سعف وال�سقوط بعد هذا التفرق 
اإليه  ويتقربون  بعدوهم،  اأنف�سهم  على  ويتنا�سرون  بع�ًسا،  يحارب  بع�سهم  فكان 
بالقالع واحل�سون لت�سفي بع�سهم من بع�ض، ومتادوا يف ذلك ال�سالل اإىل اأن اآل 
الأمر بهم اإىل خروج الأمر من يدهم، ودخلوا جميًعا يف قب�سة عدوهم، فانزوت 
م�ستدمي.  �سقاق  واأفرادها مع ذلك يف  املجيدة يف غرناطة،  الأندل�سية  الأمة  بقية 
فكانوا لعدوهم خري معاون على انتزاع تلك ال�سمامة الباقية لهم، ولكنهم واحلق 
يقال، قد دافعوه مبا بقي فيهم من باأ�ض قدمي، وما تولهم من ياأ�ض مقيم اإىل اأن اأتى 
القدر املحتوم. فوقعت هذه الأمة يف خمالب عدوها فري�سة كرمية بعد اأن اأخذت 
عليه العهود التي راأتها �سامنة لبقائها. ولكنه نكث بالعهد ومل يف بال�سرط ف�سرب 
اأن ال�سيف والنار  باأذيال الوطن العزيز، بيد  الباقون على اخل�سف والهوان تعلًقا 
اأفنيا معظمهم، وطرد الإ�سبانيون القليل الباقي منهم اإىل اخلارج، فذهب بع�سهم 
اإىل جنوب فرن�سا واإىل �سوي�سرا، وبع�ض اآخر اإىل اإيتاليا)))، ودخل يف غمار اأهلها 
رغم  حفظ  ولكنه  الإ�سالمي،  ودينه  العربي  اأ�سله  وتنا�سى  الزمان،  طول  على 
اأنفه عاداٍت واأخالًقا �سرقية وبقيت فيه بقية من املالمح العربية التي تتجلى فيه 

)))  اإيتاليا: املق�سود بها »اإيطاليا«. )م).

اأح�ال الأمة العربية بعد ظه�ر الإ�صالم

اأَْنَدُل�ِس ـــــــُدين يف اأَْر�ِس  ِمّا ُيَزهِّ
ِعَها َمْ��صِ َغْيِ  يف  َمَْلَكٍة  اأَْلَقاُب 

وُمْعَتِمِد ِفيـــــَها  ٍد  ُمْعَت�صِ اأَْلَقاُب 
�َرَة الأَ�َصِد كالِهرِّ َيْحِكي اْنِتَفاًخا �صُ
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للناظرين، وذهب اآخرون اإىل مراك�ض واجلزائر وتون�ض، وكان لهم فيها �ساأن مذكور، 
واأثر يف احل�سارة حممود، وجاء فريق منهم اإىل م�سر يف دولة املماليك، فغمروهم 
نزر  وذهب  الأوقاف،  بع�ض  عليهم  واأر�سدوا  الرواتب،  لهم  وجعلوا  بالإح�سان، 
واأزمري وغريها من  الق�سطنطينية و�سالنيك  اإىل  اليهود  ي�سري ومعهم جمهور من 
فن�سر الأندل�سيون  الزمان،  التي كانت قد ظهرت يف ذلك  العلية  الدولة  مدائن 

بانت�سارهم هذه احل�سارة يف ربوع اأوروبا و�سمال اأفريقا.

وبهذا اأ�سبحت اإ�سبانيا لي�ض فيها منهم اإل من تن�سر، واأبناوؤهم فيها اإىل 
التحريف،  اإليها  وتطرق  َمة،  الُعجنْ �سابتها  عربية  بع�سهم  اأ�سماء  تزال  ول  اليوم، 
ومنهم من يفتخر بانت�سابه اإىل العن�سر العربي الكرمي. ومل يبق يف الأندل�ض من 
هذه اخلالفة التي كانت �ساحبة القول الف�سل يف ال�سوؤون العمومية ال�سيا�سية، 
وماآثرها  الفخيمة،  اآثارها  �سوى  الإفرجنية  املمالك  لبع�ض  الداخلية  الأمور  ويف 
ون�سر  ارتقاء احل�سارة،  الكبري يف  التاأثري  لها من  ما كان  تدل على  التي  اخلالدة 

العلوم، واهلل وارث الأر�ض ومن عليها.

)مراك�ض)  الأق�سى)))  باملغرب  كانت  اخلالفة  اأركان  ا�سمحلت  وحينما 
دول بلغت درجة عظيمة من القوة والباأ�ض فت�سمى اأ�سحابها يف اأول الأمر باأمراء 
اخلالفة  لقب  لأنف�سهم  انتزعوا  ثم  بامل�سرق)))،  اخلالفة  ملقام  احرتاًما  امل�سلمني 

)))  مراك�ض: بفتح امليم وت�سديد الراء و�سم الكاف، وفيها لغات اأخرى. 
)))  املراد بامل�سرق العراق.



1717

مراك�ض  اأهل  تزال  وال�سعف. ول  الوهن  بالعبا�سيني من  مبا حاق  حينما علموا 
)املغرب الأق�سى) اإىل الآن ل يعرتفون باخلالفة اإل ل�سالطينهم دون اآل عثمان.

واأما اخلالفة امل�سرية، وهي )الفاطمية)، فقد كانت م�سر يف اأيامها حمط 
العز وال�سعادة، وم�ستقر املعارف والف�سائل، وكان اللون الأخ�سر �سعارها)))، ول 
يزال �سعاًرا لالأ�سراف من عهدها اإىل الآن. اأ�سبحت م�سر يف حكم الفواطم غرة 
يف جبني الأم�سار، وارتفع للح�سارة فيها اأعلى منار، وو�سل العلم يف عهدها اإىل 
العامل،  دولة يف  اأكرب  دونها  تت�ساءل  لدرجة  العمران  وا�ستبحر  الغايات،  اأق�سى 
الفناء؛ لأنها غلت يف الرتف  اإليها  واأ�سرع  ال�سعف،  اأن تولها  ولكنها ما لبثت 
والفجور واملالهي، فاأ�سبهت دولة الرومان اأو دولة الروم، فاأ�سابها ما َحلَّ بها من 

الزوال))).

بله ما امتازت به يف اأخريات حياتها من اأ�ساليب اخلتل واخلداع، وتهالكها 
اأكرث من غريها على ا�ستباحة احلرمات، فقد كانت ت�سادر الرعية، واأرباب الدولة 
َهى �سبب حتى اأ�سبح اخلليفة »النهاب الوهاب« هذا عدا اإفحا�سهم  بغري حق، ولأَونْ
يف �سفك الدماء فقد بلغ القتل درجة ل يت�سورها العقل، ومن ذلك اأن ويل العهد 

الهالل على  اأول من و�سع  وهم  اإىل علي،  الن�سبة  الأخ�سر لدعائهم  ال�سعار  الفاطميون  ارتدى  الأ�ستاذ:  قال    (((
الرماح كما يف املقريزي، ولعل ذلك هو اأول ظهور الهالل يف الرايات الإ�سالمية؛ لأنه مل يعرث على اأ�سل لها قبل 

ذلك العهد.
)))  وهنا تقدم الأ�ستاذ اإىل الطلبة اأن يبحثوا عن وجه ال�سبه بني ترف الدولة الفاطمية يف م�سر وبني ترف دولة الروم 

يف الق�سطنطينية.

اأح�ال الأمة العربية بعد ظه�ر الإ�صالم
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ح�سن بن احلافظ لدين اهلل ذبح يف ليلة واحدة اأربعني رجاًل من اأمراء م�سر اإىل 
غري ذلك مما ارتكبه من املوبقات التي اأ�سار اإليها املعتمد بن الأن�ساري �ساحب 

الرت�سل بقوله:

الدولة  اأثرها  على  وقامت  تدمرًيا،  فدمرها  اهلل،  كلمة  عليها  فلذا، حقت 
)الأيوبية)، ولها على الإ�سالم اليد البي�ساء؛ لأنها حفظت كيانه، و�سانت بي�سته، 
تاألبت ومتالأت عليه بينما  اأوروبا  وردت غارات ال�سليبيني عن دياره، وقد كانت 
دولة  واأعقبتهم  الأيوبيني  اأمر  دال  ثم  متخاذلني.  متدابرين  متقاطعني  اأهلوه  كان 
املماليك، فجاء م�سر رجالن اأحدهما تلو الآخر، وقد اأثبت الثاين كما اأثبت الأول 
اأنه البقية الباقية من �ساللة بني العبا�ض، فقلد املماليك اأولهما اخلالفة ا�سًما اأي 

كما كانت لأجداده يف بغداد، واأر�سلوه يف جي�ض جرار ل�سرتدادها فهلك.

واأما الثاين، فتقلد مب�سر هذه اخلالفة ال�سمية الوهمية، وبقيت الأحكام 
كلها يف اأيدي ال�سالطني من املماليك حتى كان الفتح العثماين يف اأيام ال�سلطان 
�سليم الأول، فبايعه اخلليفة العبا�سي امل�سري الذي كان يف ذلك الوقت، وتنازل 

له عن اخلالفة طوًعا اأو كرًها.

َلْ َتاأِْت يا َح�َصُن َبنْيَ الَ�َرى َح�َصًنا
�َصَبٍب ول  ُجْرٍم  ِبال  النُُّف��ِس  َقْتَل 
اأََدٍب ول  ِعْلٍم  ِبال  َجَمْعَت  َلَقْد 

ِديِن ول  ُدْنَيا  يف  احَلقَّ  َتَر  ول 
امل�َصاِكنِي اأَْمَ�ال  اأَْخِذ  يف  واجَلْ�َر 
املَجاِننِي واأَْخالَق  املُُل�ِك  ِتيَه 
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ثم مات اأو قتل بعد ذلك بقليل، فانح�سرت اخلالفة يف اآل عثمان وهم 
ُعُمدها، وعقادو األويتها اإىل الآن، اأدام اهلل دولتهم، وخلد �سوكتهم، ورفع كلمتهم، 

واأيد خالفتهم، اإنه �سميع جميب.

نرجع الآن اإىل الأمة العربية الأ�سلية ونقول: اإن �سبه جزيرة العرب التي 
�سدرت عنها هذه احلركة العجيبة قد رجعت منذ اأجيال اإىل حالتها ال�سابقة من 
البداوة واخلمول حتى ظهر فيها »حممد« بن عبد الوهاب، فحاول اإرجاعها اإىل 
ن�ساأتها الأوىل، وجمدها الدائر، وبث تعاليمه التي ذهب اإىل اأنها تعيد اإىل الإ�سالم 
املحارم،  من  كثري  ارتكاب  اإىل  دفعوا  ولكنهم  كثري  خلق  فاتبعه  وفخاره.  �سبابه 
فتجرد لهم حممد علي وايل م�سر وجرد عليهم »�سيف اهلل يف الأع�سار املتاأخرة« 
وهو ابنه البطل املغوار والفار�ض الكرار اإبراهيم با�سا. فاأباد �سطوتهم وق�سى على 

اآمالهم. ولكنهم ل يزالون كثريي العدد يف تلك الأقطار.

واآدابها  الرائعة،  وفنونها  الوا�سعة،  لغتها  ن�سرت  التي  العربية  الأمة  هذه 
اجلليلة، ومعارفها الغزيرة يف ق�سم عظيم من اآ�سيا واأفريقا وبع�ض اأوروبا، وابتكرت 
اأرقام احل�ساب  »الكاذبة وال�سادقة«، واخرتعت  علوم »اجلرب واملقابلة« والكيمياء 
وال�سفر وكانت لها اليد الطوىل يف علم »التنجيم والنجوم« وغري ذلك من املعارف 
التي اأخذتها عنها اأوروبا، هذه الأمة قد اأ�سبحت اليوم بحيث تكاد األ يكون لها 
�ساأن يف الوجود، بل ول ياأتي ذكرها اإل مبا ترتكبه من ال�سلب والنهب فيما بينها، 

اأح�ال الأمة العربية بعد ظه�ر الإ�صالم
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وال�سطو على القوافل والتجار التي ت�سري يف اأر�سها. ف�سبحان حمول الأحوال.

  )اأحمد زكي)



اأيها ال�سادة، ل بد ملن ُيعنى مبحا�سرات على احل�سارة الإ�سالمية من اأن 
ي�سدو بذكر الإ�سالم. واإذ قد نيطت بي تلك املحا�سرات؛ ا�سطررت اإىل اأن اأ�سدو 
ا اإىل اأن اأ�سدو  بذكره. ولو كلفت مبحا�سرات على احل�سارة الوثنية لكنت م�سطرًّ
اأذكره من حيث هو نظام عمراين  فاإمنا  اإن ذكرت الإ�سالم  بذكرها كذلك. واأنا 
ل ديني؛ ولذلك يف املحا�سرة الفائتة اجتزت ع�سر النبوة، وبداأت بع�سر اخللفاء 
ا حم�ًسا. واإذ كانت حما�سرة اليوم يف معرفة  الرا�سدين؛ لأن ع�سر النبوة كان دينيًّ
اأحوال بالد العرب قبيل ظهور الإ�سالم وجب اأن نعرف تلك البالد، ثم نعرف 

اأحوالها.

يحدها  اآ�سيا،  جنوب  يف  التي  الوا�سعة  الأر�ض  تلك  هي  العرب:  بالد 
�سماًل ال�سام واجلزيرة والعراق، وغربًا قناة ال�سوي�ض والبحر الأحمر، وجنوبًا خليج 
عدن وبحر عمان، و�سرًقا بحر عمان واخلليج الفار�سي والعراق، فهي �سبه جزيرة 
اخلطاأ  فمن  جزيرة)،  )بحيث  ت�سميتها  اأما  ت�ساحًما،  جزيرة  ت�سمى  وقد  عظيم، 
الفا�سح - وهي ثمانية اأجزاء كبرية: احلجاز واليمن يف الغرب، وح�سرموت ومهرة 

�أحو�ل �لأمة �لعربية قبيل ظهور �لإ�سالم

)2(
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اأو الدهناء)))  وعمان يف اجلنوب، والبحرين واحل�سا يف ال�سرق، وجند والأحقاف 
على قول يف الو�سط.

)))  قال الأ�ستاذ: الدهناء: دهناوان. اإحداهما يف ال�سمال بقرب الب�سرة وبادية ال�سماوة، وقد ي�سميها نا�ض بالنفود، 
العرب  اأكربهما. وقد كرث ذكر  الربع اخلايل، وقيل هي الأحقاف، وهي  واأخراهما يف اجلنوب، قيل هي �سحراء 

الدهناء، ومن ذلك قول ن�سيب: 

       فابحثوا اأي الدهناوين اأراد ال�ساعر يف هذين البيتني. 

ُعَباُبهم  ِخَفاًفا  ْهَنا  ِبالــــــدَّ وَن  َيُرُّ
ا�َس ُجلُّ اأُُم�ِرِهم َعَلى ِحنِي اأَْلَهى النَّ

احلَقاِئِب ُبْجَر  َداِريَن  ِمْن  وَيْرِجْعَن 
َعاِلِب َفَنــــــــْدًل، ُزَرْيُق املَال َنْدَل الثَّ

خريطة اإجمالية عن �سبه جزيرة العرب
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بالد  �سائر  عن  مف�سولة  فكانت  ال�سرق،  يف  والبحرين  عمان  بالد  فاأما 
اجلزيرة باأمرين، اأحدهما: طبيعي، والآخر: �سيا�سي. فاأما الطبيعي، فتلك املفاوز 
والرباري الوا�سعة وال�سحاري اجلدبة القفرة التي حالت بينها وبني �سائر البالد. 

واأما ال�سيا�سي، فاإذعانها ل�سيادة الأكا�سرة.

واأما بالد اليمن وح�سرموت يف اجلنوب، فكانت ميدانًا للحروب الداخلية 
والفنت الأهلية، فهوت من قمة جمدها الباذخ، وفنيت منها �ساللة التبابعة الذين 
اأ�سوان يف  ي�سبه خزان  واأقاموا �سد ماأرب الذي  ماأربًا وق�سور غمدان وظفار  بنوا 
م�سرنا الآن. وكان هدم ذلك ال�سد يف اأوائل القرن الأول للميالد �سبًبا خلراب 
ال�سعيدة.  العربية  البالد  اأثرهم  على  والفرجن  اليونان  �سماها  التي  البالد  هذه 
فهي  واحدة،  مادة  من  والَيِمني  والَيَمن  ن  الُيمنْ فاإن  ذلك،  على  دليل  وا�سمها 
القدمية حتاول  الدول  موقعها كانت  العرب، وخل�سبها وح�سن  بالد  اأخ�سب  من 
امتالكها، وتتحني الفر�ض لذلك، وكان يف بالد اليمن اأمم من اأ�سخم الأمم بلغت 
اأعلى منازل العظمة والأبهة و�سخامة امللك، فكان فيها مملكة احلمرييني، ومنهم 
و�ساهن�ساه  الآن،  اأملانيا  اإمرباطور  مبنزلة  ع  بَّ التُّ وكان  ع.  ُتبَّ واحدهم  التبابعة  امللوك 
ا ي�سمون  الفر�ض، اأي ملك امللوك ل�سيادته على عدة ملوك م�ستقلة ا�ستقالًل داخليًّ
َيال. وكانت عدن من املدن امل�ستقلة، فكانت كمدينة همربج يف  اأو الأَقنْ الأذواء 
اأملانيا الآن، وهي التي ت�سمى املدينة احلرة ملجل�سها النيابي )ال�سناتو) الذي يدير 

�ساأنها، وكال البلدين عدن وهمربج فر�سة كبرية ململكتها.

اأح�ال الأمة العربية قبيل ظه�ر الإ�صالم
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يحملون  اأن�سار  دين  ولكل  �ستى،  اأديان  ال�سعيدة  البالد  تلك  وكان يف 
لواءه ويحمون ذماره. فكانت فيهم اليهودية، وكانت فيهم الن�سرانية انت�سرت يف 
جنران كلها، وكانت فيهم الوثنية، وكان اآل كل دين يطمعون يف الغلب والريا�سة، 
ويحاولون اإعالء دينهم بخف�ض �سائر الأديان، فاإذا عجزت فئة دون بلوغ ماأمولها 
العداء  ذلك  ف�ساعد  والفر�ض.  والروم  احلب�سة  من  الأجنبية  الأمم  ا�ستنجدت 
وهذا اخلالف وتلك املناف�سة وتعدد امللوك يف هذه البالد -�ساعد كل ذلك الأمم 
الأجنبية الطموحة اإىل امتالكها خل�سبها وح�سن موقعها على المتالك، فهجمت 
احلب�سة عليها ثالث مرات، وقد �سعى �سيف بن ذي يزن يف دفعهم، فا�ستغاث 
بالروم )الأغارقة) فلم يغث - كما اأخفق امروؤ القي�ض يف ا�ستنجاده قي�سر، واأمره 
معروف - فالتجاأ اإىل فار�ض، فاأغاثه ك�سرى مبرزبان )وهو ي�سبه البطريق))) واملزربان 
�َض معه من امل�سجونني جي�ًسا فاأعادوا ا�سم امللك  ا�سمه Satrape بالفرن�سوية) وَجيَّ
املطلب  عبد  وفد  قري�ض  اإليه  واأوفدت  العرب،  فهناأته  يزن،  ذي  بن  �سيف  اإىل 
املعروف اأمره. وبقيت ال�سيادة العملية للفر�ض )وكانوا ي�سمون الأذواء بالأبناء)، 

حتى ظهر الإ�سالم، فاأجهز عليهم واأدال دولتهم.

بلًدا  الديني وال�سيا�سي الذي ل يدخل  اليمن  اأهل  ومل يزل اختالف 
حتى يجعل اأعزة اأهله اأذلة ينخر عظامهم اإىل اأن ا�سمحلوا وبادوا، ولكن ال�سبب 

ديني،  من�سب  لقب ذي  والآخر  �سيا�سي،  من�سب  لذي  لقب  فالأول  البطريرك،  غري  البطريق  اإن  الأ�ستاذ:  قال   (((
والأول Patrique و Patrice بالفرن�سوية، والثاين Patriarche، وقد عربته العرب اأي�ًسا بقولهم بطريرخ، ويف بع�ض 

الأحيان يخت�سرونه ويقولون بطرك.
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اأيدى  اأهله  اإبادتهم وزوال ملكهم هدم �سد ماأرب كما تقدم، فتفرق  الأقوى يف 
وال�سرق،  هوؤلء هم عرب اجلنوب  فنزلوا احلرية وغ�سان ويرثب وغريها -  �سبا، 

وتلك حالهم.

العراق  احلرية يف  مملكة  �سغريتني،  مملكتني  لهم  فاإن  ال�سمال،  عرب  اأما 
الفر�ض.  ل�سيادة  يذعنون  وكانوا  النعامنة،  اأو  املناذرة  ي�سمون  وملوكها  العربي، 
ومملكة غ�سان يف ال�سام، وملوكها ي�سمون الغ�سا�سنة ن�سبة اإىل عني ماء نزلوا بها، 
وكانوا يذعنون ل�سيادة الروم. واأن�سئت هاتان اململكتان يف القرن الأول للم�سيح، 
وكان ملوكهما يف خ�سام دائم ل ت�سع احلرب اأوزارها بينهم اإل اإذا ن�سب القتال 
بني تينك الدولتني ال�سخمتني الفر�ض والروم، فتن�سم مملكة احلرية اإىل الفر�ض، 
ومملكة غ�سان اإىل الروم ل لن�سر اإحدى الدولتني على الأخرى؛ ولكن لنتقام 
بع�سهم من بع�ض، وهم يف مثل هذه احلروب ل ف�سل لهم يف الن�سر؛ لأنهم ذيول 

واأذناب لغريهم -هذا اأمر ال�سرق واجلنوب وال�سمال.

اأمت اهلل  وقد  نق�ض،  ي�سبهما  فلم  والو�سط، وهما احلجاز وجند،  الغرب  اأما 
اأُباة  اأعزاء  كافة  فكانوا  وال�ستقالل،  احلرية  نعمة  ي�سلبهما  فلم  نعمته  عليهما 
لل�سيم، ياأبى كلهم اإل اأن يكون رئي�ًسا، فهم روؤ�ساء جميًعا. لذلك ملا ن�سط علماء 
ال�سدر الأول لتدوين اللغة العربية مل ياأخذوها اإل من كالم قبائل معدودة من 
جند واحلجاز وما اكتنفهما، ل�سالمة األ�سنتهم مما انتاب األ�سنة �سائر البالد العربية، 
وتلك القبائل املعدودة هي قي�ض واأ�سد ومتيم يف جند، وهذيل بغزوان جبل فوقه 

اأح�ال الأمة العربية قبيل ظه�ر الإ�صالم
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مدينة الطائف. وبع�ض كنانة بدومة اجلندل بني ال�سام واملدينة قرب جبلي طيئ، 
وبع�ض بني طيئ بجبلي اأجاأ و�سلمى يف �سمال جند.

بالكعبة؛  اإل  الإ�سالم  قبل  لها ذكر  ينبه  احلجاز، مل  ق�سبة  ومكة، وهي 
لذلك حاولت ثقيف يف الطائف اأن تلفت وجوه النا�ض عنها، فاأن�ساأت لها بيًتا، 
فكان  احلرام،  اهلل  بيت  مزايا  فيه  اخلل�سة، وجعلت  ذو  ا�سمه  �سنًما  فيه  واأقامت 
احلاجات، وجمار  ذوي  ومق�سى  اخلائف،  وماأمن  الظماآن،  ومروى  اجلائع،  م�سبع 
وكان  اليمانية،  الكعبة  ت�سميه  العرب  وكانت  ال�سبيل.  اأبناء  وماأوى  امل�ستجري، 
يزاحم الكعبة احلجازية. كذلك �سنع عبد امل�سيح بن داو�ض بن عدي اأحد اأمراء 
قبة  اجلهات  تلك  الن�سرانية يف  انت�سار  اأول  جنران يف  فاأن�ساأ يف  ال�سالفني  اليمن 
�سماها كعبة جنران، وجعل لها تلك املزايا نف�سها، وكان يوؤمها كثري من العرب، 
فكانت تلك الأمكنة وغريها ممن حذا حذوها تنازع مكة قدميًا الريا�سة، وتناف�سها 

يف العظمة.

على  احلب�سي  اأبرهة  اإر�ساد  على  ثقيًفا  حملت  ملكة  الطائف  ومناف�سة 
الطريق ملا اأراد هدم الكعبة ليخلو لهم اجلو، بل اإن الروم كادوا ميلكون الكعبة يف 

ع�سر النبي  باإغراء وقيادة عثمان بن حويرث الن�سراين.

فلم يكن يف بالد العرب مملكة اأو �سبه مملكة لها من العز ما يكفي لإعالء 
كلمتها ورفع رايتها على �سائر بالد العرب؛ لأن القوم جميًعا كانوا يف نزاع دائم 



2727

و�سقاق م�ستمر عاقهم عن تفوق بع�سهم على بع�ض. ومل تبلغ مكة قبل الإ�سالم 
يوًما ما يف بالد العرب مبلغ اأتينا يف دولة اليونان ول رومية يف دولة الرومان، ول 
بوزنطية اأي الق�سطنطينية يف دولة القيا�سرة من بني الروم، بل كانت ممالك احلرية 
التي  واأثر �سئيل يف تلك املالحم  �ساأن حقري،  وتهامة ذات  وقبائل جند  وغ�سان 
ن�ساأت بني رومية، ثم الق�سطنطينية وبني الفر�ض يف تلك املالحم التي كان اأبطالها 
وك�سرى  اأنو�سروان  وك�سرى  وبلي�سا  املرتد  ويوليان  الأكتاف)  ذو  )�سابور  �سابور 

اأبرويز وهرقل.

هذه كانت اأحوال البالد العربية قبيل ظهور الإ�سالم، ولرنجع الآن اإىل 
حال العامل كله قبل الإ�سالم فنقول:

وهي  الروم)))  دولة  دولتان:  الأر�ض  ويف  التوحيد  بدين  الإ�سالم  جاء 
ن�سرانية تقول بالتثليث، ودولة الفر�ض وهي جمو�سية تقول بالتثنية.

فاأما الروم فقد كانوا منق�سمني على اأنف�سهم ب�سبب اختالفهم يف الأقاويل 
واأهوال  خطوب  وبيوتاتهم  رجالتهم  بني  فكانت  املذهبية.  العقائد  ويف  الدينية 

)))  قال الأ�ستاذ: كان يف رومية دولة الرومان التي ملكت العامل باأ�سره، ثم ا�سمحلت فجزئت دولتني: دولة الرومان 
الغربية وعا�سمتها رومية، ودولة الرومان ال�سرقية وعا�سمتها بوزنطية، فظهرت الن�سرانية يف الدولة ال�سرقية على يد 
ق�سطنطني بن هالنة فتن�سر وذهب اإىل القد�ض واأخذ خ�سبة ال�سليب وبنى الق�سطنطينية فعرفت با�سمه. ولكرثة 
ال�ستعمال  لكرثة  والنون  الألف  منه  فحذفوا  ا�سمها  رخموا  وحماربتها  ال�سرقية  الدولة  بتلك  العرب  احتكاك 
فقالوا: الروم. واإىل حدود القرن التا�سع للميالد كان املوؤرخون ي�سمون اآل عثمان الروم. وموؤلفاتهم ت�سهد بذلك، 

منها: ال�سقائق النعمانية، وغريها. 

اأح�ال الأمة العربية قبيل ظه�ر الإ�صالم
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اأن�ستهم تدبري امللك و�سيا�سة البالد حتى ف�سدت الأحوال، واختلت الأعمال، 
وا�سطربت �سوؤون الوليات، وعمت الفو�سى جميع اأطراف الإمرباطورية. 

الإ�سالم  بداية  اأول  عند  الروم  دولة  اأ�ساب  الذي  الطبيعي  املر�ض  هذا 
بينهم  فيما  بعينها  اأعرا�سه  جتددت   - وال�سالم  ال�سالة  عليه   - حممد  عهد  يف 
اأي�ًسا حينما اأ�سرف حممد الثاين على فتح الق�سطنطينية فكان انق�سام الروم على 
اأنف�سهم واختالفهم يف �سوؤون ب�سيطة �سبًبا يف ظهور الإ�سالم وانتزاع ت�سعة اأع�سار 

اأمالكهم منهم كما كان �سبًبا ل�ستيالئه على دار مملكتهم، وحمو اأثرهم. 

�سيا�سية دعت  اأمور  قد حدثت  اأنه  املقام  هذا  اإليه يف  الإ�سارة  ومما جتب 
الو�سيلة  بهذه  لهم  فتي�سر  بالوثنية  امل�سيحية  مزج  للم�ساعدة على  الروم  قيا�سرة 
تعميم هذه العقيدة اجلديدة على جميع الأهايل الوثنيني اخلا�سعني ل�سوجلانهم 
فنتج عن ذلك اختالف كبري يف امل�سيئة والطبيعة والنا�سوت والالهوت اأوجب 

زيادة الرتباك بني رجال الكهنوت. 

الق�سطنطينية  اأ�ساقفة  بني  واخل�سام  النزاع  ا�ستداد  عن  ف�ساًل  هذا 
والإ�سكندرية ورومية، اإذ كان كل منهم يريد لنف�سه الزعامة على امللة الن�سرانية. 
للدين؛  ا  مقرًّ تكون  اأن  فالبد  امللك  كر�سي  مدينته هي  باأن  دعواه  يوؤيد  فالأول 
لأن امللك هو احلار�ض للدين. واأما اأ�سقف الإ�سكندرية فكان يقول: اإن ال�سيادة 
الدين  واأن  العلمي،  التجاري ومركزها  نظًرا ملوقع مدينته  الدينية ل ت�سح لغريه 
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رومية، وقد طبق  بقي �ساحب  العرفان.  بغري  له  قوام  املال، ول  ي�ستند على  اإمنا 
الآفاق بقوله اإن رومية هي املدينة اخلالدة ذات املاآثر الباقية، وقد كانت لها ال�سيادة 
الدائمة من حيث الديانة وال�سيا�سة، ف�ساحب الكر�سي فيها هو الأحق بالريا�سة. 

ول  باأ�سرها،  الدنيا  لها  ا�سطربت  دينية  لثورة  مثرًيا  التخا�سم  هذا  فكان 
تزال اآثارها باقية بني امل�سيحيني اإىل الآن. 

وقد ترتب على هذه الثورة نتيجتان: 

))) تداخل الفر�ض وهدمهم لكيان الن�سرانية يف اآ�سيا. 

)))  متهيد ال�سبيل لالإ�سالح النهائي الذي قام به العرب، واأعقبه تولد 
احل�سارة الإ�سالمية. 

�صرح النتيجة الأوىل

اإن الفر�ض وثبوا على هرمز )اأو هرمزد) ملكهم فَفَقئوا عينيه، وخلعوه، ومل 
بهرام. وكان ذلك  ا�سمه  امللك  يقتلوه حترًجا، وولوا عليهم مزربانًا من غري بيت 
الروم، وهي �سنة 590 للم�سيح، وكان  الثامنة ملوريق Maurice قي�سر  ال�سنة  يف 
 ،Parvès لهرمز ابن حدث ا�سمه ك�سرى، وهو الثاين املعروف باأبرويز، وعند الفرجن
فخرج من اأر�ض الفر�ض متنكًرا يف زي �سائل حتى و�سل اإىل اأر�ض الروم، وكتب 
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من اأنطاكية))) كتابًا اإىل موريق قي�سر الروم ي�ستنجده فرد عليه بكتاب))) وكالهما 
واأمده  جي�ًسا،  معه  �َض  وَجيَّ ابنه  اإليه  واأر�سل  ملك،  اإىل  ملك  كتب  ما  اأبلغ  من 
مبال فا�سرتد ملكه، وبايعه النا�ض كلهم، وتوىل وزارته برمك جد الربامكة الذين 

ازدانت بهم الدنيا يف دولة الر�سيد. 

فلما راأى ذلك قي�سر الروم اأراد اأن يغتنم الفر�سة لرغبته يف بالد فار�ض، 
فزوجه من ابنته مرمي ثم اأهداه حلة عليها �سليب فلب�سها، وا�ستعر�ض بها جنده. 
فلم  الروم  واأما  ال�سليب،  عليها  للب�سه حلة  ملكهم)))  على  َفَوَجُدوا  الفر�ض  فاأما 
ينظروا اإىل �سهامة قي�سرهم مع عدوهم بعني الر�سا ل �سيما تزويجه اإياه من ابنته 
ف�سغبوا عليه، وقلبوا متاثيله، وكان القائم بهذه احلركة بطريق لي�ض من بيت امللك 
ا�سمه فوقا�ض Phocas، كما كان القائم بالثورة على هرمز الفار�سي مزربان من غري 

اآل �سا�سان. 

