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 لص:طخخالـم  

ش ؤلاؾالمي اإلاهُب ًدمل في َُاجه بهماث واضخت لٌثحر مً      قةن الخاٍع

ل الػلماء الٍىعص حاهبا يبحرا مجهم ، ولػل صعاؾدىا لىاخض مً هاالء 
ّ
الػلماء قٍ

ًان غلُه هاالء الػلماء مً غلى الهمت وخؿً الخىقُو ،  الػلماء ألاقظاط جبحن ما 

هـ( الظي 501ص جاج الػغاقحن ؤبى الىقاء الٍىعصي )ثومً ؤبغػ هاالء الػلماء الٍىع 

وحاء بدثىا هظا ,ال ٌػغقه يثحر مً اإلاؿلمحن قًال غً ؤبىاء نىمُخه مً الٍىعص ، 

ببغاػا للمٍاهت الػلمُت وبُان لخهبت جاًسُت اعجبُذ بإبي الىقاء الٍىعصي وصوعه في 

ىقاء الٍىعصي بى الاإلاىؾىم بـ)ؤالخهىف، قٍاهذ الخالنت جلَ الضعاؾت في بدثىا 

ش بغحاالث جىىغذ  ومٍاهخه في الخهىف( ً الخاٍع ٍؼ لػلىا ههضم ما ًىكؼ الهاعت ٍو

 نىمُاتهم واجدضث ؤهضاقهم.
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 الـمقّدمت:

بن الخمض هلل هدمضه ووؿخػُىه ووؿخؿكغه ووؿتهضًه ووكهض ؤن ال بله بال هللا 

َ له ووكهض ؤن ؾُضها مدمضا غبضه وعؾىله نلى هللا غلُه  وخضه ال قٍغ

ش ؤلاؾالمي ػازغ  وغلى آله وصخبه وؾلم ، وبػض بغحاُ الػلم . قالخاٍع

واإلاػغقت ومً مسخلل الهىمُاث والبلضان مؼ حػضص اإلاكاعب وألالىان  ومً 

هت ، هاالء الغحاُ ؤبى الىقاء الٍىعصي الهىمُت الهى في اإلاكغب والٍُغ

اث آلاجُت :   قجاءث صعؾدىا غً هظه الشخهُت بسُت مٍىهت مً اإلادخٍى

 . الخمهيد : هبذة عن الخصىف في كزدضخان

، وهى غلى ؤعبػت  : حياة إلامام أبي الىفاء ومكاهخه العلميت املبحث ألاول 

 مُالب :

 : خُاجه ووكإجه . املطلب ألاول 

 : حػلُمه وزهاقخه . املطلب الثاوي

 : مٍاهخه الػلمُت . املطلب الثالث

 : وقاجه . املطلب الزابع

 ، وهى غلى ؤعبػت مُالب : املبحث الثاوي : عصزه الذي عاش فيه

 : مً الىاخُت الؿُاؾُت . املطلب ألاول 

 : مً الىاخُت الانخهاصًت . املطلب الثاوي

 : مً الىاخُت الاحخماغُت . املطلب الثالث

 : مىنكه مً الهغاع الكٌغي في غهغه . املطلب الزابع

، وهى غلى  املبحث الثالث : حهىد إلامام أبي الىفاء في الدفاع عن إلاضالم

 زالزت مُالب :

ػت وغلماء ؤلاؾالم .: حهى  املطلب ألاول   صه في الظوص غً الكَغ

 : ههاثده لبػٌ الكغم ؤلاؾالمُت . املطلب الثاوي

 : صوعه في بُان خهُهت ؤلاؾالم للىاؽ . املطلب الثالث

 . واملزاحع املصادر ثم   خاجمتال

 . الخمهيد : هبذة عن الخصىف في كزدضخان

يغصؾخان خالها يداُ يثحر مً البالص ؤلاؾالمُت التي اهدكغ قحها الخهىف    

ًاهذ يغصؾخان وما ػالذ  ختى خاػ اختراما وجبجُال يبحرا في ؤوؾاٍ قػبها ، و

 ؤعيا زهبت الهدكاع الكٌغ الهىفي بؿبب غضة غىامل هي :

الػامل الضًني : خُث ٌػخبر الكػب الٍىعصي ؤهه ال بض لترؾُش  .1

ايت للىكـ لخخػىص غلى الػهُضة  ؤلاؾالمُت في الىكىؽ مً ٍع

و لهظا ألامغ بال مً زالُ قُش مغقض  الؼهض والخهىي وال ٍَغ

دؿً جغوًٍها بما ًدىاؾب  ٌػغف ؤمغاى الهلىب والىكىؽ ٍو

 وهظه الباصت الؿامُت .

الػامل التربىي : بن الكػب الٍىعصي مػغوف بككاقُخه  .2

ًاهذ وما  الغوخاهُت وجغبِخه غلى قػل الخحراث ، وهظه التربُت 

ػت وآصابها ومً  ػالذ ججػلهم في اؾخجابت صاثمت لٍل ؤوامغ الكَغ

يمً طلَ ما نامذ غلُه الُغم الهىقُت مً مباصت ؾامُت 

 وؤنُى عانُت في التربُت والؿلىى .

الػامل الجؿغافي : مً اإلاػغوف ؤن الكػب الٍىعصي ٌػِل في  .3

ُبُعي مً ؤعى وؾاباث بِئت خباها هللا بٍل ؤهىاع الجماُ ال

ىابُؼ وحباُ ومؿاخاث زًغاء ػاهُت ، وهظا ًضغى  وبؿاجحن ٍو

اإلاؿلم الى الخكٌغ في هظه الىػم ؤلالهُت قخيكغح هكؿه إلاػغقت 

و الكٌغ لهظا الخالو الػظُم الظي ؤوػم غلحهم بهظه الىػم ،  ٍَغ

وهظا الخكٌغ ًىحه الىكـ الى الاههُاع لٍل ما ًمذ الى هظا 

، وبما ؤن الُغم الهىقُت جإمغ بمداؾً ألازالم  الضًً بهلت

و بهظا الخكٌغ ممهض الهدكاع ألاقٍاع  وؾمىها وعقػتها قةن الٍُغ

 التي جدملها هظه الُغم .

بن ؤؾلب اإلاغقضًً ومكاًش الُغم الهىقُت في يغصؾخان  .4

والهاثمحن غلى ؤلاعقاص الهىفي هم مً الػلماء ألاحالء الظًً 

لظلَ قػغ الٍىعص اإلاهُمىن في هظا ًدترمهم الكػب الٍىعصي 

ؤلانلُم الؿاخغ بغابِ الاؾخهغاع والُمإهِىت الىكؿُت في هظه 

 . 1الُغم التي جؼيحهم

و الكُش       وصزل الخهىف الى يغصؾخان في الهغن الغابؼ الهجغي غً ٍَغ

ت 486غلي بً ؤخمض بً ًىؾل الهٍاعي )ث هـ( خُث اجسظ له ػاوٍت في نٍغ

يثحر واهدكغ زلكائه في مكاعم ألاعى ومؿاعبها ال ؾُما صًغف ، قخبػه زلو 

في الهىض وؤقؿاوؿخان ، ومً ؤهم زلكاثه اإلاكهىعًٍ في يغصؾخان الكُش 

ل ،  مدمض اإلاؿغبي البرواعي ، والكُش بحرامىؽ ، والكُش مدمض اإلاخًى

، والكُش غلي الهٍاعي هى ؤؾخاط ألؾخاط الكُش غبض الهاصع  2والكُش مىس ى

كهىع ، وممً ؤح  بالخهىف الى يغصؾخان الكُش غضي بً الٌُالوي اإلا

ت اللل ، ونض اهدغف 557مؿاقغ الهٍاعي )ث ت في نٍغ هـ( واجسظ له ػاٍو

ؤجباغه وؾالىا في اغخهاصهم ومالىا غً حػالُم ؤلاؾالم الخىُل ، خُث زبذ 

ًاهىا ٌػملىن بخػالُم ؤلاؾالم ختى مىخهل الهغن  هت  ؤن ؤجباع هظه الٍُغ

هجغي وقحهم عحاُ الػلم والضغىة والكهه والخضًث ، زم اهدغقىا الثامً ال

ضًت( وونل  غً حاصة الهىاب ختى ؤجهم ٌؿمىن آلان في ًىعصؾخان بـ)الحًز

اعة نبر غضي في حباُ اللل ؤقًل مً  بهم الؿكه والغغىهت ؤجهم نالىا ؤن ٍػ

 الدج وؤقًل مً يثحر مً الػباصاث قٍان هظا ؾببا في ابخػاص الىاؽ غجهم

هتهم قال ٌػضون مً اإلاؿلمحن الُىم   . 3ختى اههغيذ ٍَغ

زم زمضث ؤهكاؽ الخهىف قِئا قكِئا في ًىعصؾخان ختى آزغ ؾىت      

هـ خُث ظهغ الػالم الٌغصي الجلُل مىالها زالض قؿُؼ هجم الخهىف 1230

، وبن مً ؤقهغ الُغم الهىقُت اإلاػغوقت في  4مغة ؤزغي غلى هظه ألاؾهاع

 حي :يغصؾخان ما ًإ

: وؿبت الى الكُش غبض الهاصع الٌُالوي  الطزيقت القادريت .1

هت في بؿضاص غانمت الػلم 561)ث هـ( ، جإؾؿذ هظه الٍُغ

والػلماء في طلَ الىنذ ؛ وحؿلمذ ػمام الهُاصة لخغيت ؤلانالح 

والخجضًض وزغحذ نُاصاث الػمذ الػمل الضغىي والكٌغ وألامغ 

الؿىت باإلاػغوف والىهي غً اإلاىٌغ ، والالتزام اإلاباقغ بالٌخاب و 

هخىا مبِىت غلى الٌخاب  وفي طلَ ًهُى الكُش الٌُالوي :)ٍَغ

، و)مما ال قَ قُه ؤن  5والؿىت قمً زالكهما قلِـ مىا(

الؿبب اإلاباقغ في ظهىع ألاؾغة البرػهجُت غلى مؿغح ألاخضار 

ت  هت الهاصٍع ًان ؤؾاؾه الؼغامت الضًيُت ، بط زبدذ هظه الٍُغ

ًان ؤُو مً نام بيكغها قُىر الػ ، ومً ؤبغػ  6اثلت البرػهجُت(و

هت الكُش خؿً الٍلؼعصي ، والكُش ؾػُض  قُىر هظه الٍُغ

مدمض الىىصهي ، والكُش خؿً مال حامي ، والكُش غبض هللا 

ضلي ، والكُش ًديى بً غثمان الخلىحي ، والؿُض بابا  الهٍى

 ُ  . 7عؾى



 Journal of the University of Garmian 9 (1), 2022 

  
Page 237 

 
  

: وماؾؿها غبض الخالو ابً ؤلامام غبض  الطزيقت الىقشبىدًت .2

بت مً بساعي الجمُل ا ت غجضوان الهٍغ لػجضواوي ، ولض بهٍغ

وصقً قحها ؤًًا ، صعؽ في بساعي الهغآن وجكؿحره غلى ًض الكُش 

نضع الضًً ومما ًظيغ ؤهه غىضما ونل قُسه الى جكؿحر نىله 

ِدبُّ   :حػالى ًُ  
َ
ُه ال  ِبهَّ

ً
ت َُ ْك

ُ
ًغا َوز غُّ ًَ َ

ْم ج
ُ
ٌ  َعبَّ

ْ
ًَ  اْصُغىا ِضً

َ
ْػخ

ُ ْ
اإلا

قٌغ  8

للبدث غً خهُهت الظيغ الخكي ويُكُخه ، وما لبث  الػجضووي

ًان ٌؿُـ في  هت في الظيغ خُث  الػجضووي ؤن اهخضي الى ٍَغ

ظيغ بهلبه بكػاع الخىخُض ال بله بال هللا مدمض عؾُى هللا  اإلااء ٍو

هت  ، قٍان بظلَ ؤُو مً اقخؿل بالظيغ الخكي غلى هظه الٍُغ

، واإلااؾـ  9فوؤُو مً ؤصزل هظا الىىع مً الظيغ في الخهى 

هت الىهكبىضًت بػض الػجضواوي هى الكُش  الثاوي وهاقغ الٍُغ

مدمض بً مدمض بهاء الضًً البساعي ونض غغف بالىهكبىضي 

ت 865)ث ت مجاوعة لبساعي ومط ى الى نٍغ هـ( ، ولض في نٍغ

ؾلماؽ لُضعؽ ؤنُى الخهىف غلى الكُش مدمض باب 

ًاع ، و  خػلم جالوة التهالُل وألاط الػم بػض طلَ الؿلماس ي ٍو

الؿلُان زلُل في ؾمغنىض ، زم مط ى الى بػٌ الهغي ًسضم 

مُِ ألاطي غً الؿبل وجىفي في  هلر الُغم ٍو ؤلاوؿاهُت ٍو

خه ػض مىالها زالض الىهكبىضي ؤُو مً نام بيكغ  10نٍغ ، َو

هت الىهكبىضًت في يغصؾخان وطلَ ؾىت  هـ خُث 1233الٍُغ

ًاهذ قُه النذ نبىال ممخاػا غىض الٍىعص في الىنذ  الظي 

ت نض بلؿذ طعوة جإزحرها واهدكاعها  في هظه  هت الهاصٍع الٍُغ

 . 11اإلاىاَو

ت .3 : مً الُغم الهضًمت في يغصؾخان  الطزيقت الخلىجيت القصيًر

كٍاوي وؤجباغها مدضوصون حضا  وماؾؿها الكُش هىع الضًً البًر

 في يغصؾخان .

: وؿبت الى الكُش الػالم الػلم ؤخمض الغقاعي  الطزيقت الزفاعيت .4

هت قغوع مىدكغة في الػغام وباقي الضوُ  عخمه هللا ولهظه الٍُغ

ش جإؾِؿها الى الهغن الؿاصؽ  12الػغبُت وؤلاؾالمُت غحؼ جاٍع ، ٍو

هىا غاَل( ًان قػاع الكُش وؤجباغه :)ال ًىظم الى ٍَغ  13الهجغي و

. 

خالو والىُت الخالهت هلل التي نامذ والخهىف ؤلاؾالمي هى الضًً ال      

، وجدهُو غماعة البىاًَ  غلى مبضؤ جدهُو الػبىصًت وحػظُم الغبىبُت

ل وؤلازالم ، وغماعة الظىاهغ بالػباصة  باإلاػاعف وألاؾغاع ، والغيا والخًى

وآله في ؤنىالهم وؤقػالهم ، وهظا ما  )م(  والىعع والخهىي ، ومخابػت الىبي

 ،  )م( ًان غلُه الىبي
ً
 وباَىا

ً
وآله وؤصخابه مً الخدهو بالضًً ظاهغا

 في مغاجب الضًً الثالر ) ؤلاؾالم ، وؤلاًمان ، وؤلاخؿان ( الىاعصة 
ً
وعؾىزا

ولِـ اإلاغاص مً  14)عى(ًغوٍه غمغ بً الخُاب  في الخضًث الصخُذ الظي

اإلاؿلم اإلاىخض ؤن ٌػبض هللا غلى خغف ، والخغف غلى الخكؿحر ألاُو هى الػلت 

وغلى الخكؿحر الثاوي الظي هدً بهضصه هى الُغف والجاهب ، ؤي : ؤن ، 

حػبض هللا غلى واخض ، وهى الظاهغ قهِ ، ؤو الباًَ قهِ ، وهظا زغوج غً 

قهِ صون جىحُه مً  ، قمً هظغ بلى الباًَحاصة الخىخُض الخالو 

ػت والخٌمت ،   لغقًه الكَغ
ً
 قُُاها

ً
ًان ػهضًها ههىم ؤلاؾالم الظاهغة 

ؤزظ بالظاهغ قهِ صون الغحىع بلى عوح ؤلاؾالم وبىاًَ ؤزالنه ومً 

 لخلى غباصجه مً الهضم وؤلازالم ، وفي طلَ ناُ 
ً
ًان قاؾها وؾلىيُاجه 

 ؾبداهه 
ْ
ُعوا

َ
ْجَؼْوَن  َوط ُُ َم َؾ

ْ
ِؿُبىَن ؤلِاز

ْ
ٌ ًَ  ًَ ِظً

َّ
َىُه ِبنَّ ال َِ ِم َوَبا

ْ
اِهَغ ؤلِاز

َ
ِبَما  ظ

ىَن 
ُ
ِرق

َ
ت
ْ
ه ًَ  

ْ
ىا

ُ
اه

َ
ً

ىا ًل بزم بما قُه مً الكغى الجلي والخكي ، وبن   15 ؤي اجًغ

 غً ظاهغ ؤلازم وباَىه مؼ جغى 
ً
مىٌم مً ٌػبضون هللا بخهىي قاملت بػُضا

هحن غلى اإلاخابػت اإلادمضًت بدىاؾهم الخؿُت  الكغى حلُه وزكُه خٍغ

ت قهاالء هم الهىقُت الظًً لهم نضم نضم غىض عبهم  انتهم اإلاػىٍى َو

وؤقػاله  )م( مهام ؤلاخؿان ( وجدهههم بإنىاُ الىبي لغؾىزهم في )

ًان غلُه ؤهل  وؤخىاله ، ومجمل الهُى في طلَ ؤن هظا الخاُ هى الظي 

،   )م(الهغن ألاُو زم الثاوي زم الثالث يما حاء في خضًث الخبِب اإلاهُك 

زم بػض طلَ ؤزخلِ اإلاؿلمىن بؿحرهم وصزلذ الكلؿكاث ألاحىبُت واللؿاث 

هب عحاُ الضًً ؤلاؾالمي لخماًخه والضقاع غىه ، قهام ًل ألاحىبُت ق

ٌخب ، قهب عحاُ الػغبُت قػملىا وؤخؿىىا ،  الل ٍو بازخهانه ًضون ٍو

ف قػملىا وؤخؿىىاونا ، ونام ألانىلُىن لُضاقػىا غً غهُضة م عحاُ الّخهىُّ

اإلاؿلمحن ، ونام الػابضون الىعغىن الػاعقىن بغبهم لُبِىىا للىاؽ الضًً 

ًان غلُه ؤهل الهغن ألاُو مً الغؾىر، ) في مهام الخا لو والخاُ الظي 

 ، وهم عحاُ الخهىف ، قٍان 
ً
 وباَىا

ً
ؤلاخؿان والخدهو في الضًً ظاهغا

ً غلُه بلى  ؤؾم الخهىف غلما ًغلى هظه الُاثكت الهاثمت غلى الخو الظاهٍغ

اِثَك  )م(، يما حاء في خضًث الىبي  16نُام الؿاغت(
َ
َ ُُ َؼا

َ
 ج

َ
ِتي :)ال مَّ

ُ
ًْ ؤ  ِم

ٌ
ت

ِه(
َّ
ْمُغ الل

َ
ِحي ؤ

ْ
إ ًَ ى  ُهْم َختَّ

َ
ل
َ
ظ

َ
ًْ ز ُهْم َم غُّ ًُ ًَ  

َ
َخّوِ ال

ْ
ى ال

َ
ًَ َغل اِهِغٍ

َ
 . 17ظ

ويما اهه في اإلادضزحن وؾحرهم مىدغقىن غً الجاصة قالهىقُت مجهم       

الؿث الؿمحن ؛ قمجهم اإلاخدهو ومجهم اإلاخبرى ومجهم اإلاخلبـ اإلاتزهضم ، ناُ 

ىَن ُه  حػالى 
ُ
ْػَمل ٌَ ُه َبِهحٌر ِبَما 

ّ
ِه والل

ّ
ْم َصَعَحاٌث ِغىَض الل

غلى ًل خاُ  18

قالدجت ناثمت هي في الٌخاب والؿىت ، قمً اصعى ؤهه نىفي مخدهو وزالل 

الٌخاب والؿىت في ؤنىاله وؤقػاله قمغقىى اصغائه ومغصوص نىله ، وما ؤيثر 

 ن مً قغهم .هظا الهىل بحن نكىف اإلاؿلمحن ؤغاطها هللا واإلاؿلمح

، وهى غلى ؤعبػت  املبحث ألاول : حياة إلامام أبي الىفاء ومكاهخه العلميت

 مُالب :

 : خُاجه ووكإجه . املطلب ألاول 

ًايِـ ، جاج  ض الخلىاوي . لهبه ابً  اؾمه مدمض بً مدمض بً مدمض بً ٍػ

 الػاعقحن .يىِخه ؤبى الىقا .

ت مً نغي  417ًاهذ والصجه في الػغام ؾىت       هـ  ومؿٌىه نلمُيُا نٍغ

ه  ؤؾخاطه ؤبى مدمض الكيبٍي ، وجسغج غلى ًضه غلي  الػغام ، ومً مػانٍغ

بً الهُتي ، وبهابً بُى، وغبض الغخمً الُكؿىهجي، وماحضالٌغصي، وؤخمض 

 19البهلي وؾحرهم ، وهى في الكغوع قاقعي اإلاظهب .

ػغف بحن ألايغاص  قهى مدمض بً  مدمض ؤبى الىقا غغف بخاج الػاعقحن َو

للهجغة وجىفي ؾىت  417عبُؼ ألاُو غام  12بٍايِـ وهى ؤبى الغحاُ ، ولض في 

  83للهجغة غً غمغ هاهؼ  501
ً
 . 20غاما

ًل ما ٌػغف غىه نبل اهسغاَه في مجاُ الخهىف ؤن اؾمه مدمض بً      

ت ، وؾبب حؿمُخه باؾم ؤبُه  ُّ مدمض زم باث ٌػض مً َلُػت ألاثمت الهىق

 ألهه جىفي ؤبىه نبل ؤن ًىلض .

ىع الهضًمت في مداقظت        ومىُهخه التي ولض بها حػغف باؾم قهٍغ

ت في يغصؾخان الػغام وهي جهؼ ُّ ًان وعاهُت ًكهلها  الؿلُماه بحن مضًىتي صو

 . 21جهغ الؼاب ألاؾكل

خهجض لُه ، قىنؼ في زاَغه ؤن       ًان في بضاًت ؤمغه ًدب الػباصةٍو و

الػباصة ال جكُض بؿحر غلم ، قُلب الػلم وعخل الى الػلماء في بساعي 
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وزغاؾان وؾمغنىض وؤنبهان وهِؿابىع وؾحرها مً البالص ، زم عحؼ ونض ؤزظ 

ُىي  غً حماغت ًان ًهىم في ًل ًىم لُلت ؤلل عيػت ًىانل الهُام ٍو ، و

هخاث في ؾُاخخه بيباث ألاعى  . 22ؤًاما ٍو

ػض ؤلامام جاج الػاعقحن مً ألاثمت الظًً غغقىا بسهاُ خمُضة مجها :       َو

ت وغلىمهم ، وؾلب غلى لؿاهه  ُّ مدبخه ألهله ، وبهه هظع هكؿه للهىق

بني هغحـ ، واهسٍغ في غالم الّؼهض  العجمت ًىهه وكإ في نىم والضجه

 ، ومً زم وكإ غىض ؤزىاله ، واػصاص 
ً
ًاهذ وكإجه ًدُما والّخهىف ، قالكُش 

 في طيغاه لضي صاعؽ 
ً
ت ألامغ الظي جغى ؤزغا ُّ هت الهىق خّبه للخهّىف والٍُغ

ؾحرجه ، وؤبى الىقا ؤؾخاط الكُش غبض الهاصع الجُالوي في الخهّىف وللجُالوي 

 
ّ
ه خُث ناُ: ) لِـ غلى باب الخو عحل يغصي مثل ؤبي الىقا غباعة في خه

)23. 

 املطلب الثاوي : حعليمه وثقافخه 

ت قٍان مً ؤهم غلماء الخهىف       ُّ  للثهاقت الضًي
ً
وكإ ؤلامام ؤبى الىقا مدّبا

 
ً
 وزكُت

ً
، قهض ؤزنى غلُه الكُش غبض الهاصع الٌُالوي وغلى غلمه 24ػهضا

 وقًله ، قإمس ى الكُش ؤبي ا
ً
ىا ؤزغا لىقا مً َلُػت الهىقُحن الظًً جًغ

 ، قهض بهُذ طيغاه زالضة غىض ألايغاص بلى ًىمىا هظا ، قهى مػغوف 
ً
بالؿا

ُّ غلى ش يء قةهما ًضُ غلى غمُو  ًايِـ(، وهظا بن ص غىضهم باألر ألايبر )

ظي جغيه قُش الػاعقحن ؤبي الىقا ، وجمحزث زهاقخه بإجها الثهاقت 
ّ
ألازغ ال

ت ا ُّ  لتي هضف مً زاللها بلى بث الىعي لضي نىمه .الضًي

 املطلب الثالث : مكاهخه العلمّيت : 

ًاهذ له  25الكُش ؤبى الىقا ؤُو مً ؾمي بخاج الػاعقحن غىض الٍىعص      ، و

مٍاهت غلمُت مغمىنت في مجخمػه قهى الظي لّهب بخاج الػاعقحن ، وهظه 

ُّ غلى حػّمهه في الػل م ومػغقخه في ؤنُى الّضًً الدؿمُت ؤو اللهب قةهما ًض

 ؤلاؾالمي الخىُل .