ال�سبب،  لهذا  القي�سر  على  غ�سب  قد  الق�سطنطينية  بطريرك  وكان 
ولأ�سباب اأخرى، فكر�ض فوقا�ض وبارك له وجعله اإمرباطوًرا ولكن بعد اأن حتقق 
اأرثوذك�سيته. ثم قتل الروم موريًقا واأبناءه وزوجته وبناتها، ومال القوم على  من 

)))  اأنطاكية بالفتح، ثم ال�سكون والياء خمففة، فاإذا اأريدت الن�سبة �سددت، والعرب كانت اإذا اأعجبها �سيء ن�سبته اإىل 
اأنطاكية، وهي ق�سبة العوا�سم من الثغور ال�سامية، ومن اأعيان البالد واأمهاتها معروفة بطيب الهواء، وعذوبة املاء، 

وكرثة الفواكه، و�سعة اخلري. 
)))  هنا تقدم الأ�ستاذ اإىل الطلبة اأن يبحثوا عن الكتابني. 

)))   َفَوَجُدوا على ملكهم: غ�سبوا منه. )م).
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اأ�سياعه واأوليائه فَفَقئوا عيون بع�سهم، و�سلوا األ�سنة بع�ض اآخر، ووثبوا على جماعة 
منهم فقطعوا اأيديهم واأرجلهم، وانهالوا على جماعة اآخرين جلًدا فقتاًل. 

و�سلت اأخبار هذه احلوادث اإىل رومية، واإىل فار�ض، فكان لها فيهما �سدى 
متخالف متعاك�ض. فاأما رومية، فقد ابتهج فيها البابا غريغوريو�ض، وطلب من اهلل 
اأن ياأخذ بن�سر فوقا�ض، واأن ي�سد اأزره على عدوه. فكانت مكافاأته على ذلك اأن 

اعرتف له قي�سر الروم باللقب الذي طاملا َمنَّى به نف�سه، وهو »الأ�سقف العام«. 

واأما فار�ض، فلم يكد يبلغها خرب هذا النقالب حتى امتع�ض له اأبرويز، 
واأخذته احلفيظة ل�سداقته مع موريق الذي كانت له عليه اليد البي�ساء يف اإعادة 
ملك اأجداده اإليه. وقد التجاأ اإليه ابن موريق فاآواه، واأكرم مثواه، ووعده برد الأمر 

اإليه. 

اأي   Exarque الإك�سرخ�ض)))  هرقل  فاإن  اإفريقية،  احلال يف  كان  كذلك 
الوايل اأو العامل بلغ منه احلزن منتهاه لتلويث الأرجوان الإمرباطوري بو�سعه على 
اإليه، وامتنع عن العرتاف به،  ج�سم ذلك الدخيل فوقا�ض، فرف�ض دفع اجلزية 
ومنع عنه احلبوب والغالل التي كانت تر�سلها اإفريقية اإىل الق�سطنطينية، ف�سجن 

دولتهم:  يف  وال�سيا�سية  الدنيوية  املراتب  ذكر  اأثناء  الروم  معارف  كتاب  عن  نقاًل  البريوين  قال  الأ�ستاذ:  قال    (((
ا عن القي�سر يف جميع  اأنه كان يف الوليات الكربى نائًبا عامًّ اإن الإك�سرخ�ض هو �ساحب األف رجل، واحلقيقة 
كالقا�سد  الأقاليم  لزيارة  البطريرك  ير�سله  مندوب  اليونانية على  الكني�سة  الآن يف  يطلق  اللقب  وهذا  الأعمال. 

الر�سويل يف الكني�سة الالتينية. 
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الإمرباطور يف اأحد الأديرة زوجة هرقل وا�سمها اإبيفانيا Epiphanie، وعرو�ض ابنه 
وا�سمها اأود�سيا Eudossie، فاأراد هرقل اأن يحاربه ولكنه نظًرا ل�سيخوخته ولعاهاته، 
امل�ستبد  غريغور  عمه  ابن   Nicétas نقيطا  مع  فاتفق  هرقل،  ابنه  اإىل  بذلك  عهد 
باأعمال �سبيطلة يف احلوز اجلنوبي لتون�ض على غزو الإمرباطور وانتزاع امللك منه 
ا عن طريق لوبيا))) وم�سر  على اأن هرقل يذهب اإليه بحًرا، واأن نقيطا ي�سري اإليه برًّ
وال�سام واآ�سيا ال�سغرى، واتفقا على اأن امللك لل�سابق اإىل الق�سطنطينية اإذا قتل 
فوقا�ض، فكان ال�سابق بالطبع هرقل وذهب موفًقا مظفًرا من�سوًرا اإىل الق�سطنطينية. 
لهم  يكن  مل  الذين  كهنوتها  ورجال  بل  اأعيانها،  وجمل�ض  الأمة  اإليه  فان�سمت 
الدينية،  الأ�سول  يف  تزعزعهم  لكرثة  نظًرا  ال�سيا�سية  الأحوال  يف  ثابت  مبداأ 
املذاهب  يف  الن�سقاق  جراء  من  ال�سيا�سة  يف  الختالف  عدوى  اإليهم  ف�سرت 
العام  الأ�سقف  لقب  رومية  بطريرك  اأعطى  القي�سر  اأن  ل�سيما  والعتقادات، 

فاأغ�سب بطريرك الق�سطنطينية.

رداء  ولب�ض  عرو�سه،  وا�ستخل�ض  فوقا�ض  وقتل  هرقل  بن  هرقل  متلك 
الأرجوان، وهو �سعار الإمرباطور على يد البطريرك �سرجيو�ض )�سرج�ض اأو �سركي�ض) 
غري اأن الثورة يف الق�سطنطينية مل يرت�سها �ساهن�ساه الفر�ض وك�سرى اأبرويز ف�سرح 

)))  لوبيا: جاء يف قامو�ض اجلغرافيا القدمية لالأ�ستاذ ما ن�سه: لوبيا ا�سم ل�سحراء تف�سل بني ديار م�سر واإيالة طرابل�ض 
ويف  العربية،  اجلغرافيا  كتب  يف  وردت  كما  لوبيا:  بالعربية  ا�سمها  و�سحة   ،Lybie الفرجن  عند  وت�سمى  الغرب، 
طبقات الأطباء وغريه ل بالياء كما نقله املرتجمون مراعاة للفظ الفرن�سويني بها مع اأن ال�سواب يف تعريب حرف 

الياء اليونانية Y هو الواو كما هو يف اأ�سل اللغة اليونانية، وبها �سمي النبات املعروف باللوبيا. 
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املرزبان املعروف ب�سهربراز يف جي�ض كثيف اإىل الروم للطلب بثاأر موريق �ساحبه 
و�سهره، ولالإيقاع بامللك اجلديد، فعرب الفرات وهاجم بالد الإمرباطورية، وقوبلت 
جنوده بالرتحيب من املن�سقني ب�سبب الدين، وا�ستحوذ على اأنطاكية، فقي�سارية، 
فدم�سق، ثم اأور�سليم، واأحرق كني�سة القيامة )اأو الُقمامة)، وكني�ستي ق�سطنطني 
وهيالنة، ثم ا�ستوىل على م�سر، وهرب منه يوحنا الرحوم بطريرك الإ�سكندرية اإىل 
قرب�ض، ومات بها، واأنفذ جي�ًسا ملحا�سرة ق�سطنطينية، وهي �سرة الدولة ودار امللك، 
جملتها  ويف  وذخائره،  خزائنه  وجمع  للهرب،  وا�ستعد  تفتح  اأن  القي�سر  فخاف 
الرياح  بها  فع�سفت  اإفريقية،  اإىل  له  �سفن  واأر�سلها يف  املقد�ض،  ال�سليب  خ�سبة 
اأبرويز،  اإىل  وبعثها  كلها  عليها  وقب�ض  �سهربراز،  بها  فظفر  لالإ�سكندرية،  و�سريتها 
لها خزانة  واأفرد  ال�سليب،  بخ�سبة  الريح حتى جاءته  له  �سخر  الذي  فحمد اهلل 
�سماها كنز الريح، وهي بالفار�سية كنج باذاورد. ثم ا�ستحوذ �سهربراز على �ساحل 
الفر�ض  ال�سغرى، ولبثت جنود  اآ�سيا  الغرب، وامتلك  لغاية طرابل�ض  الروم  بحر 
مع�سكرة مدة ع�سرة اأعوام على اأبواب الق�سطنطينية، ويف اأثناء ذلك ماتت زوجة 
فغ�سبت  الكني�سة،  اأوامر  به  تق�سي  ملا  اأخته خالًفا  بنت  مارتينا  فتزوج  القي�سر، 
عليه الأمة كما غ�سبت عليه الكني�سة واأوقعته بني نارين: نار الثورة الداخلية، ونار 
العدو الفار�سي الواقف له باملر�ساد ف�ساًل عن هجمات خاقان املغول الوافدين من 
�سواحل بحر قزوين. فلما �ساق احلال على هرقل، وبلغ منه الياأ�ض منتهاه، واأعيته 
احليل را�سل ك�سرى يف ال�سلح فاأجابه: »ل اأر�سى مب�ساحلة اإمرباطور بوزنطية اإل 

اإذا كفر باإلهه امل�سلوب، فتمج�ض وعبد ال�سم�ض«.

اأح�ال الأمة العربية قبيل ظه�ر الإ�صالم
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فا�ستب�سل الإمرباطور هرقل، وجمع كل قواه )ل�سيما اأن اأهل الن�سرانية 
غاظهم هذا اجلواب من امللك املجو�سي فكان �سبًبا يف التفافهم حول قي�سرهم) 
حتى تي�سر له اإر�ساء ك�سرى بعد زمان طويل بالرجوع عن الإمرباطورية يف نظري 
فدية قدرها األف قنطار من الذهب، واألف قنطار من الف�سة، واألف ثوب من اخلز، 

واألف فر�ض، واألف عذراء.

وكان النبي العربي قد ظهر يف اأثناء هذه الوقائع، ونزل عليه القراآن، واأ�سار 
اإليها بقوله تعاىل: نث ھ  ے  .ۓ  ۓ  ڭ مث  ]الروم/ )-)[، ثم تنباأ بقرب 
فوزهم فقال: نث  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇمث  ]الروم/ )[، فكانت هذه 
النبوة املتقدمة على وقتها املحدد معجزة لأحمد. وذلك اأن هرقل مل يخ�سع اإل 
فرتب�ض حتى جمع  املذلة،  هذه  لال�ستكانة حيال  نف�سه  ت�سكن  القوة، ومل  اأمام 
عليهم  فظهر  الفر�ض.  �ساعدته  حينما  الفر�ض  مهاجمة  اإىل  وعاد  الرث،  �سمله 
الأيام،  جنوده  وخدمت  الوقائع،  جميع  يف  والظفر  ال�سعد  وقارنه  مكان  كل  يف 
فكانت انت�ساراته اأبهى واأجل مما اأحرزته رومية يف اأيام جمدها القدمي حتى �سبهوه 

نث  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   تعاىل:  قوله  �سر  الأكرب. وهذا  وق�سطنطني  بالإ�سكندر 
ۇمث ]الروم/ )[، وقد راهن على ذلك اأبو بكر ال�سديق، وفاز بك�سب 

الرهان. 

فا�سرتد هرقل من العدو كل ما اأخذه من بالده واأمالكه، ولكنه مل يتمكن 
من اإعادة الدين اإىل �سابق ن�سابه؛ لأن املجو�سية اأنزلت بالن�سرانية اأمام العامل كله 
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اأهانت القرب، واأحرقت الكنائ�ض، واأخذت اخل�سبة؛  اإذ  م�سبة لي�ض بعدها م�سبة 
فتحارب الدينان الكبريان، وتفانيا يف تلك الأيام، ومهدا ال�سبيل لظهور الإ�سالم. 

�صرح النتيجة الثانية

 اإن فوز الفر�ض كان مقدمة لأمر اأكرب خطًرا واأعظم �ساأنًا، واأعني به ثورة 
البالد اجلنوبية على الديانة الن�سرانية، وهي ثورة اأ�ساعت على الروم ت�سعة اأع�سار 

اأمالكهم اجلغرافية يف اآ�سيا واأفريقا وجزًءا من اأوروبا كما قلنا. 

جهة  من  ورومية  الق�سطنطينية  بني  منتهاه  بلغ  الديني  النزاع  كان  فقد 
وبني �سفرونيو�ض بطريرك اأور�سليم من جهة اأخرى. و�سفرونيو�ض هذا هو الذي 
�سلم بيت املقد�ض اإىل عمر بن اخلطاب فيما بعد. ويف ذلك الوقت كان قد ظهر 
النبي الأمي، ودعا العرب اإىل توحيد اهلل، وجاءهم بالإ�سالم والقراآن؛ فدانوا له 
اأكمل اهلل للم�سلمني دينهم،  اأن  الرفيق الأعلى بعد  اإىل  واتبعوا ملته، ثم ذهب 
واأمت عليهم نعمته، ور�سي لهم الإ�سالم ديًنا. ذلك هو الدين الذي يدين به ثلث 

اأهل الأر�ض. 

ول�سنا يف مقام �سرح الإ�سالم واأ�سوله احلكمية، وقواعده الفل�سفية، فاإن 
ذلك مما ل يدخل �سمن دائرة البحث يف هذا الدر�ض، واإمنا نقول: اإن الو�سائل 
قد متهدت لقيامه لالأ�سباب التي اأ�سرنا اإىل بع�سها، وهي دينية، ولأ�سباب �سيا�سية 

تدعونا احلاجة اإىل الإملام بها بطريق الإيجاز.

اأح�ال الأمة العربية قبيل ظه�ر الإ�صالم
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دولة الروم

فيها  الإ�سالم، وظهرت  قبيل ظهور  اأمورها  ا�سطربت  الدولة قد  اإن هذه 
فيها  ال�سلطة  ذوي  بني  منتهاه  بلغ  الذي  الختالف  ب�سبب  اجتماعية  اأمرا�ض 
عند  �ساعت  وقد  والعمران،  ال�سيا�سية  من جهة  اأو  الدين،  من جهة  كان  �سواء 
الروم  دولة  اأن  وهي  مكان  كل  يف  الأل�سن  تداولتها  غريبة  نبوة  الإ�سالم  ظهور 
�ست�سقط على يد الأمم املختونة. فا�سطهد هرقل اليهود ا�سطهاًدا �سديًدا واأبادهم 
جميًعا حتى مل يبق يف ممالك الروم مب�سر وال�سام منهم اإل من فر واختفى وقد جنا 
جماعة منهم بالهرب اإىل بالد العرب؛ لأنهم كانوا �ساعدوا الفر�ض على النكاية 

بالن�سارى.

ولقد اأ�سرنا يف ت�ساعيف هذا البيان اإىل ما و�سلت اإليه ال�سامات والعراق 
واآ�سيا ال�سغرى يف عهد الدولة الرومية عند ظهور الإ�سالم من الفو�سى ب�سبب 
الختالفات الدينية وال�سطرابات ال�سيا�سية. واأما �سمال اأفريقا فقد نازلها القوط 
Goths بعد اأن جازوا بحر الزقاق املعروف الآن ببوغاز جبل طارق يف �سنة 0)6 

للميالد، اأي قبل الهجرة النبوية بثالث �سنني. ومتلك القوم�ض )الكونت) يليان 
بقليل  Julien بالد �سبتا، وهو الذي مهد للم�سلمني فتح الأندل�ض. وبعد ذلك 

 ،Suffetula ا�ستقل مبلك �سبيطلة من اأعمال تون�ض الآن، وا�سمها الإفرنكي القدمي
والآن Sbitla البطريق غريغوريو�ض وهو اأخو هرقل �ساحب اإفريقية الذي توىل ابنه 
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هرقل اإمرباطورية الروم وكاتبه �ساحب ال�سريعة الإ�سالمية. فلم يبق لالإمرباطورية 
الرومية يف اإفريقية �سوى قرطاجة ومدائن قليلة. وكانت كلها م�سمحلة الأركان، 
ال�سدة والعزمية �سقطت يف يده،  اإذا هاجمها عدو من اخلارج ب�سيء من  بحيث 
وذهبت معها بقايا الدولة الرومية اأدراج الرياح، وذلك هو الذي وقع عندما ظهر 

الإ�سالم يف ذلك الوقت.

ق�سمني  على  وهم  بالن�سارى،  م�سحونة  باأجمعها  كانت  فقد  م�سر،  اأما 
جند  من  روم  وكلهم  الدولة،  اأهل  اأحدهما:  وعقائدهم،  اأجنا�سهم  يف  متباينني 
�ساحب الق�سطنطينية، وهم ملكيون اأو ملكائيون يزيدون على 00.000) نف�ض، 
واأن�سابهم خمتلطة،  القبط،  لهم  ويقال  باأ�سرها،  م�سر  اأهل  عامة  الآخر:  والق�سم 
الأ�سل  الإ�سرائيلي  من  الغربي  من  احلب�سي،  من  القبطي  منهم  يتميز  يكاد  ل 
ومنهم  والباعة،  التجار  ومنهم  اململكة  كتاب  فمنهم  يعاقبة،  وكلهم  غريه.  من 
اخلدمة  اأهل  ومنهم  والزرع،  الفالحة  اأهل  ومنهم  ونحوهم،  والق�سو�ض  الأ�ساقفة 
اأهل الدولة من العداوة ما مينع مناكحتهم ويوجب  واملهنة. وبينهم وبني امللكية 
قتل بع�سهم بع�ًسا))) وكانت الأمة امل�سرية حيال �سادتها الروم يف منتهى الذل 
والهوان  اخل�سف  اأ�سباب  بها  وحاقت  واملظامل،  ال�سرائب  اأثقلتها  قد  والعبودية، 
ثمرة  ويغت�سبون  ثروتهم،  ينابيع  وميت�سون  العذاب،  �سوء  الروم  ي�سومهم  واأبناوؤها 
اأن  اإل تطلب املال وجمعه من هنا وهناك دون  َهمَّ لهم  الروم ل  اأتعابهم، وولة 

)))  مقريزي ) �ض)49. 

اأح�ال الأمة العربية قبيل ظه�ر الإ�صالم
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يعبثوا ب�سيء من م�سالح البالد القت�سادية والزراعية، اأو من اأمور الرعية، وكرثت 
الفنت الدينية بد�سائ�ض الروم حتى افتتنت العائالت )الأ�سر)، وحقد الأب على 
اختالف  مع  اأمها  على  والبنة  اأخيه،  على  والأخ  زوجها،  على  والزوجة  ولده، 
على  بع�سهم  ب�سببها  يقوم  بها  القائمون  كان  التي  امل�سارب  وت�سعب  املذاهب، 
بع�ض فرييقون الدماء هدًرا يف ال�سوارع والأزقة، فو�سل اخللل وال�سطراب اإىل 
نهاية ما تت�سوره العقول))) حتى �سارت م�سر ترتقب اخلال�ض من نري الروم باأية 
و�سيلة كانت؛ ولذلك ا�ستقبلت العرب بفرح �سديد كما كانت ا�ستقبلت الرومان 
الذين اأنقذوها من البطال�سة، وكما كانت ا�ستقبلت البطال�سة الذين خل�سوها من 

ظلم الفر�ض. 

ال�سنة  يف  جرمها  ن�سف  انك�سف  ال�سم�ض  اأن  العربي  ابن  روى  وقد 
ال�سابعة ع�سرة لهرقل، وثبت ك�سوفها من ت�سرين الأول اإىل حزيران، ومل يكن 
�سنة  وقع  الذي  الغريب  الك�سوف  بهذا  ي�سري. فكاأين  اإل �سيء  نورها  يظهر من 
وهما:  معنويني،  اآخرين  بك�سوفني  نذيًرا  كان  �سهور  نحو خم�سة  وا�ستمر   ،6(7

ك�سوف دولة الروم، وك�سوف دولة الفر�ض الذين كانوا يعبدون ال�سم�ض. 

)))  الكايف ) �ض78). 
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دولة الفر�س

ال�سلطان  ب�سياع  اآذن  ال�سيا�سة  اختالل  �ساركه  اإذا  الدين  ا�سطراب  اإن 
وانقرا�ض الدولة. فلقد راأينا الأمم عندما تاأخذ يف النحطاط، وتبدو على كيانها 
اأهواوؤهم  وتتفرق  الدين،  يف  بالختالف  اأبناوؤها  يت�سبث  النحالل؛  عالمات 
الراأي  اأهل  بني  والتقاطع  قادتها،  بني  للتنافر  مدعاة  ذلك  فيكون  املذاهب،  يف 
فيها، فيهدمون اأنف�سهم باأنف�سهم، وت�سبح الأمة بال روؤو�ض ول �سراة. وهو مر�ض 
اجتماعي ي�سيب الأمم عندما تبلغ الهرم اأو يدانيها العدم. فيتفرق ال�سمل وتذهب 

الريح وي�سيع امللك. 

هكذا كان ال�ساأن ول يزال، ويف التاريخ اأكرب عربة لذوي الألباب. هذه 
باأنها  تعريفها  على  النا�ض  اأطبق  التي  باملجو�سية  تدين  كانت  اأي�ًسا  الفر�ض  دولة 
»الدين الأكرب وامللة العظمى«، كان لها من ال�ساأن ما كان حتى اإذا ت�سللت اإليها 
قبيل  فيها  قام  فلقد  الإ�سالم،  الدينية حتلل جثمانها، وحل مكانها  الختالفات 
ولدة النبي العربي رجل ا�سمه مزدك )مزدق اأو مردك) فقال بالأ�سلني: اأي النور 
والظلمة، واأدخل عليهما طريقة التثليث التي قال بها الروم، فذهب اإىل اأن الأ�سول 
والأركان ثالثة: »املاء والنار والأر�ض«، واأنها اختلطت فحدث عنها اإلهان اثنان، 
وهما: مدبر اخلري، ومدبر ال�سر، ثم نهى النا�ض عن املخالفة واملباغ�سة والقتال. 
والأموال،  الن�ساء  اأحل  والأموال؛  الن�ساء  ب�سبب  يقع  اإمنا  ذلك  اأكرث  كان  وملا 

اأح�ال الأمة العربية قبيل ظه�ر الإ�صالم
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وجعل النا�ض �سركة فيها كا�سرتاكهم يف املاء والنار والكالأ)))، واأعقبه »وي�سان« 
ثم »مرقيون« فمزجا باملجو�سية �سيًئا من تثليث الن�سرانية، فا�سطرب الدين الكبري 
يف ال�سرق، كما ا�سطرب الدين الكبري الآخر يف ال�سمال ويف الغرب، وكان ذلك 

ممهًدا لظهور دين جديد ل�سالح العامل، واأعني به دين التوحيد.

اأمرها  ا�سمحل  بل  الدين،  حد  عند  فار�ض  يف  ال�سطراب  يقف  مل 
باحلروب الكثرية التي ا�ستبكت فيها قبيل ظهور الإ�سالم. فاإنها ما كانت تفرغ 
من مغري حتى يهاجمها اآخر هو اأ�سد واأقوى. وما زالت تتواىل عليها �سدمات 
خاقان الرتك الأعظم، ثم قي�سر الروم، ثم ملك اخلزر، وذلك كله يف اأيام هرمز 
من  هيبتها  و�سقطت  فار�ض،  على  الأعادي  اجرتاأ  اأن  اإىل  اأبروميز  ك�سرى  اأبي 
النفو�ض حتى اأن خلًقا من العرب خرجوا عليها، ونزلوا يف �ساطئ الفرات، و�سنوا 
الغارة ال�سعواء على اأهل ال�سواد. وقد اأ�سرت اإىل �سيء مما كان بني فار�ض والروم. 
فاأما خاقان ملك الرتك الأعظم، فقد �سبق معنا القول اأنه كان يهاجم الروم بقومه 
اأي�ًسا من جهة اجلنوب حينما  يهاجمهم  اأن  اأراد  وقد  الق�سطنطينية،  �سمال  من 
بالده  واأ�ساورة  مملكته  واإىل عظماء  هرمز  اإىل  فاأر�سل  الفر�ض،  دولة  اختالل  راأى 
بالدكم،  اإىل  عليها  اأجتاز  واأودية  اأنهار  قناطر  يل  وا)))  »ُرمُّ ويقول:  باإقباله  يوؤذنهم 
واعقدوا القناطر على كل نهر ل قنطرة له، وافعلوا ذلك يف الأنهار والأودية التي 

)))  جتارب الأمم، اأول �ض40.
ِلُحوا. )م). وا: اأَ�سنْ )))  ُرمُّ
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من  اإليها  امل�سري  على  جممع  فاإين  الروم،  بالد  اإىل  بالدكم  من  م�سلكي  عليها 
ملحاربته  اأجناده  من  رجاًل  فاأر�سل  ذلك،  من  عليه  ورد  ما  هرمز  فاأنكر  بالدكم«، 
و�سده عن بالده، وهو بهرام )جوبني) اأو »�سوبني«، وقد عاد قائده مظفًرا من�سوًرا 
بعد اأن قتل خاقان، واأ�سر ابنه، وحمل اإليه من الأموال واجلواهر والأواين و�سائر 
الأمتعة مما غنمه وقر مائتني وخم�سني األف بعري، ثم دبت عقارب ال�سوء بينه وبني 
هذا القائد العظيم. فتنكر لهرمز وجوه الدولة واأعيان اجلي�ض، فخلعوه كما قلنا، 

وولوا بهرام هذا يف خطب يطول.

ولكن ك�سرى اأبرويز بن هرمز اأ�سقطه مب�ساعدة ملك الروم، وجل�ض على 
عر�ض اأبيه، وقد اأر�سل اإليه القي�سر ثوبني فيهما عالمة ال�سليب، فلب�سهما فقال 
ال�سبب، وفوق ذلك مل يح�سن  بهذا  امللك«، وحقدوا عليه  تن�سر  »قد  الفر�ض: 
�سيا�سة اجلند، فخالفوا عليه، وان�سم اأكابر قواده اإىل ملك الروم، ثم ف�سدت عليه 
نية ملوك العرب، فزاد ذلك يف ا�سطراب الأمر بفار�ض، وزاد �سغب الأمة على 
اأنه كان قد جمع  وذاك  العظماء، وعتوه،  واحتقاره  ه  لتجربُّ فقتلوه  اأبرويز  ك�سرى 
من املال ما مل يجمعه اأحد من امللوك، وبلغت خيله ق�سطنطينية واإفريقية، وكان 
له اثنا ع�سر األف امراأة وجارية، واألف فيل اإل فياًل واحًدا، وخم�سون األف دابة، 
ومن اجلواهر والآلت والأواين ما يليق بذلك، فعتا وا�ستهان بالنا�ض والأحرار؛ 

فلذلك اكت�سب عداوة اأهل مملكته لأمور وقعت منه: 

اأح�ال الأمة العربية قبيل ظه�ر الإ�صالم



42 42
احل�صارة الإ�صالمية

ولكن  رجل،   (6.000 عددهم  وكان  �سجونه،  يف  مقيد  كل  بقتل  اأمر  اأوًل:   اأنه 
املوكل بهذا الأمر الفظيع توقف يف تنفيذه. 

ثانًيا: اأنه احتقر الأمة، وا�ستخف بعظمائها. 

ثالًثا:  اأنه �سلط عليها ِعلنًْجا))) يقال له فّرخان �سغط على الأمة، و�سدد يف ا�ستخراج 
بقايا اخلراج بعنف وعذاب، وكان �سمن من ذلك ماًل عظيًما. 

رابًعا:  اأن ك�سرى اأجمع اأمره على قتل َفّل))) الذين ان�سرفوا اإليه من قبل هرقل 
الذي   Siroès �سريويه  ابنه  على  واجتمعوا  عليه،  وائتمروا  النا�ض،  فتذمر 
اإخوته يف بابل، وخلوا عن امل�سجونني يف ال�سجون،  كان م�سجونًا مع بقية 
واجتمعوا على اجلنود العائدة من قتال الروم، ثم اأقبل �سريويه يف جموعه 
الهندوان،  باغ  يدعى  ق�سره  من  بالقرب  له  باغ  اإىل  فانحاز  ك�سرى،  على 

فحب�سه ثم قتله بعد حديث طويل. 

اأ�سهر وخم�سة  اأيامه، كانت الهجرة النبوية مل�سي )) �سنة وخم�سة  ويف 
ع�سر يوًما من ملكه، وقد هلك بعد اأن ملك )) �سنة. ومل يكتف �سريويه بقتل اأبيه، 
بل قتل �سبعة ع�سر اأًخا له ذوي اآداب و�سجاعة مب�سورة وزرائه، فابتلي بالأ�سقام، 
مهموًما  وعا�ض  راأ�سه  بالتاج عن  رمى  اأن  اإىل  يبكي  وكان  �سديًدا،  وجزع جزًعا 

ا �سخًما �سديًدا. )م). ))) ِعلنًْجا: رجاًل قويًّ
))) َفّل: جماعة. )م).
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نًَفا)))، ومات بعد اأن ملك ثمانية اأ�سهر، فملك بعده ابنه اأزد�سري ومل يبلغ  حزيًنا ُمدنْ
اأكرث من �سبع �سنني، فاحتقره القائد املرابط على ثغور الروم، وانكفاأ بجنده اإىل 
فار�ض، وملك عليها، ومل يكن من بيت امللك فتخالف النا�ض عليه، وقتلوه بعد 
اأربعني يوًما، وملكوا بوران دخت))) وهي بنت ك�سرى اأبرويز، فاأح�سنت ال�سرية، 
بقايا اخلراج،  العمارات، وو�سعت  واإعادة  القناطر،  برم  واأمرت  العدل،  وب�سطت 
وكتبت اإىل النا�ض عامة تعلمهم ما هي عليه من الإح�سان، واإنها ترجو اأن يريهم 
اهلل الرفاهة وال�ستقامة مبكانها، ومن العدل وحفظ الثغور ما يعلمون به اأنه لي�ض 
ينال  الع�ساكر، ول مبكايدهم  ت�ستباح  بباأ�سهم  البالد، ول  تدوخ  الرجال  ببط�ض 
الظفر، ولكن ذلك كله يكون باهلل ، وح�سن النية، وا�ستقامة التدبري. ولكي 
ت�ستجلب مودة الروم، وتذهب حفيظتهم عن بالدها ردت خ�سبة ال�سليب على 
ملك الروم، وم�ست لربها بعد �سنة واأربعة اأ�سهر، فتوىل امللك رجل من بني عم 
اأبرويز، وهلك بعد �سهر، فاآل امللك اإىل اإذرمي دخت اأخت بوران دخت، وكانت 
والعمر،  الدهر  �ساعدها  لو  و�سدقها  بحقها  ملكة  وكانت  دهرها،  ن�ساء  اأجّل  من 
ولكنها ملكت والدولة مدبرة باإقبال دولة الإ�سالم، فكرثت يف اأيامها الأحداث، 
اأن  واأراد  القواد،  اأحد  فيها  طمع  ولقد  ال�سيا�سة،  ومر�ست  الأيدي،  وتب�سطت 
يتزوجها، فاأر�سلت اإليه »اأن التزويج للملكة غري جائز، وقد علمت اأن اأريك فيما 
ذهبت اإليه ق�ساء حاجتك مني ف�سر اإيل يف ليلة كذا وكذا«، وتقدمت اإىل �ساحب 

نًَفا: َمن َبَراه املر�ض حتى �سارف على املوت. )م). )))  ُمدنْ
 .Daughter دخت لفظ ماأخوذ من دخرت، ومعناه البنت، وعنها اأخذ الإنكليز لفظة  (((

اأح�ال الأمة العربية قبيل ظه�ر الإ�صالم
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حر�سها لري�سده، فلما اأقبل قتله. وكان للرجل ابن، عظيم الباأ�ض، قوّي النف�ض، 
وهو ر�ستم �سجاع الفر�ض، وفار�ض القاد�سية امل�سهور. فاأقبل وقتل امللكة بعد اأن 
�سمل عينيها. ثم توالت الفنت وال�سطرابات على من ويل اأمر الفر�ض ممن تداول 
الن�سوان وال�سبيان حتى جاء يزدجرد وهو غالم مراهق فكان  امللك بعدها من 
العظماء والوزراء يدبرون ملكه  واأجداده كاخليال، وكانت  اآبائه  ملكه عند ملك 
واجلماعات  والأهواء خمتلفة،  رمق،  اإل  العجم  دولة  من  يبق  ومل  �سنه،  حلداثة 
اأمر  ف�سعف  م�سمحلة،  والأحوال  خمتلة،  وال�سيا�سة  منحلة،  والأمور  متفرقة، 
وغزت  وخربوها،  البالد،  وطرقوا  وجه،  من كل  الأعادي  عليها  واجرتاأ  اململكة، 
العرب مملكته، فهرب يزدجرد اأمامهم ومعه األف طباخ، واألف مطرب، واألف فهاد، 
واألف بازيار، وعنده اأنه يف خف، وانتهى اأمره ب�سقوط ملك فار�ض يف ال�سرق على 

اأيدي امل�سلمني الذين اأورثهم اهلل ملك الروم يف ال�سمال ويف الغرب. 