ًاهذ في مجزلت الػالم       ت التي ونل بلحها ؤلامام ؤبى الىقا  ُّ قاإلاٍاهت الػلم

الؼاهض اإلادب لهىمه وؤهاؾه قٍان الكُش والػالم واإلاخهّىف ، قٍل الػلىم 

 في صعوؽ
ً
 وخٌما

ً
ًاهذ غباعة غً زُبا تي جابػتها للكُش جاج الػاعقحن 

ّ
،  26ال

ش قٌغ  وهظه الخُب هجم غجها صغىجه بلى الضًً الخىُل ، ونض خكظ الخاٍع

 وغبر .
ً
 هظا الػالم قسلضه يخبا

وله مٍاهت غىض ؤصخاب الػلم وزانت قُسه غبض الهاصع الجُالوي ،       

ًان قُسىا ؤبى الىقا ًخٍلم  خُث ؤوعص الكُش غلي بً الهُتي طلَ بهىله : ) 

الكُش غبض الهاصع قاغخىهه ونبل بحن غُيُه  غلى الىاؽ قىم الٌغس ي قضزل

)27. 

هت مجهم ووكغها بحن       ومً ؤبغػ قُىزه الظًً جخلمظ غلحهم وؤزظ الٍُغ

الػباص قُسه ؤبى مدمض الكيبٍي واؾمه َلخت ، ؤنله ومؿٌىه في الػغام ، 

ًان غاإلاا حلُل الهضع غظُم الكإن ، اهتهذ بلُه الغثاؾت في هظا الكإن في 

ضًً الؿالٌحن الهاصنحن ، وجسغج غلُه ونخه ، غغ  ف بهضنه في جغبُت اإلاٍغ

زلو يثحر لػل مً ؤحلهم قُسىا ؤبى الىقاء الٌغصي ناخب الترحمت والكُش 

ًان عخمه هللا لُُل الهكاث ،  مىهىع ، والكُش غؼاػ ، وؾحرهم يثحر ، و

 واقغ الػهل ، مسكىى الجىاح ، قضًض الخُاء ، صاثبا في اجباع الكغع وآصاب

ًان  28الكغع وآصاب الؿىت ، وقُسه هى الكُش الجلُل ؤبى بٌغ بً هىاعا ، 

قُسا غظُم الهضع ، يبحر الكإن ، وبلُه ًيخمي ؤغُان مكاًش الػغام ، وهى 

حن َاثكت مً ألايغاص ،  ؤُو مً ؤؾـ اإلاكُست بالػغام ، وهى مً الهىاٍع

ىػ زغماجى  ، ومجهم مً  ىى َو حاء الى ؾًٌ بُاثذ ، ومجهم مً ؾًٌ يًغ

ً ، جخلمظ له زلو ال ًدهىن مً ؤعباب  الجباُ اإلاػغوقت آلان بىاخُت خمٍغ

ًان حمُل  اإلاهاماث الغقُػت ، وهغع بلُه ؤهل الؿلىى مً ًل قج غمُو ، و

ًامل ألاصب ، يثحر الخىايؼ ، قضًض الانخكاء  ل ألازالم ،  الهكاث ، قٍغ

 . 29ألخٍام الكغع، مٌغما ألهل الؿىت والضًً

 وجخلمظ غلى الكُش ؤبى الىقاء الٌغصي زلو يثحر هظيغ مجهم :     

مدمض بً عؾخم الٌغصي الكُش حايحر الىقاجي : وهى بمام ػماهه  .1

 . 28ونضوة الؼهاص والػباص ، حمؼ بحن غلمي الظاهغ والباًَ

الكُش غبض الهاصع الٌُالوي خُث ناُ في خهه : لِـ غلى باب  .2

دترمه يثحراالخو يغصي مثل ؤبي الىقاء ، ًو ، ونُل  29ان ًجله ٍو

ًان ًىما ًخٍلم غلى الىاؽ قىم الٌغس ي  ؤن الكُش ؤبى الىقاء 

قضزل الكُش غبض الهاصع الى مجلؿه وهى ًىمئظ قاب ؤُو ما 

صزل الى بؿضاص قهُؼ جاج الػاعقحن يالمه وؤمغ بةزغاج الكُش 

غبض الهاصع ممً مجلؿه زالر مغاث ، زم هُؼ واغخىهه ونبل بحن 

ه وناُ : نىمىا لىلي هللا ًا ؤهل بؿضاص ، ما ؤمغث بةزغاحه غُيُ

 . 30بهاهت له بل لخػغقىه

ت مً  .3 الكُش ماحض الٌغصي : مً ؤهل )نىؾان( ؤو )ًىقان( نٍغ

ًاهذ  ضًً اإلاسخهحن بخاج الػاعقحن ، و ًان مً اإلاٍغ نغي نغصاؽ ، و

، ونض ؤزنى غلُه الكُش غبض  31له يغاماث يثحرة وزىاعم وقحرة

 . 32الٌُالويالهاصع 

ًان حلُل الهضع  .4 الكُش الهضوة مُغ الباعػاوي عض ي هللا غىه ، و

قُش الػغام ، وناخب يغاماث وؤخىاُ ، ؤزنى غلُه جاج 

الػاعقحن بهىله : الكُش مُغ واعر خالي ومالي ولهبه بالجل 

 .  33الغاسخ

ًان مً ؤحل مكاًش بالص اإلاكغم  .5 الكُش غضي بً مؿاقغ ، و

هت ،  وؤيثرهم نضعا وؤغالهم ًان هظه الٍُغ مغجبت ، وهى ؤخض ؤع

ثني غلُه يثحرا ،  ًان الكُش غبض الهاصع الٌُالوي ٌػظمه ٍو و

ًاهذ الىبىة جىاُ  وقهض له بالؿلُىت غلى ألاولُاء وناُ : لى 

ًان جاج الػغاقحن ًثني  باإلاجاهضة لىالها الكُش غضي بً مؿاقغ، و

يب بلُه يثحرا مً  هضمه غلى ؾحره ٍو  .34الكًلغلُه يثحرا ٍو

الكُش غلي بً الهُتي ، الكُش الهضوة مً ؤحل مكاًش الػغام،  .6

ًاهذ غىضه الخغنخان  ًاهذ له يغاماث باهغة ، و نُب ونخه ، 

ألبي بٌغ بً هىاعا في الىىم  اللخان ؤلبؿهما الهضًو ؤبي بٌغ 

انُت ، وؤزظهما مىه  قاؾدُهظ قىحضهما غلُه وهما زىب َو

كُش ؤبى الىقاء الٌغصي الكُش الكيبٍي وؤزظهما مىه ال

 . 35وؤزظهما مىه الكُش غلي بً الهُتي

 املطلب الزابع : وفاجه : 

جىفي عخمه هللا ؾىت زمؿماثت وواخض ، ونبره بالخضاصًت مً واؾِ      

للهجغة قجمؼ ؤصخابه ، قهغئوا له  501، خُث مغى ؾىت  36مكهىع 

ت الّىاقػت  ُّ الهغآن وجىؾل بلى هللا ؤن جٍىن له الػاقُت ، وؤوناهم الىن

ت جيخكػىا بها بن قاء هللا .... قلُػلم ًل  ُّ بهىله : ) ؤخببذ ؤن ؤونٌُم بىن

َما َبَض  مىٌم ؤهه لم ًبضع ش يء مً صون مبضع وؤقاع بلى نىله حػالى 
َ
َُ ي وَّ

َ
ا ؤ

َ
ه
ْ
ؤ

اِغِلحَن 
َ
ا ق ىَّ

ُ
ا ي َىا ِبهَّ ُْ ِػُُضُه َوْغًضا َغلَ

ُّ
ٍو و

ْ
ل
َ
ز

وهظا ؾبُلٌم بلى الجىت ...( ،  37

 مً  501وقّغم خىاثجه وجىفي عخمه هللا في غام 
ً
 زلكه بعزا

ً
ًا للهجغة جاع

ت 38الضغىة بلى هللا  ُّ ، خّتى ؤنَّ الػضًض جإزغوا بىقاجه ومجهم الكاغغ ابً الخبك
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ذ غلى ألازغ الػمُو الظي جغيه زلكه خُث ه
ّ
 مً الكػغ صل

ً
ظم في عزاثه ؤبُاجا

 قهاُ : 

 للمخقين وعىها        
ً
 ماث من كان للحقيقت عيىا         ومعيىا

 مع الشهــ           
ً
 وقد كان ضز دًىك       فبكاه الهدي حدًزا

 لفتى جاج ضائز العارفي
ً
 ىاورؤوص الزؤوص أضحين حيري        حيىا

 مبيىا            وبضعت من محمد وعلى           
ً
 وهىرا

ً
 كىت هادًا

 وكىت        سهزة ضل بعدها العمز كىها        
ً
 39سهزة قد سهت سماها

اؽ   قإعجب الخلُكت اإلاؿخظهغ مً طلَ وؤمغ ؤن جٌخب هظه ألابُاث في نَغ

لب  ذ جاج الػاعقحن ، لًٌ جاج الػاعقحن ػاعه في اإلاىام َو و غلى يٍغ
ّ
، وؤن حػل

 
ً
 وطيغا

ً
 غظُما

ً
هها وهللا حػالى ؤغلم ، واإلاهم ؤهه عخمه هللا جغى بعزا

ّ
مىه ؤال ٌػل

 مً غلم وطيغ خؿً . 
ً
 خؿىا

م اإلاضعؽ في والهُى ا      لغاجر إلاٍان نبره هى ما يخبه الكُش غبض الٌٍغ

با  يخابه )غلمائها في زضمت الػلم والضًً( ؤهه : زبذ غىضها واقتهغ اقتهاعا نٍغ

ت )ًىقحن( نغب مغيؼ  مً الخىاجغ ؤن جاج الػاعقحن ؤبا الىقا مضقىن في نٍغ

 40هاخُت بغػهجت 

 ؤعبػت مُالب :، وهى غلى  املبحث الثاوي : عصزه الذي عاش فيه

 : مً الىاخُت الؿُاؾُت . املطلب ألاول 

لهض قهضث بؿضاص في قترة الخٌم الػباس ي الثالث جىالي زمؿت زلكاء       

ه  ؤيثر مً اعجباَه  ش الضولت الػباؾُت قحها بؿالَحن آُ بٍى ونض اعجبِ جاٍع

بالخلكاء الػباؾُحن، قهظه الخهبت اإلامخضة ؤيضث ؾُُغة البىحهُحن غلى 

ه غلى الػغام لالؾدُالء الخ ٌم، وفي طلَ الخحن ػخل ؤمغاء الضًلم ؤبىاء بٍى

خهي قغهم لهبهم بإلهاب؛  غلى بؿضاص، وألحل ؤن ًىاُ اإلاؿخٌكي حػًُضهم ٍو

قإخمض لهبه بمػؼ الضولت، وغلُا لهبه بػماص الضولت، والخؿً لهبه بغيً 

بلى ؤن  الضولت، قلم ًلبث ؤخمض ؤن اؾخىلى غلى بؿضاص، وايُغ الخلُكت

ًهلضه الؿلُىت يما ههل اؾمه غلى الػملت، وطيغ اؾمه مهغوها باؾمه في 

 زُبت الجمػت.