التي  احل�سارة  لهذه  الأوىل  الأ�سول  فو�سع  الإ�سالم  بدين  حممد  جاء 
كان لها �ساأن كبري يف ارتقاء بني الإن�سان، ونحن اإذا اأنعمنا النظر يف ال�سورة التي 
كان عليها العامل وقتئذ، وقد ر�سمناها بغاية ال�سرعة؛ راأينا اأن هذا الختباط كان 
يوؤذن بظهور حادث جديد، واأن النا�ض كانوا يتوقعون حدوث هذا الأمر اجلليل 
قبيل  اأنه ظهر  لنا  قيل  والدنيوي. وقد  الديني  فيه من الرتباك  مما هم  للتخل�ض 
الهيئة الجتماعية،  الكبرية يف  املرتبة  اإىل هذه  اأعناقهم  تطالت  نفر كثري  حممد 
الأب  اآتيهم، فكان  الدور  واأن  الأمر مقبل عليهم،  باأن هذا  العرب  اأح�ض  وكاأمنا 
ي�سمي ابنه حممًدا ا�ستمطاًرا لهذه الأمنية، حتى بلغ من �سموا بهذا ال�سم يف 
اجلاهلية �سبعة على ما قيل. وكثرًيا ما اجتهد رجالت العرب يف تر�سيح اأنف�سهم 
لهذه الدرجة، واأخ�سهم اأمية بن اأبي ال�سلت الثقفي، وق�ض بن �ساعدة الإيادي، 

وغريهما. 

ممهدة،  ال�سبيل  وجد  والتثليث  التثنية  بعد  التوحيد  دين  جاء  فلما 
فزكا ومنى  وتاأ�سلت جذوره،  بذوره،  فغر�ست  والنفو�ض مهياأة،  والعقبات مذللة، 

�نت�سار �لإ�سالم و�حلروب �لإ�سالمية

)4(
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واأينعت ثماره، وهذه الأ�سباب كلها كانت �سبًبا يف جناحه. 

الفكر يف ما�سيه وحا�سره،  اأعمل  اإذا  الكون  اأحوال هذه  املتاأمل يف  اإن 
اأو املجموع،  اأو الأ�سرة،  ل يجد انقالبًا واحًدا حدث يف حالة الإن�سان الواحد، 
اأن ت�سحبه وتتلوه �سحايا وباليا تختلف قلة وكرثة  العامل كله بغري  اأو  اأو الأمة، 
بح�سب ما ت�سادفه من الأحوال. والعمدة كل العمدة اإمنا هي على النتيجة، فاإن 
والعاقبة  ا،  م�ستحبًّ النقالب  كان  جملتها  مفيدة يف  يف جمموعها  ح�سنة  كانت 
مفيدة، ول عربة مبا اأدى اإليها مما قد كان يكون اجتنابه اأوىل. لكن طبيعة العمران 

تاأبى ذلك؛ لأن الكمال حمال. 

ا َقاِئل�َن َلُه         َما َي�ْصَتِهي، ولأُمِّ املُْخِطِئ الَهَبُل ا�ُس َمْن َيْلَق َخْيً والنَّ

 قام الإ�سالم اأوًل بالدعوة والإر�ساد واحل�ض على مكارم الأخالق، فلقي 
ات ما حمله على اأن يثاأر لنف�سه منهم بعد ما  َ يف اأول اأمره من اآل ال�سرك من الرتِّ
ا�ستد اأزره، وقوي اأمره، فاأباد الوثنية من جزيرة العرب. فلم يبق لغري الإ�سالم فيها 
�ساأن، وخ�سو�ًسا بعد اأن ارتد العرب على اأثر وفاة النبي - عليه ال�سالة وال�سالم، 
التوحيد.  كلمة  اإىل  كلهم  العرب  لإخ�ساع  قوته  ووجه  همته،  بذل  بكر  اأبا  فاإن 
ولذلك ل ي�سعنا ب�سفتنا من الناظرين يف اأحوال العمران اإل اأن نقول اأن الإ�سالم 
ا�سطر اإىل ا�ستعمال القوة يف جزيرة العرب بعد اأن اأفرغ و�سعه يف الهداية بطريق 
الإقناع حتى ل تتقطع اأو�ساله، ويتهدم كيانه، وبذلك �سفا له الأمر، وتوحد فيها 
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دون �سواه. اأما حروب امل�سلمني )ل حروب الإ�سالم) بعد ذلك فقد كانت كلها 
بق�سد التو�سع يف امللك والتب�سط يف ال�ستعمار. 

لذلك يجوز لنا اأن نقول اأن انت�سار الإ�سالم يف غري جزيرة العرب يرجع 
البلدان  العرب يف  انت�سار  واإىل  والإقناع،  والإر�ساد  الهداية  اإىل  بل كله  معظمه، 
اأهاًل ومكانًا �سهاًل ملا فطرتهم  نفو�سهم  التي وجدت يف  اآداب الإ�سالم  يحملون 
بالعدل  املغلوبة  الأمم  فعاملوا  واملروءة،  وال�سجاعة  النف�ض  علو  من  البداوة  عليه 
العمرانية والدينية كانت قد تهياأت كلها ل�سيادة  اأن الأ�سباب  بله  والإح�سان - 
اأمم اجلنوب ملجيء دورها يف الظهور - األ ترى اأن امل�سلمني قد اأقروا اأهل ال�سام 
على اأقاويلهم، ومل يحاولوا نقل الفر�ض عن دينهم، بل اإن �سعد بن اأبي وقا�ض 
من  فيه  ما  على  ك�سرى  اإيوان  يف  اجلماعة  �سالة  اأقام  فار�ض  بالد  فتح  اأن  بعد 
الكعبة،  من  اأزالها  قد  كان    الر�سول اأن  مع  والأوثان  والأن�ساب  التماثيل 
وهذه  اآبائهم.  خرافات  اإىل  بالرجوع  تفتنهم  ل  حتى  العرب  اأر�ض  جميع  ومن 
م�سر، وفتحها معلوم للخا�ض والعام، فاإن امل�سلمني حاربوا الروم بق�سد المتالك 
وهذه  واأمالكهم،  ديانتهم  فاأبقوهم على  القبط  واأما  منهم،  للثاأر  واحللول حملهم 
الأندل�ض و�سقلية والق�سطنطينية واليونان واملجر، فاأهلها بقوا على دينهم ونظامهم 

ال�سيا�سي، واإمنا تغريت احلكومة والدولة. 

انت�صار الإ�صالم واحلروب الإ�صالمية
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فاملبداأ الذي قام به الإ�سالم مع من ينا�سبه العداوة، ويقطع عليه الطريق 
هو اجلزية، اأو الإ�سالم، اأو احلرب، وقد دخل اأكرث الأمم يف حوزة الدولة اجلديدة، 
ور�سيت باجلزية حتى اإن اأكرث اأفرادها حينما راأوا قواعد الإ�سالم واأ�سوله مالوا 
اأو لأجل التخل�ض من دفع اجلزية،  اإليه، �سواء كان ذلك من باب ال�ستح�سان 
فقد كان امل�سلمون يكتفون باجلزية اإذا دانت ل�سلطانهم الأمم بعد احلرب، ومل ت�ساأ 
اأن تدخل يف دينهم. والدليل على ذلك اأن بع�ض الولة قد تنا�سوا اأوامر الدين 
فا�ستمروا على اأخذ اجلزية من بع�ض الذميني مع اأنهم دخلوا يف دين الإ�سالم؛ 
وذلك لأنهم خافوا من ا�سطراب الإيراد واختالل املوازنة يف ميزانية الدولة، فلما 
بلغ ذلك عمر بن عبد العزيز الأموي ا�ستنكره واأمر برفع اجلزية عمن يدخل يف 

الإ�سالم، �سواء كان ذلك لقتناعه به، اأو لأجل التخل�ض من هذه اجلزية. 

يف  العثماين  ال�سلطان  ا�ستفتاه  حينما  ال�سعود  اأبو  املوىل  به  اقتدى  وقد 
اإلزام اأهل املجر بالإ�سالم، اأو اإبادتهم، فاأنكر عليه ذلك، وقال بوجوب اإبقائهم على 
دينهم ما داموا يوؤدون اجلزية خلزينة الدولة؛ لأن ما طمحت اإليه نف�ض ال�سلطان 
الوطنية  ولغاتهم  دينهم  على  فاأقرهم  الإ�سالم،  ولروح  ال�سرع  لأحكام  خمالف 
الأندل�ض،  عرب  مع  اإ�سبانيا  دولة  فعلت  ما  مثل  عثمان  اآل  يفعل  ومل  الأهلية، 
اإبادة اللغات الوطنية من البالد التي  اأو مثل ما تفعل بع�ض الدول الكبرية يف 

اأدخلتها حتت حكمها ت�سهياًل ل�سبيل ابتالعها يف ج�سم الأمة الغالبة. 
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واخلال�سة، اإن العامل الأكرب يف انت�سار الإ�سالم اإمنا هو الإقناع والإر�ساد 
األي�ض يقول:  اأكرب �ساهد على ذلك.  اآيات القراآن  ومكارم الأخالق. بل هذه 
نث ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھمث  ]النحل/ 5))[. األي�ض 
الذي  هو  األي�ض  ]الكافرون/ 6[.  ڤ  ڦ  ڦمث  نث ڤ   يقول:  الذي  هو 
يقول: نث ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹمث  ]اآل عمران/ 59)[، 

ويقول: نث ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبمث  ]البقرة/ 56)[. 

اأما احلرب، فهي من طبيعة الإن�سان، اأو هي من امل�سائب ال�سرورية كما 
العمران،  يف  وتو�سعت  حديًثا،  اأو  قدميًا  قامت  دولة  واأي  العمران.  علماء  يقول 
يف  احلروب  اإىل  ي�سطر  مل  الإ�سالم  اأن  على  احلرب؟  بغري  امللك  يف  وتب�سطت 
اأذاهم  اإل ليثاأر لنف�سه من واتريه، وليدفع عن نف�سه  زمن مبلغه واأبي بكر وعمر 
اأما احلروب التي كانت من بعد ذلك، فاإمنا اأ�سعل جذوتها امل�سلمون ل الإ�سالم 
على اأن الأمم التي خيم عليها الظلم ونخر ج�سمها الف�ساد كانت هي التي تتطلب 
ح�سل  كما  الظاملني  حكامها  على  وت�ستن�سرها  الإ�سالمية،  اجليو�ض  تداخل 
عليهم  تقوم  الإ�سالم حينما  بخلفاء  ينت�سرون  كانوا  امللوك  وكذلك  اإ�سبانيا.  يف 
باأحد  ا�ستنجد  فاإنه  العبا�سيني،  اأيام  يف  ال�سني  لإمرباطور  ح�سل  كما  رعاياهم 
اخللفاء، فاأر�سل اإليه جي�ًسا بقي اأفراده يف بالده، واأوجدوا الإ�سالم، وهم اإىل الآن 
من رجال الف�سل والريا�سة واجلند الذي عليه املعول خ�سو�ًسا يف اإقليم يون نان. 

انت�صار الإ�صالم واحلروب الإ�صالمية
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وف�ساًل عن هذا وذاك، فاإن جتار امل�سلمني لهم اليد البي�ساء يف ن�سره يف قارة اأفريقا 
اإىل الآن بح�سن �سريهم وباأخالقهم اجلميلة، ومبعاملتهم ال�سادقة. 

  واخلال�سة، اإن كل من ي�ستقري اأخبار الفتوح الإ�سالمية من بعد النبي
واأبي بكر وعمر يجدها كلها راجعة اإىل التو�سع يف امللك وال�ستعمار. هذا التو�سع 
الذي تطمح اإليه الأمم اجلديدة عند ظهورها يف ميدان العامل. ذلك نامو�ض عمراين 
خ�سع له العرب مثل ما خ�سعت له الأمم القدمية والأمم احلديثة. فاإن العرب عندما 
تو�سيع  ق�سدوا  اإمنا  الإ�سالم،  بف�سل  والتاأمت جموعهم  جزيرتهم،  �سبه  من  برزوا 
ملكهم؛ لأنهم اكتفوا باجلزية، واأقروا الأمم على اأديانها. واإمنا حاربوا ال�سرك وعبادة 
الأوثان كما حاربوهما يف بالدهم الأ�سلية. واأما الأمم التي دانت ل�سيادة العرب، 
�سر  هو  وهذا  ال�سيا�سي.  باخل�سوع  منها  واكتفوا  ونظاماتها  ديانتها  لها  اأثبتوا  فقد 

جناحهم الغريب. 

بهذه الأ�سباب املدنية الدنيوية انت�سرت ح�سارة الإ�سالم يف ن�سف قرن 
وما  قفقا�سيا  جبال  ومن  ال�سني،  بالد  اإىل  الأطلنطي  البحر  �سواحل  من  تقريًبا 

وراءها اإىل خط ال�ستواء وما وراءه. 

بهذه الأ�سباب دخلت يف حوزة الإ�سالم اأمم كثرية من ال�ساللة ال�سامية 
)العرب وال�سريان والكلدان)، ومن ال�ساللة احلامية )امل�سريون والنوبيون والرببر 
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وال�سودان)، ومن ال�ساللة الآرية )الفر�ض واليونان والإ�سبان والأهاند اأي الهنود)، 
ومن ال�ساللة امل�سماة بالتورانية، وهم الرتك والترت. 

وانت�سر  ال�سني، وماليو،  اأمم  الإ�سالم كثري من  الأ�سباب دخل يف  بهذه 
يف جزء كبري من جزيرة مدق�سي كر وجزائر الفيليبني، وو�سل اإىل رو�سيا وبولونيا 
ف�ساًل عن انت�ساره يف هذه الأيام باإجنلرتة واأمريكا بني اأهلها الأ�سليني، ل بوا�سطة 

النازحني اإليها من امل�سلمني. 

مع هذا النت�سار الغريب العجيب بقيت اأركان الإ�سالم اخلم�سة ثابتة مل 
تتغري، واإن كانت الِفَرق قد تعددت، والأهواء تنوعت، ولكن هذه الِفَرق كانت 
م�سارق  بقيت يف  الإ�سالمية  ولكن  قليل.  نفر  بها  يقول  اأو  ت�سمحل،  ثم  تظهر، 
الأر�ض ومغاربها تقول براأي ال�سدر الأول على وجه العموم. نعم اإن امللة حدث 
فيها انق�سام كبري امتازت به الأقطار ال�سرقية، واأعني بها التي �سرقي بالد العرب، 
فف�سلت  فار�ض،  اأر�ض  يف  خ�سو�ًسا  ال�سيعة  فيها  فظهرت  والهند،  فار�ض  وهي 
التي  ال�سنن  الفعل من  رد  وذلك لأن  اإىل حد حمدود،  العامة  الدينية  الوحدة 
جبل اهلل عليها هذا الكون، ولول هذا الختالف لقلنا اأن اجلوهر الديني ل يزال 

واحًدا منذ ظهور الإ�سالم اإىل الآن. 

انت�صار الإ�صالم واحلروب الإ�صالمية
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اأما الوحدة الأدبية، فعلى عك�ض ذلك مبعنى اأنها كادت تبلغ الكمال يف 
اأيام الأمويني، ويف �سدر الدولة العبا�سية، اإذ كان ل�سان العلم والأدب هو اللغة 
العربية. وكانت اللغات الأخرى مهملة واأ�سبحت عقيمة جتاه تيار العربية الغالب 

فدون امل�سلمون العلوم والآداب كلها بل�سان العرب. 

قام النبي العربي بالتوحيد يف ال�سيا�سة ويف الدين ويف اللغة، فبذل همته 
يف توحيد بالد العرب من الوجهة ال�سيا�سية، وتو�سل اإىل �سيء كثري من حتقيق 
بعد  واحدة  اأمة  العرب  فجعل  الأخرى.  الدار  اإىل  ينتقل  اأن  قبل  املطلب  هذا 
هذه  تبلغها  مل  التي  الكربى  املزية  وهي  عدو،  لبع�ض  بع�سهم  اأ�ستاًتا  كانوا  اأن 
البالد منذ اخلليقة. مزية ل ي�سع املن�سف اإل اأن يقف اأمامها يف موقف الإعجاب 
والإكبار اإذ ترتب عليها ظهور العرب ذلك الظهور، وقيامهم بتلك احلركة العجيبة 

اخل�سبة التي اأعقبتها ح�سارة الإ�سالم. 

اإن كانت هذه املزية مما ل يذكر له مثال �سابق يف التاريخ، فهنالك مزية 
اأكرب واأفخم، واأعني بها جميء حممد - عليه ال�سالة وال�سالم - بالقراآن. نرتك 
احليثية  اإليها من  وننظر  الدينية،  الوجهة  املقد�ض من  الكتاب  الكالم على هذا 
الب�سرية، فلقد اأجمع اأهل الراأي من اأفا�سل الإفرجن - واإن كنا يف غنى عن هذه 
احل�سارة  معامل  عليه  اأقيمت  الذي  الأول  الأ�سا�ض  هو  القراآن  باأن   - ال�سهادة 
الإ�سالمية يف م�سارق الأر�ض ومغاربها. هذا هو القراآن الذي اأ�سبح بعد انت�سار 
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الإ�سالم اإماًما لالأمم الكثرية املتنوعة التي �سردنا اأ�سماءها بحيث دعتهم احلاجة 
اإىل حفظه وتفهمه اأن ي�سعوا قواعد النحو، واأن يدونوا علم اللغة. ولذلك اجتهد 
ال�سلف من هذه الأمة يف جمع اأ�سعار العرب القدمية واملعا�سرين له ملعرفة مفرداته 

وغريبه.

لأجل حفظ القراآن وكتابته، طلب النبي  اإىل من ل ي�ستطيع اأن يفدي 
امل�سلمني  اأولد  من  ع�سرة  بتعليم  نف�سه  يفتدي  اأن  بدر  اأ�سارى  من  باملال  نف�سه 

القراءة والكتابة. 

لأجل فهم قواعد الدين من القراآن و�سع امل�سلمون علم العقائد، ثم علم 
الكالم. 

لأجل ا�ستخراج الأحكام من القراآن، و�سعوا علم الفقه.

لأجل معرفة احلوادث املن�سو�ض عليها يف القراآن، عنوا بعلم التاريخ.

لأجل معرفة املواقع املذكورة يف القراآن، اهتموا بعلم اجلغرافية.

ع�سر  يف  الفل�سفة  دخلت  حتى  بينهم  واملعارف  العلوم  ت�سل�سلت  ثم 
اإن الإ�سالم وحد  العبا�سيني فرتجموا كتبها، ثم ا�ستغلوا بها، وبرعوا فيها. نعم، 
اللغة اأي�ًسا، ثم ن�سرها، وجعلها مبثابة لغة عمومية يعرفها كل م�سلم، وامل�سلمون هم 

انت�صار الإ�صالم واحلروب الإ�صالمية
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ثلث اأهل الأر�ض، وهي مزية مل تبلغها لغة من اللغات. ومل يتو�سل اإىل هذه املزية 
النادرة يف بابها بغري القراآن))).

)))    يعلم القراء الكرام اأن هذه املحا�سرات الثالث لعزتلو املف�سال اأحمد زكي بك اأ�ستاذ احل�سارة الإ�سالمية خطب 
طلبة اجلامعة اإياها قبل عطلة عيد الأ�سحى املبارك التي بداأها ب�سفره اإىل دم�سق ال�سام قاعدة ملك الأمويني لدر�ض 
اآثارها، وتفهم ما فيها، ولرتوي�ض النف�ض من عناء الأعمال )وما اأكرثها لديه)، ومل يح�سر حتى يوم طبع الق�سم 
العربي من هذا اجلزء، وقبل �سفره ترك ملجلة اجلامعة تلك املحا�سرات يف اأوراق مبعرثة، ُكتب بع�سها بخط يده قد 
ت�سعب قراءته يف بع�ض املوا�سع، وُكتب بع�ض اآخر بخط نا�سخ له حرف كلًما عن موا�سعه. فتحرينا ال�سواب فيها 
جهدنا، ومل نتمكن من عر�سها عليه قبل الطبع لتغيبه. فرنجو - اإن �ساء اهلل - اأن تكون كما يريد الأ�ستاذ اجلليل.



اأيها ال�سادة، كان �سلفنا ال�سالح  على بعد الأمكنة، ووعورة الطرق، 
وعدم ممهداتها، ومذلالت عقباتها من املراكب البخارية والكهربائية الربية والبحرية 
التي هي من اأكرب عوامل انت�سار املدنية الآن. كان �سلفنا ال�سالح على تلك احلال 
يطوون الأباطح واجلبال والكثبان والآكام لطلب م�ساألة واحدة من العلم يطلبها 
النابغة يف علمه من عامل اآخر نبغ فيما ي�ساأل فيه. وبذلك اأقيمت �سروح العلم 
يف القرون الأوىل، وخفقت اأعالمه، و�سعب ت�سدر العلماء للتعليم اإل من را�ض 

نف�سه ومالأ راأ�سه واأعد ملنزلته ال�سامية ما ا�ستطاع لها من قوة.

واإذ اإن اجلامعة امل�سرية اإمنا اأن�سئت لإحياء ذكرى معاهد العلم والقائمني 
بها يف تلك الأع�سر اخلالية التي هي من مفاخر ال�سرق كافة والإ�سالم خا�سة، 
ال�سالح،  �سلفنا  �سنن  من  �سنة  اأكرب  اأحيي  اأن  اأ�ساتذتها  من  واحد  واأنا  اأردت، 
وهي الرحلة يف طلب العلم لقتنا�ض فوائده، وجمع �سوارده بالبحث وامل�ساهدة 
وم�سافهة اأهل الذكر؛ فاغتنمت فر�سة عطلة عيد الأ�سحى املبارك لأ�سم فيها اإىل 

قاعدة ملك �لأمويني

)5(



56 56
احل�صارة الإ�صالمية

ا اأ�ساهده بعيني، واأ�سمعه باأذين. وما كان يف  علمي الكتابي ال�سئيل علًما ح�سيًّ
اأن ميتد بي الزمن اإىل هذا اليوم فاأ�سيع على نف�سي وعليكم الأ�سبوع  ح�سباين 
الفائت برمته لول اأن عاقني ال�سغف بالعلم، وحب التفهم اإىل ذلك، و�سجعني 

عليه ثقتي باأنني - اإن �ساء اهلل - �ساأتدارك ما فات واأعو�سه.

ولعلي اأيها ال�سادة اأبلغ ما ق�سدته من رحلتي هذه الق�سرية، وهو اأن ي�سم 
امل�سافر منا اإىل ريا�سته علًما جديًدا، فاإن الريا�سة حتدث بانتقال الإن�سان من عمل 
التي  الأعمال  كرثة  من  اأفر  اأن  الأمر  بادئ  ب�سفري  اأردت  اإمنا  فاإنني  عمل،  اإىل 
اأثقلت كاهلي، فكادت تنوء به لول رحمة من اهلل، وبقية من ال�سرب واجَلَلد، واأبت 
نف�سي اللوامة اإل اأن تكون الرحلة اإىل اأول قاعدة مللك الأمويني لدر�ض معاملها، 
وتفهم تاريخها من اآثارها، ف�ساقتني اإليها رغم اأنفي، ولكنني - واحلمد هلل - غنمت 

غنمني: غنم الريا�سة، وغنم التو�سع يف علمي القليل.

ا لكم على الرحلة يف طلب العلم،  ولعلي كذلك اأكون ب�سفري هذا حا�سًّ
اأو  امل�سرية حل�سور حما�سرة  البالد  �سائر  من  امل�سرية  يجيء جامعتنا  ملن  واأ�سوة 

اأكرث، وملن ياأتيها يف مقبل اأيامها من �سائر اأقطار املعمور.

عن  ال�سوؤال  رغبة يف  لكم  اأنف�ض  اأحدثت يف  قد  دم�سق  بذكرى  اأراين 
اخت�سا�سي دم�سق بتلك الرحلة التي جاءت على عجل، ولكنني اأثق باأن تلك 
ال�سر يف  النظر فيها لعرفت  واأطالت  الفائتة،  اإىل املحا�سرات  الأنف�ض لو رجعت 
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هذا الأمر الذي تريد اأن ت�ساأل عنه. ذلك اأننا اأملمنا اإملاًما ما يف تلك املحا�سرات 
ظهور  بعد  العربية  الأمة  واأحوال  الإ�سالم،  ظهور  قبيل  العربية  البالد  باأحوال 
واحلروب  الإ�سالم  وانت�سار  ظهوره،  عند  املمالك  اأ�سخم  وباأحوال  الإ�سالم، 
ع�سر  لأنه  النبوة؛  ع�سر  تخطينا  ثم  العامة،  الأمور  من  ذلك  وبغري  الإ�سالمية، 
ديني حم�ض �سغل باإعالء كلمة اهلل، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر كما قلنا 
قباًل. وكذلك تركنا ع�سر اخللفاء الرا�سدين الذي احتذى يف بع�سه ع�سر النبوة 
ة، و�سغل بع�ض اآخر بالفنت الأهلية واحلروب الداخلية، واأقبلنا  ة بالُقذَّ حذو الُقذَّ
اإثر ذلك اإىل ع�سر الأمويني الذي هو مبداأ احل�سارة الإ�سالمية، وفيه بالغ امللوك 

وال�سوقة يف الرتف والنعيم حتى ن�سوا اأوامر الدين احلنيف ونواهيه.

و�ض لرنى  نا اإىل زيارة اأول قاعدة لذلك امللك الَع�سُ فذلك الإقبال ا�سطرَّ
من�ساأ احل�سارة الإ�سالمية وم�سدرها. وكانت تلك القاعدة هي دم�سق ال�سام التي 

هي بيت الق�سيد من هذه املحا�سرة.

دم�سق هي ق�سبة ال�سام. قال ياقوت: هي جنة الأر�ض بال خالف حل�سن 
عمارة ون�سارة بقعتها، وكرثة فاكهتها، ونزاهة رفعتها، وكرثة مياهها.

وقال اأبو بكر اخلوارزمي: ومن خ�سائ�ض دم�سق التي مل اأر يف بلد اآخر 
مثلها: كرثة الأنهار بها، وجريان املاء يف قنواتها، فقلَّ اأن متر بحائط )يعني ب�ستانًا) 
اإل واملاء يخرج منه يف اأنبوب اإىل حو�ض ي�سرب منه، وي�ستقي الوارد وال�سادر. 

قاعدة ملك الأم�يني
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وما راأيت بها م�سجًدا ول مدر�سة ول خانقاه اإل واملاء يجري يف بركة يف �سحن 
هذا املكان، وي�سيح يف من�سته، وامل�ساكن بها غزيرة لكرثة اأهلها وال�ساكنني و�سيق 

بقعتها. ول تزال دم�سق اإىل الآن على هذه احلال.

ودورهم  وال�سالح  اخلري  واأهل  والتابعني  ال�سحابة  قبور  من  دم�سق  ويف 
ُيزار  وبع�سها  لالآن،  معروفة  وهي  البلدان،  من  غريها  يف  لي�ض  ما  بهم  امل�سهورة 
اإن اأكرث مقابر ال�سحابة والتابعني حرثت  يف ميدان احل�سى قبلي دم�سق. قيل: 
وزرعت يف اأول دولة بني العبا�ض، فدر�ست قبورهم، فلما راأى ذلك اأهل دم�سق 
َعزَّ عليهم اأن تخلو بالدهم من تلك املقابر، فادعوا وجود مقابر غريهم من ال�سحابة 

والتابعني ولي�ض لهم فيها اأثر، واإمنا اأكرثهم دفن يف املدينة املنورة.

فتح امل�سلمون دم�سق يف رجب �سنة 4)هـ بعد ح�سار وطعان، وكان قد 
نزل على كل باب من اأبوابها اأمري من اأمراء امل�سلمني، ف�سدهم خالد بن الوليد 
بن  عبيدة  اأبي  اإىل  البلد  اأهل  فاأ�سرع  عنوة،  افتتحها  حتى  ال�سرقي  الباب  من 
اأبي �سفيان، و�سرحبيل بن ح�سنة. وكان كل منهم على ربع  اجلراح، ويزيد بن 
من اجلي�ض ف�ساألوهم الأمان فاأمنوهم، وفتحوا لهم الباب، فدخل هوؤلء من ثالثة 
فانتهى  بال�سيف  يوحنا، ودخل خالد  كني�سة  ن�سف  اإىل  وانتهوا  بالأمان،  اأبواب 
اإىل ن�سف الكني�سة الآخر. ف�سنع امل�سلمون ن�سف الكني�سة الذي دخلوه عنوة 
م�سجًدا وبقي الن�سف الذي �ساحلوا عليه كني�سة. ثم و�سع ذلك امل�سجد بعدئذ 
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عبد امللك بن مروان اأحد ملوك بني اأمية، وكان م�سهوًرا بعمارة امل�ساجد ب�سرًيا 
بها، فاأدخل فيه الكني�سة، وعرف من ذلك احلني مب�سجد بني اأمية.

اأراد يف ذلك  وابتداأ عبد امللك يف عمارته �سنة 87، وقيل 88هـ، وكان 
الوقت نف�سه الزيادة يف م�سجد املدينة، فكتب اإىل عامله عليها وقتئذ، وكان ذلكم 
الرجل الورع الزاهد عمر بن عبد العزيز كلمات ياأمره فيها باإدخال ُحَجر اأزواج 
النبي  اإىل امل�سجد، واأن ي�سرتي ما يف موؤخره ونواحيه حتى يكون مائتي ذراع. 
ويقول له: قدم القبلة اإن قدرت، واأنت تقدر ملكان اأخوالك فاإنهم ل يخالفونك. 
وادفع  عليهم،  اهدم  ثم  عدل،  قيمة  فليقوموه  التب�سر  اأهل  فاأمر  منهم  اأبى  فمن 
اإليهم الثمن، فاإن لك يف ذلك �سالف �سدق عمر وعثمان. فاأقراأ القوم الكتاب، 
فاأجابوا اإىل الثمن، واأعطاهم اإياه، واأمر بهدم بيوت اأزواج ر�سول اهلل ، فهدمها 
ومل يلبث اإل ي�سرًيا حتى قدم الفعلة قدمهم الوليد. وبعث الوليد اإىل �ساحب 
الروم يخربه اأنه اأمر بهدم م�سجد ر�سول اهلل واأنه يعينه فيه. فبعث اإليه مبال واآلت 
وعمال فبعث بهم اإىل عمر. وجترد عمر بن عبد العزيز لذلك، وا�ستعمل �سالح 
ابن كي�سان على ذلك، وملا اأمر بهدم بيوت اأزواج ر�سول اهلل قال: ما راأيته يوًما 
  اأكرث باكًيا من ذلك اليوم. وكان فيما دخل امل�سجد من ُحَجر اأزواج النبي
حجرة ال�سيدة عائ�سة التي دفن فيها ، فدخل قربه ال�سريف من ذلك احلني 
امل�سجد على حني اأنه ملا تويف  اختلف ال�سحابة يف دفنه، فقال بع�سهم: ندفنه 
حيث كان ي�سلي، فقال بع�ض اآخر: معاذ اهلل اأن جنعله وثًنا يعبد، وهو الذي حطم 
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الأوثان، واأزال ال�سرك، واأباد الأ�سنام من جميع جزيرة العرب، فخاف ال�سحابة 
من دفنه يف امل�سجد اأن يكون مدعاة للرجوع اإىل عبادة القبور اأو من يف القبور كما 
كان �ساأن الأمم الغابرة يف تعظيم ال�ساحلني، ثم مدافنهم من بعدهم، حتى تاأدت 
واأ�سركوا  تنا�سي الأ�سل الأول، فعبدوا الأ�سنام والأوثان،  اإىل  بالأعقاب  احلال 

بني الواحد القهار، فاتفقوا اآخر الأمر على دفنه حيث مات.

املدينة  يف  النبوي  احلرم  يو�سع  العزيز  عبد  بن  عمر  الورع  كان  وبينما 
امللكية  بنزع  ونظاماتنا  قوانيننا  يف  اليوم  ن�سميها  التي  بالقاعدة  ويعمل  املنورة، 
باجلامع  املعروف  دم�سق  م�سجد  يبني  الأموي  اخلليفة  كان  العمومية،  للمنافع 
الأموي، وعند ال�سروع يف بنائه جمع ن�سارى دم�سق، وقال لهم: اإّنا نريد اأن نزيد 
يف م�سجدنا كني�ستكم )يعني الن�سف الذي بقي لهم منها عند ال�سلح)، ونعطيكم 
نزع  بقاعدة  عماًل  وذلك  الثمن،  لكم  اأ�سعفنا  �سئتم  واإن  �سئتم،  حيث  كني�سة 
امللكية للمنافع العمومية التي كان عمر وعثمان اأول من جرى عليها يف الإ�سالم. 
فاأبوا فهدم وزاد يف امل�سجد ما اأراد واأ�سرف يف اإنفاق الأموال على عمارته، يقال: 
اإن الوليد اأنفق على عمارة امل�سجد خراج اململكة �سبع �سنني، قيل: وحملت اإليه 
احل�سابات مبا اأنفق على 8) بعرًيا فاأحرقها، ومل ينظر فيها، وقال: �سيء اأخرجناه 
هلل فلم نتبعه؟ وقد اقتدى به يف ذلك الأمري طيرب�ض حينما بنى مدر�سته التي 
اأموال  اأخذ  اأنفق الوليد، وقالوا:  اإكباًرا ملا  باجلامع الأزهر يف م�سر، ف�سج النا�ض 

امل�سلمني فاأنفقها فيما ل يغني عنهم من اهلل �سيًئا.
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وقيل اإن عمارته لبثت ت�سع �سنني، وكان يعمل فيه ع�سرة اآلف عامل. 
فبلغ ما اأكلوه من اخل�سر والبقول �ستة اآلف دينار.

ولقد جعل ذرع امل�سجد يف الطول من ال�سرق اإىل الغرب ثلثمائة ذراع، 
ال�سحن  واأن�سئ يف ذلك  مائة ذراع،  اأما �سعة �سحنه فهي  وعر�سه مائتي ذراع، 
املوؤمنني،  اأم  عائ�سة  قبة  وت�سمى  غربيه،  يف  اأكربها  وهي  اإحداها  قباب،  ثالث 
امللونة،  والأ�سبغة  بالف�سو�ض  مزخرفة  الرخام  من  اأعمدة  ثمانية  على  حملت 
اأنها  الثانية من �سرقيه، وهي على هيئة الأخرى غري  بالر�سا�ض. والقبة  م�سقوفة 
اأ�سغر منها، وت�سمى قبة زين العابدين. والقبة الثالثة يف و�سطه وهي �سغرية من 
النا�سع،  الرخام  من  عمد  اأربعة  على  قائمة  اللت�ساق،  حمكمة  عجيب،  رخام 
وحتتها �سباك حديد، يف و�سطه اأنبوب نحا�ض ميج املاء اإىل علو، فريتفع، ثم ينثني 
كاأنه ق�سيب جلني وهم ي�سمونه قف�ض املاء. وي�ستح�سن النا�ض و�سع اأفواههم فيه 

لل�سرب.

ويف اجلانب ال�سرقي من هذا ال�سحن باب يف�سي اإىل م�سجد بديع الو�سع 
ي�سمى م�سهد علي بن اأبي طالب - ر�سي اهلل تعاىل عنه - ويقابله من اجلهة الغربية 
مو�سع يقال اأن عائ�سة - ر�سي اهلل تعاىل عنها - �سمعت احلديث هناك ويف قبلة 
امل�سجد املق�سورة العظمى التي يوؤم فيها اإمام ال�سافعية، ويف الركن ال�سرقي منها 
املوؤمنني  اأمري  الذي وجهه  الكرمي  امل�سحف  فيها  اإزاء املحراب خزانة كبرية كان 
عثمان بن عفان - ر�سي اهلل تعاىل عنه - اإىل ال�سام، وتفتح تلك اخلزانة كل يوم 
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جمعة بعد ال�سالة فيزدحم النا�ض على لثم ذلك امل�سحف، وهناك يحلف النا�ض 
غرماءهم، ومن ادعوا عليه �سيًئا، وعن ي�سار املق�سورة حمراب ال�سحابة، وفيه يوؤم 
اإمام املالكية، وعن ميني املق�سورة حمراب احلنفية، وفيه يوؤم اإمامهم، ويليه حمراب 

احلنابلة، وفيه يوؤم اإمامهم.

اأعمدة من الرخام موؤلفة من طبقتني، الطبقة  ورفع �سقف امل�سجد على 
التحتانية: اأعمدة كبار، والفوقانية: اأعمدة �سغار، ويف خالل ذلك �سورة كل مدينة 
و�سجرة يف الدنيا عرفها ال�سناع م�سورة بالذهب والف�سيف�ساء، وهي ف�سو�ض من 
اأنواع الأ�سبغة الغريبة احل�سن، وهي معروفة بالف�ض والتف�سي�ض  ذهب يخالطها 
Azulejo، وا�سمها  اأزوليخو  فنالوا  اإ�سبانيا  اأهل  وبالزليج، وقد عرفت بذلك عند 

.Mosaique عند الفرن�سي�ض

ويف قبلي امل�سجد اأمام املحراب قبة من ر�سا�ض، وهي املعروفة بقبة الن�سر، 
وكاأنهم �سبهوا امل�سجد بن�سر وهي راأ�سه، ولي�ض يف دم�سق �سيء اأعلى ول اأبهى 
منظًرا منها، وهي حممولة على �ستة اأعمدة قد �سّور فيها اأ�سكال حماريب و�سواها.

وقد ر�سعت حماريب امل�سجد باجلواهر الثمينة، وعلق عليه قناديل الذهب 
والف�سة. و�سق فيه اأربعة اأبواب: باب يف قبليه، ويعرف بباب الزيادة، وباأعاله قطعة 
من الرمح الذي كانت فيه راية خالد بن الوليد، ولهذا الباب دهليز كبري مت�سع 
اإىل دار اخليل، وعن ي�سار اخلارج  ال�سقاطني وغريهم، ومنه يذهب  فيه حوانيت 
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منه �سماط ال�سفارين، وهي �سوق عظيمة ممتدة مع جدار امل�سجد القبلي، وهي من 
اأح�سن اأ�سواق دم�سق. ومبو�سع هذه ال�سوق كانت دار معاوية بن اأبي �سفيان ودور 

قومه، وكانت ت�سمى اخل�سراء فهدمها بنو العبا�ض و�سار مكانها �سوًقا.

وباب يف �سرقيه، وهو اأعظم اأبواب امل�سجد، وي�سمى باب جريون، وله دهليز 
عظيم يخرج منه اإىل بالط عظيم طويل اأمامه خم�سة اأبواب لها �ستة اأعمدة طوال، 
ويف جهة الي�سار منه م�سهد عظيم كان فيه راأ�ض احل�سني، وباإزائه م�سجد �سغري 
اأمام البالط درج ينحدر  ين�سب اإىل عمر بن العزيز، وبه ماء جاٍر، وقد انتظمت 
فيها اإىل الدهليز، وهو كاخلندق العظيم يت�سل بباب عظيم الرتفاع حتته اأعمدة 
م�ستديرة  �سوارع  عليها  قامت  قد  اأعمدة  الدهليز  وبجانبي هذا  كاجلذوع طوال، 
فيها دكاكني البزازين وغريهم، وعليها �سوارع م�ستطيلة فيها حوانيت اجلوهريني 
الأول  بالباب  املت�سلة  الرحبة  ويف  العجيبة.  الزجاج  اأواين  و�سناع  والكتبيني 
دكاكني لكبار ال�سهود، منها دكانان لل�سافعية، و�سائرها لأ�سحاب املذاهب. يكون 
يف الدكان منها اخلم�سة وال�ستة من العدول، والعاقد لالأنكحة من قبل القا�سي، 
و�سائر ال�سهود متفرقون يف املدينة، ومبقربة من هذه الدكاكني �سوق الوراقني الذين 
يبيعون الورق والأقالم واملداد، ويف و�سط الدهليز املذكور حو�ض من الرخام كبري 
م�ستدير عليه قبة ل �سقف لها تقلها اأعمدة رخام، ويف و�سط احلو�ض اأنبوب نحا�ض 
الفوارة، منظره  ي�سمونه  الإن�سان  قامة  اأزيد من  الهواء  بقوة فريتفع يف  املاء  يزعج 
هيئة  لها  غرفة  ال�ساعات  باب  وهو  باب جريون،  من  اخلارج  ميني  وعن  عجيب، 
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طاق كبري فيه ِطيقان �سغار مفتحة لها اأبواب على عدد �ساعات النهار، والأبواب 
انقلب  النهار  من  �ساعة  ذهبت  فاإذا  بال�سفرة،  وظاهرها  باخل�سرة  باطنها  م�سبوغ 

الباطن الأخ�سر ظاهًرا والظاهر الأ�سفر باطًنا.

وباب يف غربيه يعرف بباب الربيد، وعن ميني اخلارج منه مدر�سة لل�سافعية، 
وله دهليز فيه حوانيت لل�سماعني، و�سماط لبيع الفواكه، وباأعاله باب ي�سعد اإليه 
يف درج له اأعمدة �سامية يف الهواء، وحتت الدرج �سقايتان عن اليمني وال�سمال 

م�ستديرتان.

ميني  وعن  عظيم،  دهليز  وله  النطفانيني،  بباب  ويعرف  اجلويف،  والباب 
اخلارج منه خانقاه تعرف بال�سميعانية، يف و�سطها �سهريج ماء، ولها مطاهر يجري 

فيها املاء، ويقال اإنها كانت دار عمر بن عبد العزيز - ر�سي اهلل تعاىل عنه.

وعلى كل باب من اأبواب امل�سجد الأربعة دار و�سوء يكون فيها نحو مائة 
بيت جتري فيها املياه الكثرية.

وكان يف امل�سجد 600 �سل�سلة من ذهب، قيل اإنها كانت تختطف الأب�سار 
فدخنوها ليك�سروا من �سوئها كما يدخن الأوروبيون الآن الف�سة.

وقال مو�سى بن حماد الرببري: راأيت يف م�سجد دم�سق �سورة نث  ژ  
ڑمث اإىل اآخرها حمفورة بالذهب يف الزجاج. وراأيت جوهرة حمراء مل�سقة 
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يف القاف التي يف قوله تعاىل: نث ک  ک  کمث  ])[. ف�ساألت عن ذلك، 
فقيل يل اإنه كانت للوليد بنت، وكانت هذه اجلوهرة لها، فماتت فاأمرت اأمها 
اأن تدفن هذه اجلوهرة معها يف قربها، فاأمر الوليد بها ف�سريت يف قاف املقابر 
من: نث ژ  ڑ   .  ک  ک  کمث ، ثم حلف لأمها اأنه قد اأودعها 

املقابر ف�سكتت.

احل�سنة،  بالأ�سوات  يقرءون  وقراء  ومدر�سون  اأئمة  امل�سجد  يف  وكان 
وجماعة من املعلمني يلقنون ال�سبيان القراآن، ومعلمون للخط.

وقد و�سف بع�ض اأهايل دم�سق ذلك امل�سجد فقال: جامع املحا�سن، كامل 
ر))) بع�ض فر�سه بالرخام، واألف على  الغرائب، معدود من اإحدى العجائب، قد ُزوِّ
اأح�سن تركيب ونظام، وفوق ذلك ف�ض اأقداره متفقة، و�سنعة موؤتلفة، ب�ساطه يكاد 
يقطر ذهًبا، وي�ستعل لهًبا وهو منزه عن �سور احليوان اإىل �سنوف النبات، وفنون 
الأغ�سان، لكنها ل جتنى اإل بالأب�سار، ول يدخل عليها الف�ساد كما يدخل على 
الأ�سجار والثمار، بل باقية على طول الزمان مدركة بالعيان يف كل اأوان، ل مي�سها 

عط�ض مع فقدان القطر، ول يعرتيها ذبول مع ت�ساريف الدهر.

الدنيا حتى قال بع�ض  اأعجب ما �سنع يف  فقد كان م�سجد دم�سق من 
ال�سلف: ما ينبغي لأحد اأن يكون اأ�سد �سوًقا اإىل جنة من اأهل دم�سق ملا يرونه 

ق. )م). ن وُزوِّ ر: ُح�سِّ )))  ُزوِّ
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من ح�سن م�سجدهم.

وهذا مما يدل على �سرعة اإيغال العرب يف احل�سارة حتى بّذوا))) فيها اأهل 
ع�سرهم. �سرعة مل يعهد لها نظري يف تواريخ الأمم املتح�سرة. 

ومل يزل ذلك امل�سجد على تلك ال�سورة التي متالأ العني ح�سًنا وبهاًء اإىل 
اأن اأ�سعلت فيه النريان �سنة )46هـ، فاأذهبت بع�ض بهجته. 

ومما يروى اأن عمر بن عبد العزيز ملا ويل ملك بني اأمية قال: اإين اأرى يف 
اأموال م�سجد دم�سق كرثة اأنفقت يف غري حقها، فلو ا�ستدركت ما اأنا م�ستدرك منها 
فريد اإىل بيت املال لكنت اأنزع هذا الرخام والف�سيف�ساء، واأنزع هذه ال�سال�سل، 
لهذا  الروم  اإعظام  فاأبلغوه  دم�سق،  اأهل  على  ذلك  فا�ستد  حباًل،  بدلها  واأ�سري 

امل�سجد فرتك ما َهمَّ به. 

هذا ما كان عليه م�سجد دم�سق، وتلك حاله، غري اأن الذي يوؤ�سفنا ويوؤملنا 
اأن هذه ال�سفات البديعة ل يوجد منها الآن �سيء مذكور اللهم اإل ما كان من 

اآثارها التي تدل عليها. 

وقد زرت بعلبك لعالقتها بح�سارة الإ�سالم، وهي مدينة قدمية م�سهورة يف 
�سوريا يف اجلهة ال�سمالية من �سهل البقاع قرب اجلبل ال�سرقي املعروف مب�ساقب 

لبنان. 

وا: فاقوا وغلبوا. )م). )))  َبذُّ
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وبعلبك كما و�سفها املوؤرخون كانت قباًل من اأجّل املدن لوقوعها بني �سور 
ا لقوافل التجارة. وهي اإحدى مدن فينيقية اللبنانية  وتدمر والهند، فكانت حمطًّ
يف عهد الرومان على م�سافة واحد وثالثني مياًل من دم�سق اإىل ال�سمال الغربي، 

واثنني وثالثني مياًل اإىل طرابل�ض، ومائة ميل وت�سعة اأميال اإىل تدمر.

اأما الآن، فهي ق�سبة ق�ساء تتبع ولية دم�سق، وفيها كر�سي اأ�سقف للروم 
الكاثوليك واآلي لع�ساكر الرديف واإدارة بريد وبرق، وموقف لل�سكة احلديدية 
)متاأولة)،  �سيعة  الن�سف  اآلف،  خم�سة  يبلغ  �سكانها  وعدد  وحلب،  رباق  بني 
والربع من اأهل ال�سنة، والربع الآخر م�سيحيون، منهم: األف روم كاثوليك، ومائة 

موارنة، ولهم رئي�ض اأ�ساقفة، وخم�سون روم اأرثوذك�ض. 

وفيها م�سجدان لأهل ال�سنة، اأحدهما يعرف باحلنبلي، جدد بناءه ال�سلطان 
د بناوؤه �سنة ))))هـ، وفيه ماأذنة ُبنيت يف اأيام  قالوون �سنة )68هـ، والآخر ُجدِّ
امللك ال�سالح اأبي الفداء اإ�سماعيل �سنة 8)6هـ، وهو بقرب الهيكل امل�ستدير. 
وم�سجد لل�سيعة بناه �سابًقا الأمري يون�ض احلرفو�ض �سنة )96هـ، وُجدد بناوؤه �سنة 
5)))هـ، وفيه م�سجد كبري خرب كان فيما �سلف على ما يظهر كني�سة للقدي�ض 
يوحنا، فحولها امل�سلمون م�سجًدا، وكان امل�سجد الأعظم يف عمرانه ولكنه مل يفقد 
الآن غري �سقفه، وهو يف داخله ذو ثالثة �سفوف من الأعمدة الق�سرية، بع�سها من 
حجر اجلرانيت، وبع�سها من حجر اأ�سم، وعلى اأكرثه تيجان قرنثية حتمل اأقوا�ًسا 
فاأكرثها  نظام،  ول  ترتيب  بال  العمد  و�سعت  وقد  ال�سقف.  عليها  يرتكز  قنطرية 

قاعدة ملك الأم�يني
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و�سع على الأر�ض بال قواعد، وبع�سها يحمل تيجانًا ل تنا�سب حجمه. ويرجح 
اأن قطعوا �سيًئا من طولها.  القلعة بعد  البهويني يف  اأعمدة  نقلوها من  العرب  اأن 
ويف�سل امل�سجد عن الدار التي بجانبه �سف من الركائز املربعة ذات الأقوا�ض. 
وكان حتته حو�ض  عربية،  نقو�ض  عليه  للماء  الو�سط جرن  ركيزة يف  على  وهناك 
للمعمودية،  كان  القدمية حيث  الكني�سة  من  اأخذ  اجلرن  اأن  ويظن  املاء،  لقبول 
وبجانب هذا امل�سجد دار ف�سيحة مربعة يحيط بها رواق من القناطر من ال�سرق 
وال�سمال والغرب، مل يبق منه �سوى قنطرتني يف اجلهة ال�سمالية. ووراء الرواق 
من ال�سرق غرف كانت للتدري�ض، وعلى اأبوابها كتابات عربية. ويف و�سط الدار 
اإل  ذلك  يبق من  فيه، ومل  اأعمدة حتمل  الأربعة  كان على جوانبها  للماء  بركة 

الأثر. 

امل�سمى  ونبعها  بها.  ب�ساتني ح�سنة حتيط  بعلبك زراع، وفيها  اأهل  واأكرث 
)براأ�ض العني) من اأجمل املتنزهات يف �سوريا، فهو رو�سة اأنيقة، مياهها كاللجني، 
ولي�ض فيه من عيب اإل اأنها زائلة. ويف راأ�ض العني م�سجد ينتهي بناوؤه اإىل زمن 
الظاهر بيرب�ض البندقداري يف �سنة 676هـ، وهو فخم جليل، ولكنه متخرب مثل 

م�سجده بالقاهرة يف البقعة املعروفة با�سمه. 

وكان هناك اآثار مدر�سة قدمية مل تبق منها يد اجلهل غري حجر عليه كتابة 
عربية نقل اإليها من امل�سجد. 
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وح�سانة،  منعة  واأ�سدها  ال�سورية،  املدن  اأعظم  من  املدينة  هذه  وكانت 
ا  �سنويًّ ال�سائحون  ي�سعى  اآثار  وفيها  بها.  اأ�سوار كانت حتيط  اآثار  الآن  اإىل  وحولها 
واأبهج  الدنيا  مباين  اأعجب  من  التي هي  قلعتها  الآثار  تلك  ومن  لروؤيتها،  اإليها 
الآثار. ومن تلك الآثار التي كادت تدر�ض معاملها هياكل جليلة اأ�سهرها هيكل 
ال�سم�ض الذي كان من اأجل اأ�سباب عمران بعلبك وتقدمها لكرثة وفود الزائرين 
اإليه. وكان له احتفال من اأبهج الحتفالت. قيل: حمل اإىل ذلك الهيكل متثال 
ال�سم�ض الذي �سمي به من م�سر وهو ي�سبه متثال اأوزيري�ض. قيل: اإن اأنطونينو�ض 
ال�سرق  امل�سيحية يف  الديانة  انت�سرت  وملا  �سنة 60).  وزينه  رممه  الذي  بيو�ض هو 
م�سيحية،  كني�سة  جعل  فاإنه  ال�سم�ض،  هيكل  اإل  الوثنية  الهياكل  كل  هجرت 
وذلك يف اأيام ق�سطنطني بن هيالنة الذي تن�سر واأخذ خ�سبة ال�سليب من بيت 
فدافع  �سنة 5)6،  امل�سلمون  فتحها  اأن  اإىل  زاهرة  زاهية  بعلبك  وبقيت  املقد�ض. 
اأهلها دفاًعا ح�سًنا، وبقيت اأكرث من قرن مركًزا عظيًما للتجارة اإىل اأن ا�ستبيح دم 
بزلزلة  اأهلها، فقتلوا على عهد الأمويني، ونهبها تيمور �سنة 400)م، ومت خرابها 

هائلة �سنة 799)م. 

اأما قلعة بعلبك، فهي هيكل ال�سم�ض الذي ذكرناه، حوله امل�سلمون قلعة 
حينما حدثت احلروب ال�سليبية، فاإن ال�سلطان �سالح الدين ذهب اإىل بعلبك 
ووجد هذا الهيكل اأمنع ح�سن فحوله اإىل قلعة، ورفع فوقه اأحجاًرا من غري نظام 
الآن  املعروفة  وهي  الأعداء،  منها  يرمون  امل�سلمني  جلند  مناور  جعلت  لل�سرعة 

باللغة الرتكية باملزالق. 

قاعدة ملك الأم�يني
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ويف تلك القلعة اأعمدة من ال�سوان اأو اجلرانيت اأخذت من اأ�سوان، فدل 
اأق�سى ال�سعيد على روام�ض على  هذا على قدرة يف حمل الأثقال، ونقلها من 
النيل، ومنه على بحر الروم )البحر الأبي�ض املتو�سط) حتى طرابل�ض ال�سام، ومنها 
على عجالت تخرتق جبل لبنان على الطريق الرومانية التي وجد النقابون اآثارها 

حيال بعلبك. 

النقو�ض  من  �سانع  ي�سنعه  اأن  ي�ستطيع  ما  اأجّل  الأعمدة  تلك  وعلى 
اإل  ت�سنع  مل  باأنها  ت�سهد  النقو�ض  وتلك  )التنتلة)  ت�سبه  التي  الدقيقة  البديعة 
مع  تك�سر  لأنها مل  فيه؛  هي  الذي  املكان  ذلك  اإىل  العمد  هذه  رفعت  اأن  بعد 
�سدة ارتفاعه الهائل. ويوؤكد تلك ال�سهادة اأن ذلك النق�ض مل يتم، وكاأين بامللك 
ق�سطنطني ملا تن�سر اأوقف العمل يف هذا النق�ض؛ لأن على تلك العمد كتابة تدل 

على انت�سار الن�سرانية هناك. 

ثم بنى امل�سلمون يف ذلك الهيكل اأو تلك القلعة م�سجًدا ي�سبه م�ساجد 
م�سر، وفيه بئر ي�سميها موؤرخون من العرب بئر الرحمة؛ لأنهم يزعمون اأن ماءها 
املاء.  هبط  انف�سوا من حولها  ما  فاإذا  القلعة،  ال�سليبيون  اإذا حا�سر  يفي�ض  كان 
ولقد علل هذا النتقاد �سوري عامل اأديب فقال: اإن امل�سلمني اأحاطوا تلك القلعة 
بخندق كانوا ميلئونه ماء اإذا حا�سرهم ال�سليبيون في�سري املاء اإىل البئر من جوف 
الأر�ض فيملوؤها، فاإذا ما ذهبوا رفع امل�سلمون املاء من اخلندق ليفرجوا عن اأنف�سهم 
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غري  الرحمة  بئر  ي�سموه  اأن  لهم  وحق  و�سحيح،  معقول  وهذا  البئر.  ماء  فيقل 
اأنهم اأخطئوا يف تعليل ذلك اإذ قالوا باأنه من اخلوارق، واحلقيقة اأن ذلك الفي�ض 

والغي�ض مظهر من مظاهر النامو�ض الطبيعي املعروف يف علم الطبيعة. 

وعلى ذكر احلروب ال�سليبية، وتلك القلعة الإ�سالمية نقول: اإن ال�سليبيني 
كانوا يعملون اأبراًجا من خ�سب متنقلة ي�سمونها )الدبانات- والكبو�ض)، وكانوا 

ي�سريونها لرمي الأعداء امل�سترتين يف اأعايل القالع. 

هذا وقد زرت اأي�ًسا مدينة �سيدا ال�سهرية يف فل�سطني. دعاين اإىل زيارتها 
الإ�سالمية،  احل�سارة  اآثار  من  فيها  يكون  قد  ما  توقع  الأول:  الداعي  داعيان، 
عايل  القدر  جليل  كتاب  عن  البحث  هو  عندي:  اأجّلها  وهو  الآخر:  والداعي 
وح�سارتها،  رقيها  مقدار  على  ويدل  الإ�سالمية،  الأمة  مفاخر  من  يعد  ال�ساأن 
الركبان،  بذكره  �سارت  الذي  الكتاب  وذلكم  نافذة،  ب�سهام  العلم  يف  و�سربها 
ومالأ بريد ذكره الآفاق هو: »نهاية الأرب يف فنون الأدب« يف 0) جزًءا، 
ل�سهاب الدين اأحمد بن عبد الوهاب بن حممد بن عبد الدامي البكري التميمي 
القر�سي النويري امل�سري، املولود بالنويرة من اأعمال مديرية بني �سويف، املتوفى 

يف )) رم�سان �سنة ))7هـ، وقيل �سنة ))7هـ.

قاعدة ملك الأم�يني
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واأنه  فاأوعى،  اأنه جمع  عنه  يقال  اأن  �سواه  دون  عليه  ي�سدق  كتاب  هذا 
مل يرتك �ساردة من فنون الأدب اإل ت�سيدها، ومل يغادر واردة من موارد العلوم 
اإل قيدها، ول فائدة من فوائد التاريخ اإل دونها. فهو ح�سنة احل�سنات التي يليق 
م�سر  اأبناء  من  موؤلفه  واأن  اإبرازها، خ�سو�ًسا  على  التنا�سر  ويجب  بها،  الفتخار 
الذين نبغوا يف اأيام املماليك على عهد ال�سلطان حممد قالوون، وكان من اأركان 
ولل�سلطان  العمري،  واأ�ساطني حكومته، وكان معا�سًرا لبن ف�سل اهلل  دولته، 
اأبي الفدا �ساحب التاريخ واجلغرافيا وغريهما من فحول الإ�سالم الذين تفتخر 
بهم م�سر وال�سام. فلذلك تي�سرت للنويري املطالب، وتوفرت لديه املوارد، فتمكن 
من جمع هذا الكتاب يف ثالثني جزًءا، يفي كل واحد منها باملرام بحيث ل تبقى 

بعده حاجة يف نف�ض املطالع اأو الطالب. 

من  اأباده  ما  اجلليل يف جملة  الكتاب  هذا  على)))  َنى  اأَخنْ الزمان  ولكن 
الكتبخانات الأجنبية.  الأمم، وتخطفته  وتلقفته  الأيدي،  اآثار م�سر ف�سطت عليه 
فتفرقت اأجزاوؤه يف كل قطر، وبقيت م�سر وحدها حمرومة منه اإذ ل ي�سح العتداد 
بالقطعة ال�سغرية الباقية يف الكتبخانة اخلديوية، وهي اجلزء الثاين والع�سرون))) 

َنى على: اأهلك. )م). )))  اأَخنْ
)))  اأ�سله كما قيل يف طرته من كتب »الفقري م�سطفى بهجت القا�سي مب�سر املحرو�سة، غفر له �سنة 88)« اأي بعد 
من  الأندل�ض  ملوك  اأخبار  يف  اخلام�ض  الق�سم  من  اخلام�ض  الفن  من  اخلام�ض  البيان  على  ي�ستمل  وهو  الألف، 
العلويني والأمويني، ومن ملك بعد بني اأمية اإىل انقرا�ض الدولة العبا�سية، والباب ال�ساد�ض منه يف اأخبار اإفريقية 
وبالد املغرب، ومكتوب يف اآخر هذا اجلزء: يتلوه - اإن �ساء اهلل تعاىل - يف اأول اجلزء الثالث والع�سرين من الباب 
ال�سابع من الق�سم اخلام�ض من الفن اخلام�ض يف اأخبار من طلب اخلالفة من الطالبني يف الدولة الأموية والدولة 

العبا�سية فقتل دونها. وذلك اجلزء مكتوب بقلم معتاد، وعدد اأوراقه )4) ورقة. 
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فقط. وذلك لأنه مع كرثة البحث وموا�سلة التنقيب، مل يظهر لهذا الكتاب اأدنى 
اأثر اآخر يف دور الكتب، ومعاهد العلم بديار م�سر ول عند الأفا�سل الذين توفروا 

على جمع الكتب والحتفاظ بنفائ�سها.

وقد توليت البحث عنه يف مكاتب اأوروبا املتفرقة اأثناء رحالتي العلمية، 
ووا�سلت ال�سعي منذ �سنة 890) اإىل �سنة 904) ملعرفة مكامنه يف الق�سطنطينية 
ورومية وويانة وبرلني وليدن وباري�ض ومدريد واأك�سفورد، ونقلت بع�ض املعلومات 
يتعلق  ما  بكل  الإحاطة  يل  وتي�سرت  به،  والتعريف  عليه،  للتنبيه  عنه  الالزمة 
ون�سراء  بال�ساد  الناطقني  تو�سل  التي  الو�سائل  لدي  واجتمعت  الكتاب،  بهذا 
املعارف من غريهم للح�سول على هذا الكنز العدمي النظري. ومن متام ح�سن احلظ 
اأنني عرثت اأخرًيا يف مكتبة الغيور ح�سرة اأملا�ض اأغا �سربي با�ض اأغاي ال�سراي 
اخلديوية على اجلزء الأول والثاين من ن�سخة جليلة �سحيحة م�سبوطة مكتوبة يف 
�سنة 76))هـ، بر�سم فخر العلماء وتاج الأدباء املرحوم حممد راغب با�سا ال�سدر 
فاأعلمت  امل�سنفات،  جالئل  من  وغريها  امل�سهورة،  ال�سفينة  �ساحب  الأعظم 
اأثر هذا الكتاب، وما يرتتب على ن�سره  ح�سرة البا�ض اأغا مب�ساعّي يف اقت�سا�ض 
من املفاخر والفوائد، فبادر وقدمها اإيّل ل�ستخدامها مبا فيه امل�سلحة العامة لكي 

يتي�سر التعجيل بطبع الكتاب، وال�سروع يف تعميم هذه املنفعة اجلليلة. 

ومما يجدر ذكره يف هذا املقام اأن هذا الكتاب كان مو�سع عناية خ�سو�سية 
الأعظم حممد  ال�سدر  فاإن  العظام،  و�سدورها  العثمانية  العلية  الدولة  اأمراء  من 

قاعدة ملك الأم�يني
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من  يل  ثبت  فقد  ال�سرعة.  يف  الغاية  بلغت  بطريقة  لنف�سه  نقله  الكوبريلي  با�سا 
البحث واملراجعة اأنه اأخذ ن�سخة كاملة، وفرق اأجزاءها على جماعة من الن�ساخني، 
ولكنها  وقت،  اأقرب  يف  كاملة  ن�سخة  لديه  فاجتمعت  ال�ساوي�سية،  من  واأغلبهم 
لختالف الن�ساخني وجهلهم بالعلم وباللغة العربية جاءت �سقيمة حمرفة م�سوهة 
يف كثري من املوا�سع، وهي حمفوظة بكتبخانته يف الق�سطنطينية. ومثله يف العناية 
اأما  اخلديوية.  بالكتبخانة  منها  واحد  جزء  بقي  التي  الن�سخة  �ساحب  القا�سي 
م�سر  اأمراء  فاإن  بالغة حدها،  الكتاب  بهذا  العناية  كانت  فقد  املوؤلف،  ع�سر  يف 
ا�ستن�سخوه كثرًيا، وجعلوه وقًفا يف اأكرث م�ساجد ومدار�ض القاهرة، كما يظهر من 

الأجزاء املتفرقة يف الآ�ستانة وغريها من عوا�سم اأوروبا. 

ولأجل بيان ما حواه هذا الكتاب اجلامع من املباحث واملطالب نقول اإن 
موؤلفه رتبه على خم�سة فنون، ح�سر فيها كل اأنواع العلوم من معقول ومنقول: 

الفن الأول: يف ال�سماء والآثار العلوية، والأر�ض والعامل ال�سفلي. 

الفن الثاين: يف الإن�سان وما يتعلق به. 

الفن الثالث: يف احليوان ال�سامت. 

الفن الرابع: يف النباتات )ويدخله علم الطب). 

الفن اخلام�ض: يف التاريخ. 
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اأبواب تنطوي  اأق�سام، وحتت كل ق�سم  ق�سم املوؤلف كل فن اإىل خم�سة 
على جملة ف�سول ومباحث ومطالب. 