ه بالخٌم   ، ونض ونل "  41ومما ججضع ؤلاقاعة بلُه ؤًًا، اؾدبضاص بني بٍى

جىماؽ اعلىهض" هظا الاؾخئثاع بهىله: )وؤنبذ الخلكاء ال نُمت لهم، في الىنذ 

كىطا، وؤنبدىا ًضًغون الػالم ؤلاؾالمي الظي ؾضا قُه ؾحرهم ؤيثر نىة وه

مً ؾحر ؤن ٌكحروا ؤو ًدكلىا بمً ًضعي ؤهه ؤمحر اإلاامىحن، بل ولهض ؤنبدىا 

ػؼلىجهم متى  ه، ًجلؿىجهم غلى الػغف، َو ؤلػىبت في ؤًضي ؾالَحن بني بٍى

 .42قائوا ؤو قاءث ؤهىائهم(

ه في البضاًت يجىىص مهاجلحن في حُىف ؤمغاء الض ًلم ختى ونض ظهغ آُ بٍى

ه ؤن ًٍىن خايما غلى مهاَػت الٌغج ومً زم  اؾخُاع ؤيبرهم غلي بً بٍى

ه الابً ألانؿغ، قةن الظغوف  ؾُُغ غلى قاعؽ ، ؤما ؤخمض بً بٍى

ه، خُث اؾخؿل ظغوف  الؿُاؾُت حػلخه ًدهو هجاخا ؤيبر مً ؤزٍى

ها 
ّ
 .43الكىض ى، ومً هىاى ػخل هدى بؿضاص  واخخل

ًان حؿلؿل البىحهُحن وا ًاهىا ًخمخػىن ونض  ؾدُالئهم غلى الؿلُت، هظغا إلاا 

ًالي"  ًان بً  به مً شجاغت ،  قاعجهىا مً عجبت الجىىص الػاصًحن في حِل "ما

اص"، قاهداػ  ج بً ٍػ بلى ؤمغاء ، ؾحر ؤن هظا ألازحر، صزل في نغاع مؼ "مغصاٍو

ه بلى مغصواًج، إلاا عؤوا بإن الٌكت جمُل بلُه قإحُؼ لهم الػُاء  قىلى ؤوالص بٍى

غلُا بالص الٌغج زم ؾًب غلحهم، وؤمغ ؤزاه بهغقهم، قهغف خؿً 

ج نغع  وؤخمض، بِىما بهي غلي لكهغجه بالبإؽ والهىة والٌغم، بال ؤن مغصاٍو

واهخهغ  44َغصه، وؤعؾل له حِكا، قترى غلي بالص الٌغج واججه بلى ؤنبهان 

ىىصه غلى اإلاظكغ بً ًانىث، واهًم بلُه غضص مً الضًلم، وؤنبذ غضص ح

ه في اإلاُضان، قضاهذ له بالص  ؾبػماثت زم ؾاع بلى انُسغ وبهي غلي بً بٍى

ج( عهُىت ألزُه قهض  ًان غىض )مغصاٍو قاعؽ ، ؤما ؤزىه الخؿً الظي 

ج( ؤن ًدخل الغي وؤنكهان ، ويظلَ اخخل ؤخمض  اؾخُاع بػض مىث )مغصاٍو

ه يغمان وهمظان ، زم صغاه ؤزىه غلي إلاػاوهخه قترى يغما ، وما 45ن بً بٍى

ت واضخت اإلاػالم لػغى ؾلُت  هظا الاؾخُغاص بال بهضف عؾم زاَع

البىحهُحن  وحؿلُهم وجإؾِـ بماعة وعازت في بؿضاص مؿدىضة غلى الجِل 

ونىجه، وفي ظل لػب الخلُكت صوع اإلاكاهض قةن ؤهل الػغام لم ًهكىا 

 مٌخىفي ألاًضي ججاه طلَ، بل نامذ غضة مهاوماث، قضامذ عصخا مً الؼمً

قلم ٌؿخُؼ ختى عحل البىحهُحن الهىي غًض الضولت الظي خٌم ؤن ًهط ي 

غلى غمغان الؿلمي بل ايُغ في جهاًت اإلاُاف ؤن ٌػترف به ؤمحرا غلى 

البُُدت مما حػل ؤهل بؿضاص ًلخكىن بػمغان، قٌثرث ؤغماُ الكؿب 

والايُغاباث في اإلاضًىت قػؼػ مً مٍاهت غمغان بً قاهحن الظي ؤزبذ بدو 

 . 46ىيت في وحه البىحهُحنؤهه ق

وبطا ما ؤعصها ؤن هغؾم مالمذ للىيؼ الؿُاس ي في ػمً اإلاخهّىف ؤبي      

ه ًدؿم باآلحي : 
ّ
 الىقاء الٌغصي قةه

ؿاع عنػت البىحهُحن واهدكاعهم  -1
ّ
 اح

باث  -2
ّ
 جمّحز الػهغ بالخهل

ًان مً حاهب وكغ الىعي الضًني اإلامؼوج بالىعي  -3 اهدكاع الخهىف 

 الاحخماعي 

 في وكىء الكٌغ الهىفي الىي -4
ً
 هاّما

ً
 ؼ الؿُاس ي لػب صوعا

 اعجبِ الىيؼ الؿُاس ي بمغخلت الجهىى الضًني للكٌغ الهىفي.  -5

اوي : من الىاحيت الاقخصادًت : 
ّ
 املطلب الث

م 1040 -هـ 431بن الخضًث غً الخُاة الانخهاصًت في بؿضاص نبل قترة       

ًاثؼ انخهاص ًاهذ غلُه البالص في ًجغها بلى الخضًث غً مهىماث وع ها، وما 

ًاآلحي :  جلَ الكترة ، قٍان البض مً الخكهُل 

اغخنى الػباؾُىن بالؼعاغت وغماعة البؿاجحن والخضاثو التي  الشراعت:

اغخمضث غلى بصزاُ الػلىم غلحها وصعاؾتها، قػمضوا بلى حؿُحر الغي ختى 

هىا الترع ًخمًٌ الكالح مً ػعاغت ألاعى صون حهض ؤو مكهت، خُث ؤجهم ق

وؤنامىا اإلاهاعف وقُضوا الهىاَغ ، ولػل مً ؤهم ؤؾباب اهخمامهم بالغي 

هى اإلاىنؼ الظي جخمحز به بؿضاص وجىقغها غلى قبٌت هاثلت مً اإلاُاه، قٍان 

ألازغ البالـ لجهغ صحلت ، قضحلت نالر للمالخت ، ألامغ الظي غاص بالخحر الٌثحر 

البهغة وبؿضاص في جىظُم الغي ، غلى بؿضاص وؤهلها قاههب جغيحزهم غلى  

وبلـ هظا الىظام قإوا بػُضا مً الضنت ختى ؤن ألاوعبُحن ؤصزلىا يثحرا مً 

هظه الىظم في بالصهم، ونض غىِذ الضولت الػباؾُت بهُاهت الؿضوص والترع، 

وحػلىا غلحها حماغت مً اإلاىظكحن ؤَلو غلحهم اؾم اإلاهىضؾحن، ومهمتهم 

 . 47زكُت اهبثام اإلااء مجها اإلاداقظت غلى هظه  الؿضوص

ومً نىع الاهخمام بالغي ؤًًا ؤن حػلىا له صًىاها ؤَلهىا غلُه "صًىان  

اإلااء" جدذ بقغاف مىظل يبحر ٌػاوهه ؤيثر مً غكغة آالف غامل، باإلياقت 

بلى هظا ًهُمىن مهاًِـ غلى ألاجهاع للىنىف غلى مهاصًغ اعجكاع اإلااء 

نض اوػٌؿذ غلى ؤلاهخاج الؼعاعي في وقغجه  واهسكايه وهظه  الػىاًت باإلاُاه

ًالػىب واإلاكمل  وجىىغه قىجض الخىُت والكػحر والخمغ وألاعػ والكىايه 

ًالجرحـ والُاؾمحن والىعص، ويظلَ  اخحن وؤهىاع ألاػهاع  والخًغواث والٍغ

 الجىػ واإلاىػ واللىػ والهغهكل.
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ًاهذ غملُت الخغازت جخم باؾخػماُ ألابهاع بياقت بل      ى الاغخماص غلى و

 ألاؾمضة اإلاسخلكت التي مً قإجها اإلاؿاهمت في عقؼ ؤلاهخاج وحىصجه.

ًاهذ ألاعى في قترة خٌم البىحهُحن مً الىاخُت الهاهىهُت ملٍا للضولت،   ونض 

اصون زغاحا غجها، ولم ًًٌ  وؤبهاها الخلكاء في ؤًضي ؤصخابها ًؼعغىجها ٍو

ل ؤن ناخب ألاعى الىاؾػت بنُاع ألاعى مهخهغا غلى الخلُكت بػُىه ب

ًان ًهُؼ ؤخُاها بػٌ اإلاؼاعغحن حؼءا مً ؤعيه، قُهىمىن بؼعاغتها 

ؿهل غلحهم غملُت  مضهم بما ًدخاحىن بلُه مً مىاص وؤصواث ػعاغُت، َو ٍو

هىم اإلاهُؼ بإصاء الخغاج غلى ألاعى  ، ٍو الغي، قُمىدهم حؼءا مً اإلادهُى

 .48ٍا له ًغثها ؤبىائه مً بػضه اإلاهُػت بىانؼ الػكغ قهِ، وجبه  ألاعى مل

: اهخم الػباؾُىن في قترة خٌم البىحهُحن بالهىاغت، قاػصهغث الصىاعت

ظيغ اإلااعزىن وحىص غضص يبحر مجها، قٍان بها ؤعبؼ  الهىاغاث والخغف ، ٍو

ماثت عحى ماثُت ، وؤعبؼ آالف مػمل لهىؼ الؼحاج ، وبًػت آالف مهىؼ 

اغت ألاصواث الخضًضًت والخكبُت لهىؼ الخؼف ، واػصهغث في بؿضاص نى

ت، وجهضمذ  اإلاسخلكت، ونىاغت الؿكً والهىاعب ؾىاء الخغبُت ؤو الخجاٍع

ًان  ت والهُىُت وألانمكت بإهىاغها، ونض  ٍغ نىاغت خُايت الثُاب الخٍغ

لىحىص الػىهغ ألاحىبي جإزحره غلى الهىاغت، قىجض نىاغت الىعم التي حلبىا 

هغ هظغا لكهغتها بها، ويظلَ الهىاغاث لها الهىاع وؤعباب الخغف مً م

الؼحاحُت التي ؤزظوها غً الكغؽ، وبلؿذ صعحت يبحرة مً الضنت وؤلاجهان، 

ٌخبىن غلُه  ًاهىا ًغنػىهه بالجىاهغ ٍو وبلـ مً مهاعة الهىاع ؤن الؼحاج 

هىػىن ؤنضاخا بضٌػت الهىؼ  .49بالظهب اإلاجؿم، ٍو

: ؤما غً الخجاعة قٍاهذ بؿضاص مؼصهغة باغخباعها مهضعا مً مهاصع الخجارة

الغػم، ونض ؤولى الخلكاء اهخمامهم بها ؤًما اهخمام، هظغا إلاا جلػبه مً صوع 

انخهاصي قػاُ مخمثلت في ألاؾىام الضازلُت ، قٍان لٍل نىاغت ؾىم 

ً الظي جباع قُه ألانمكت واإلايؿىحاث، بياقت  بلى زام قىجض ؾىم البزاٍػ

الػماثم الضنُهت واإلاىاصًل، وؾىم الخضاصًً ، يما اهدكغث ججاعة الغنُو، 

ؿمى جاحغ الغنُو هساؾا،  قٍان في بؿضاص قاعع ٌؿمى"قاعع  الغنُو" َو

ًان ببؿضاص ؾىم  ًان لضحهم مً حىاع خؿان ، و ولػل ؾبب قهغتهم ما 

في جلَ البُُش جباع قُه الكىايه، ومما ججضع ؤلاقاعة بلُه ؤن ؾىم بؿضاص 

ًان مهُاؾا ألؾػاع البًاجؼ الػاإلاُت في طلَ الخحن   .50الكترة 

ه غلى انخهاص بؿضاص مً زالُ جملَ       ونض اوػٌؿذ ؾُاصة آُ بٍى

بت ألاعى، قلم جمٌ ؾىت غلى  ؤلانُاع، وؤنبدىا ؾحر مػىُحن بضقؼ يٍغ

ب بؿضاص ختى اقخض الؿالء بها، قإًل الىاؽ اإلاُخت والؿىاهحر واًل الىاؽ زغو 

إًلىهه ، قاهدكغ اإلاغى حغاء طلَ قإصي بلى  ًاهىا ٌؿلهىن خبه ٍو الكىى، و

ً ختى عجؼ الىاؽ غً صقً اإلاىح ، قٍاهذ الٌالب جإًل  مىث الٌثحًر

لخىمهم، قٍان هظام ؤلانُاغاث ؤُو قؿاص ببؿضاص، ألهه ؤيػل همت 

 .51الكالخحن الظًً ًهىمىن بؼعع ألاعى وبنالخها، وجىمُتها

ًاهذ غلحها بؿضاص مً ؾالء : لهض ؤألاضعار قاع اإلااعزىن بلى الىيػُت التي 

قضًض وندِ وجضوي في ألاوياع الانخهاصًت، قلػبذ الٍىاعر الُبُػُت صوعا 

اصة  467يبحرا في هظه الخالت، قُظيغ ابً ألازحر ؤن في ؾىت  هـ ػاصث صحلت ٍػ

غظُمت، وؤؾغنذ يثحرا مً الجاهب الكغقي لبؿضاص، وؤؾغنذ ؤًًا مهابغ 

، بِىما في 52بباب الخبن بالجاهب الؿغبي مجها، وؤقغف  الىاؽ غلى الهالى

اصة غظُمت حاوػث اإلاإلىف، وؤؾغنذ الٌثحر مً  470ؾىت  هـ ػاص الكغاث ٍػ

الؿالث ، وجمغصث الهغاة وزغبذ نىاَغها الػخُهت الجضًضة، وؤقك  ؤهل 

اصة بها زالزت ؤق هغ زم الجاهب الؿغبي مً بؿضاص غلى الؿغم وبهُذ الٍؼ

هههذ ، وطيغ طلَ ابً الجىػي وجدضر غً الؼلؼاُ الظي يغب بؿضاص 

هـ في هِؿان مً هكـ الؿىت ، وفي ؤًاع مجها ظهغ حغاص ؤجلل الؿالث 347ؾىت 

الهُكُت والثماع ببؿضاص ، ؤما غً خاالث الؿالء التي قهضتها بؿضاص قٌثحرة، 

ًان بالػغام ؾال429. ؾىت 1هظيغها غلى الخىالي:  ء قضًض قغزو هـ ،  

 الػهاع ببؿضاص، ختى بُؼ ما زمىه صًىاع بضعهم .