الأجانب كما  اأن  العربة والأ�سف  الغرابة، بل من دواعي  من موجبات 
منه  بال�ستفادة  اأي�ًسا  علينا  امتازوا  قد  الثمني،  الكنز  هذا  بحيازة  دوننا  انفردوا 
وا�ستثمار مزاياه. اأما نحن معا�سر امل�سريني اأ�سحاب ال�ساأن الأول يف هذا املرياث 
اجلليل، فقد بقينا اإىل الآن على جهل تام مبوا�سع هذا الكتاب ومبو�سوعاته، مع اأن 
اأ�سالفنا عرفوا مكانته ومزيته، فا�ستقوا من بحره الطامي، و�سادوا به لأنف�سهم ذكًرا 
عالًيا يف اخلافقني، مثل �ساحب بهجة الزمن يف تاريخ اليمن، ومثل القلق�سندي 
�ساحب كتاب »�سبح الأع�سى يف �سناعة الإن�سا«، ومثل ابن �ساكر فخر الدين 
»عيون  �سماه  كبرًيا  تاريًخا  األف  فاإنه  الوفيات«،  »فوات  �ساحب  الكتبي  حممد 
التواريخ« يف كتبخانة باري�ض جزاآن منه، وهما الثالث: ويف اآخر 95 ورقة حتتوي 
على اأول غزوات امل�سلمني وحروبهم يف الأندل�ض، والثامن: ويف اآخر ))) ورقة 
ال�سلطان  ملكها  اأن  اإىل  امل�سلمون  فتحها  منذ  املغرب  بالد  تاريخ  على  حتتوي 
املوحدي امل�ستن�سر باهلل اأبو يعقوب يو�سف بن النا�سر حممد، وكل ذلك منقول 
عن النويري، ويف كتبخانة باري�ض اأي�ًسا حتت منرة 577) جزء يحتوي على املختار 
من تاريخ النويري، ومل يذكر �ساحب الختيار ا�سمه، وهذا اجلزء يحتوي على 
تاريخ املوحدين بالأندل�ض، واأفريقيا، وفتح مراك�ض، وعلى �سيء كثري غري ذلك 
العلم ببالد الإنكليز  اإحدى مدينتي  اأك�سفورد  التاريخ والأدب، ويف مكتبة  من 

قاعدة ملك الأم�يني
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يذكر  ومل  عنوان،  لهما  ولي�ض  و5)4،   4(4 منرة  عربيان حمفوظان حتت  كتابان 
املوؤلف ا�سمه، وفيهما �سرح اأ�سماء لغوية وجمل واأقوال، وذكر بع�ض املوا�سع التي 
ح�سلت بها اأكرب احلوادث يف التاريخ، وغري ذلك، وقد اعتمد املوؤلف يف ذلك 
كله على النويري، وكذلك �ساحب »�سفاء الغليل«، ولكن العامل املحقق ال�سيخ 
ن�سر الهوريني مل ي�سحح ا�سمه، فرتكه »نهاية الأدب«؛ لأنه وهو عالمة م�سر مل 

يطلع على الكتاب. 

اأنوار هذا الكتاب، واهتدوا مبعامله،  اأما علماء الإفرجن الذين اقتب�سوا من 
واأفا�سوا يف النقل عنه والعتماد عليه والرجوع اإليه فهم كثريون، نخ�ض بالذكر 

منهم من ياأتي: 

اأوًل: العالمة ال�سويدي اأوتر )Otter) املتوفى �سنة 748)، كتب موؤلًفا وافًيا على 
ما ذكره النويري عن فتح امل�سلمني لبالد اأفريقا ال�سمالية. 

ثانًيا: العالمة الهولندي األربت �سولتنز )Albert Schultens) املتوفى �سنة 750)، 
فقد ا�ستخرج منه ما يخت�ض بتاريخ اليمن و�ساكنيه قدميًا، وكتب يف ذلك تاريًخا 
مفيًدا، وله كتاب اآخر يف اآثار العرب القدمية، نقل فيه ف�سوًل اأخرى عن النويري، 
 Historia imperii vetustissimi Joctanidarum in Arabia التاريخ  وعنوان 

 Monumenta Vetustiora Arabum :وعنوان كتابه يف الآثار felice  
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ثالًثا: العالمة الأملاين ري�سك )Reiske) املتوفى �سنة 774)، فاإنه ترجم اإىل اللغة 
ال�سام يف جغرافيته  بالد  و�سف  عن  الفدا  اأبو  ال�سلطان  اأورده  ما  كل  الالتينية 
بكتاب  للتعريف  لتينية  بر�سالة  الرتجمة  هذه  عقب  ثم  البلدان  بتقومي  امل�سماة 
»ك�سف الظنون عن اأ�سماء الكتب والفنون« و�سمنها بيان كل ما يف مو�سوعات 
لت�سهيل  تف�سيلي  حتليلي  كفهر�ست  وجعلها  والأبواب،  املطالب  من  النويري 
الر�سالة:  هذه  عنوان  وجعل  والآداب،  العلوم  اأنواع  من  ما حوته  على  الوقوف 

 .Prodidagmata ad Hadji -khalfae tabulas

األف   ،(805 �سنة  املتوفى   (Rasmussen( را�سمو�سن  الدانيمركي  العالمة  رابًعا: 
باللغة الالتينية كتابًا يف تاريخ الإ�سالم واخللفاء، ثم جعل له ذياًل يف تاريخ العرب قبل 
الكتاب  وعنوان  الذيل.  يف  وخ�سو�ًسا  النويري،  على  منهما  كل  يف  اعتمد  الإ�سالم 
 Annalis islamismi, sive tabulae synochronisticae -chronologicae

chalifarum Additamenta ad historiam Arabum ante lslamun, ex وعنوان 

 .Novereïr excerpta الذيل

خام�ًصا: ال�سما�ض الطلياين جريجوريو روزاريو )Gregorio Rosario(، ترجم اإىل 
الطلياين كل ما كتبه النويري على جزيرة �سقلية اأيام كانت يف حكم امل�سلمني يف 
كتابه الذي �سماه Collezione di cose arabe-siciliane وطبعه يف بالرم عا�سمة 

�سقلية �سنة 790). 
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اإىل  نقل   ،(8(7 �سنة  املتوفى   (Eichhorn( اأي�سهورن  الأملاين  العالمة  �صاد�ًصا: 
اللغة الالتينية كل ما كتبه النويري فيما يتعلق بتاريخ العرب قبل الإ�سالم يف 

 .Monumenta Antiquissima Historiae Arabum كتابه امل�سمى

�صابًعا: العالمة الفرن�ساوي كو�سان الوالد )Caussin le père) املتوفى �سنة 5)8)، 
فقد ترجم ما كتبه النويري على تاريخ جزيرة �سقلية )وقد �سبطها ابن خلكان بفتح 

ال�ساد والقاف ولكن الك�سرتني اأ�سوب واأقرب لال�سم الإفرنكي). 

البارون  وهو  واملغارب،  امل�سارق  يف  امل�سهور  الكبري  الفرن�ساوي  العالمة  ثامًنا: 
�سلف�سرت دو�سا�سي )Baron Silvestre de Sacy) املتوفى �سنة 8)8)، ا�ستخرج 
مرتجًما  وو�سعه  الفرن�ساوية،  اإىل  ونقله  بالدروز،  يتعلق  ما  كل  الأرب  نهاية  من 
 Exposé de la اأحوال هذه الطائفة وديانتها  يف كتابه احلافل الذي تكفل �سرح 

.religion des Druzes

�سنة  املتوفى   (Hammer- Purgstall( بورج�ستال  هامر  الأملاين  العالمة  تا�صًعا: 
اأ�سدرتها  التي  امللوكية  واملرا�سيم  ال�سلطانية،  املنا�سري  �سورة  عنه  نقل   ،(856

الدولة امل�سرية ببيان املالب�ض التي يلزم اأهل الكتاب اأن يتزيوا بها.

عا�صًرا: العالمة الفرن�ساوي نويل دي فرجري )noël des Vergers) املتوفى �سنة 
بني  اأي  الأغالبة،  دولة  اأيام  يف  �سقلية  جزيرة  تاريخ  بالفرن�ساوية  كتب   ،(867
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الأغلب، و�سماه Histoire de la Sicile sous les Aghlabites، واأورد فيه باللغة 
العربية كل ما ذكره النويري على هذا املو�سوع، وترجمه اإىل الفرن�ساوية. 

حادي ع�صر: العالمة الفرن�ساوي الدار الإنكليزي الأ�سل البارون ده �سلني 
اإىل اللغة الإنكليزية، ومقدمة  )Baron de Slan) مرتجم تاريخ ابن خلكان 
تاريخ  الأرب  نهاية  عن  نقل   ،(878 �سنة  املتوفى  الفرن�ساوية،  اإىل  خلدون  ابن 

اأفريقيا ال�سمالية اإىل اللغة الفرن�ساوية. 

رينهارت  وال�سرقيني  العرب  معارف  يف  املتبحر  الهولندي  العالمة  ع�صر:  ثاين 
كثرًيا يف  الكتاب  بهذا  ا�ستعان  �سنة )88)،  املتوفى   (Reinhart Dozy( دوزي 
 Suplément aux dictionnaires تاأليف قامو�سه امل�سمى تكملة املعجمات العربية

 .arabes

�سنة )88)،  املتوفى   (Defrémery( فرمري الفرن�ساوي ده  العالمة  ثالث ع�صر: 
نقل اإىل الفرن�ساوية ما رواه املوؤلف من احلكايات والنوادر التي وقعت لل�سلطان 

بيرب�ض. 

رابع ع�صر: العالمة مي�سيل اأماري )Michel Amari) الطلياين ال�سقلي املتوفى 
�سنة 889)، جمع كل ما كتبه موؤرخو العرب على جزيرة �سقلية، وطبعه يف كتاب 
عربي، ثم ترجمه يف جملدين اإىل اللغة الفرن�ساوية، وقد اأكرث فيه من النقل عن 

النويري. 

قاعدة ملك الأم�يني
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وح�سبنا ذلك الآن دلياًل على ما حواه ثلثا هذا الكتاب اللذان خ�س�سهما 
اأي  الآخر  الثلث  واأما  وجزئياته.  بكلياته  التاريخ  لفن  اهلل -  رحمه   - املوؤلف 
الع�سرة الأجزاء الأوىل، فلي�ض لدينا وقت الآن للتعريف بها، والتنويه عنها، وبيان 
الأ�سلوب الذي اتبعه املوؤلف يف حترير هذا الكتاب اجلامع، ويكفي اأن نعرف اأن 
الفن اخلام�ض وهو التاريخ قد ا�ستغرق كما قلنا 0) جزًءا، اأتى املوؤلف فيها على 
التاريخ العام، وتواريخ املمالك والبلدان، وطبقات الأفا�سل، وتراجم الأعيان مبا 
ي�سفي العليل، ويروي الغليل، ول جرم اأن املقام لي�سيق عن �سرد ما حوته من 
روؤو�ض امل�سائل، واأ�سول املطالب؛ فلذلك نكتفي مبا �سبقت الإ�سارة اإليه يف هذه 

ال�سطور الوجيزة. 

م�سري،  موؤلفه  اأن  مع  م�سر  منه  الذي حرمت  اجلليل  الكتاب  هو  هذا 
التي  الن�سخة  �سوى  ن�سخة كاملة  نحو 0)  منه يف حياته يف م�سر  ا�ستن�سخ  وقد 
باألفي درهم )نحًوا من 80 جنيًها)، واأغلب اأجزائها  كتبها املوؤلف بخطه، وباعها 
الآ�ستانة  يف  كتب  خزانة  جند  نكاد  ول  ليدن،  مدينة  يف  بهولندة  اليوم  موجود 
اإل وفيها ن�سخة من هذا الكتاب الذي  اأوروبا  على تعددها هناك، ول خزانة يف 
ال�سلطان  عهد  على  موؤلفه  حياة  يف  م�سر  يف  الذكر  البادية  الن�سخ  منه  كتبت 
انت�سرت  اإذ  الأقطار،  غرة يف جبني  م�سر  فيه  كانت  الذي  العهد  قالوون. ذلك 
فيها العلوم وال�سنائع والفنون، وبلغت فيها منزلة �سامية، واأكرث الآثار التي يف دار 
الآثار العربية الآن كلها تن�سب اإىل ذلك العهد، وهو القرن الثامن للهجرة الذي 
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األف فيه الوزير اجلليل الذي تقدم ذكره ابن ف�سل اهلل العمري �ساحب كتاب 
»التعريف يف امل�سطلح ال�سريف« كتابه النادر املثال الذي مالأ �سيته الآفاق وهو 
الكتاب من مفاخر م�سر يف ذلك  الأم�سار«، وهذا  ممالك  الأب�سار يف  »م�سالك 
الع�سر. ولقد ا�ستعان موؤلفه على تاأليفه باأحوال ذلك الزمان، فاإن بع�ض الدول 
كان ير�سل �سفراءه ورواده اإىل بع�ض، وكان ن�سيب م�سر منهم عظيًما وكان كلما 
ورد منهم وفد على م�سر اأخذ الوزير املذكور عنهم اأخباًرا ومعارف، ثم يعر�سها 
على الوفود الأخرى لتمحي�سها والإيقان من �سدقها، ثم ي�سعها بعد اإن�ساجها يف 
موؤلفه هذا، وهو موجود اإىل الآن مبكتبة اأيا �سوفيا بالآ�ستانة كاماًل ل ينق�سه �سوى 
اجلزء الأول، ويف م�سر منه خم�سة اأجزاء خالف بع�ض اأجزاء يف مكتبة باري�ض، 

وجزء يف مكتبة تون�ض. 

فكتاب »نهاية الأرب يف فنون الأدب« هو الذي دعاين اإىل زيارة �سيدا، 
وذلك اأنني �سمعت منذ زمان واأنا يف القاهرة اأن ذلك الكتاب موجود عند اأ�سرة 
وملا  اأوفق.  فلم  لنيله  القاهرة  يف  واأنا  جهدي  ق�سارى  فبذلت  �سيدا،  يف  مالطية 
ذهبت اإىل ال�سام ذكرت الكتاب ومو�سعه فهممت ببلوغه وعرجت على �سيدا 
رجاًء اأن اأناله غري اأنني مبزيد الأ�سف اأخفقت يف م�سعاي، ومل اأجد منه اإل مقدار 
ما هو عندي منه. ومل تفتني روؤية �سيدا نف�سها، فراأيت فيها اآثاًرا تدل على اأنها 
كانت حم�سنة منيعة، فهدم ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي يف احلروب ال�سليبية 
اأ�سوارها وح�سونها خوًفا من امتالك ال�سليبيني اإياها، وحت�سنهم فيها، ولكن بقاياها 

قاعدة ملك الأم�يني
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تدل على منعتها، فاإن �سوارعها متعرجة، وكلها مبنية باحلجر اجللمود على هيئة 
يتمكن  ال�سوارع �سيقة، فال  لتكون  امل�ساكن  القبو يف  ن�سف  القبو، وقد يدخل 

العدو من امتالكها على فر�ض اأنه دخلها وامتلك اأ�سوارها.



اأيها ال�سادة، اإمنا الع�سمة هلل ولكتاب اهلل. فلي�ض لإن�سان مهما �سرب يف 
العلوم ب�سهام نافذة، وكان اأوفر النا�ض عقاًل، واأدقهم بحًثا وتنقيًبا، واأعالهم كعًبا 
اأن تدفعه الأماين اإىل طلب تلك الع�سمة. فاخلطاأ لبد منه لكل اإن�سان. ومل ي�سلم 
وح�سبنا  اأقدارهم،  وجليل  منازلهم،  علو  على  ال�سالح  �سلفنا  اأئمة  من  اإمام  منه 
اأ�سوة من هوؤلء الأجالء الإمام الفقيه مالك بن اأن�ض عامل املدينة الذي كانت 
األف  اأركان ثيابهم، فاإنه جمع يف موطئه �ستمائة  العلماء تنكم�ض يف ح�سرته يف 
حديث، ثم تخري منها �ستمائة فقط. وقد ذكر الإمام ال�سافعي عامل مكة - ر�سي 
اهلل تعاىل عنهما - هذا املوطاأ فقال: هو اأكرث الكتب �سوابًا »فاأثبت« له اخلطاأ مع 

ذلك التحري والتمحي�ض من �ساحبه.

والذي يف�سل به بع�ض النا�ض بع�ًسا اإمنا هو قلة اخلطاأ والرجوع اإىل ال�سواب 
متى و�سحت حمجته واأ�سيئت منارته. والإن�سان ل يعلم اأنه خمطئ حني يخطئ 
واإل ملا اأخطاأ، فاإن اإن�سانًا اأوتي ذرة من العقل ل ير�سى لنف�سه النق�ض. فالبد من 

اأن ينبه بع�ض النا�ض بع�ًسا اإىل اخلطاأ. 

ثالثة �أجوبة

)7(
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احل�سارة  وهو  منها،  فرع  يف  للكالم  ت�سدرنا  التي  النقلية  والعلوم  هذا 
اأ�ستات  جنمع  ونحن  ال�ستنباط.  يف  اإل  اللهم  فيها  للعقل  جمال  ل  الإ�سالمية 
اإل  والفرن�سية  العربية  باللغتني  فيها  كتب  ما  كل  من  احل�سارة  هذه  حما�سرات 

قلياًل مما يجوز اأننا مل نظفر به، ول نروي من هذه الكتب اإل كالم الثقات. 

)اجلريدة)  من�سورة يف  ر�سالة  اإىل  اليوم  هذا  �سباح  منبه يف  نبهني  ولقد 
الغراء ل�سديق يل من الف�سالء ينكر فيها اأمرين مما جاء يف املحا�سرات الفائتة، ويف 
خطبة افتتاح اجلامعة، الأمر الأول: حقيقة األف القنطار من الذهب التي دفعها 
ملك الروم اإىل ملك الفر�ض لريحل عن بالده. والأمر الثاين: ثالثة املاليني من 

املجلدات التي كانت يف خزانة الكتب بطرابل�ض ال�سام. 

وكذلك �ساألني �سائل منكم بيان حقيقة احلروب الإ�سالمية، واأنها مدينة 
ما خفي  الثالثة لإي�ساح  الأ�سئلة  ا من اجلواب على هذه  ُبدًّ اأر  فلم  ا�ستعمارية. 

منها.

فلبيان الأمر الأول نقول: اإن الروم والفر�ض والعرب قبل الإ�سالم كانوا 
من  دينار  وزن  بالدينار  فاملراد  املوازين،  من  وهما  والدينار،  الدرهم  ي�ستعملون 
بادئ  ال�سكة  هذه  اأن�ساأ  والذي  الف�سة.  من  درهم  وزن  بالدرهم  واملراد  الذهب، 
الأمر الروم، ثم حذا حذوهم فيها الفر�ض ف�سربوا مثلها. اأما العرب فاإنهم 
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حتى  ا  ر�سميًّ ويعتربونها  والفار�سية  الرومية  ال�سكة  ي�ستعملون  زالوا  ما 
اإىل �سنة 86هـ،  زمن عبد امللك بن مروان الأمري الأموي ووليته من �سنة 65 
اإذ اأوعد من مل ي�ستعمل الدنانري العربية باأ�سد العقوبات، فلم تنت�سر امل�سكوكات 
القرن  اإل يف  والفار�سية  الرومية  امل�سكوكات  بدل  الإ�سالمية  الأقطار  العربية يف 
الثاين. ولقد دون لنا علماء اللغة والأدب فيما دونوا لنا من اأخبار العرب واآدابهم 
يف اجلاهلية و�سدر الإ�سالم قبل اأن تنت�سر امل�سكوكات العربية ما ا�ستعملته الأمة 
العلماء  القنطار، ولقد اختلف  والدينار وم�ساعفتهما، ومنها  الدرهم  العربية من 
يف تقديره. غري اأنهم ن�سوا على اأن املعول عليه يف الأكرث عند العرب اأن القنطار 
اأربعة اآلف دينار، فاإذا قدرنا ما دفعه الروم للفر�ض ليجلوهم عن بالدهم بالتقدير 
العربي باعتبار اأن املوؤرخ الذي ن�ض عليه عربي، وباعتبار اأن العرب كانوا يتعاملون 
بامل�سكوكات الرومية والفار�سية حتى القرن الثاين، فاإذا مل يكن التقدير بعينه كان 
قريًبا منه. اإذا قدرنا ذلك قلنا القنطار الواحد يزن 4.000 اأربعة اآلف دينار، فاألف 
القنطار تزن 4.000.000 اأربعة ماليني من الدنانري، والدينار يزن 4 اأربعة جرامات 
و 4)0.4 جزًءا من الألف من اجلرام، فللتقريب نقول اإنه يزن 4 اأربعة جرامات 
ون�سف جرام. ومعلوم اأن اجلنيه الإنكليزي يزن 7 �سبعة جرامات و 98.805 جزء 
من اجلرام، وللتقريب نقول اأنه يزن 8 ثمانية جرامات، فاإذا حولنا هذا املقدار )وهو 
4.000.000 اأربعة ماليني من الدنانري باعتبار الوزن) اإىل جنيهات اإنكليزية بلغ 
اأقل  الدول، بل هو  ي�ستكرث يف عالقات  الذي  بال�سيء  لي�ض  50.000).0 وهو 

ثالثة اأج�بة



86 86
احل�صارة الإ�صالمية

اأمريكا. ولكن  اأفراد كثريين موجودين الآن يف م�سر واأوربا وخ�سو�ًسا  من ثروة 
لو اعتربنا اأن احل�ساب يجب اأن يكون بالتقدير الرومي؛ لأن دولة الروم هي التي 
 ،Talent بالتالنت  نقودهم  يف  عليه  امل�سطلح  هو  القنطار  فيكون  الغرامة،  دفعت 
ويجدر بنا اأن نعترب اأكرب تالنت عند الروم، وهو املن�سوب لبالد اأتيكة. فمن املعلوم 
اأن مبلغه 75.000 فرنك اإن كان من الف�سة، وخم�سة ع�سر اأمثال هذا املبلغ اإن 
كان من الذهب، اأي يكون التالنت الذي يعرب عنه موؤلفو العرب بالقنطار يعادل 
5.000)).) فرنك، ويكون األف التالنت اأو األف القنطار من الذهب عبارة عن 
5000000))) فرنك، اأو 45000000 جنيه، وهو اأكرب من التقدير الأول املعول 
عليه عند العرب، ولكنه اأقل من الغرامة التي دفعتها فرن�سا )وهي اأ�سغر من دولة 
الإفرن�سية  الغرامة  اأن  ومعلوم  الفر�ض)،  دولة  من  اأ�سغر  )وهي  اأملانيا  اإىل  الروم) 
مائتا  اأو 00.000.000)  الفرنكات  مليارات من  هي 5.000.000.000 خم�سة 
مليون جنيه، وهذا املبلغ من اجلنيهات يزن 88.888 قنطار على التقدير الرومي، 
فاأين منها األف القنطار التي كانت حمالًّ لال�ستغراب وال�ستنكار؟ ليت �سعري 
ماذا كانوا يقولون لو اعتربت اأحوال هذه الأيام، وقلت: اإن الغرامة املذكورة كان 
من  يتاألف  قطار  وكل  الب�سائع،  قطارات  من  قطارات  ي�ستوجب خم�سة  �سحنها 
خم�سني عربة كبرية، ولكن النا�ض لو علموا اأن خم�سة املليار من الفرنكات تزن 
5) مليون كيلو جرام، ثم ق�سمناه على ما تزنه الطنولتة من الكيلو جرامات، وهو 
األف كيلو، لكان الناجت 5) األف طن، واإذا كان حمولة العربة من ال�سكة احلديد 
0) طن يكون الالزم من العربات لنقل هذه الغرامة 500) عربة، ولو فر�سنا اأن 
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القطار من ال�سكة احلديد خم�سون عربة لكان عدد القطر التي حتمل هذه الغرامة 
50 قطاًرا.

فما دفعه الروم للفر�ض، واأنكره بع�سهم هو بالن�سبة لهذه املقادير يكاد األ 
يكون �سيًئا مذكوًرا. ونحن نرى كثرًيا من الأنباء ال�سحيحة ما ل يكاد ي�سدقه 
بالأم�ض  البوير  الإنكليز يف حرب  اأن  ذلك  فمن  ثبوته.  من  الوثوق  لول  العقل 
خ�سروا زهاء مائتي مليون جنيه اإنكليزي اأو 88.888 قنطاًرا على التقدير العربي 
اخلمرية  �سركة  ذلك  ومن  تقريًبا.  الرومي  التقدير  على  قنطار   4.444 اأو  تقريًبا 
�سنة على  تنفق يف كل  اأمريكية  �سركة  اخلبز)، وهي  )اأي خمرية عمل  امللوكية 
من  اأي 80)4)  الفرنكات،  من  وقدره 570000)  مبلًغا  فقط  الإعالنات  طبع 
ا تقريًبا اأو 5.) ثالثة قناطري ون�سًفا رومية، وهي  اجلنيهات، وهي تزن )6 قنطاًرا عربيًّ

�سركة �سغرية موؤلفة من اآحاد الأمة.

قدرها  بغرامة  يومني  منذ  عليها  حكم  الأمريكية،  الزيوت  �سركة  وهذه 
مليون ريال وربع مليون كما جاءت به التلغرافات اأي 50.000) جنيه تقريًبا اأو 

ا تقريًبا اأو 5.5 قناطري ون�سف قنطار رومي تقريًبا. ))) قنطاًرا عربيًّ

ومما يجدر ذكره ما كان عقب احلرب بني فرن�سا واأملانيا فاإن ق�سر التويلري 
ترميم  الفرن�سية  الدولة  على  وعر�ض  اأمريكي  فجاءهم  تهدم  باري�ض  يف  امل�سهور 
هذا الق�سر، ومل يطلب يف نظري ذلك �سوى تخ�سي�ض غرفة له فيه، وح�سوره كل 

ثالثة اأج�بة
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الحتفالت التي تقام يف البلد، وقدم لذلك بيان النفقة الالزمة لإعادة البناء، 
ا  عربيًّ قنطاًرا   ((4 اأو  جنيه  اأي 80.000)  الفرنكات  من  ماليني  �سبعة  وقدرها 

تقريًبا، اأو 6 قناطري رومية تقريًبا.

ذكرنا هذا املقادير التي جرت املعاملة بها يف هذه الأزمان املتاأخرة ليمرن 
القارئ على قراءة و�سماع األف قنطار من الذهب التي اأنكرت علينا مع اأننا اأهملنا 

�سيًئا كثرًيا من الغرائب الواقعة حتت اأنظارنا.

ذكرها  التي جاء  املجلدات  من  املاليني  ثالثة  وهو  الثاين،  الأمر  ولبيان 
يف خطبة افتتاح اجلامعة، اأكتفي بنقل عبارة ثقة من الثقات، وهو امل�سيو كاترمري 
)Quatremere) ذكرها يف ال�سحيفة 9) التا�سعة والع�سرين من نبذة له طبعت يف 
جمموعته �سنة )86) مبدينة باري�ض مبطبعة ديكرك رقم 55 ب�سارع ال�سني، وعنوان 

تلك النبذة »حمبة ال�سرقيني للكتب«، وها هي العبارة التي اأكتفي بنقلها عنه:

ملا  العدد  الكثرية  الفاطميني  اخللفاء  )كتبخانة)  خزائن  اأن  قباًل  »قلت 
نهبت، نقل ق�سم من كتبها خارج القطر امل�سري، فمن ذلك اأن ثمانية اأحمال من 
الكتب نقلت اإىل �سورية، ومن املظنون اأن كثرًيا من هذه الكتب حفظ يف مدينة 
طرابل�ض ال�سام، ويف هذه املدينة تاألفت حتت عناية الق�ساة من اآل عمار جمعية 
علمية م�سهورة با�سم دار العلم، واأن�ساأت خزانة كتب )كتبخانة) موؤلفة من ثالثة 
ماليني من املجلدات منها 50 األف م�سحف، و 0) األف تف�سري، وكان لآل عمار 
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ا، بله اأن هذه الأ�سرة كانت  يف هذه اخلزانة مائة نا�سخ جترى عليهم الأرزاق �سنويًّ
تر�سل اإىل جميع الأقطار رجاًل ماهرين، وتكلفهم ابتياع اأو انت�ساخ جميع الكتب 

التي ميكن اأن يجدوها.

اأيدي  اأنه حينما وقعت هذه املدينة يف  وروى موؤرخ من موؤرخي العرب 
غرفة  اأول  اأن  ف�سادف  اخلزانة،  هذه  ق�سي�ض  دخل  )50هـ،  �سنة  يف  ال�سليبيني 
بالتوايل،  منه  ن�سخة   (0 على  يده  فو�سع  امل�ساحف،  على  حتتوي  كانت  دخلها 
واإذ وجدها جميًعا م�ساحف اأعلن اأن هذه الدار ل حتتوي اإل على كتب خمالفة 
للحق، وبناء على هذا احلكم اأحرقها الفرجن؛ ف�سارت رماًدا ومل ينج من احلريق 
اإل عدد قليل من الأجزاء تفرقت �سذر مذر يف كثري من البالد. وقد رويت هذه 
احلريق  حادثة  اأن  نقل  مل  اإذا  ولكن  ال�سرقيون،  املوؤرخون  ذكرها  كما  احلادثة 
خمرتعة فمن اجلائز اأن نفر�ض على الأقل اأنها حمرفة اأو مبالغ فيها ب�سبب الع�سبية 
القومية، وذلك لأن امل�سلمني قد اتهموهم اأحيانًا باإحراق خزانة الإ�سكندرية، ول 
�سك اأن �سمائرهم ترتاح لإيقاع تهمة بربرية من هذا النوع على عاتق الن�سارى 

كذلك«. اهـ.

ول  الدقيقني،  البحاثني  من  وهو  برمتها،  كاترمري  امل�سيو  عبارة  هي  هذه 
ميكن اأن يدخل حتت و�سف املعرت�ض الذي رمبا ل يقتنع كثرًيا مبا يرويه العرب 
املحققون؛ لأن فيهم قوًما األفوا املبالغة فرماهم جميًعا بجريرة اأفراد منهم. واأنت 
ترى اأن كاترمري مل يخاجله اأدنى �سك يف تقدير العدد، واإمنا انتقد اخلرب املتعلق 

ثالثة اأج�بة
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كان  واإن  باملرة.  اأهملته  فقد  لل�سك  حمالًّ  اخلرب  هذا  كان  وملا  الكتب،  باإحراق 
الأ�ستاذ جرجي يني �ساحب تاريخ �سورية قد اأ�سار اإليه وتاأ�سف عليه.

اأمور  يف  بحاثيهم  واأكرب  الإنكليز،  ثقات  من  رجل  ذكرها  الأرقام  وهذه 
امل�سرق، وهو العالمة جبون يف تاريخ الدولة الرومانية )جزء ثاين �سفحة 505)، 
 50( �سنة  يف  انتهبوها  باأنهم  فقال  خلكان  ابن  اأما  اأحرقوها.  الإفرجن  اإن  وقال: 

هجرية، ومثله ابن الأثري، وكالهما قرر باأن عددها مما ل يعد ول يح�سى.

لإعالء  تقام  التي  هي  ال�سرعية  احلرب  اإن  نقول:  الثالث  الأمر  ولبيان 
كلمة اهلل، ولي�ض املراد من اإعالء كلمة اهلل الدعوة اإىل الإ�سالم بال�سيف، فاإن هذا 
مما ل يكون اأبًدا كما �سنبينه يف هذه املحا�سرة. واإمنا املراد منها ما عرف يف تاريخ 
اأن الدين بني على  �ساحب ال�سريعة الإ�سالمية وبع�ض خلفائه )ر�سي) وذلك 
عليهم  وقتئذ كرب  املمالك  و�سائر  امل�سركني  زعماء  ولكن  باحل�سنى،  اإليه  الدعوة 
اأن يدينوا لدين جاء به يتيم عربي، وي�سوي بني امللوك وال�سوقة، وي�سيغ للخليفة 
الثاين اأن ياأمر مثل جبلة بن الأيهم اأن يرفع راأ�سه جللف من اأجالف العرب، ليثاأر 
بن�سره، و�سنوا  القائمني  فقاوموا  الإذعان؛  فيلطمه كما لطمه. كرب عليهم  لنف�سه 
عليهم الغارات يريدون �سدهم عن �سبيل اهلل، واإطفاء نوره، وياأبى اهلل اإل اأن يتم 
نوره فجاز للم�سلمني وقتئذ، بل وجب عليهم اأن يذودوا عن حيا�سهم ويذّبوا عن 
اأعرا�سهم، واإل لكانوا اأخ�ساء جبناء، فاأعد امل�سلمون لأعدائهم ما ا�ستطاعوا من 
قوة ومن رباط اخليل، و�سدوا هجماتهم، وانتقموا لأنف�سهم ممن اآذاهم، وكذلك 
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امل�سلمني  �سبيل  يف  يقف  من  لدفع  احلروب  تلك  فكانت  باملتعدين،  يفعل  اهلل 
فيمنعهم من ن�سر دينهم باحلكمة واملوعظة احل�سنة؛ لذلك �سميت حروبًا �سرعية، 

وُحق لها اأن ت�سمى كذلك.

احلرب:  اأو  اجلزية  اأو  الإ�سالم  للمحاربني:  امل�سلمني  قول  يفهم من  ول 
اإىل  امل�سلمني  ا�سطر  الذي  فاإن  الإ�سالم،  على  حلملهم  كان  اإياهم  حربهم  اإن 
احلرب اإمنا هم املحاربون اأنف�سهم، فلما كانت ت�ستد الأزمة باملحاربني كانوا يحقنون 
دماءهم من امل�سلمني الذين ن�سرهم اهلل بقوة حقهم، وبعدم اعتدائهم اإل على من 
اعتدى عليهم، وكان حقن الدماء باأحد اأمرين: اإما الإ�سالم لي�سريوا اإخوانهم، 
واإما اجلزية التي ل بد منها لأية اأمة مغلوبة يف كل ع�سر من الع�سور، واإل لو كانت 
هذه العبارة )الإ�سالم اأو اجلزية اأو احلرب) حلمل النا�ض على الإ�سالم ملا خريوهم 

بني اجلزية والإ�سالم، ومل ير�سوا منهم دون الإ�سالم �سيًئا.

اإن الذي يتاأمل يف مثري احلروب الإ�سالمية بادئ الأمر يعلم علًما لي�ض 
بالظن اأن امل�سلمني مل يحاربوا اإل من اأراد �سدهم عن �سبيل اهلل فحاربهم واآذاهم، 
فمن ذلك اأن اأول الغزوات كانت مع قري�ض فنرتكها ونرتك �سائر غزواتهم كذلك 
ملا هو معروف من اأمر قري�ض واإيذائها النبي  واأ�سحابه، واإخراجهم من ديارهم. 
امل�سلمون  املدينة. فقد حاربهم  يهود  قينقاع من  بني  بعد ذلك غزوة  ونذكر من 
لنق�سهم العهد بعد غزوة بدر الكربى، وهتكهم حرمة �سيدة من ن�ساء الأن�سار، 
ثم غزوة بني غطفان، ومل يخرج امل�سلمون لقتالهم اإل بعد اأن علموا اأن بني ثعلبة، 

ثالثة اأج�بة
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وحمارب من غطفان جتمعوا بريا�سة دعثور املحاربي لالإغارة على املدينة، ثم �سرية 
عا�سم بن ثابت الأن�ساري، وكانوا مع رهط ع�سل والقارة الذين خانوهم ودلوا 
عليهم هذياًل قوم �سفيان بن خالد الهذيل الذي قتله عبد اهلل بن اأني�ض. ثم �سرية 
املنذر بن عمرو، وهم �سبعون رجاًل ي�سمون القراء اأخذهم عامر بن مالك مالعب 
ثم  القراء،  وقتلوا  جواره،  قومه  يرع  فلم  واإميانهم،  قومه  هداية  يف  لطمعه  الأ�سنة 
غزوة بني الن�سري من يهود املدينة، وذلك لنق�سهم العهد واإلقائهم �سخرة على 
النبي  و�سحبه ملا كان يف ديارهم. ثم غزوة دومة اجلندل، ومل يخرج امل�سلمون 
لقتالهم اإل ملا علموا اأن يف ذلك املكان اأعرابًا يقطعون الطريق على املارة ويريدون 
الإغارة على املدينة. ثم غزوة بني امل�سطلق وهوؤلء ممن �ساعدوا امل�سركني يف اأحد 
ومل يكتفوا بذلك، بل اأرادوا جمع اجلموع لالإغارة على املدينة، ثم غزوة اخلندق 
وكانت مع الأحزاب الذين حا�سروا املدينة. ثم غزوة بني قريظة من يهود املدينة 
لنق�سهم العهد واجتماعهم مع الأحزاب، ثم غزوة بني حليان لقتلهم عا�سم بن 
ثابت واإخوانه الذين حزن عليهم ر�سول اهلل ، ثم غزوة الغابة لإغارة عيينة بن 
ح�سن يف اأربعني راكًبا على لقاح للنبي  كانت ترعى الغابة. ثم �سرية حممد 
ابن م�سلمة اإىل الق�سة )مو�سع) ملا بلغ امل�سلمني من اأن بذلك املو�سع نا�ًسا يريدون 
الإغارة على نعم امل�سلمني التي ترعى بالهيفاء )مو�سع). ثم �سرية زيد بن حارثة 
ملعاك�سة بني �سليم الذين كانوا من الأحزاب يوم اخلندق، ثم �سرية زيد كذلك 
زيد  �سرية  ثم  م�سلمة.  بن  اأ�سحاب حممد  قتلوا  الذين  ثعلبة  بني  على  لالإغارة 
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كذلك لالإغارة على بني فزارة الذين تعر�سوا له. ثم �سرية عمر بن اخلطاب ملا 
بلغ امل�سلمني من اأن جمًعا من هوازن يظهرون العداوة للم�سلمني، ثم �سرية ب�سري 
بن �سعد ملا بلغهم من اأن عيينة بن ح�سن واعد جماعة من غطفان مقيمني بقرب 
بفدك؛  بني مرة  ليقت�ض من  الليثي  �سرية غالب  ثم  املدينة.  خيرب لالإغارة على 
لأنهم اأ�سابوا �سرية ب�سري بن �سعد. ثم غزوة موؤتة، وكانت لتعر�ض �سرحبيل بن 
عمرو الغ�ساين للحرث بن عمري الأزدي ر�سول للنبي  اإىل اأمري ب�سري يحمل 
اإياه، ومل ُيقتل ر�سول للنبي  غريه حتى وجد على ذلك وجًدا  كتابًا، وقتله 
�سديًدا. ثم �سرية عمرو بن العا�ض ملا بلغهم من اأن جماعة من ق�ساعة يتجمعون 
يف ديارهم وراء وادي القرى لالإغارة على املدينة. ثم �سرية علي بن اأبي طالب 
ملا بلغهم من اأن بني �سعد بن بكر يجمعون اجلموع مل�ساعدة يهود خيرب على 
حرب امل�سلمني. ثم غزوة خيرب؛ لأن اأهلها كانوا اأعظم حمر�ض لالأحزاب. ثم 
�سرية عبد اهلل بن رواحة ملا بلغهم من اأن ابن رزام رئي�ض اليهود ي�سعى يف حتري�ض 
العرب على قتال امل�سلمني. ثم �سرية عمرو بن اأمية ال�سمري لقتل اأبي �سفيان 
جزاء اإر�ساله من يقتل النبي  غدًرا. ثم حرب العراق ملا ارتكبه ك�سرى عندما 
اأر�سل اإليه كتاب عر�ض فيه عليه الإ�سالم، فاإنه مزق الكتاب وكتب اإىل باذان اأمري 
له باليمن، يقول له: بلغني اأن رجاًل من قري�ض خرج مبكة يزعم اأنه نبي ف�سر اإليه، 
فا�ستتبه، فاإن تاب واإل فابعث اإيل براأ�سه. يكتب اإيل هذا الكتاب )اأي الذي بداأ 
اإلخ)، وهو عبدي؟! فبعث باذان بكتاب ك�سرى  فيه بنف�سه فقال من حممد... 

ثالثة اأج�بة
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اإىل النبي  مع فار�سني، وبعث بهما ياأمره اأن ين�سرف معهما اإىل ك�سرى فقدما 
ياأتي  من  اإليك  يبعث  اأن  ياأمره  باذان  امللك  اإىل  بعث  �ساهن�ساه  له  وقال  عليه، 
واأهلكت قومك، وخربت بالدك فلي�ض  اأبيت هلكت  فاإن  اإليك  بعثنا  بك، وقد 
بعد ذلك عذر للم�سلمني من امتناعهم عن حرب الفر�ض. وخ�سو�ًسا وقد كان 
للعرب ثارات كثرية يف ذمة العجم، ثم غزوة تبوك ملا بلغ امل�سلمني من اأن الروم 
جمعت اجلموع تريد غزوهم يف بالدهم. وقد اأعقبها فتوح ال�سام، والق�سم الأعظم 

من دولة الروم.

هذه بع�ض الغزوات الإ�سالمية بادئ الأمر �سردناها غري مرتبة، ومنها يرى 
القارئ ما ق�سدناه من ذكرها وهو اأن احلروب الإ�سالمية مل تقم حلمل النا�ض على 

الإ�سالم، واإمنا اأقيمت لأ�سباب اأخرى جتلت فيها باأجلى بيان.

اإن  يقولون:  فيه  ويقعون  الإ�سالم،  قدر  من  يحطون  ممن  نا�ًسا  اأن  غري 
فهو  بال�سيف  اإل  الوجيز  الزمن  هذا  مثل  يف  النت�سار  هذا  ينت�سر  مل  الإ�سالم 
دين توح�ض وهمجية وحجتهم يف ذلك غزوات النبي  واحلروب الإ�سالمية 
امل�سركني  قتال  على  امل�سلمني  حت�ض  القراآن  يف  اآيات  امل�سلمني  من  نا�ض  وراأى 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل:   كقوله  هذا  واأمثال  واملنافقني  والكفار 
 ]7( ]التوبة/  ڀمث  ڀ   ڀڀ   پ   پپ    پ   ٻ  

ى   ى   ېې   ې   ې     ۉ  ۉ   نثۅ  
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ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث   ،](6 ]التوبة/  ەئمث   ائ   ائ  
 ،](4 ]التـــوبـة/  ڀڀمث   پ   پ   پ   پ    ٻ  
نث  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆمث ]التوبة/ ))[، 

نثڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  مث ]البقرة/ )9)[، نث ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پمث  ]البقرة/ )9)[. ومل يفكروا يف �سياق الكالم 
على  النا�ض  حلمل  الإ�سالم  يف  �سرع  القتال  اأن  فظنوا  نزوله،  واأ�سباب  وموا�سعه، 
العتقاد به، فكان ذلك الظن اأكرب جرم على ذلك الدين احلنيف الذي تنزه عن 
مثل هذه اخل�سونة، وتلك الق�سوة، وذلك اأن الأمور العتقادية ل تقبلها النا�ض اإل 
بالربهان ل بالقوة وال�سلطان، فمن قبلها منهم مكرًها مرغًما ل يطمئن لها قلبه، واإذن 
  ل فائدة من قبوله اإياها، فاإمنا الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. دع اأن النبي
ُعرف قبل البعثة، وقد بلغ الأربعني من عمره مبكارم الأخالق، ولني اجلانب ولطف 
احلديث، وطالقة الوجه، وعدم النفور من اأمثال هذه ال�سفات املحمودة اجلليلة التي 
ل يالئمها ال�سر، واإيذاء النا�ض حلملهم على قبول عقيدة. ومن يبلغ الأربعني بخلة 

من اخلالل ي�ستحيل اأن يتخلق ب�سدها واإن تكلَّفه.

ا�ِس ُتْعَلِم َوَمْهَما َتُكْن ِعْنَد اْمِرٍئ ِمْن َخِليَقٍة         َواإِْن َخاَلَها َتْخَفى َعَلى النَّ

اأ�سباب معقولة  لها  النبوية واحلروب الإ�سالمية، فقد كان  الغزوات  اأما   
اأن  فيها  يعهد  فلم  وال�سرايا،  الغزوات  من  �سردناه  فيما  القارئ  يلم�سها  معروفة 

ثالثة اأج�بة
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امل�سلمني ذهبوا اإىل قوم لي�ض بينهم وبينهم عداوة وِتَرات، وقالوا لهم: اإما الإ�سالم 
واإما ال�سيف. واإمنا كان يتعر�ض امل�سلمون ملن اآذاهم ب�سبب الأمور الدنيوية املدنية، 
واملوعظة  باحل�سنى،  اإليه  النا�ض  يدعون  كانوا  جديد  بدين  ظهورهم  ب�سبب  اأو 
احل�سنة، ولي�ض عليهم هدى النا�ض، واإمنا اهلل يهدي من ي�ساء، فمن اآمن باهلل فله 
اإميانه، ومن كفر فعليه كفره، ولي�ض لهم على اأحد من �سلطان. هذه حال امل�سلمني 
مع من يدعونهم اإىل الإ�سالم، ولكن روؤ�ساء بع�ض املدعوين �سنوا بريا�ستهم على 
الزوال، واأبوا اإل اأن ي�سدوا امل�سلمني عن �سبيل اهلل التي ت�سهل على مروؤو�سيهم 

وعبادهم الفرار من مظاملهم اإىل ف�ساء العدل والإح�سان.

غري اأن هذه احلروب قد اأفادت الأمة العربية الإ�سالمية فوائد جمة، من 
اأجّلها: الغنائم التي اأغنت املهاجرين عما فقدوه بالهجرة، والأن�سار عما ذهب يف 
اإكرامهم اإخوانهم املهاجرين، ف�سغل بذلك العرب عن غزو بع�سهم بع�ًسا، وعن 
اإثارة الفنت الداخلية، فلما فرتوا عن احلروب هنيهة اإثر وفاة الر�سول  امتنع كثري 
منهم عن دفع الزكاة، فا�ستباح اأبو بكر - ر�سي اهلل تعاىل عنه - قتالهم؛ فردهم 
الفر�ض   من غزو  النبي  اأراده  ما  يتم بعد ذلك  اأن  اإىل الإ�سالم عنوة، وراأى 
وال�سام لي�سغل العرب عن التفرق واخل�سومات والنزاع الداخلي، والرجوع اإىل 
اأ�سامة لي�سرب الأعداء بالعرب، فاإن ذلك خري  التفرق ديًنا ودنيا، فاأنفذ جي�ض 
من اأن ي�سرب بع�ض العرب ببع�ض اإذا مل ي�سغلهم بحرب غريهم، وكذلك راأى 
عمر - ر�سي اهلل تعاىل عنه - من بعده فدوخ بجيو�سه واأبطالهم وخالد واملثنى 
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واأبي عبيدة وعمرو الأعداء، وفتح البالد لتكون موارد خري لالأمة العربية، ولريفع 
ذاك  اإذ  بلغ  الذي  والفر�ض  الرومان  ظلم  الإ�سالم  فتحها  التي  البالد  تلك  عن 
اأ�سده كما كانت حاله يف فتح م�سر واأمرها معروف، واأباح له ولأبي بكر حرب 
ات التي للم�سلمني  َ الروم، وفتح بلدانهم ما اأباح للنبي  من قبلهما، وهي الرتِّ
عند الروم، ومعلوم اأن امل�سلمني ملا فتحوا م�سر وغريها مل يحاربوا اإل اأهل الدولة 
وهم الروم، وذلك لأمرين، اأولهما: اإخراجهم من تلك البالد، وذلك كان خرًيا 
للمحكومني، وقد كان اأهل م�سر وال�سام ي�ساعدون العرب على الروم، وكذلك 
اأهل العراق على الفر�ض. وثانيهما: انتفاع العرب بالبلدان التي فتحوها انتفاعهم 

يف احل�سارة واملعاي�ض والعلوم وغريها.

لأجل ذلك ميكننا اأن نقول اأن حروبهم كانت ا�ستعمارية، ويت�سح ذلك 
باأجلى و�سوح يف حروب من بعد عمر من اخللفاء والأمراء. يظهر ذلك ملن ينظر 
ن�سر  اأوجبت  التي  الفتوح  من  جّرته  وما  احلروب  هذه  اأ�سباب  اإىل  ا  �سطحيًّ نظًرا 
الدين، وتعميمه باملخالطة، ومظاهر الف�سيلة والكمالت التي امتاز بها امل�سلمون 
يف اأيام ال�سلف ال�سالح وال�سدر الأول، وقد دون امل�سلمون يف تلك الأيام اخلوايل 
اإىل  اأمًرا واحًدا يدعونا  كل دقيقة وكبرية مما يتعلق بهذا املو�سوع، ول نرى فيها 
القول بخالف مذهبنا، وهو اأن احلروب كانت حروب م�سلمني ل حروب اإ�سالم، 

واأنها كانت تو�سع يف امللك وا�ستعمار للبلدان.

ثالثة اأج�بة





الكتابة هي الأ�سا�ض الأول للعمران، وهي حمور الرتقاء، ومناط التقدم 
يف كل احل�سارات التي ظهرت قبل الإ�سالم وبعد الإ�سالم؛ ذلك لأنها جرثومة 
علوم  حفظت  التي  هي  والكتابة  ومكان.  زمان  كل  يف  العلم  وينبوع  املعارف، 
الأقدمني، ومهدت �سبيل التو�سع والتب�سط للمتاأخرين، وهي التي اأوقفتنا على 
ما ات�سل اإليه الأوائل من ثمار العلوم، وات�ساع دائرة الأفكار بالتدريج، فاإن النقل 
بامل�سافهة قد يعرتيه الغلو والتحريف والزيادة والنق�ض. غري اأن الكتابة التي كانت 
للنا�ض كنربا�ض يف كل اأمر من اأمورهم الدينية والدنيوية مل تكتب لنا �سيًئا عن 

مبدئها، واأول ظهورها، اأو تاريخ و�سعها، اأو كيفيات تدرجها. 

اإن�سائه،  ومكان  م�ستنبطه،  وا�سم  الكتابة  فن  اأ�سل  تاريخ  يكتب  مل  وملا 
اأ�سله،  برقع اخلفاء. فغم�ض عنا  الدهر عليه  التي طراأت عليه، �سدل  والتقلبات 
اإلينا  التي حملها  املعارف  اأ�سل حافظ كل  فاأم�سى  تاريخه.  و�ساعت منا معرفة 
مفقوًدا وكا�سف الغوام�ض غام�ًسا حمجوبًا، قد اكتنفته ظلمات الدهور، و�سرتته 

�لكتابة و�خلط و�حلفظ و�لتدوين

)8(
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احلباحب  نار  �سوء  اإل  اإليه  العقل  يهدي  �سوء  حوله  يبق  ومل  الإهمال،  براقع 
ي�ست�سيء به اأبناء هذا الزمان، فك�سفوا بع�ض احلجب، واأظهروا بع�ض الغوام�ض. 

وقبل اخلو�ض يف هذا املو�سوع ينبغي لنا اأن جنري على �سنة ال�سلف ال�سالح 
من علماء الإ�سالم فنعرف الكتابة من طريق اللغة، ثم من طريق ال�سطالح. 

فاأما من حيث اللغة، فهي م�سدر كتب يكتب كتًبا وكتابًا ومكتبة وكتبة 
اإذا اجتمعوا، ومنه قيل جلماعة  القوم  يقال: تكتَّب  فهو كاتب، ومعناها اجلمع، 

اخليل: كتيبة؛ ولذلك �سمي اخلط كتابة ل�سم بع�ض احلروف اإىل بع�ض. 

واخلط لغة هو الطريق امل�ستطيلة يف ال�سيء، وعند املهند�سني اأقرب بعد 
بني نقطتني، ويف ال�سطالح هو الكتب بالقلم اأو بغريه؛ لأن جميع احلروف تتاألف 
من نقط على اأ�سكال خمتلفة، ويت�سل بع�ض النقط ببع�ض بخطوط، فتتاألف منها 

احلروف. 

الكلمات  على  تدل  حرفية  واأ�سكال  ر�سوم  هو  ال�سطالح:  يف  واخلط 
امل�سموعة الدالة على ما يف النف�ض. والكتاب املخطوط يف اللغة: هو املكتوب فيه، 
اأيامنا  املعروفة يف  املطبعية  بالو�سائل  املطبوع  املتاأخرين هو خالف  ا�سطالح  ويف 

 .Manuscrit هذه، وقد ا�ستعمله املتاأخرون تف�سرًيا لقول الفرن�سيني
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الإ�سالم:  علماء  تعريف  على  فهي  ال�سطالح،  حيث  من  الكتابة  اأما 
يتخيلها  التي  الألفاظ  الروحانية  من  واملراد  باآلة جثمانية،  تظهر  روحانية  �سناعة 
الكاتب يف اأوهامه، وي�سور من �سم بع�سها اإىل بع�ض �سورة باطنة قائمة يف نف�سه، 
واملراد من اجلثمانية: اخلط الذي يخط القلم، فذلك التعريف ي�سمل جميع ما 
ي�سطره القلم مما يت�سوره الذهن، ويتخيله الوهم، فيدخل حتته مطلق الكتابة كما 

هو امل�ستفاد من املعنى اللغوي. 

بعالمات  الأفكار  عن  بها  يعرب  �سناعة  فهي:  الفرجن  عند  تعريفها  واأما 
منظورة، وهي ت�سمل كل ما ا�سطلح عليه الب�سر للتعبري عن اأفكارهم �سواء كان 
بال�سور كما �ساع قدميًا ول يزال باقًيا بني كثريين من الربابرة الآن، اأو بالأرقام، اأو 

باحلروف، اأو بغريها من العالمات امل�سطلح عليها بني طائفة من النا�ض. 

ونحن اإذا نظرنا يف جميع اأنواع الكتابة املعروفة جند اأن العالمات امل�ستعملة 
فيها تنق�سم اإىل ق�سمني ممتازين، اأولهما: عالماته �سورية متثل الأ�سياء املراد التعبري 
عنها، وت�سمى بالكتابة ال�سورية اأو التمثيلية، وثانيهما: عالماته رموز لالألفاظ ل 
لالأ�سياء، وت�سمى بالكتابة احلرفية. والوجدان والواقع ي�سهدان باأن الكتابة كانت 
يف اأول الأمر �سورية متثيلية، ثم تدرجت من باب الت�سهيل والتي�سري والتقريب 

حتى �سارت حرفية. 

الكتابة واخلط واحلفظ والتدوين
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فقد  الهريوغليفي،  اأو  الرببائي،  اخلط  هو  ال�سورية  للكتابة  رموز  واأقدم 
كانت ال�سور يف اأول الأمر ت�سابه الأ�سياء التي تدل عليها م�سابهة تامة، ف�سورة 
الرجل تدل على الرجل، و�سورة الفر�ض تدل على الفر�ض، ونحو ذلك. ثم تنقلوا 
بالتدريج من احلقيقة اإىل املجاز، ف�سارت �سورة الرجل ي�سرب راأ�سه بالفاأ�ض تدل 
ارتقوا  ثم  الآثام،  واأكرب  ال�سرور  اأعظم  النتحار  اأن  باعتبار  ال�سرير  الإن�سان  على 
فا�ستقوا منها حروف الهجاء املعروفة الآن، وقد ل يكون بني الكتابة وبني املدلول 
اأن  اأدنى م�سابهة �سورية، ولكن بينهما عالقة مالزمة تامة. مثال ذلك  عليه بها 
امل�سريني الأقدمني يعربون عن م�سر العليا ب�سورة نبات الربدي لكرثته فيها على 
هذا  وب�سم  كذلك،  فيها  لكرثته  الب�سنني  بنبات  ال�سفلى  م�سر  وعن  عهدهم، 
ال�سطالح اإىل الت�سهيل والتقريب الذي توخاه النا�ض يف الكتابة ال�سورية التي 

من نوع الأول، تو�سلوا اإىل ا�ستخراج حروف الهجاء املعروفة قدميًا وحديًثا. 

منها  فجعلوا  الكهنة،  اخت�سرها  املقد�سة  اأو  الرببائية  الكتابة  اأن  وذلك 
الكتابة اخلا�سة امل�سماة بالهرياطية؛ لأن الأوىل كانت كثرية التعقيد، وهي التي 

على الآثار والأحجار. 

الثانية، فاخت�سرها الكهنة امل�سريون منها، و�ساروا يكتبون بها على  فاأما 
دروج الربدي، وذلك اأول ت�سهيل يف �سوؤون الكتابة حتى اإذا ات�سع نطاق املعارف، 
نوًعا جديًدا يف غاية  الثانية  النا�ض منها ق�سًطا وافًرا اخت�سروا من الكتابة  واأخذ 
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كلها  الأمم  اأخذت  اخلط  هذا  ومن   ،Dlmotique العامة  بخط  و�سموه  ال�سهولة، 
حروف الهجاء، وعن يد الفينيقيني كما �سياأتي بيانه. 

وهذا الق�سم الأول، هو الذي ظهر وا�سطلح عليه النا�ض يف الأيام الأوىل 
من ع�سور التاريخ اخلالية. 

امل�سطلح  العالمة  تكون  فقد  احلرفية،  الكتابة  وهو  الثاين،  الق�سم  اأما 
عليها دالة على لفظه بتمامها كما يف اخلط املك�سيكي الذي كان م�ستعماًل يف 
اأمريكا عند افتتاحها، وكما يف اخلط ال�سيني يف اآ�سيا، وهو ل يزال م�ستعماًل اإىل 
اأن  بعد  اإل  ال�سينية  الهجاء  يتعلم حروف  اأن  لالإن�سان  يتي�سر  ولذلك ل  الآن؛ 
يبلغ الأربعني من عمره واأكرث، وحينئذ يكون قد بلغ من العلم درجة عالية. وقد 
تكون العالمة ملقطع واحد مركب من حرفني فاأكرث كما يف اخلط احلب�سي. واإما 
اأن تكون مو�سوعة للمفردات التي يتاألف منها املقطع الواحد كاحلروف الهجائية 
التي هي الثمرة البالغة اليانعة لكل ما �سبقها من املمهدات يف اإبراز الأفكار يف 
�سورة تقروؤها الألوف واألوف الألوف من النا�ض على منط واحد كما هي احلال يف 

احلروف العربية، واحلروف امل�ستعملة عند بقية ال�سعوب املمدنة. 

والذي ثبت اأن الكتابة اإمنا ا�ستنبطها اأجدادنا امل�سريون، ثم اأخذها عنهم 
اأول من  اليونان  امل�سكونة. وكان  اأقطار  �سائر  فن�سروها يف  الفينيقيون،  اأبناء عمنا 

اأخذها عنهم و�ساعدتهم ح�سارتهم على تعميمها يف �سائر اأنحاء املعمور. 

الكتابة واخلط واحلفظ والتدوين
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طوائف كربى،  ثالث  اللغات  اإىل  بالن�سبة  النا�ض  اأن  املعلوم  ومن  هذا، 
الطائفة الأوىل: اأهل اللغات )ال�سامية)، واأ�سهرهم املتكلمون بالعربية، ثم العربانية، 
ثم ال�سريانية، ثم الكلدانية، ثم احلب�سية، ثم ال�سامرية من اللغات احلية. والفينيقية 
والبابلية من اللغات امليتة. ولكل منها حروف خ�ست بها بح�سب الظاهر واإن كان 

مرجعها واحًدا يف احلقيقة.

والطائفة الثانية: اأهل اللغات )الآرية)، وهي جنوبية و�سمالية، فاأما اجلنوبية 
فهي ال�سائعة يف الهند وفار�ض، وكتابتها اأ�سبحت باحلروف العربية بف�سل انت�سار 
احل�سارة الإ�سالمية فيها )وذلك ما عدا اللغة ال�سن�سكريتية التي تعترب من اأقدم 
وت�سمل  الأوروبية،  الهندية  باللغات  املعروفة  فهي  ال�سمالية  واأما  العامل).  لغات 
اأو  والالتينية  اليونانية  باحلروف  وكتابتها  اأمريكا،  من  عظيم  وق�سم  اأوروبا  لغات 
)الرومانية) وال�سالفية اأو )ال�سقلبية)، ومرجع حروف هذه اللغات كلها اليونانية؛ 

لأنها م�سدرها.

باحلروف  وكتابتها  الرتكية  واأهمها  التورانية،  اللغات  الثالثة:  والطائفة 
العربية.

احل�سارة  بانت�سار  انت�سرت  العربية  احلروف  اأن  ن�ستنتج  ذلك  فمن 
اللغة  يف  الثالثة  ويف  بل  الب�سرية،  اللغات  اأهل  من  طائفتني  يف  الإ�سالمية 
الإ�سبانية. فقد كان بع�ض العرب حينما دالت دولتهم بالأندل�ض يكتب علومه 
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ومعارفه، ومنها الفقه واحلديث والت�سوف وق�س�ض ال�ساحلني، بل وترجمة القراآن 
بحروف عربية، والكالم كله اإ�سبانيويل قدمي، ول تزال بقايا هذه الكتب حمفوظة 
اأ�سياء، وعندي �سيء منها يف خزانتي،  اإ�سبانيا، وقد طبع القوم منها  يف مكاتب 
وت�سمى هذه اللغة اأخلميادو )Aljamiado) حتريًفا للكلمة الأعجمية؛ لأن العني 
لي�ست يف لغات الإفرجن، وكذلك الهمزة املتو�سطة، فا�سطروا اأن ينطقوها اأجلمي، 
اجليم خاء يف  ينطقون  والإ�سبانيون  الالم،  ب�سكون  اأجلمي  فقالوا:  تداولوها،  ثم 
فقالوا  عندهم  الن�سبة  عالمة  اإليها  اأ�سافوا  ثم  اأخلمي،  فقالوا:  كثرية،  اأحايني 

.(Aljamiado( اأخلميادو

وجند لذلك نظرًيا يف بالد ال�سام، فاإن عدًدا عظيًما من ال�سريان يكتب لغته 
باحلرف العربي، وي�سمون هذه الكتابة )القلم الكر�سوين)، وكذلك اأهل مدق�سكر 
واأهل جزائر ماليو، واأهل موزنبيق، فاإنهم يكتبون لغاتهم باحلروف العربية مع زيادة 
وتعديل، واإن كان ل�سانهم بعيًدا عن الل�سان العربي. ومثل ذلك اللغة الأوردية 
ال�سائعة يف بالد الهند. وكل ذلك دليل على انت�سار املدنية الإ�سالمية، وتاأثريها 

يف العامل، وات�ساع نفوذها، ور�سوخ اأ�سولها يف الأ�سقاع املتنائية.

يف  تنح�سر  جندها  الآن  امل�ستعملة  احلروف  اأ�سكال  اإىل  نظرنا  واإذا  هذا، 
�سبعة اأ�سكال، وهي العربية والعربانية وال�سريانية والكلدانية واحلب�سية وال�سامرية 
التحريف  اإليه  تطرق  قد  واحد  اأ�سل  من  ال�سبعة  الأ�سكال  وهذه  واليونانية، 
يف  املوا�سالت  �سهولة  لعدم  نظًرا  الأحوال  ملقت�سيات  تبًعا  والتغيري  والتعديل 

الكتابة واخلط واحلفظ والتدوين
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الأيام القدمية، ولعدم وجود ال�سابط الذي يرجع اإليه يف رد التحريف اإىل اأ�سله، 
اأكرب  الأع�سار. واحلا�سر  الطباعة موجودة يف تلك  اإذ مل تكن  اأو مالفاته ومنعه 
و�سابطها  وا�سحة  ومراجعها  واحدة  وهي  العربية  احلروف  فاإن  ذلك  على  دليل 
موجود وهو الطباعة ف�ساًل عن القواعد املقررة عند اخلطاطني، فاإننا نراها متغايرة 
ا يف م�سر، ويف ال�سام، ويف  بح�سب البالد املختلفة فلها اأ�سكال متغايرة تغايًرا جزئيًّ
العراق، ويف فار�ض، ويف تركية، ويف تون�ض، ويف اجلزائر، ويف املغرب، بله تغايرها يف 
لغة ال�سواحل )بالد زجنبار)، ويف لغة املاليو، ويف غريها من اللغات غري العربية 

التي يعتمد اأهلها على احلروف العربية.

بل اإننا يف القطر الواحد نكتب احلروف باأ�سكال خمتلفة، فلبع�ض الأقباط 
يف القطر امل�سري منط خم�سو�ض، ولفقهاء الكتاتيب فيه منط خم�سو�ض، ولكتاب 
الدواوين منط خم�سو�ض، وكذلك احلال عند اأهل الأقطار الأخرى ذوي اللغات 

الأجنبية.

ومن ذلك ي�سهل علينا فهم الختالف الذي حدث يف اأ�سكال احلروف 
عند الأمم القدمية مع عدم وجود ال�سوابط املتوفرة لدينا الآن. ومن تاأمل يف اخلطوط 

ال�سامية، وجد التقارب بينها كثرًيا، و�سهل عليه ا�ستقاق بع�سها من بع�ض.

هذا، واأول اخلطوط العربية هو احلمريي املعروف بالقلم امل�سند، ول اأدري 
ملاذا �سمي بامل�سند. وقد بلغ نهاية الإحكام والإتقان واجلودة يف دولة التبابعة ملا 
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بلغته من احل�سارة والرتف، ثم انتقل منهم اإىل احلرية يف دولة املناذرة والنعامنة 
الدولتني يف  بني  ما  لبعد  نظًرا  وا�سمحلت جودته  ُحّرف  ولكنه  التبابعة،  ن�سباء 

احل�سارة، وعزة امللك، ومن احلرية اأخذته قري�ض قبل البعثة النبوية بقليل.

واأول من كتب بالعربية اأهل اليمن، وكانوا ي�سمون خطهم بامل�سند وهو 
تعلمه حتى  العامة من  ومينعون  منف�سلة،  يكتبونه حروًفا  وكانوا  اخلط احلمريي، 
تعلمه ثالثة نفر من طيئ، فت�سرفوا فيه، و�سموه بخط اجلزم؛ لأنه اقتطع من خط 
حمري، ثم علموه اأهل الأنبار، واأولهم: مرامر بن مرة، وعامر بن جدرة، واأ�سلم بن 
�سدرة، ومن الأنبار انت�سرت الكتابة العربية فاأخذها عنهم اأهل احلرية وتداولوها، 
ومنهم ب�سر بن عبد امللك اأخو �ساحب دومة اجلندل، وعدي بن زيد، وزيد بن 
جد  القر�سي  اأمية  بن  حرب  احلرية  قدم  وملا  الأكا�سرة.  كتاب  من  وكانا  عدي 
معاوية بن اأبي �سفيان نقل هذه الكتابة من احلرية اإىل احلجاز بعد اأن عاد اإىل مكة، 
  وممن تعلمها من اأهل احلجــاز ورقة بن نوفـل ابن خال خديجة زوج النبي

واأبو بكر ال�سديق، وعمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان.