هـ في حماصي ألاولى ؾلذ ألاؾػاع ختى بُؼ الهكحز الىاخض مً 432. ؾىت 2

ًان  الضنُو الخكٍاع بيُل وؾخحن صعهما، وهههذ نُمت الػهاع ختى ناع ما 

ٌؿاوي صًىاع ًباع بإنل مً صعهم خهُهت، وما ٌؿهِ مً ألابيُت ال ٌػاص 

 ػُلذ يثحر مً الخماماث واإلاؿاحض وألاؾىام .وح

هـ ؾلذ ألاؾػاع ختى بلـ الٌغ مً الُػام ؤعبػت آالف 473.  وفي ؾىت 3

 وزماهماثت ، وماث يثحر مً الىاؽ حىغا، وحاقذ الُغناث مً اإلاىح  .

للهجغة اقخض الؿالء ببؿضاص ختى ايُغوا بلى ؤًل الجُل  434. وفي غام 4

والغور وماجىا غلى الُغناث، وؤًلذ الٌالب لخىمهم وبُؼ الػهاع بالغؾكان 

ت مؼ اإلاؿايحن   .53ووحضث  الهؿاع مكٍى

هـ ؾلذ ألاؾػاع ببؿضاص 473. ونض جٌغعث مظاهغ الؿالء، قىجض في ؾىت 5

ؤعبػت آالف وزماهماثت، وماث الٌثحر مً الىاؽ ختى بلـ الٌغ مً الُػام 

 هـ يثر  478حىغا، وحاقذ وجٌغعث الىيػُت في مدغم مً ؾىت 

اح والػىانل  الؿالء والكىاء، ؤما في قػبان مً هكـ الؿىت يثرث الٍغ

 بدُث هضمذ يثحرا مً ألابيُت .

هـ في طي الدجت مجها هُؼ في  بؿضاص بغص غظُم خُث حمض 488. وفي ؾىت 6

 اء في الخماماث ، وحمض بُى الضواب في الُغناث.اإلا

ًان للخغاثو ههُبها مً جكانم الىيؼ الانخهاصي وجغصًه، قكي ؾىت 7 . ونض 

و غظُم ببؿضاص في ؾىم الثالزاء، قاخترم 341 هـ وفي عبُؼ آلازغ ونؼ خٍغ

 . 54قُه للىاؽ ما ال ًدص ى

 املطلب الثالث : من الىاحيت الاحخماعّيت :

بت اإلاجخمؼ البؿضاصي جىهؿم بحن الػغب والكغؽ والترى والٍىعص بن جغيُ     

ًالػبُض، وؤهل الظمت وؾحرهم ،  ، وهظا لم ًمىؼ مً وحىص غىانغ ؤزغي: 

 وقُما ًإحي جكهُل طلَ :

ىهؿمىن بلى مؿلمحن وؤهل طمت، واإلاؿلمىن ًىهؿمىن بلى ؾىت العزب : ٍو

ًان مً ؤزغ الاههؿام في قترة البىحهُحن ب ىاثل ؤن وقُػت ، و لى قُػت َو

ًاهىا  حػغى اإلاجخمؼ ؤلاؾالمي بلى الخكٌَ والخىاػع، قهىاى الؿيُىن الظًً 

ت في غهض هكىط  خمخػىن بهؿِ واقغ مً الخٍغ ًٍىهىن الؿىاص ألاغظم ٍو

ألاجغاى وفي غهض ؤمغة ألامغاء، وهىاى الكُػت الظًً ناؾىا يثحرا مً 

ه غلى بؿضاص قخم خػىا بص يء ؾحر نلُل مً الايُهاص، ختى اؾخىلى بىى بٍى

الُمإهِىت في ظل البىحهُحن اإلادكُػحن، ومً زم نامذ اإلاىاػغاث بحن الكُػت 

ه ؤنبدىا ًهُمىن قػاثغهم في  والؿىت وبػض هظا الاهخػاف في غهض بني بٍى

ًاهذ مؿايجهم لم جخػض اإلادُِ بؿىم الٌغر  ت، وبن  ش يء يثحر مً الخٍغ

مػت بؿبب قخىت غظُمت في بؿضاص هـ حػُلذ الج449ؾغبي بؿضاص، وفي ؾىت 

بحن الغاقًت والؿىت ونخل قحها زلو يثحر ، وفي الؿىت الخالُت اخخكل 

الكُػُىن بُىم غاقىعاء الظي حػلىه مً ؤًام الخؼن غىضهم، وفي الثامً 

غكغ مً طي الدجت مً هظه الؿىت اخخكل الكُػُىن بُىم ؾضًغ زم، وؤمغ 

ىت في بؿضاص ق غخا بػُض الؿضًغ ويغبذ الضباصب مػؼ الضولت بةظهاع الٍؼ

 . 55والبىناث
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ومً َبهاث الكػب في طلَ الػهغ، ؤهل الظمت وهم الىهاعي والحهىص      

هُمىن قػاثغهم  ًاهىا ًخمخػىن بٌثحر مً يغوب الدؿامذ الضًني، ٍو و

الضًيُت في ؤمً وصغت، ولػل ؾبب وحىصهم هى الخاحت بلى اإلاػِكت 

حها مً وقام بحن اإلاؿلمحن والحهىص والىهاعي اإلاكتريت، وما ًيبغي ؤن ًٍىن ق

هىغا مً الدؿامذ، ولم جخضزل الخٍىماث ؤلاؾالمُت في قػاثغ ؤهل الظمت، 

إمغوا  ًان ًبلـ مً حؿامذ الخلكاء ؤن ًدًغوا مىايبهم وؤغُاصهم ٍو بل 

ًاهىا ًاصون الًغاثب  ًان لٍل َاثكت ممثل لهم لضي الخلُكت، و بدماًتهم ، و

غة، ونض اهضمج ؤهل الظمت في اإلاجخمؼ الػغبي في بؿضاص ولم لبِذ اإلااُ مباق

ًهخهغ وكاَهم غلى الترحمت والاقخؿاُ بالُب بل اهٌبىا غلى صعاؾت اللؿت 

 .56الػغبُت وآصابها

ًان مً الفزص ًان طلَ غلى ؤيخاف الكغؽ، و : إلاا نامذ الضولت الػباؾُت 

ض الخلكاء غلحهم في الُبُعي ؤن ًىالىا خظىة في صولت بني الػباؽ، قهض اغخم

ه،  جضبحر يثحر مً ؤمىع صولتهم ، واػصاص هكىطهم إلاا اهخهلذ الؿلُت بلى بني بٍى

ًان البىحهُحن ًىدؿبىن بلحهم  ونامذ اإلاىاقؿت بحن  الترى والضًلم الظًً 

و بحن مسخلل  ػخمضوجهم في بنغاع هكىطهم  وؤصي هظا الخهؿُم والخكٍغ َو

اقخضاص الهغاع والخىاقـ بحن الػغب قئاث اإلاجخمؼ الػباس ي آهظاى بلى 

ش الػغبي باؾم  والكغؽ، مما ؤصي بلى ظهىع خغيت وكاػ غغقذ في الخاٍع

 : 57الخغيت الكػىبُت قؿاصث زالر هؼغاث

: جظهب بلى ؤن الػغب هم زحر ألامم، وحجتهم في طلَ ؤن الػغب غاقىا ألاولى

: الكغؽ  حاهلُتهم مخمخػحن صوما باؾخهاللهم عؾم مجاوعة ؤيبر صولخحن

والغوم، وإلاا حاء ؤلاؾالم اؾخُاغىا ؤن ًهىيىا ؾلُان هاجحن الضولخحن 

ًان مجهم، باإلياقت بلى مىانبهم  هًىا غلى هكىطهما، وؤن ؤقغف زلو هللا  ٍو

 .58وزهالهم وقغقهم وما ؤيكاه ؤلاؾالم غلحهم

: جظهب بلى ؤهه لِـ هىاى ؤمت ؤقًل مً ؤمت، قالىاؽ ؾىاؾُت الثاهيت

 ه ال قًل غىض هللا بال بالخهىي.وصلُلهم ؤه

: جظهب بلى الخهلُل، بل الخِ مً قإن الػغب مخذججحن في طلَ الثالثت

ًان  غلى ؤن الػغب نىم باصًت، لِـ لهم مً اإلاضهُت والخدًغ ش يء، وبطا 

قسغهم باإلؾالم قةهه صًً لِـ للػغب وخضهم بل صًً الىاؽ حمُػا، وبطا 

ًاؾغة والكغاغىت ًان الكسغ باإلالَ وألامجاص قإًً م لَ الػغب مً ملَ ألا

ًان بالىبىة قجمُؼ ألاهبُاء  والهُانغة وؾلُان ؾلُمان وؤلاؾٌىضع؟ وبطا 

 ماغضا ؤعبػت مً ؾحر الػغب .

ت حػلذ الخلكاء الترك ًاهىا ًخمخػىن به مً ممحزاث غؿٌٍغ : هظغا إلاا 

ؿىضون بلحهم اإلاىانب الػلُا بال ؤجهم في جلَ الكت ًاهىا ٌػخمضون غلحهم، َو رة 

ًخهاعغىن، وإلاا ؤصعى مػؼ الضولت زُغهم ؤوص ى ابىه بسخُاع بمضاعاة الضًلم 

و الخىصص بلى الترى، ولًٌ بسخُاع غلى الغؾم مً اؾخػاهخه باألجغاى لم ٌؿلم 

مً قغهم، قػؼلىه واهًمىا بلى ابً غمه غًض الضولت، ومهما ًًٌ مً ش يء 

ه ًخإلل مً الض ًان الجِل في غهغ بني بٍى ًلم وألاجغاى والػغب قهض 

 .59وألاجغاى والكغاغىت و ألايغاص وؾحرهم مً اإلاغجؼنت

وبلى حاهب هظا الخهيُل ًىحض جهيُل َبهي بحن ؤقغاص اإلاجخمؼ      

البؿضاصي، قىجض ؤن اإلاجخمؼ ؤلاؾالمي ومىظ الهضًم ًخإلل غاصة مً 

بُت َبهخحن: زانت نلُلت لها ػمام ألامىع ومهالُض الخٌم، وغامت هي ألاؾل

الؿاخهت مخهىنػت في قانت مً ألامغ وغىانل الكهغ والخغمان والباؽ 

 والكهاء. 

قالخانت: هم ؤصخاب الخلُكت مً طوي نغباه ومً عحاُ الضولت      

ًاألقغاف والىػعاء والهىاص والٌخاب والهًاة والػلماء وألاصباء،  الباعػًٍ 

ًان لهاالء باب زام ًضزلىن مىه إلاهابلت الخلُكت ؤَل و غلُه اؾم "باب و

 . 60الخانت" يما حػل لهم مُابش زانت واؾُبالث زانت

ؤما الػامت:  وهم الؿىاص ألاغظم مً الىاؽ ولهم مغاقو زانت بهم،      

يباب الػامت ومُابش الػامت، وجيخظم هظه الُبهت مً ؤهل الخغف 

هاُ لهم الػامت والضهماء  والهىاجؼ والخجاع والكالخحن والجىض والغنُو، ٍو

ًاهىا مً  والؿىؾاء ، وهم في الػاصة ؤنل زهاقت وصعاًت بإمىع صًجهم ختى ولى 

 طوي الِؿاع يُبهت الخجاع . 