اأما  الي�سار،  اإىل  اليمني  من  وتكتب  مت�سلة،  احلالية  العربية  والكتابة 
وتارة  ال�سمال.  اإىل  اليمني  من  تارة  وتكتب  تقدم،  كما  منف�سلة  فهي  احلمريية 
من ال�سمال اإىل اليمني. واأما اليونانية والالتينية وما تفرع عنهما فمن الي�سار اإىل 

اليمني، وكلها على ال�سطر الأفقي بخالف ال�سينية واليابانية ف�سطرهما راأ�سي.

الكتابة واخلط واحلفظ والتدوين
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واإذ  ي�سهل يف غريها)))،  ما ل  ال�سرعة  فيها من  ي�سهل  العربية  والكتابة 
اأن  وجب  العربية  الكتابة  ن�سر  اأ�سباب  اأجّل  من  الإ�سالمية  الدواوين  كانت 
نعرفها. من املعلوم اأن اأمري املوؤمنني اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب هو اأول من 
رتب الديوان يف الإ�سالم، ولكنه ق�سره على قيد اأ�سماء البعوث للعلم بغيبة من 
قرابة  مبتدئًا من  الأن�ساب  ترتيب  الإ�سالمي على  اجلند  اأ�سماء  يغيب، وح�سر 
ر�سول اهلل  وما بعدها الأقرب فالأقرب، فكان الغر�ض منه معرفة من يغيب، 
ومعرفة من ي�ستحق احل�سة يف الغنائم التي يغنمها امل�سلمون يف الفتوح، وميكننا 
اإمنا كان ديوانًا لل�سرف ل  اأن هذا الديوان الذي كان يف املدينة املنورة  اأن نقول 
لالإيراد، اأما دواوين الإيراد، وهي التي ت�سمى بدواوين اخلراج واجلبايات، فبقيت 
وديوان  بالفار�سية،  العراق  فديوان  قبل.  من  عليه  كانت  ما  على  الإ�سالم  بعد 
ال�سام بالرومية، وديوان م�سر بالقبطية، وكتابها من اأهل العهد الذميني. فلما جاء 
عبد امللك بن مروان، وحتولت اخلالفة ملًكا ع�سو�ًسا، وانتقل القوم من غ�سا�سة 
البداوة اإىل رونق احل�سارة، ومن �سذاجة الأمية اإىل حذق الكتابة، وظهر يف العرب 
ويف مواليهم مهرة يف الكتابة واحل�سبانات؛ اأمر عبد امللك بنقل هذه الدواوين من 
الفار�سية والرومية والقبطية اإىل العربية؛ لأن الأمة اأمكنها اإذ ذاك اأن ت�ستغني عن 

القائمني بها من اأهل هذه البالد.

)))  هنا أفاض األستاذ يف وجوب البحث والتنقيب وراء الطريقة املختزلة. 
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اخلط

نفر قليل، وهم:  جاء الإ�سالم والذين يعرفون اخلط من رجال قري�ض 
اأبي طالب،  اأبو بكر ال�سديق وعمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن 
واأبو عبيدة بن اجلراح، وطلحة بن عبد اهلل، ويزيد بن اأبي �سفيان، واأبو حذيفة 
الأ�سد  واأبو �سلمة بن عبد  العامري،  عمرو  بن  وحاطب  ربيعة،  بن  عتبة  ابن 
املخزومي، واأبان بن �سعيد، واأخوه خالد ابنا العا�ض بن اأمية، وعبد اهلل 
ابن �سعد بن اأبي �سرح العامري، وحويطب بن عبد العزى، واأبو �سفيان بن حرب بن اأمية، 
ومعاوية بن اأبي �سفيان، وجهيم بن ال�سلت بن خمرمة بن املطلب، والزبري بن العوام، وورقة 

ابن نوفل ابن خال خديجة زوج النبي . ومن خلفاء قري�ض: العالء بن احل�سرمي.

ومن الن�ساء: ال�سفاء بنت عبد اهلل العدوية، كانت كاتبة يف اجلاهلية، وهي 
التي تزوجها النبي ، وكذلك اأم كلثوم بنت عقبة، وعائ�سة بنت �سعد، وكرمية 

بنت املقداد. ثم اأمر النبي  ال�سفاء اأن تعلم حف�سة الكتابة فعلمتها.

وملا هاجر امل�سلمون اإىل املدينة، وجدوا يف اأهلها نفًرا قلياًل من اليهود ومن 
الأو�ض واخلزرج يعرف اخلط، فا�ستعملوا من الأو�ض واخلزرج لكتابة الوحي اأكرث 
من ثالثني رجاًل، وكان اأول من كتب الوحي اأبي بن كعب الأن�ساري، وهو اأول 

من كتب يف اآخر الكتاب: وكتب فالن.

الكتابة واخلط واحلفظ والتدوين
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وبعد اأن ا�ستقر الإ�سالم يف املدينة، اأمر النبي  اأن تعلم �سبيانها الكتابة 
والقراءة، وا�ستعمل يف ذلك من اأ�سرى بدر من مل ي�ستطع اأن يفتدي نف�سه باملال، 
فكان فداء الرجل الواحد منهم تعليمه ع�سرة من اأولد امل�سلمني الكتابة والقراءة.

ثم اأمر  زيد بن ثابت الأن�ساري اأن يتعلم العربانية اأو ال�سريانية، فتعلم 
هذه اللغة يف ن�سف �سهر على ما قيل، فكان اأول مرتجم يف الإ�سالم.

ي�سمون من  كانوا  عارفيه،  وقلة  العرب،  اإذ ذاك عند  �ساأن اخلط  ولعظيم 
يعرفه ويعرف الرمي وال�سباحة بالكامل.

والنق�ض،  الزيادة  تقبل  التي  وال�سنائع  الفنون  واإذ كان اخلط من جملة 
كان لأول الإ�سالم غري بالغ مبلغه من الإحكام والتنميق ول اإىل التو�سط لقلة 
ال�سحابة  باأقالم  املخطوطة  العتيقة  امل�ساحف  ت�سفحنا  واإذا  وقتئذ،  به  امل�ستغلني 
الباقية من ذلك العهد الأول يف خزائن الكتب العمومية كالكتبخانة اخلديوية 
امل�سرية وغريها، علمنا اأن خطوط ال�سحابة كانت غري متقنة، وف�ساًل عن ذلك، 
فاإن الكثري من ر�سمهم قد خالف ما اقت�سته �سناعة اخلط عند اأهلها، ثم خلف 
من بعد هوؤلء ال�سلف ال�سالح خلف ظنوا اأن اخلط من الأمور التي ل تقبل زيادة 
اآثارهم فيه، واتبعوا  فاقتفوا  اأنها قد بلغت الكمال بربكة ال�سحابة،  اأو  نق�ًسا،  ول 
�سننهم من غري اأن يزيدوا فيه �سيًئا. وهذا الظن غري ح�سن، فاإن ال�سحابة - ر�سي 
اهلل تعاىل عنهم - مل يعنوا باخلط عناية حت�سني واإتقان، واإل ملا كان زمنهم وحده 
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كافًيا لإحكام اخلط، واإعالء �ساأنه، ولوجب عندئذ على من يخلفهم اأن يعنى به 
اأما ما زعمه بع�ض  عنايتهم ليبلغ منه ما اأرادوا اأن يبلغوه من اجلودة والإحكام. 
املغفلني من اأن ال�سحابة كانوا حمكمني ل�سناعة اخلط فغري �سحيح، وغري مي�سور 

لهم، اإذ ذاك قال ابن خلدون:

اأن اأغالط الر�سم التي وقعت من ال�سحابة  اأولئك املغفلني ح�سبوا  »اإن 
كانت مق�سودة، وراحوا يظهرون لها اأوجًها ما اأنزل اهلل بها من �سلطان؛ لعتقادهم 
اخلط  اأن  وح�سبوا  اخلط،  قلة  النق�ض يف  توهم  لل�سحابة عن  تنزيًها  ذلك  اأن يف 
كمال فنزهوهم عن نق�سه، ون�سبوا اإليهم الكمال باإجادته، وطلبوا تعليل ما خالف 
الإجادة من ر�سمه، مع اأن اخلط لي�ض بكمال يف حقهم، اإذ اخلط من جملة ال�سنائع 
املدنية املعا�سية، والكمال يف ال�سنائع اإ�سايف لي�ض بكمال مطلق، اإذ ل يعود نق�سه 
على الذات يف الدين، ول يف اخلالل، واإمنا يعود على اأ�سباب املعا�ض، وبح�سب 
ا،  اأميًّ   النفو�ض. وقد كان  والتعاون عليه؛ لأجل دللته على ما يف  العمران، 
وكان ذلك كماًل يف حقه، وبالن�سبة اإىل مقامه ل�سرفه وتنزهه عن ال�سنائع العملية 
التي هي اأ�سباب املعا�ض والعمران كلها ولي�ست الأمية كماًل يف حقنا نحن، اإذ هو 
منقطع اإىل ربه، ونحن متعاونون على احلياة الدنيا �ساأن ال�سنائع كلها حتى العلوم 

ال�سطالحية، فاإن الكمال يف حقه هو تنزهه عنها جملة بخالفنا«. اهـ.

الكتابة واخلط واحلفظ والتدوين
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ولقد بقي اخلط على حاله القدمية يف زمن النبي  واخللفاء الرا�سدين 
بعده ل�ستغال امل�سلمني باحلروب اخلارجية، والفنت الداخلية حتى زمن الأمويني 
الذي خفقت فيه راية الإ�سالم على امل�سرق واملغرب، فابتداأ اخلط ي�سمو ويرتقي، 
وا�ستق  الأربعة،  الأقالم  ا�ستخرج  وقد  قطبة  اأمية  بني  اأيام  يف  كتب  من  واأول 
بع�سها من بع�ض، وكان اأكتب النا�ض. وممن كان يو�سف بح�سن اخلط يف اأيام بني 
اأمية: خالد بن اأبي الهياج، وكان قد ن�سب لكتب امل�ساحف، وال�سعر، والأخبار 
للوليد بن عبد امللك الأمري الأموي. وكان اخلط العربي حينئذ هو املعروف الآن 

بالكويف ومنه ا�ستنبطت الأقالم.

ع�سر  وازدان  املدنية،  يف  العرب  واأوغل  الإ�سالم،  ملك  ا�ستفحل  وملا 
وتتقدم  وتنت�سر،  تنمى،  اخلط  �سناعة  اأخذت  والعرفان،  العلم  باأنوار  العبا�سيني 
وقد  اإليها،  لحتياجهم  نافذة  ب�سهام  امل�سلمون  فيها  �سرب  التي  الفنون  ك�سائر 
ا�ستدت حاجتهم اإىل اخلط بعد اأن اختطوا الب�سرة والكوفة واأن�سئوا دور العلوم، 
و�سرعوا يف نقل العلوم من اللغات الأجنبية اإىل اللغة العربية، فا�ستغل به جماعة 
من العلماء والكتاب يف مدينتي العلم عند العرب، وهما الب�سرة والكوفة فعال 
�ساأنه فيهما قلياًل، و�سمي عندئذ باخلط الكويف لتفوقها فيه، واإن كان ذاك التفوق 
اإفريقية  وفتحوا  �سوكتهم  وقويت  العرب،  �ساعد  ا�ستد  ثم  املطلوبة،  الغاية  دون 
والأندل�ض، واختط بنو العبا�ض بغداد وزينوها بدعائم العمران حتى �سارت مركز 
الإمارة العربية، فتح�سنت فيها اخلطوط وارتقت اإىل الغاية، ثم �سمي خطها باخلط 
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ذلك  يف  القدمي  ر�سمه  املعروف  الإفريقي  اخلط  الظهور  يف  تبعه  ثم  البغدادي، 
العهد، ويقرب من اأو�ساع اخلط امل�سرقي.

ومن املربزين يف اخلط يف الدولة العبا�سية: ال�سحاك بن عجالن الكاتب، 
وكان يف اأوائل هذه الدولة ظهر اإثر قطبة الذي كان يف الدولة الأموية، وا�ستخرج 
ملك  بن حماد يف  اإ�سحاق  كان  ثم  قطبة،  ال�سحاك على  وزاد  الأربعة.  الأقالم 
اثنا  وهي  املوزونة،  الأ�سلية  اخلطوط  كتبوا  تالميذ  عدة  وله  واملهدي  املن�سور 
الكبري،  اأ�سطورمار  قلم  الديباج،  قلم  ال�سجالت،  قلم  اجلليل،  قلم  قلًما:  ع�سر 
قلم الثالثني، قلم الزنبور، قلم املفتح، قلم احلرم، قلم املوؤامرات، قلم العهود، قلم 

الق�س�ض، قلم احلرفاج.

املوؤرخون،  ذكره  واأهمل  العبا�سية،  الدولة  يف  وبرع  اخلط،  اأح�سن  وممن 
وذكره اأبو الف�سل اأحمد بن اأبي طاهر طيفور يف كتابه امل�سمى »كتاب بغداد« يف 
اجلزء ال�ساد�ض منه الذي ن�سره وطبعه بخطه يف بالد �سوي�سرا هذه الأيام امل�ست�سرق 
العالمة هن�ض كلر. هو العالمة اجلليل اأحمد بن يو�سف. قال اأحمد بن طاهر: 
دخل اأحمد بن يو�سف يوًما على املاأمون، فاأمره فكتب بني يديه واملاأمون ميل عليه، 
ا، فنظر املاأمون اإىل خطه،  قال: وكان اأحمد بن يو�سف مع ل�سانه حلو اخلط جدًّ
فقال: يا اأحمد لوددت اأين اأخط مثل خطك وعلي �سدقة األف األف درهم قال، 
فقال له اأحمد بن يو�سف: ل ي�سووؤك اهلل يا اأمري املوؤمنني، فاإن اهلل  لو ارت�سى 

الكتابة واخلط واحلفظ والتدوين
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اخلط لأحد من خلقه لعلمه نبيه ، قال: فقال املاأمون: �سريتها عني يا اأحمد، 
واأمر له بخم�سمائة األف درهم. 

وملا ظهر الها�سميون، حدث خط ي�سمى العراقي، وهو املحقق، ومل يزل 
اأحدث  فاأخذ كتابه يف جتويد خطوطهم. ثم  املاأمون،  اإىل  انتهى الأمر  يزيد حتى 
ا ن�سب اإليه، ف�سمي القلم  ذو الريا�ستني الف�سل بن �سهل الوزير الكاتب خطًّ
الريا�سي. ثم ظهر اأبو احل�سني اإ�سحاق بن اإبراهيم التميمي معلم املقتدر واأولده، 
وكان اأكتب اأهل زمانه، فاألف ر�سالة يف اخلط �سماها )حتفة الرامق). ثم ظهر 
اأبو علي حممد بن علي بن مقلة الوزير الكاتب املتوفى �سنة 8))، وهو اأول من 
كتب اخلط البديع، نقل طريقته من خط الكوفيني، واأبرزها يف هذه ال�سورة، وله 
بذلك ف�سل املتقدم، وخطه غاية يف احل�سن، ثم ظهر �ساحب اخلط البديع علي 
ابن هالل املعروف بابن البواب املتوفى �سنة ))4هـ، ومل يوجد يف املتقدمني من 
كتب مثله ول قاربه، واإن كان ابن مقلة اأول من نقل هذه الطريقة عن الكوفيني 
اأبو املجد  فاإن ابن البواب هذب طريقته ونقحها وك�ساها حالوة وبهجة. ثم ظهر 
اخلطاطني  اأجّل  وهو   ،698 املتوفى  امل�ستع�سمي  الرومي  اهلل  عبد  بن  ياقوت 
بني  ال�ستة  الأقالم  ا�ستهرت  وبعدئذ  معار�ض.  غري  ا  خطًّ واأح�سنهم  مدافع،  غري 
املتاأخرين، وهي الثلث والن�سخ والتعليق والريحاين واملحقق والرقاع، برز يف هذه 
تابًعا  الأمر  وبقي  والد�ستي،  الديواين  القلم  ظهر  ثم  العلماء.  من  جلة  الأقالم 
لرونق الدولة، وانخفا�ض �ساأنها حتى اآلت اخلالفة لالأتراك، فاأحدثوا اخلط الرقعة، 
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واخلط الهمايوين، واإليهم انتهت الريا�سة يف اخلط على اأنواعه اإىل عهدنا هذا.

النقط والإعجام

 كانت الكتابة يف بداية الإ�سالم �ساذجة ب�سيطة، فلم يكن القوم يعنون 
اأهل ال�سدر الأول اأخذوا  ا؛ لأن  بالنقط والإعجام متييًزا للحروف املت�سابهة خطًّ
القراآن واحلديث من اأفواه الرجال بالتلقني، ثم ملا كرث اأهل الإ�سالم وتوغلوا يف 
اأن  غري  والإعجام.  النقط  اإىل  ا�سطروا  الكتابة،  اإىل  احلاجة  وا�ستدت  احل�سارة، 
اأنهما مو�سوعان مع احلروف، اإذ يبعد اأن احلروف مع ت�سابه  الظاهر على ما قيل 
ال�سحابة  اأن  روى  وقد  امل�سحف،  نقط  اإىل حني  النقط  عن  عرية  كانت  �سورها 
يف  يقرءون  النا�ض  لبث  ولقد  النقط.  حتى  �سيء  كل  من  امل�سحف  جردوا 
م�سحف عثمان - ر�سي اهلل تعاىل عنه - اأربعني �سنة ونيًفا اإىل اأيام عبد امللك بن 
مروان، حتى كرث الت�سحيف وانت�سر يف العراق، ففزع احلجاج اإىل كتابه، و�ساألهم 
اأن ي�سعوا لهذه احلروف امل�ستبهة عالمات، فو�سعوا النقط اأزواًجا واأفراًدا بع�سها 
فوق احلرف، وبع�سها حتته، فغرب النا�ض زمانًا ل يكتبون اإل بالنقط، ولكنهم مع 
ذلك كانوا ي�سحفون يف كتبهم، فتالفى العلماء هذا الت�سحيف بو�سع الإعجام 

)احلركات).

الكتابة واخلط واحلفظ والتدوين
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كان النقط يف الأول بو�سع نقطة فوق احلرف دلياًل على الفتح، واإىل جانبه 
دلياًل على ال�سم، وحتته دلياًل على الك�سر، وبو�سع نقطتني دلياًل على التنوين مع 
احلركة، وذلك يف خالفة معاوية. ثم �سار النا�ض ي�سحفون يف احلروف املت�سابهة، 
 ،(L( �سغرية  األًفا  للفتحة  واختاروا  بالنقط،  بع�ض  من  بع�سها  متييز  اإىل  فرجعوا 
واو �سغرية،  �سبه  وال�سمة  للك�سرة من حتت،  ومثلها  ثم جعلوها م�ستقيمة )-)، 
جاء  ثم  احلجاج.  اأيام  يف  وذلك  وال�سمتني،  والك�سرتني  الفتحتني  يف  وكذلك 
اخلليل بن اأحمد الفراهيدي وا�سع علم العرو�ض، فاأمت بقية عالمات الإعجام اأي 
ال�سكل اأو احلركات. والظاهر من اأ�سل كلمة اإعجام اأن هذه احلركات و�سعت 
لهداية العجم اإىل قراءة كالم العرب. وكان اإذ ذاك النقط والإعجام واجبني يف 
اأما مع  اإل لإزالته.  اللب�ض؛ لأنهما ما و�سعا  اأما يف غريه فعند خوف  امل�سحف، 
اأمن اللب�ض فرتكه اأوىل على ما ذهب اإليه املتقدمون واإن كنت اأخالفهم يف ذلك. 

لهذا ال�سبب يرون النقط لذوي الفهم والإدراك معيًبا مذموًما يف ذلك 
الزمان. ولكن الأحوال يف زماننا تق�سي بخالف ذلك، ولكل زمن لوازم وحاج.

الكثري،  دون  الي�سري  يف  يغلطون  الأول  ال�سدر  يف  الكاتبون  كان  ولقد 
وي�سحفون يف الدقيق دون اجلليل لكرثة العلماء وعناية املتعلمني. فلما ا�سمحل 
ي�سبطون.  مما  اأكرث  ي�سقطون  وما  مما ي�سححون،  اأكرث  فيه  ما ي�سحفون  الأمر �سار 
واإذا تدبر الإن�سان وجد اأن الت�سحيف من اأكرب الآفات يف اللغة العربية فيكفي 
اأن رجاًل له مكانة يقراأ الكلمة على وجه اآخر لي�سبح هذا الوجه رواية ثانية، اأو قوًل 
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ثانًيا، وهكذا، وبهذه املثابة �سارت الختالفات اللغوية كثرية يف الكلمة الواحدة، 
ف�سارت كلمات �سم بع�سها اإىل بع�ض، فاأفعمت منت اللغة والأ�سعار والأحاديث، 
والإعجام  النقط  بو�سع  الكتابة  يتكلفون  الأحيان  بع�ض  فكانوا يف  ذلك.  ونحو 
اأغفلوا ا�ستق�ساء هذه ال�سروط يف  اإذا  فكان ذلك ي�سعب عليهم، ولذلك كانوا 
اأفواه  عن  لالأخذ  مدعاة  ذلك  فكان  ب�سهولة.  الت�سحيف  اإليها  تطرق  الكلمة 

الرجال واحلفظ يف اأعماق ال�سدور.

واللَِّخاف)))  َقاع)))  الرِّ ويف  الرجال  �سدور  يف  حمفوًظا  القراآن  كان  ولقد 
والُع�ُسب))) والق�سم)4). فلما ُقتل معظم القراء يوم اليمامة ذهب عمر بن اخلطاب، 
وله على الإ�سالم ِمنَن ظاهرة، فلقي اخلليفة الرا�سد الأول اأبا بكر ال�سديق، وقال 
له: اإن القتل ا�ستحّر بالقراء يوم اليمامة، واإين اأخ�سى اأن ي�ستحّر القتل بالقراء 
يف املواطن كلها فيذهب كثري من القراآن، فاأرى اأن يجمع القراآن، فاأر�سل اأبو بكر 
اإىل زيد بن ثابت كاتب الوحي واأعلمه ما قال عمر، فقال: كيف اأفعل �سيًئا مل 
يفعله ر�سول اهلل ؟ فقال عمر: هو واهلل خري، ومل يزل يراجعه حتى اأقنعه، فقال 
والُع�ُسب  واللَِّخاف  َقاع  الرِّ القراآن واجمعه، فجمعه من  تتبع  بكر حينئذ:  اأبو  له 

َقاع: جمع ُرقنْعة، وهي خرقة يكتب فيها.  ))) الرِّ
َفة«.  ))) اللَِّخاف: حجارة ِبي�ض رقاق عرا�ض، واحدتها: »خَلنْ

)))  الُع�ُسب: واحدة َع�ِسيب، وهو اجلزء الذي ل ينبت عليه اخلو�ض من جريد النخل املعروف الآن عند عامة م�سر 
با�سم القحف. 

يم«، وهو اجللد الأبي�ض يكتب فيه.  م: جمع »َق�سِ )4) الُق�سُ
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م و�سدور الرجال، ووجد �سورة التوبة مع اأبي خزمية الأن�ساري دون �سواه.  والُق�سُ
وبقيت ال�سحف عند اأبي بكر، ثم عند عمر، ثم عند ابنته حف�سة، فا�ستن�سخها 
منها عثمان بن عفان، واأمر اأربعة من ال�سحابة، وهم زيد بن ثابت وعبد اهلل بن 
فن�سخوها يف  ه�سام،  بن  احلارث  بن  الرحمن  وعبد  العا�ض،  بن  و�سعيد  الزبري، 
امل�ساحف، وقال للرهط من قري�ض: اإذا اختلفتم اأنتم وزيد بن ثابت يف �سيء من 
القراآن، فاكتبوه بل�سان قري�ض، فاإمنا اأنزل بل�سانهم، وذلك الختالف كان بالطبع 
لعدم وجود النقط والإعجام يف ال�سحف التي جمعها اأبو بكر، وهذه امل�ساحف 
الأربعة التي كتبها عثمان �سميت بالعثمانية، اأر�سلها عثمان اإىل الأم�سار واآخرها 

كان موجوًدا بدم�سق، فاأحرق مع اجلامع الأموي منذ عهد قريب. 

هذا، وقد كان اخللفاء وامللوك وال�سالطني واأكابر اأرباب الدولة ل ينقطون 
اإىل ذلك،  اأن تواقيعهم ظاهرة الدللة مفهومة املراد، فال حتتاج  باعتبار  كتاباتهم 
اإليه  املكتوب  اعترب  واأعجم  واأنقط  منهم  لفا�سل  اأحدهم  كتب  اإذا  القوم  وكان 
ا من مقامه، وراأى اأن �ساحبه ي�ستجهله، فاأهمل لذلك النقط والإعجام،  ذلك حطًّ
وكان ذلك الإهمال مدعاة للت�سحيف والتحريف. وقد حدثت اأمور طريفة من 
اأنواع الت�سحيف نذكر منها هنا بع�ض ال�سيء تفكهة، فمن ذلك: ما حكي عن 
بع�ض م�سايخ املحدثني من املغفلني اأنه قال: عن ر�سول اهلل  عن جربيل عن 
اهلل عن رجل. فجعل هلل �سيًخا، ولو قال عز وجل؛ لكان �سادًقا، ومن ذلك ما 
ة، ولو قال اأجره لكان �سادًقا. ومن ذلك  قيل: اإن النبي  اأعطى احلجام اآُجرَّ
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اأن  الفتح. ومن ذلك  زمن  يقراأ  يعرف  القبح، ومل  قال: م�سح وجهه من  الذي 
رجاًل قراأ امل ذلك الكتاب ل زيت فيه، وكان الرجل زياًتا، ومنه اأن تلميًذا قراأ 
على معلم اأن ال�سماوات والأر�ض كانتا رتًقا، فقال املعلم: ويحك زيًفا. ول اأذكر 
�سيًئا من اآفات الت�سحيف، فقد ا�ستوفاها الإمام اأبو اأحمد احل�سن الع�سكري يف 
كتابه الت�سحيف والتحريف املطبوع يف القاهرة حديًثا، واإمنا اأقول اإن ذلك وحالة 
اخلط العربي توجب العناية، ولذلك اأ�سبحنا والأف�سل عندنا هو و�سع النقط يف 

موا�سعها و�سبط احلروف التي يلتب�ض بع�سها ببع�ض. 

هذا ومما يجب اأن يذكر بالإجالل والتكرمي، ويعد من اأجّل ح�سنات ع�سر 
اإىل  الأعجمية  اللغات  من  الدواوين  نقل  الأموي،  الأمري  مروان  بن  امللك  عبد 
ذلك  فاإن  عربية،  باأخرى  الأعجمية  امل�سكوكات  تبديل  وكذلك  العربية،  اللغة 
النقل وهذا التبديل كانا من اأمنت الأركان، واأجّل الدعائم، يف حت�سني اخلطوط 

العربية، واإعالء �ساأنها. 

فاأما الدواوين، فاإنها كانت يف ال�سام بالرومية، ويف العراق بالفار�سية، ويف 
م�سر بالقبطية حتى زمن الأمويني، اللهم اإل الديوان الذي اأن�ساأه اخلليفة الرا�سد 
عمر بن اخلطاب يف املدينة، فاإنه كان بالعربية. فلما برع امل�سلمون اأيام بني اأمية 
اللغات  تلك  الدواوين من  لتحويل هذه  الوقت جاء  اأن  راأوا  يف معرفة اخلطوط 
الأعجمية اإىل اللغة العربية، فنقلوا ديوان ال�سام من الرومية اإىل العربية يف �سنة 
)8هـ، وذكروا يف ذلك حكايات يبعد ت�سديقها، ولكن الذي يقرب من الظن 

الكتابة واخلط واحلفظ والتدوين
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اأنهم اأرادوا اأن يعرفوا ح�سابهم باأنف�سهم. واأما احلكايات التي رووها من اأن كاتًبا 
من الروم احتاج اإىل الكتابة، فلم يجد ماء فبال يف الدواة، فبلغ ذلك عبد امللك 

فاأدبه، فغري معقول.

وملا اأمر �سليمان بن �سعيد بنقل الديوان �ساأل اأن يعان بخراج الأردن �سنة، 
وهو 80000) دينار، فلم تنته ال�سنة حتى اأكمل الرجل نقل الديوان اإىل اللغة 
العربية، وكان �سرجون كاتب امللوك الأمويني، فلما راأى ذلك النقل، وراآه حمرًرا 
م�سبوًطا اغتم وخرج من عند عبد امللك كئيًبا حزيًنا فلقيه قوم من كتاب الروم، 

فقال لهم: اطلبوا املعي�سة من غري هذه ال�سناعة فقد قطعها اهلل عليكم. 

وكذلك ديوان خراج ال�سواد و�سائر العراق مل يزل بالفار�سية حتى توىل 
العربية ا�ستعمل معه  اإىل  ال�سبيل لنقله  ا، ولكي ميهد  فار�سيًّ احلجاج، فا�ستكتب 
رجاًل ا�سمه اأبو �سالح حتى عرف اأ�سرار ال�سناعة، ومات الفار�سي مقتوًل غيلة، 
فد�ض  العربية،  اإىل  الديوان  ينقل  اأن  اإليه  وتقدم  مكانه،  �سالح  اأبا  احلجاج  فوىّل 
له اأبناء الفر�ض على اأن يظهر العجز عن هذا النقل فاأَبى، فقدموا له مقداًرا من 
الذهب ج�سيًما فاأَبى، واأعطاه احلجاج اأجاًل فلم ينته حتى اأمت عمله؛ ولذلك كان 

عبد احلميد بن يحيى يقول: هلل در �سالح، ما اأعظم ِمّنته على الكتاب.

اأما الديوان يف م�سر، فاإنه جعل باللغتني، اأي ب�سم العربية اإىل القبطية، 
فبقيتا مًعا زمانًا طوياًل ت�سمحل فيه القدمية �سيًئا ف�سيًئا، وتقوى فيه احلديثة قلياًل 
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كلها  فيها  الكتابة  و�سارت  م�سر،  دواوين  جميع  من  القبطية  زالت  حتى  قلياًل 
بالعربية. 

فمن هذا نعلم اأن ابتداء ال�ستدراج يف النقل كان يف اأيام عبد امللك بن 
مروان. اأما اإمتام ذلك فكان يف اأيام الوليد بن عبد امللك اأمته عبد اهلل اأخو الوليد 

�سنة 87هـ. 

واأما امل�سكوكات، فاإنها كانت رومية وفار�سية، ومل يزل العرب يتعاملون 
جاء  حتى  قليلة  حمريية  دراهم  وببع�ض  الفار�سية،  والدراهم  الرومية،  بالدنانري 
له  فاأظهر  الإبل،  جلود  من  الدراهم  يجعل  باأن  اخلطاب  بن  عمر  َفَهمَّ  الإ�سالم 
ال�سحابة ما يرتتب على ذلك من امل�سار، وقيل له: اإًذا ل تغري، فاأم�سك وبقيت 
احلال على ذلك حتى انتهت اأيام اخللفاء الرا�سدين، وجاء ملك بني اأمية فنازعهم 
اأيام عبد اهلل بن الزبري، وبايعه النا�ض مبكة فاأوعز يف �سنة 70هـ اإىل م�سعب بن 
الزبري اأن ي�سرب دراهم اإ�سالمية قليلة على طريقة الأكا�سرة وقيل اإنه �سرب دنانري 

كذلك، ونق�ض عليها من جهة )بركة) ومن اجلهة الأخرى )اهلل). 