ونض ؤله  هظا الخهؿُم ظالله غلى الخُاة الاحخماغُت ؛ قالهىل ألاُو      

ظل ٌػاوي الكانت والػىػ والخغمان غلى الغؾم مً ؤؾلبِخه الؿاخهت، وهى 

غاف التي جضًغ  ً مً حهخحن  حهت  ؤبغػ ألَا عجلت الانخهاص، قػاو  ألامٍغ

حؿلِ الخٍام واؾخدىاطهم غلى زحراث البالص والاهخكاع بها واهكغاصهم في 

اإلالَ واإلااُ ، ؤما الهىل الثاوي قػاف في بدبىخت غلى غٌـ الهىل 

، ونض اهخم الخٍام والخلكاء بالترف والؿىاء وحمؼ اإلااُ.  ألاُو

خمام بالكػغاء وبحؼالهم مً زالُ مضخهم، قهظا ومً نىع البظر : الاه     

مضح ابً الػمُض قىنله مً حهخه زالزىن ؤلل  اإلاخىبي ًظهب بلى الٍىقت ٍو

ه قإَلو له ؤمىالا  صًىاع، زم ؾاع بلى قاعؽ قامخضح غًض الضولت بً بٍى

لت جهاعب ماثتي ؤلل صًىاع، ، ونض جماصوا يظلَ في بنامت ؤقغاخهم قهُل  حٍؼ

غًض الضولت بلى الخلُكت الُاجؼ ومػها مً الجىاهغ ش يء ال ؤهه ػقذ ابىت 

ظيغ ؤهه وعصث غلى غًض الضولت هضًت مً ناخب الُمً قحها  ًدص ى، ٍو

ال  . 61نُػت واخضة مً غىبر وػجها ؾخت وزمؿىن َع

 املطلب الزابع : الصزاع الفكزي في عصزه :

ًالباَىُت        ًاهذ هىاى يثحر مً الػهاثض وألاقٍاع في غهغ ؤبي الىقا  

 
ً
ا ُّ والكُػت ، وػاص الؿلى في الخهّىف وحاءث ألاقٍاع والػهاثض التي ؾاعث ػمى

 الهدكاع الكٌغ الهىفي الظي غّبر غً اهخماء صًني 
ً
في غهغ ؤبي الىقاء مغاقهت

هظغة غابغة غلى الهغون ومً ًلهي ،  62ؾاص في ػمً ؤبي الىقاء الٌغصي 

غي ما زلكه الؿلل الهالر عض ي هللا حػالى غجهم وخكغها في  الؿابغة ٍو

ػمغتهم مً جإلُل في ًل قً مً قىىن الػلم ، وفي ًل حهت مً حهاث الكً 

ًان ًغبٌ جدذ جإزحر الجهل  والخًاعة التي ؤقػذ الىىع غلى الػالم بػض ؤن 

 ُ في مبػث هظه الخًاعة وجثبُذ  والكىض ى ٌػترف بإن لإلؾالم الكًل ألاو

صغاثمها ، وؤن الهضع ألاُو مً الصخابت عيىان هللا غلحهم هم الظًً خملىا 

ػت الؿمدت وبث ؤؾغاعها في هظا الٍىن  الػبء ألايبر في وكغ هظه الكَغ

و ،  له مً َبُػت حغصاء بلى هىع ؤبلج ًط ئ لٍل ؾالَ في هظا الٍُغ وجدٍى

ًان للهىقُت الخظ ألاوقغ في بػ ؛ قٍاهذ اإلاضعؾت  ث هظا الػمل الكٍغلو

ت التي زغّحذ ؤمثاُ : ؤب  بٌغ وغمغ وغثمان وغلي عض ي هللا غجهم ، زم  الىبٍى

ًاهذ مضعؾت الصخابت التي ؤهجبذ ؤمثاُ : ؾػُض بً اإلاؿِب والخؿً 

 
ً
اوؽ الُماوي وببغاهُم الخُمي وؾاصة ؾحرهم ال ًدهىن قًال البهغي َو

 ، وهم الظًً 
ً
 وغمال

ً
ًان لهم الكًل ألايبر في جثبُذ صغاثم هظه وغلما

ًان جإزغ ألاثمت الٌباع ؤمثاُ : ؤبي خىُكت ومالَ والكاقعي  ػت وبهم  الكَغ

ًان جإزغه ألايبر بكُسه الؼاهض  وؤخمض وؾحرهم عض ي هللا غجهم ، قإبى خىُكت 

ًان ًهُى : ما لهُذ ؤقًل مً غُاء ،  اإلاكهىع غُاء بً ؤبي عباح وؤمثاله و

ا وناُ الكػ غاوي في يخابه )ألاحىبت اإلاغيُت( غً قُسه قُش ؤلاؾالم ػيٍغ

و الهىم نُى مىس ى للخًغ غلحهما  ألاههاعي ؤهه ناُ : ًٌكُىا في قغف ٍَغ
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ًضاوالؿالم:   الهالة
ْ

 ُعق
َ

ْمذ ِ
ّ
ا ُغل ًِ ِممَّ َم ِ

ّ
َػل

ُ
ن ح

َ
ى ؤ

َ
ََ َغل ِبُػ جَّ

َ
َهْل ؤ

قةن   63

و ؤلاعقاص مً الخًغ مؼ ؾػت غلم م  مىس ى َلب ٍَغ
ً
ىس ى ، ومؼ ًىهه هبُا

ًان   ناُ طلَ ، ويظلَ ًٌكُىا في قغقهم ؤن ؤلامام ؤخمض بً خىبل 
ً
مغؾال

بطا جىنل في مؿإلت ٌؿإُ غجها الكُش ؤبا خمؼة البؿضاصي ونىله : ما جهُى 

في هظه اإلاؿإلت ًا نىفي ؟ قةطا خل ؤبى خمؼة بقٍاُ جلَ اإلاؿإلت حعجب 

 ُ ًان عض ي هللا غىه ًهى لىلضه غبض هللا : ًا ولضي غلَُ  ؤخمض مً طلَ ، و

بالخضًث وبًاى ومجالؿت هاالء الظًً ؾمىا ؤهكؿهم نىقُت قةجهم عبما 

 بإخٍام صًىه ، قلما صخب ؤبا خمؼة البؿضاصي وغغف 
ً
ًان ؤخضهم حاهال

ًان ًهُى لىلضه :  )ًا ولضي غلَُ بمجالؿت هاالء الهىم 64ؤخىاُ الهىم 

قةجهم طاصوا غلُىا بٌثرة الػلم واإلاغانبت والخكُت والؼهض وغلى الهمت( ، وبلؿىا 

ؤن ؤلامام ؤبا غمغو ألاوػاعي َلب الصخبت إلبغاهُم بً ؤصهم قلم ًجبه بلى 

طلَ وناُ له : ًا غبض الغخمً ال ًُحر الُحر بال مؼ قٍله قغحؼ ألاوػاعي غً 

صخبت لػلمه بػلى مغاقي الهىقُت وهظا مً ألاوػاعي ؤغظم صلُل غلى َلب ال

ًان  و وؤهلها ، وبلؿىا ؤن ؤلامام الكاقعي عض ي هللا حػالى غىه  قغف الٍُغ

هُى : ًدخاج اإلاخهّىف بلى مػغقت انُالح   ٍو
ً
ًجالـ الهىقُت يثحرا

الهىقُت لُكُضوه مً الػلم ما لم ًًٌ غىضه ، ونُل له مغة : ما الظي 

خكضجه مً مجالؿت الهىقُت ؟ قهاُ : اؾخكضث مجهم قِئحن نىلهم : اؾ

ًالؿُل بن لم جهُػه نُػَ ، ونىلهم : بن لم حكؿل هكؿَ بالخحر  الىنذ 

 غلى 
ً
ا ًهُى : ًٌكُىا صلُال قؿلخَ بالكغ ، وؾمػذ قُسىا قُش ؤلاؾالم ػيٍغ

و بطغان ألاثمت ألهلها في ًل ػمان وؾاالهم الضغاء مجهم في  قغف الٍُغ

الكضاثض صون الػٌـ ، قهظا ش يء نلُل مً قغف الهىقُت وقًلهم . ؤما 

ؤوناقهم قهظه هبظة ٌؿحرة غلى لؿان ؤخض ؤثمتهم : ناُ الخُُب البؿضاصي 

ش بؿضاص  بؿىضه غً مدمض بً قاطان الغاػي ناُ :)ؾمػذ ًىؾل 65في جاٍع

ل  ًان اإلاخًى ل ، و بً الخؿحن ًهُى خًغث مؼ طي الىىن مجلـ اإلاخًى

 
ً
ل : ًا ؤبا الكٌُ نل  مىلػا به ًكًله غلى الػباص والؼهاص ، قهاُ له اإلاخًى

لىا ؤولُاء هللا ؟ قهاُ طو الىىن : ًا ؤمحر اإلاامىحن هاالء نىم ؤلبؿهم هللا الىىع 

الؿاَؼ مً مدبخه ، وحللهم بالبهاء مً ؤعصًت يغامخه ، وويؼ غلى مكاعنهم 

لىبهم بلُه ؾاثغة وؤغُجهم طزاثغ الؿُىب ، قهي مػلهت بمىانلت اإلادبىب قه

بلى غظُم حالله هاظغة ، زم ؤحلؿهم بػض ؤن ؤخؿً بلحهم غلى يغاس ي َلب 

اإلاػغقت بالضواء ، وغغقهم مىابذ ألاصواء ، وحػل جالمُظهم ؤهل الىعع 

والخه  ويمً لهم ؤلاحابت غىض الضغاء، وناُ ًا ؤولُاجي بن ؤجايم غلُل مً 

ي بًاه 66قغقي قضاووه ، ؤو مٍغٌ مً بعاصحي قػالجىه ، ؤو مجغوح بتًر

قالَكىه ، ؤو قاع مني قغؾبىه ، ؤو آبو مني قاصغىه ، ؤو زاثل مني قإمىىه ؤو 

عاؾب في مىانلتي قمٌىىه ؤو نانض هدىي قإصوه ، ؤو حبان في مخاحغحي 

ضوه ، ؤو عاج إلخؿاوي قبكغوه ،ؤو مؿدكغف قجغثىه ، ؤو آٌـ مً قًلي قػ

هدىي قإعقضوه ، ؤو مس يء بػض بخؿاوي قػاجبىه ، ؤو هاؽ إلخؿاوي قظيغوه 

، وبن اؾخؿار بٌم ملهىف قإغُىىه ، ومً ونلٌم في قىانلىه ، قةن ؾاب 

غىٌم قاقخهضوه ، وبن ؤلؼمٌم حىاًت قاخخملىه ، ومً نهغ في واحب خو 

ىه ، وان ؤزُإ زُُئت قاهصخىه ، قةن مغى قػىصوه ، وبن وهبذ  قاجًغ

بلٌُم هبت قكاَغوه ، وبن عػنخٌم قأزغوه ، ًا ؤولُاجي لٌم غاجبذ، ولٌم 

 َلبذ ، ألهٌم باآلزغة آزغث واهخسبذ 
ً
زاَبذ ، وبًايم عؾبذ ، ومىٌم ؤلىقا

 ، ً ض اؾخسضام الجباٍع ، وبًايم اؾخسضمذ وانُىػذ وازخههذ ، ال ؤٍع

حؼاجي لٌم ؤقًل الجؼاء ، وغُاجي لٌم ؤوقغ الػُاء وال مُاوغت الكغهحن ، 

، وبظلي لٌم ؤؾلى البظُ ، وقًلي غلٌُم ؤيبر الكًل ومػاملتي لٌم ؤوفى 

مػاملت ، ومُالبتي لٌم ؤقض اإلاُالب . ؤها مكدل الهلىب ، ؤها غالم الؿُىب 

، ؤها مالخظ اللخظ ، ؤها مغانض الهم ، ؤها مكغف غلى الخىاَغ ، ؤها الػالم 

َغاف الجكىن ، ال ًكؼغٌم نىث حباع صووي وال مؿلِ ؾىاي ، قمً بإ

ؤعاصيم نؿمخه ، ومً آطايم آطًخه ، ومً غاصايم غاصًخه ومً والايم والُخه 

، ومً ؤخؿً بلٌُم ؤعيِخه ، ؤهخم ؤولُاجي وؤهخم ؤخباجي ، ؤهخم لي وؤها لٌم( 

ػهب الكُش ألايبر عض ي هللا غىه في ) عوح الهضؽ ( بػض ؤن ؤوعص بػٌ  ، َو

هظا الٌالم الىكِـ بهىله : هظه ؤخىاُ الػاعقحن ًا ولي ، وهٌظا جٍىن غماعة 

الهلىب ، وؤما ؤهل ػماهَ قىهللا لى ؤَلػذ غلحهم لغؤًذ بن هظغث بلى 

 ؾامضة ، وبن هظغث بلى نلىبهم عؤًذ نلىًب الهُت ، مً 
ً
هكىؾهم عؤًذ هكىؾا

ت الهضؾُت زالُت ،غلى غغوقها  ت ، الػماعة الػلٍى  ألؾىص ياٍع
ً
ت ، آحاما زاٍو

ت ، وؿإُ هللا حػالى غىض عئٍتهم الػاقُت ، ؤًً هم ًا ولي  ومغابٌ لظثاب غاٍو

مً نىم ونكهم ؤبى الكٌُ خُث ناُ : بن هلل لهكىة ، وان هلل لخحرة ، 

نُل ًا ؤبا الكٌُ ما غالمتهم ناُ : بطا زلؼ الػبض الغاخت ، وؤغُي اإلاجهىص 

 ٍ اإلاجزلت زم ناُ :في الُاغت ، وؤخب ؾهى 

 مقل العيىن بليلها أن ًهجعىا          مىع القزآن بىعـده ووعيـده 

 فهما جذل له الزقاب وجخضع          فهمىا عن امللك الكزيم كالمه 

ًان في مجلؿه ؟ مً هاالء الهىم ًا ؤبا الكٌُ عخمَ  قهاُ له بػٌ مً 

دَ هاالء نىم حػلىا الغيب لجباههم وؾاصا ، والتراب  هللا ؟ ناُ : ٍو

لجىىبهم مهاصا ، هاالء نىم زالِ الهغآن لخىمهم وصماءهم قكؿلهم غً 

ألاػواج ، وخغيهم باإلصالج قىيػىه غلى ؤقئضتهم قإؾغحذ ، ويمىه بلى 

نضوعهم قاوكغخذ ، وجهضغذ هممهم به قٌضخذ ، قجػلىه لظلمتهم 

م ًدؼهىن ؾغاحا ، ولؿبُلهم مجهاحا ، ولدجتهم اقالحا ، ًكغح الىاؽ وه

ساقىن ،  إمً الىاؽ ٍو هىمىن ، ٍو كُغ الىاؽ ٍو ؿهغون ، ٍو ىام الىاؽ َو ٍو

قهم زاثكىن خظعون وحلىن مككهىن مكمغون ًباصعون مً الكىث 

ؿخػضون للمىث بلى آزغ الههت عض ي هللا غجهم وعػنىا خبهم واجباغهم ،  َو

 قهظه هي بػٌ ؤوناف الهىم عض ي هللا غجهم وزهىنا في غهغ ؤبي الىقا
67 . 

، وهى غلى  املبحث الثالث : حهىد إلامام أبي الىفاء في الدفاع عن إلاضالم

 زالزت مُالب :

ػت وغلماء ؤلاؾالم . املطلب ألاول   : حهىصه في الظوص غً الكَغ

ن ؤلامام جاج الػاعقحن ، خامل لىاء الضقاع غً ؤهل الؿىت ، قتراه ًخدحّ  ٌػّض 

بدو اإلاضاقؼ  قهى ـ والظي ٌػّض الكغم للضقاع غجهم والظب غً ؤغغايهم 

 
ً
 ـ بحّ  الخو ؤًًا

ً
ي به مِ مما عُ  ن خهُهت ما غلُه هاالء الػلماء  ، وعص يثحرا

 
ُ
جاه هاالء ألاثمت ألاحالء الظًً خملىا عاًت ؤلاؾالم وصاقػىا غً غهاثضه ج

اإلاالخضة  ، وؤجباع الكغم الًالت  ، وحماغت اإلابخضغت ،  ونض جبػه في طلَ 

ًان ًغصُّ  الٌثحر في يثحر  ٌٌّ مً صَ  مً اإلاىايؼ  ، و له التي قحها ؾ ه وؤناٍو غاٍو

 
ً
في صغىجه بلى الخهىف وهبظ الكغنت  هاالء ألاغالم  ، وجغي طلَ واضخا

 في وكغ الىعي ؤلاؾالمي ، 
ً
 يبحرا

ً
ىا قًال وؤلالخاص ، قٍان مً ألاثمت الظًً جًغ

غً ؤلاؾالم وبطا ما جدّبػىا ؾحرجه قُمٌىىا ؤن وؿدكل مجها ههاٍ صقاغه 

والتي عؤًىاها قُمً يخب غىه وهى الكُش الىاؾُي خُث ؤقغص إلاىنكه مً 

ؤلاؾالم وصقاغه غىه قهاُ : ) هى ؤُو الُبهت اإلاباعيت اإلاخبّرى بظيغها َبهت 

كت الكيبٌُت (   68الخغنت الكٍغ

مًٌ ؤن هدّضص ههاٍ صقاع الكُش ؤبي الىقا غً ؤلاؾالم مً زالُ ماًلي :  ٍو
69 
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غلى مظهب ؤخمض بً خىبل وصاقؼ غً ؤلاؾالم  حػّبض هللا  .1

 يكُسه ؤلامام عخمه هللا .

ًان قاقعي اإلاظهب وؤقاص مً مظهب ؤلامام الكاقعي عخمه هللا   .2

ف والػهُضة .  في ؤنُى الّضًً والّخهىُّ

ض بإوناث الهالة ، قهض طيغ الىاؾُي نهت   .3 ُّ خغنه غلى الخه

الىقا للكُش له قهاُ : )ؤطن اإلااطن للػهغ قهاُ الكُش ؤبى 

 .70الكيبٍي ؾُضي هظا اإلااطن ؤطن للػهغ نبل صًَ الػغف .....(

ًان له جالمظة يثر   .4 ت في غهغه  و ُّ و الهىق اؾخلم عثاؾت الٍُغ

هخه في وكغ الىعي الّضًني .  اؾخكاصوا مىه ومً ٍَغ

ما ًضُ غلى خؿً ؾحرجه بقاصة الكُش الغقاعي قُه وبسهاله   .5

 الخمُضة .

هللا بضغىة ناصنت ، ًهُى عخمه هللا : ) مً صغىجه الىاؽ بلى   .6

و مً الّضغىة الٍاطبت ، ومً 
ّ
ؤزلو هلل حػالى في مػاملخه جسل

ؼ خٌم ونخه قهى حاهل ، ومً نّهغ غىه قهى ؾاقل ، ومً  ُّ ي

 71ؤهمله قهى غاحؼ (

قالكُش ؤبى الىقا ؤزبذ ؤهه ؤلامام الظي ؤمط ى خُاجه في ؾبُل الّضقاع      

ت وواضخت مً  غً ؤلاؾالم ، وهبظ ُّ ًاهذ حل الخُّغف ، وحهىصه في طلَ 

 زالُ صغىجه الهاصنت التي جمثلذ في حىاهب غضة ؤوحؼها بما ًإحي: 

 صغىجه بلى الخمؿَ بالضًً .  .1

 التزامه بىناًا ؤلامام ؤخمض وجمثله لها .  .2

ـ في مضعؾت ؤبي   .3 التزامه بالخضَعـ وزانت غىضما جىلى الخضَع

ػضًض مً الُالب وؤوكإ جالمُظ خىُكت ببؿضاص ، خُث هكؼ ال

 . 72خكظت للضًً 

 املطلب الثاوي : هصائحه لبعض الفزق إلاضالميت  

ً وقىػه وقالخه في الخُاة ؛ ٌػخمض       بن مضاع ؾػاصة ؤلاوؿان في الضاٍع

ألجهما الىىعان  )م(ؤؾاؾا غلى مضي اغخهامه  بٌخاب هللا وؾىت عؾىله 

هه وهى ٌػبر صعوب الخُاة ، قجراه ًايض غلى  اللظان ًًِئان لإلوؿان ٍَغ

يغوعة بجباع الػلماء مً ؤثمت الضًً في قهم ههىم الىحي، باغخباعهم 

 ؤغغف الىاؽ بمكاهُم الٌخاب والؿىت

ت غلى هبظ الكغنت  ُّ ًاهذ مبي ت  ُّ تي نّضمها للكغم ؤلاؾالم
ّ
قالّىهاثذ ال

إمغ والخػّهب لل مظهب الىاخض ، قهى ًىدى مىخى الاغخضاُ وغضم الدكّضص ، ٍو

جهاهم غً اإلاىٌغ قُهُى ) بزىاوي جُهظىا مً ؾىت  الىاؽ باإلاػغوف ٍو

، وله باع يبحر في نهو طيغها  73الؿكالث قةن الؿكلت مىحبت لهُُػخٌم ( 

ًان ًىصر الخلكاء والػامت في  74الىاؾُي في يخابه جاج الػاعقحن  غىضما 

باع الكهىاث ، قاإلمام ؤبى الىقا في مػظم 
ّ
يغوعة مداعبت الىكـ وغضم اج

ظي 
ّ
ًاهذ ًدثهم غلى الخمؿَ والؿحر غلى الّىهج الؿلُم ال ههاثده لهىمه 

 ؤمغ به ؤلاؾالم الخىُل . 

 املطلب الثالث : دوره في بيان حقيقت إلاضالم للىاص 

هى جهضًو الهلب وبنغاعه ومػغقخه مهغوها بةنغاع اللؿان وغمل بن ؤلاًمان   

الجىاعح ، وؤلاؾالم هى اؾدؿالم الػبض هلل وزًىغه واههُاصه له ، وطلَ 

ًٍىن بالػمل ، وهى الضًً ، يما ؾمى هللا حػالى فى يخابه ؤلاؾالم صًىا ، وفى 

ل ؾمى الىبى  ظا ؤًًا ؤلاؾالم وؤلاًمان وؤلاخؿان صًىا ، وه )م(خضًث حبًر

مما ًضُ غلى ؤن ؤخض ؤلاؾمحن بطا ؤقغص صزل قُه آلازغ ، وبهما ًكغم بُجهما 

خُث نغن ؤخض ؤلاؾمحن باآلزغ ، قٍُىن خُيئظ اإلاغاص باإلًمان : حيـ 

ني : ) ناُ قُش  جهضًو الهلب، وباإلؾالم حيـ الػمل ، ًهُى الؿكاٍع

الظي  ؤلاؾالم ؤن وؤلاًمان والضًً الكغم بحن ؤلاؾالم ؤلاؾالم : وخهُهت

 اعجًاه هللا وبػث به عؾىله هى الاؾدؿالم هلل وخضه ، قإنله في الهلب وهى

ما ؾىاه ، قمً غبضه وغبض مػه بلها  الخًىع هلل وخضه بػباصجه وخضه صون 

 اؾخٌبر غً غباصجه لم ًًٌ مؿلما ، آزغ لم ًًٌ مؿلما ، ومً لم ٌػبضه بل

 -هٌظا ناُ ه ، ، والػبىصًت لوؤلاؾالم هى الاؾدؿالم هلل وهى الخًىع له 

وغؼاه ألهل اللؿت ، قاإلؾالم في ألانل مً باب الػمل غمل  - عخمه هللا

قهى مً باب  ؤلاًمان قإنله جهضًو وبنغاع ومػغقت الهلب والجىاعح ، وؤما

والػمل جابؼ له ؛  نُى الهلب اإلاخًمً غمل الهلب وألانل قُه الخهضًو ،

ومالثٌخه  بةًمان مسهىم وهى ؤلاًمان باهللؤلاًمان  )م(ولهظا قؿغ الىبي

ؤلاؾالم بةؾالم مسهىم وهى اإلاباوي الخمـ ،  ويخبه وعؾله ، وقؿغ

 )م(وهٌظا في ؾاثغ يالمه 

ؤلاؾالم غالهُت ، 0:  )م( قػً ؤوـ عض ى هللا غىه ناُ : ناُ الىبى   

، وهظا ألن ألاغماُ جظهغ غالهُت ، والخهضًو فى  75وؤلاًمان فى الهلب( 

ًان الىبىال ًهُى فى صغاثه بطا نلى غلى اإلاُذ : )اللهم )م( هلب الًظهغ ، و

،  76مً ؤخُِخه مىا قإخُه غلى ؤلاؾالم ، ومً جىقُخه مىا قخىقه غلى ؤلاًمان(

ألن الػمل بالجىاعح بهما ًخمًٌ مىه فى الخُاة ، قإما غىض اإلاىث قال ًبه  ؾحر 

 الخهضًو بالهلب .