وملا �سفا امللك لالأمويني، وجاء عبد امللك بن مروان، وا�ستعمل احلجاج 
على العراق، اأمره بجمع هذه امل�سكوكات فغريها حتى ل يبقى اأثرها مذكًرا بدولة 
باب  من  امللك  عبد  راأى  ثم  �سنني.  واليمن  احلجاز  التي مكثت يف  الزبري  ابن 
دولة  تكون  ل  حتى  اإ�سالمية  نقوًدا  ي�سرب  اأن  الرثوة  موارد  وتو�سيع  ال�سيا�سة، 
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الإ�سالم حمتاجة اإىل نقود الدول التي غلبتها، وملكت بالدها، فتكون ملزمة بدفع 
الفائدة اإليها، وهي اأحق بها لنف�سها، ف�سرب يف دم�سق نقوًدا �سنة 74هـ، ثم اأمر 
احلجاج ف�سرب نقوًدا بالعراق يف �سنة 75هـ، وكتب عليها من جهة )ب�سم اهلل)، 
ال�سمد)،  اهلل  اأحد  )اهلل  عليها  �سنة 76هـ، كتب  )احلجاج)، ويف  الأخرى  ومن 
ت�سرب  ال�سرب  دار  وكانت  �سربها.  من  اأول  �سمري  با�سم  بال�سمريية  و�سميت 
وال�ستوقة)))  الزيوف  وخال�سة  الترب  من  له  يجتمع  مما  للدولة)،  )اأي  لل�سلطان 
والبهرجة))). ثم اأذن للتجار وغريهم اأن ي�سربوا الَوِرق))). وملا راأى الأعاجم ذلك 
بك�سر هذه  تاأمر  الدولة  فكانت  فيها،  فغ�سوا  الإ�سالمية  الدراهم  يقلدون  اأخذوا 
الزيوف، وكان عمر وعثمان من قبل ذلك اإذا وجد اأحدهما الزيوف يف بيت املال 

جعلها ف�سة ليمتنع التعامل بها. 

ويف اأيام عبد امللك بن مروان �سرب رجل على غري �سكة امل�سلمني، فاأراد 
اأن يقطع يده، ثم ترك ذلك وعاقبه. ويف اأيام عمر بن عبد العزيز الأموي �سبطت 
احلكومة رجاًل ي�سرب على غري �سكة ال�سلطان، فعاقبه عمر و�سجنه، واأخذ حديده 

فطرقه يف النار. وكانوا يعاقبون من يقطعها اأو يد�ض الدراهم املفرغة والزيوف. 

)))  ال�ستوق بفتح ال�سني و�سمها و�سم التاء فيهما كلمة فار�سية من )�ست) اأي ثالثة، و)تو) اأي طبقة، والقاف تزاد يف 
اآخر الكلمات الفار�سية املعربة كما تزاد اجليم، وهي الدراهم التي يكون ال�سفر والنحا�ض هو الغالب فيها والأكرث 

فيها فهي الزيوف. 
الف�سة  الباطلة، وهي ذات  الزيفة  الدراهم  الزغل، وهي:  باطل، ومعناه  اأي  بنهر  بالف�سة، وهو معرب  امللب�ض  البهرج   (((

الرديئة اأو امل�سروبة يف غري دار الأمري. 
ة. )م). )))  الَوِرق: الدراهم من الِف�سَّ



123123

احلفظ والتدوين

قد علمنا اأن الأمة العربية يف زمن اجلاهلية مل تكن من الكتابة يف �سيء. 
ونزيد الآن اأنها مل تكن منذ براأها اهلل حتى منبثق فجر الإ�سالم تعرف من العلوم 
اإل ما تقت�سيه اأدنى معي�سة كرتبية بع�ض الدواب، وانتجاع منازل الغيث، والعلم 
بالأن�ساب، وبرمي ال�سهام، واحلداء، وغري ذلك من املبادئ التي ل ي�سع البدوي 
جهلها. فلما نزلوا ديار من اكتنفهم من الروم والفر�ض واحلب�ض وهاجر اإليهم نا�ض 
من اليهود والأنباط ممن �سامتهم اأمم الع�سف واجلور �سوء العذاب، وبدلت حالهم 
التي كانوا عليها غري احلال ابتنوا الدور، و�سادوا ال�سدود، ولب�سوا اخلز والديباج، 
ونظروا يف ال�سماوات والأر�ض ويف اأنف�سهم على قدر ا�ستطاعتهم )اإل قلياًل منهم 
ممن كانوا عن هوؤلء الأمم مبعدين). غري اأن ن�سيبهم من هذه العلوم كان قلياًل فلم 
يبلغوا فيها اإذ ذاك مبلًغا ي�سطرهم اإىل التدوين، فكانوا يكتفون فيها باحلفظ، ومل 

يفطنوا للتدوين لقلة حاجتهم اإليه. 

كان العرب مغرمني بالأن�ساب وال�سعر، فكانوا يقيمون للمفاخرة واإن�ساد 
الأ�سعار الأ�سواَق، ويقعدون لها كل مر�سد، فرتفع الأن�ساب وتن�سد الأ�سعار. وما 
كانوا على �سيء اأحر�ض منهم على حفظها؛ لأن فيها مدحهم وهجاءهم وفخرهم 

الكتابة واخلط واحلفظ والتدوين
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ديوانهم  وهو  ال�سعر  فكان  به  اإل  يعنون  ل  مما  ذلك  وغري  واأن�سابهم  وحروبهم 
كال�سحف ال�سائرة من الأمم الراقية اليوم. ولقد برزوا يف هذين النوعني التربيز 
الأ�سعار  كرثة  ومع  يدرك.  ل  ما  منهما  وبلغوا  الأمم،  كل  فيهما  بّذوا  حتى  كله 
مل يدونوها جلهلهم الكتابة كما تقدم فاكتفوا فيها باحلفظ لأنهم مرنوا عليه منذ 
ن�ساأتهم ل�سطرارهم اإليه ف�سار عندهم �سيًئا ماألوًفا، و�ساعدهم عليه �سفاء اأذهانهم، 
وقلة م�ساغلهم الدنيوية اإذ كانوا يكتفون من الطعام بالتمرة ومن الثياب بالقمي�ض 
اأو الإزار والرداء، ومن امل�سكن باخلباء، بله كرثة ريا�ستهم البدنية التي تقت�سيها 

معي�ستهم البدوية. 

يفرغ من تالوة ق�سيدته على مالأ من قومه حتى يكون  ال�ساعر  فما كان 
اأكرثهم قد ا�ستظهرها))). ومن ذلك ن�ساأ اختالف الروايات يف الق�سيدة الواحدة، 
فرمبا  جماعة،  منهم  فيحفظها  ال�سامعني  من  مالأ  على  ق�سيدته  ين�سد  ال�ساعر  فاإن 
اختلطت كلمة اأو جملة على اأذن ال�سامع فبدلها باأخرى، ورمبا عاب عليه اآخر �سيًئا يف 
تلك الق�سيدة، فيغري منها ما اقتنع بوجوب تغيريه، ثم مير الراوي باآخرين في�سمعهم 

تلك الق�سيدة بالألفاظ املغرية فيحفظها كذلك منهم نفر فتختلف الرواية.

البالد،  ففتحوا  رقادهم،  من  العرب  واأيقظ  الإ�سالم،  فجر  تنف�ض  وملا 
فامتالأت  نعامة جهلهم،  �سالت  املدنية،  اأقيمت على دعائم  ديار  وجا�سوا خالل 
رءو�سهم علًما، و�ساروا من اأعلى الأمم كعًبا فيه. غري اأنه مل يكن له ماأوى يف �سدر 

)))  ا�ستظهرها: حفظها. )م).



125125

الإ�سالم اإل �سدور الرجال، فكانت الأئمة ترجتله يف املحافل، ول يت�سدى للتعليم 
غري احلافظ. ومل تكن عنايتهم وقتئذ اإل مب�سائل العلم واأدلته ال�سحيحة، ومل يكن 
للفظ ن�سيب من البحث والتدقيق كما له اليوم، وما كانوا يعرفون الكتب، بل 
كانوا ينهون الطلبة عن النظر فيها، والعتماد عليها لئال تتناولها اأيدي الت�سحيف 
والتحريف، اأو التزوير املق�سود، فيقعوا يف �سر اأعمال املف�سدين، اأو خوًفا من اأن 
يق�سروا همتهم على اللفظ دون املعنى، اأو يعتمدوا على الكتب فيهملوا الرواية 

التي هي عندهم قوام العلوم ل �سيما الأدبية والنقلية منها.

ولقد كان العلماء وقتئذ يفاخر بع�سهم بع�ًسا باحلفظ، وقلما يكون لأحدهم 
كتاب واحد يعتمد عليه فيما يزاول، وكان بع�سهم يهلك كتبه خوًفا من التكال 

عليها.

يوؤيد ذلك اأن اأول ما ا�ستغل به علماء العرب من العلوم هو تفهم القراآن، 
وحفظ احلديث، وكالم العرب. وقد اأجمع العلماء اأمرهم على اأن هذه الأ�سياء 
الثالثة لبد فيها من ال�سماع وال�سند ال�سحيح، فمن مل ي�سمعها باإ�سناد ل يعد 
عاملًا فيها؛ ولذلك ل يعرتف اأئمة احلديث واللغة الذين ح�سلوا علمهم بالرواية 
كالإمام احلافظ املرحوم ال�سيخ حممد حممود الرتكزي ال�سنقيطي نزيل القاهرة 
يف اآخر اأيامه. ل يعرتف مثل هوؤلء مل�سري بعلم احلديث واللغة لنقطاع ال�سماع 

عنا يف هذه البالد.

الكتابة واخلط واحلفظ والتدوين
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بال�سرورة  الكتب  العمدة يف �سدر الإ�سالم كانت  ال�سماع هو  واإذ كان 
غري معتد بها، ول معول عليها يف �سيء، اإذ امل�ساألة م�ساألة حفظ حم�ض.

اإن ال�سحابة والتابعني لقرب عهدهم ب�ساحب ال�سريعة الإ�سالمية، ولقلة 
الختالف، والواقعات ولتمكنهم من مراجعة الثقات كانوا لكل ذلك م�ستغنني 
عن تدوين علم ال�سرائع والأحكام حتى اإن بع�سهم كره كتابة العلم. فقد روي 
عن ابن عبا�ض اأنه نهى عن الكتابة، وقال: اإمنا �سل من كان قبلكم بالكتابة، وجاء 
رجل اإىل عبد اهلل بن عبا�ض ، فقال: اإين كتبت كتابًا اأريد اأن اأعر�سه عليك، 
فلما عر�سه عليه اأخذه منه وحماه باملاء، فقيل له: ملاذا فعلت ذلك؟ قال: لأنهم 
الكتابة، وتركوا احلفظ فيعر�ض للكتاب عار�ض فيفوت  اإذا كتبوا اعتمدوا على 

علمهم.

واللغة  وال�سعر  واأكرثهم يف احلديث  الأمة،  احلفاظ يف هذه  نبغ  ولذلك 
�ساء  ما  حمفوظه  من  فيملي  العلم  جمل�ض  يف  يت�سدر  منهم  الرجل  كان  حتى 
كتب  وهذه  والطالب.  للباحثني  مرجًعا  اأماليه  وتبقى  كتاب،  اإىل  يرجع  ل  اهلل 
الأمايل اأكرث من اأن حت�سر، واأ�سهر من اأن تذكر بال�سرق وبالأندل�ض. وقد و�سف 
العلماء الأمايل، فقالوا: هو جمع اإمالء، وهو اأن يقعد عامل وحوله تالمذته باملحابر 
العلم، ويكتبه التالمذة في�سري  والقراطي�ض، فيتكلم العامل مبا فتح اهلل عليه من 

كتابًا، وي�سمونه الإمالء والأمايل.
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نروي  الأمايل  كتب يف  بع�ض  اأ�سماء  الظنون  ك�سف  �ساحب  روى  وقد 
هنا بع�سها فمنها: )الأمايل اخلم�سمائة) لالإمام اأبي �سعيد عبد الكرمي بن حممد 
ال�سمعاين املروزي ال�سافعي املتوفى �سنة )55هـ، و)اأمايل ابن احلاجب) املتوفى 
من  موا�سع  على  النحو  من  �ستى  وفوائد  الآيات،  بع�ض  تف�سري  فيه   ،67( �سنة 
املف�سل، وموا�سع من الكافية يف غاية من التحقيق، و)اأمايل ابن حجر) الع�سقالين 
املتوفى �سنة )85، و)اأمايل ابن دريد) املتوفى �سنة )))، وهي يف العربية و)اأمايل 
من  فنون  خم�سة  يف  جملدات  ثمانية  وهي   ،57( �سنة  املتوفى  ال�سجري)  ابن 
الأدب، قال ابن خلكان: اأماله يف اأربعة وثمانني جمل�ًسا، و)اأمايل ابن ع�ساكر) 
بكر)  اأبي  و)اأمايل  �سنة )57،  املتوفى  الكبري  التاريخ  يف احلديث، وهو �ساحب 
اأبي العالء) املعري املتوفى �سنة 449، وهو مائة كرا�سة، ومل  الأنباري، و)اأمايل 
يتمه، و)اأمايل الإمام) اأبي يو�سف يعقوب بن اإبراهيم الأن�ساري احلنفي املتوفى 
�سنة )8)، وهي يف الفقه يقال اإنها اأكرث من ثلثمائة جملد، و)اأمايل جار اهلل) 
حممد  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأبو  وهو  النحو)،  يف  الزجاج  و)اأمايل  الزخم�سري، 
النحوي املتوفى �سنة )))، وهي ثالثة: الكربى، والو�سطى، وال�سغرى، و)اأمايل 
القايل يف اللغة)، وهو ال�سيخ اأبو علي اإ�سماعيل بن القا�سم اللغوي املتوفى �سنة 

.(56

وملا كانت عناية القوم من�سرفة اإىل احلديث كرث احلفاظ يف هذا الفن، واأتوا 
بالغرائب، وبالبدائع، فقد كان معظمهم ل يرجع اإىل كتاب، ول يقتني كتابًا كما 
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قلنا ذلك قباًل، واإمنا يتفجر علمهم من املحفوظ يف �سدورهم، ومل يكن الرجل 
ي�ستحق لقب احلافظ اإل اإذا بلغ حمفوظه من ثالثة اآلف فما فوق، ون�سري من باب 
اأفراد من احلفاظ مثل ابن غياث الكرخي الذي حفظ ثالثة  الدللة اإىل بع�ض 
الذي  عيينة  وابن  اآلف حديث،  اأربعة  الذي حفظ  درهم  وابن  اآلف حديث، 
حفظ �سبعة اآلف حديث، واأما الذين ا�ستهروا بحفظ ع�سرة اآلف فهم كثريون، 
العدد  هذا  �ساعف  من  وهنالك  وغريهم،  واملروزي  الربعي  وحماد  �سعبة  مثل: 
مثل اأبي �سعيد عبد الرحمن بن مهدي، وابن عيا�ض، والإ�سفراييني، واأما �سفيان 
كان  هارون  بن  يزيد  بن  خالد  واأبو  األف حديث.  ثالثني  يحفظ  فكان  الثوري، 
يقول: »اأحفظ اأربعة وع�سرين األف حديث بالإ�سناد ول فخر، واأحفظ لل�ساميني 
فكانا  الب�سري،  والعبدي  البغدادي،  اخلتلي  واأما  عنها«  اأ�ساأل  ل  األًفا  ع�سرين 
يحفظان خم�سني األًفا، وابن اأبي عا�سم نهب الزجن كتبه يف فتنة بالب�سرة فاأعاد من 
حفظه خم�سني األًفا، واأما البخاري، فكان يحفظ مائة األف حديث �سحيح، ومائتي 
األف حديث غري �سحيح. ونهاية ما و�سل اإليه الب�سر ما بلغه ابن حنبل، قالوا: اإنه 

حفظ األف األف حديث.

كذلك كان �ساأنهم يف الأدب واللغة، فقد اأملى ابن الأنباري من غريب 
احلديث من حمفوظه ما مالأ خم�سة واأربعني األف ورقة، وكان يحفظ ثلثمائة األف 
بيت �ساهًدا للقراآن، وابن اأبي ها�سم البغدادي اأملى من حفظه ثالثني األف ورقة 

يف اللغة خالف الكتب الكثرية التي �سنفها من غري اأن يرجع اإىل كتاب.
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 وقد ا�ستهر احلفاظ يف الأندل�ض، ويف املغرب، واأتوا بالعجائب والغرائب، 
املقري �ساحب كتاب  اأحمد  العبا�ض  واأبو  امل�سهور،  الظاهري  ابن حزم  فمنهم: 
�سنة  فيها  كان  التي  مب�سر  اأملى  املراك�سي،  الواحد  عبد  ومنهم:  الطيب«،  »نفح 
التي  الكتب  نفائ�ض  املغرب«، وهو من  اأخبار  تلخي�ض  »املعجب يف  9)6 كتاب 
اأرى اأنها ت�ستحق اأن تكتب مباء الذهب، ويتوفر املتاأدبون على قراءتها، وتكريرها 
يحيى  بن  بن حممد  اأحمد  جعفر  اأبي  اأ�ستاذه  اإىل  فيه  اأ�سار  وقد  عديدة،  مراًرا 

احلمريي الذي كان يقراأ عليه بقرطبة كتاب »احلما�سة« ولزمه �سنني فقال:

َكر بحكاية تتعلق باأدب، اأو  َوى ل�سعر قدمي ول حديث، ول اأَذنْ »ما راأيت اأَرنْ
َمَثل �سائر، اأو بيت نادر، اأو �سجعة م�ستح�سنة، منه - ر�سي اهلل عنه - وجازاه عنا 
خرًيا، اأدرك جلة من م�سايخ الأندل�ض فاأخذ عنهم علم احلديث والقراآن والآداب، 
واأعانه على ذلك طول عمره، و�سدق حمبته واإفراط �سغفه بالعلم. قال يل ولده 
ع�سام: وقد راأيت عنده ن�سخة من �سعر اأبي الطيب قرئت علي اأو اأكرثها فاألفيتها 
�سديدة ال�سحة، فقلت له: لقد كتبتها من اأ�سل �سحيح، وحترزت يف نقلها، فقال 
يل: ما ميكن اأن يكون يف الدنيا اأ�سل اأ�سح من الأ�سل الذي كتبت منه، فقلت 
له: اأين وجدته؟ قال: هو موجود الآن بني اأيدينا وعندنا. وكنا يف امل�سجد يف زاوية 
اأنه يريد ال�سيخ، فقلت: ما على  اأين هو؟ فقال: عن ميينك، فعلمت  فقلت له: 
مييني اإل الأ�ستاذ، فقال يل: هو اأ�سلي وباإمالئه كتبت، كان ميلي علّي من حفظه. 
فجعلت اأتعجب، ف�سمع الأ�ستاذ حديثنا فالتفت اإلينا، وقال: فيم اأنتما؟ فاأخربه 

الكتابة واخلط واحلفظ والتدوين
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اأحدكم من حفظ  اأن تفلحوا يعجب  ولده اخلرب، فلما راأى تعجبي، قال: بعيًدا 
ديوان املتنبي! واهلل لقد اأدركت اأقواًما ل يعدون من حفظ كتاب �سيبويه حافًظا، 

ول يرونه جمتهًدا، وتويف اأبو جعفر هذا �سنة 0)6 هـ«.

وقد انت�سرت عادة احلفظ يف جميع طبقات الأمة الإ�سالمية، فقد ذكر 
الأيوبي  العادل  امللك  ابن  ال�سام  �سلطان  املعظم عي�سى  امللك  اأن  ابن خلكان 
مذهب  له  يجردوا  اأن  الفقهاء  اأمر   ،604 �سنة  املتوفى  الأديب  احلنفي  الفقيه 
اأبي حنيفة دون �ساحبيه، فجردوه له يف ع�سرة جملدات، و�سموه التذكرة، وكان 
منه  جلد  كل  على  كتب  اأنه  وذكر  مطالعته،  ويدمي  ح�سًرا،  ول  �سفًرا  يفارقه  ل 
لك  يتي�سر  فكيف  امللك،  بتدبري  م�سغول  اأنت  يوًما  له  فقيل  عي�سى)،  )حفظه 
حفظ هذا املقدار، فقال: كيف العتبار بالألفاظ، واإمنا العتبار باملعاين، ب�سم اهلل 
�سلوين عن جميع م�سائلها، وهذا يدل على اطالع زائد، وحفظ تام. هذه العبارة 
رواها �ساحب ك�سف الظنون، ومل اأجدها يف الن�سخة املطبوعة من وفيات الأعيان 
ببولق، وكان لهذا امللك الهمام عناية بالأدب واأهله، وقد �سرط لكل من يحفظ 
املف�سل للزخم�سري مائة دينار وخلعة، فحفظه لهذا ال�سبب جماعة، وراأى 

ابن خلكان بع�سهم بدم�سق، وقال: مل اأ�سمع مبثل هذه املنقبة لغريه. 

ومن م�سهوري احلفاظ بالأندل�ض، اأبو حيان وحمفوظاته، ومروياته، وموؤلفاته 
من اأعجب الأعاجيب، وكان يفتخر بالبخل، ول يقتني كتابًا واحًدا، بل يعيب 
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اأردته  كتاب  اأي  اأنا  به،  تعي�ض  عقاًل  يرزقك  اهلل  ويقول:  الكتب،  م�سرتي  على 
ا�ستعرته من خزائن الأوقاف، واإذا اأردت من اأحد اأن يعريين درهًما ما اأجد ذلك. 

واأما ال�سعراء والرواة الذين حفظوا اأ�سعار العرب ودواوين املتقدمني فهم 
ال�سعر حتى حفظ ثالثني ديوانًا فيما  نوا�ض، مل يقل  اأبو  اأي�ًسا، ومنهم:  كثريون 
اأ�سهر من نار  اأذكر لل�سواعر من ن�ساء العرب، ول نذكر الأ�سمعي واأمثاله، فهم 
على علم، واإمنا نقول هذه املزية ا�سرتك فيها اأهل الأندل�ض اأي�ًسا، وح�سبنا التنويه 
بذكر ابن عبد ربه كان اأي�سر حمفوظاته كتاب الأغاين ل يخطئ منه واًوا ول األًفا، 
وناهيك بكتاب الأغاين. وهذه امل�ساألة العجيبة م�سروحة يف كتاب عبد الواحد 
املراك�سي، وت�ستحق اأن يرجع اإليها اأهل الأدب والطالبون للوقوف على اأحوال 

الأكابر يف ع�سر الإ�سالم الزاهر. 

ومن غرائب احلفاظ، ما يروى من اأن الإمام اجلليل اأبا عبد اهلل حممد بن 
اإدري�ض ال�سافعي كان اإذا نظر يف كتاب و�سع يده فوق ال�سطور التي تلي ال�سطر 
الذي يقروؤه خوًفا من اأن متر عليها عينه، فتعلق بذهنه فاإنه ما كان ينظر �سيًئا اإل 

حفظه، وهو القائل:

الكتابة واخلط واحلفظ والتدوين

َيْنَفُعِني َيََّمُت  ِحيَنَما  َمِعي  ِعْلِمي 
اإِْن ُكْنُت يف الَبْيِت َكاَن الِعْلُم ِفيِه َمِعي

ْنُدوِق �صُ َبْطَن  ل  َلُه  ِوَعاٌء  ْدِري  �صَ
�ِق �ِق َكاَن الِعْلُم يف ال�صُّ اأَْو ُكْنُت يف ال�صُّ
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الإمام  واعتمادهم عليه، قول  باحلفظ  العلماء  ومما يدل على عناية 
اأبي حممد علي بن حزم الظاهري املتقدم ذكره: 

 ولي�ض هذا الأمر بغريب اأو بعيًدا اإذا اعتربنا اأن اأهل ال�سرق على العموم 
لهم �سليقة غريبة يف احلفظ، وكانوا يزيدونها قوة باملمار�سة والريا�سة. وقد ا�ستهر 
هذا الأمر عن كثري من نوابغ الإفرجن املتقدمني واملتاأخرين، فال حمل لل�سك فيما 
رواه الثقات من علماء امل�سلمني، واإمنا يتطرق اإلينا الوهم باأن هذه املرويات هي من 
باب املبالغات ال�سرقية نظًرا لنحطاط الهمم، والقعود عن الك�سب والتح�سيل، 

ف�سرنا نقي�ض املتقدمني على اأنف�سنا. 

هوؤلء بع�ض اأئمة احلفاظ من علماء القرون الأوىل، ومما ذكرناه عنهم يعلم 
القارئ اأن كل اعتمادهم يف تلك الع�سور، اإمنا كان على احلفظ ل على الكتب، 
واأن حوافظهم كانت ل تزال قوية كما كانت يف ع�سر اجلاهلية، وذلك لقرب ما 
بني الزمنني، ولبقية بقيت فيهم من تلك الآثار والأخالق التي قوت فيهم ملكة 

احلفظ. 

الَِّذي ِرُق�ا  َتْ ل  الِقْرَطا�َس  ِرُق�ا  َتْ اإِْن 
َرَكاِئِبي ا�ْصَتَقلَّْت  َحْيُث  َمِعي  َي�ِصُي 

ْدِري �صَ يِف  ُهَ�  اإِْذ  الِقْرَطا�ُس  َنُه  مَّ َت�صَ
َقْبِي يف  َوُيْدَفُن  اأَْنِزل  اإِْن  َوَيْنِزُل 
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ومما يوؤيد هذه الروايات، ما ا�ستهر به بع�ض علماء اأوروبا يف القرنني املا�سيني 
اإنه اأكب  من كرثة احلفظ املده�ض، وهم كثريون، نكتفي منهم بذكر اأمبري، قيل 
على قراءة الإن�سكلوبيديا، وابتداأ يحفظها من لدن اجلزء الأول حتى بلغ اجلزء 
الع�سرين، وبقيت هذه الأجزاء يف ذاكرته حتى م�سى على قراءته اإياها خم�سون 
ومقدار  منها  جزء  كل  مو�سوعات  اختالف  يعرفون  الإن�سكلوبيديا  وقراء  عاًما. 

�سعوبتها على احلفاظ مما يدل على مقدار ذلك الرجل النادر املثال.

وكثري من علماء الإ�سالم يف القرون الأوىل كانوا جوالني يف البالد لطلب 
العلم ال�سفهي بع�سهم من بع�ض. وكانت هذه �سنتهم يف تلك الع�سور ي�ستوي 
اإذ  اأن طلب العلم على تلك ال�سورة ال�سفهية  فيهم الطالب واملطلوب منه. غري 
م�سهالت  من  وغريها  البخارية  املراكب  وعدم  الطرق،  لوعورة  �سعًبا  كان  ذاك 
الطرق، فكان غري مي�سور لكل طالب اإل ملن ا�ستطاع اأن ي�سرب له اأكباد الإبل، 
ويكابد امل�سقات ال�سديدة يف الرحلة اإىل الأ�سقاع البعيدة، والأمكنة ال�سا�سعة. 

فقد كان طالب العلم وقتئذ يقتحمون عقبات �سعبة، ويعانون يف �سبيله 
ما ل يكاد يو�سف، ول باأ�ض من اإيراد حكاية هنا تدل على ذلك، وهي اأن طالبني 
رحال من اأقطار بعيدة اإىل بغداد فيما اأذكر لطلب علم الطب عن ن�سراين، فاتفق 
اإليه للقائه هناك،  يوم قدومهما بغداد اأن كان ذلك العامل يف الكني�سة، فتوجها 
الراأ�ض يدور حول جدار الكني�سة من داخلها  فوجداه بقمي�ض واحد مك�سوف 
ال�ستغراب  فيهما دلئل  تو�سم  قد  به  فاإذا  فرغ،  فلبثا حتى  ببخور،  نار  يده  ويف 
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وال�ستنكار، فبعد اأن �ساألهما عن اأحوالهما وما ق�سداه منه، قال لهما: ل اأ�ستطيع 
ا من امتثال اأمره، فذهبا اإىل احلج،  اأن اأعلمكما حتى حتجا وتعودا اإيل فلم يريا ُبدًّ
وبعد اأن عادا من مكة، قال لهما: ماذا �سنعتما يف احلج؟ قال: كيت وكيت، قال: 
لهما:  فقال  بينهما،  فيما  نهرول  قال: كنا  واملروة؟  ال�سفا  وما كانت حالكما يف 
اإًذا ل تعجبا من احلال التي كنت عليها يف الكني�سة وقت قدومكما، فاإن الأمور 
انتقاد. وبعدئذ  والقبول من غري اعرتا�ض ول  بالت�سليم  توؤخذ  اأن  الدينية يجب 

علمهما ما ق�سداه فيه. 

ومع هذه ال�سعوبات وتلك امل�ساق كان يزداد طالب العلم كل يوم رغبة 
الطرق،  الزمن، ووعورة  اأرزاقهم، وم�سايق  قلة  تثنهم عنه  وتهافًتا عليه، ومل  فيه، 

و�سعوبة الطلب، ودل العلماء. 

وانت�سار  الآراء،  يف  العلماء  اختالف  من  ذلك  اإثر  حدث  ما  اأن  غري 
مذاهبهم، وغلو اأن�سارهم، وات�ساع الأم�سار الإ�سالمية، وامتداد �سلطانهم، وتفرق 
والأ�سقاع  ال�سا�سعة،  البلدان  يف  العلم  حملة  من  وغريهم  والتابعني  ال�سحابة 
اتباًعا لأهواء بع�ض  الفتاوى بال علم ول هدي  الفنت، وكرثة  املتنائية، وحدوث 
الأمراء، وطمع بع�ض العلماء يف كل هذا ا�سطر العلماء اإىل تدوين حمفوظاتهم. 
والجتهاد  وال�ستدلل  بالنظر  ا�ستغالهم  التدوين  على  حملهم  وكذلك 
وتكثري  والف�سول،  الأبواب  وترتيب  والأ�سول،  القواعد  ومتهيد  وال�ستنباط 
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امل�سائل باأدلتها، واإيراد ال�سبه باأجوبتها، وتعيني الأو�ساع وال�سطالحات، وتبيني 
املذاهب والختالفات، وغري ذلك ما ذكره العلماء. ومما دفع العلماء اإىل التدوين 
رغبة الأمراء يف التعلم والتاأدب، وعدم ا�ستطاعة بع�سهم ح�سور جمال�ض العلم. 
اأو مبوت  اأولدهم، وخوفهم من فقدان العلماء ب�سفر  تاأديب  ورغبتهم كذلك يف 
اأو ب�سبب اآخر، وقد كان اأكرثهم رحالة. وكذلك رغبة العلماء اأنف�سهم يف تعليم 

اأولدهم واأفالذ اأكبادهم وخ�سيتهم املوت قبل اإمتام ذلك. 

وبر�سم  الأمراء،  بر�سم  الإ�سالم  يف  دونت  كثرية  كتًبا  اأن  تعلمون  واأنتم 
التاريخ  كتب  به  ا�ستفا�ست  كثري  ذلك  واأمثال  العلماء،  اأبناء  وبر�سم  اأبنائهم، 
والأخبار. ومن هذه الكتب كتاب »األف با« الذي األفه اأبو احلجاج البلوي لبنه، 
وهو كتاب ممتع يف الأدب، وكتاب »وا�سطة ال�سلوك« لل�سلطان اأبي حمو يغمرا�سن 
املطبوع يف تون�ض، املرتجم اإىل اللغة الإ�سبانية، وطبع يف مدريد، وكتاب »طبيب 

احلجاج« الذي األفه لبنه. 

يذكر.  ل  �سئياًل  كان  ولكنه  للهجرة،  الأول  القرن  منذ  التدوين  فابتداأ 
وكرث وازداد يف اأواخر القرن الثاين اأيام الرتجمة والنقل وا�ستغال العلماء بفنون 

الأدب واحلكمة، و�سنتكلم على النقل والرتجمة بالتف�سيل. 

اأول من �سنف يف الإ�سالم، ولكننا لو اعتربنا  ولقد اختلف العلماء يف 
و�سع الإمام علي بن اأبي طالب، واأبي الأ�سود الدوؤيل لقواعد علم النحو تدويًنا 

الكتابة واخلط واحلفظ والتدوين



136 136
احل�صارة الإ�صالمية

وقال  �سنة 60هـ،  تويف  الأ�سود  اأبا  اإن  قيل  وقد  الإ�سالم،  دون يف  من  اأول  كانا 
ياقوت: كان ن�سر بن عا�سم الليثي النحوي فقيًها عاملًا بالعربية من قدماء التابعني، 
وكان ي�سند اإىل اأبي الأ�سود الدوؤيل، تويف �سنة 89 هجرية، و�سع كتابًا يف العربية. 

بن  احلجاج  طبيب  هو  قيل  ما  على  واحلكمة  الطب  يف  دون  من  واأول 
يو�سف الثقفي، املتوفى �سنة 90هـ، وله كتاب »كّنا�ض كبري« األفه لبنه، وكتاب 
»اإبدال الأدوية وكيفية دقها واإيقاعها واإذابتها و�سيء من تف�سري اأ�سماء الأدوية«. 

فعلى هذه الروايات يكون هذان العاملان من اأوائل من دونوا يف الإ�سالم. 

اأن�ض عامل  اأول من دون يف احلديث يف الإ�سالم الإمام مالك بن  ومن 
املدينة ومفتيها �ساحب كتاب املوطاأ يف احلديث. 

احل�سارة  و�سلت  حتى  العلم  بحر  وفا�ض  النطاق  ات�سع  ذلك  وبعد 
الإ�سالمية بف�سل اأهله اإىل الذروة الق�سوى واملكانة العليا. 

 نهاية المتن  
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