الػلماء : ًل مامً مؿلم ، قةن خهو ؤلاًمان  ومً هىا ناُ اإلادههىن مً   

: )ؤال وبن فى الجؿض )م(وعسخ فى نلبه ، نام بإغماُ ؤلاؾالم ، يما ناُ 

مًؿت بطا نلخذ نلر الجؿض ًله ، وبطا قؿضث قؿض الجؿض ًله  ؤال 

، قال ًخدهو الهلب باإلًمان بال وجيبػث الجىاعح فى ؤغماُ  77وهى الهلب(

م مامىا، قةهه نض ًٍىن ؤلاًمان يػُكا ، قال ؤلاؾالم ، ولِـ ًل مؿل

ًخدهو الهلب به جدهها جاما مؼ غمل حىاعخه بإغماُ ؤلاؾالم ، قٍُىن 

ا  مؿلما ولِـ بمامً ؤلاًمان الخام يما ناُ هللا حػالى :  ْغَغاُب آَمىَّ
َ ْ
ِذ ألا

َ
ال

َ
ن

 ِ
ْ

ِل ؤلا
ُ
ْضز ًَ ا 

َّ َ
ْمَىا َوإلا

َ
ْؾل

َ
ىا ؤ

ُ
ىل

ُ
ً ن ٌِ

َ
ْاِمُىىا َول

ُ
ْم ج

َّ
ل ل

ُ
ْم ن

ُ
ىِبٌ

ُ
ل
ُ
، ولم  78 ًَماُن ِفي ن

ً وهى نُى ابً غباؽ وؾحره بل  ًٍىهىا مىاقهحن بالٍلُت غلى ؤصر الخكؿحًر

ضُ غلُه نىله حػالى :    ًان بًماجهم يػُكا ، ٍو
َ

ُه ال
َ
َه َوَعُؾىل

َّ
ُُػىا الل ُِ

ُ
َوِبن ج

ِخٌُم  ُكىٌع عَّ
َ
َه ؾ

َّ
ًئا ِبنَّ الل ِْ َ

ْم ق
ُ
ْغَماِلٌ

َ
ًْ ؤ

م ّمِ
ُ
ِلْخٌ ًَ

، ٌػنى : الًىههٌم مً 79

 .  80ؤحىعها ، قضُ غلى ؤن مػهم مً ؤلاًمان ما جهبل به ؤغمالهم

      
ً
تي ؤعاص ؤن ًىنلها ؤلامام ؤبى الىقا لم جًٌ مسخلكت

ّ
قدهُهت ؤلاؾالم ال

ًاهذ مؿخمّضة مً حػالُم ؤلاؾالم ،  غً خهُهت ؤلاًمان وؤلاؾالم ، قهي 

ًاهذ حػالُمه تهضف  بلى شخظ همت اإلاؿلمحن والخمّؿَ قاإلمام ؤبى الىقا 

 بالضًً الخىُل .

ًاهذ حؿخمض حػالُمها مً وناًا الغؾُى مدّمض       وحػالُم جاج الػاعقحن 

غها بهُى  الىبى  )م(
ّ
لؿػض بً ؤب  وناصخُىما ؾإُ الىبي  )م( ، وهظا ًظي

ْم حػِ قالها وهى مامً ؟ قهاُ الىبى  )م( 
َ
،  81: )ؤو مؿلم ( )م(: ِلَم ل

ٌكحر بلى ؤهه لم ًدهو مهام ؤلاًمان ، وبهما هى فى مهام ؤلاؾالم الظاهغ ، 

ب ؤهه متى يػل ؤلاًمان الباًَ ، لؼم مىه يػل ؤغماُ الجىاعح  والٍع

الظاهغة ؤًًا ، لًٌ اؾم ؤلاًمان ًىك  غمً جغى قِئا مً واحباجه يما فى 

مام جاج الػاعقحن : )الًؼو  الؼاو  خحن ًؼو  وهى مامً( ، وصغا ؤلا )م(نىله 

بلى اجباع حػالُم ؤلاؾالم الخىُكت وبلى ؤلاًمان الهاصم الّىابؼ مً الهلب ، 

وهظا مبني غلى ؤن الخهضًو الهاثم بالهلىب مخكايل ، وهظا هى الصخُذ ، 

وهى ؤصر الغواًخحن غً ؤخمض ، قةن بًمان الهضًهحن الظًً ًخجلى الؿُب 
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ًهبل الدكٌَُ وال ؤلاعجُاب ، لِـ لهلىبهم ختى ًهحر يإهه قهاصة ، بدُث ال 

 يةًمان ؾحرهم ممً لم ًبلـ هظه الضعحت بدُث لى قٌَ لضزله الكَ .

مما جهضم ًدبحن ؤن جاج الػاعقحن ؤيض ؤن ألاغماُ جضزل فى مؿمى ؤلاؾالم    

كمل طلَ ؤغماُ الجىاعح الظاهغة يما ًضزل فى  ومؿمى ؤلاًمان ؤًًا ، َو

لباَىت ، قُضزل فى ؤغماُ ؤلاؾالم غىض ؤبي مؿماها ؤًًا ؤغماُ الجىاعح ا

الىقا : بزالم الضًً هلل ، والىصر له ولػباصه ، وؾالمت الهلب لهم مً 

ضزل فى مؿمى  الؿل والخؿض والخهض ، وجىابؼ طلَ مً ؤهىاع ألاطي ، ٍو

ؤلاًمان غىضه  : وحل الهلىب مً طيغ هللا ، وزكىغها غىض ؾماع طيغه 

ل غلى هللا ، وزىف هللا ؾغا ويخابه ، وػٍاصة ؤلاًمان  بظلَ ، وجدهُو الخًى

ُا وعؾىال ، به)م( وغالهُت ، والغيا باهلل عبا ، وباإلؾالم صًىا ، وبمدمض 

وازخُاع جلل الىكىؽ بإغظم ؤهىاع آلاالم غلى الٌكغ ، واؾدكػاع نغب هللا 

مً الػبض وصوام اؾخدًاعه ، وبًثاع مدبت هللا وعؾىله غلى مدبت ما 

ًاهذ صغىجه الىاؽ  82ى ؾحر طلَ مً ألاغماُ الهلبُتؾىاهما بل ،  قإبى الىقا 

ت الخىُكت ، وحاهب  ُّ ت غلى حاهبحن حاهب الػهُضة ؤلاؾالم ُّ بلى ؤلاًمان مبي

مًٌ بًجاػ ؤهم  الخمّؿَ بالضًً الخىُل اؾدىاصا لخػالُم ؤلامام ؤخمض ، ٍو

  : ههاٍ صغىة جاج الػاعقحن بلى حػالُم الضًً ؤلاؾالمي بما ًإحي

 :الّخإيُض  غلى يغوعة بجباع الػلماء مً ؤثمت الضًً في قهم ههىم  
ً
ؤّوال

 الىحي .

كت . ت الكٍغ  : الّضغىة بلى الػمل بالٌخاب والؿىت الىبٍى
ً
 زاهُا

 : الضغىة لغقٌ الباَل والؼوع .
ً
 زالثا

ت  ُّ ضًً للضغىة ؤلاؾالم  : الضغىة للىغظ واؾدُػاب الٌم الٌبحر مً اإلاٍغ
ً
عابػا

. 

 : التريحز غلى بنالح الهلىب وتهظًب الىكىؽ .زام
ً
 ؿا

 : حظب الّىاؽ والّخإزحر قحهم .
ً
 ؾاصؾا

ونض هجر  الكُش جاج الػاعقحن في ؤن ًجضص الخُاة في نلىب اإلاؿلمحن مً 

زالُ عؾمه مىهجا مخٍامال وخٌما للتربُت الغوخُت التي مؼحها بإؾلىب 

الىغظ وؤلاعقاص ، والخمؿَ بالٌخاب والؿىت   صغىي نىي ًهىم غلى حماُ

ًان لظهىع الكُش ؤبى الىقا ، واهخماثه بلى اإلاظهب الخىبلي  نىال وغمال ، ونض 

و  الخهىف ؤزغ يبحر في الخسكُل مً خضة مىانل بػٌ  زم ؾلىيه ٍَغ

اإلاخهىقت الخىابلت ججاه الخهىف، واؾخُاع الكُش جاج الػاعقحن  ؤن ٌػىص 

هط ي غلى  بالخهىف بلى مؿاعه الصخُذ اإلابني غلى الٌخاب والؿىت، ٍو

الخهىف البضعي اإلابني غلى الًالالث ، قالكُش ؤبى الىقا نّضم لإلؾالم 

تي ؤوص ى بها الغؾُى مدّمض 
ّ
 )م( الخػالُم الخىُكت ال

ً
، قغخمه هللا عخمت

 واؾػت وحػل ما نّضمه في محزان خؿىاجه ًىم الضًً .

 خاجمت :ال

اإلاباعيت مؼ هظا الكُش الجلُل ًمًٌ اؾخسالم بػٌ بػض هظه الغخلت      

 الىخاثج ويما ًإحي :

ىا بهمت  .1 ًان مً الػلماء الػاملحن الظًً جًغ بن الكُش عخمه هللا 

ش ؤلاؾالمي .  واضخت في الخاٍع

و بحن ؤهل الخهىف  .2 ويؼ الىهاٍ غلى الخغوف في الخكٍغ

الخهُهُحن غً بػٌ اإلاخهىقت الظًً اهدؿبىا للخهىف لؿاًاث 

 في هكىؾهم ولم ًجهلىا مً مىاهله الهاقُت .

غاف في غهغ نػب في ًل هىاخُه ومؼ طلَ لم ًترى الضغىة  .3

بلى هللا وقو اإلاىهج الصخُذ الؿلُم خؿب حػالُم الهغآن 

 والؿىت .

ًان ناخب نضم زابخت في الضقاع غً ؤلاؾالم وغلماثه يض ًل  .4

 مً حؿُى له هكؿه الاهخهام مجهم .

في غهغه الى ما قُه زحرهم في الضهُا وآلازغة هصر الكغم ألازغي  .5

 بيُت ناقُت وهمت غالُت.

 وآزغ صغىاها ؤن الخمض هلل عّب الػاإلاحن

 

 

 

 : الهىامش

                                                      
ـي ؤخمـض ، صاع آعاؽ  1 بؾهام غلماء يغصؾخان في الثهاقت ؤلاؾالمُت ، مدمـض ًػ

م ، 1999للُباغـــت واليكـــغ مُبػـــت وػاعة التربُـــت فـــي يغصؾـــخان الػـــغام ، 

 . 295م
ش وقاة هاالء ألاقظاط عؾم يثرة الخدبؼ . 2  لألؾل لم ٌػثر الباخث غلى جاٍع

ي ، م 3  . 307بؾهام غلماء يغصؾخان في الثهاقت ؤلاؾالمُت ، مدمض ًػ
م ، 2010،  3ألايــغاص فــي بهــضًىان ، ؤهــىع اإلاــاجي ، صهــىى ، مُبػــت هــاواع ، ٍ 4

 . 137-135م
 . 23-22هٌظا جٍلم الكُش ، حماُ الضًً قالر ، م 5
ُـــــاوي فـــــي يغصؾـــــخان الػـــــغام 6  الكــــُش مدمـــــىص الخكُـــــض البرػهجـــــي والىكـــــىط البًر

ـــ نــالر ، صاع الخٌمــت ،  1925ختــى غــام  ، للبُــاحي ، غبــض الــغخمً بصَع

 . 41م ، م2004لىضن ، 
الخهىف في قماُ الػغام في الػهض الػثماوي في الهغن الؿابؼ غكـغ ، ؤههـغة  7

 .122-107م ، م2016، 
 . 55ؾىعة ألاغغاف :  8
إلاجُـــض بـــً الخـــضاثو الىعصًـــت فـــي خهـــاثو ؤحـــالء الىهكـــبىضًت ، للخـــاوي . غبـــض ا 9

 . 161-160م ، م2002،  2مدمض ، صاع آعاؽ للُباغت ، ؤعبُل ، ٍ
ـاى الـَغـ للٌخـب واليكـغ ، لىـضن ،  10 ؤغالم الٍىعص ، محر بهـغي ، مُبػـت ٍع

 . 54-53م ، 1991
 . 43الكُش مدمىص البرػهجي ، للبُاحي ، م 11
ش الُــغم الهـىقُت ، الكــُش ًـىوـ ببــغاهُم الؿـامغاجي ، مٌخبــت الكــغ  12 م جـاٍع

 . 35-32م ، 1988الجضًض ، بؿضاص ، 
بُػـت الـضوع ، للؼوبـي . ممـضوح ، ألاهــالي  13 الُـغم الهـىقُت ظـغوف اليكـإة َو

 .142م ، م2004للُباغت ، صمكو ، 
َىَمـــــا )عى(:  وجمـــــام الخـــــضًث الـــــىاعص غـــــً ؾـــــُضها غمـــــغ بـــــً الخُـــــاب  14 ِْ َُ َب ـــــا

َ
)ن

ـِه 
َّ
ُِ الل ًُ ِغْىـَض َعُؾـى ْدـ

َ
  )م( : ه

ْ
ـْىٍم ِبط ًَ اثَ 

َ
ـاِى  ط َُ ـِضًُض َب

َ
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َ
ل
َ
َ

َخـــٌض 
َ
ـــا ؤ ــُه ِمىَّ

ُ
ْػِغق ٌَ  

َ
ِغ َوال ـــكَ ـــُغ الؿَّ

َ
ز
َ
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َ
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َ
ـــَػِغ ال ـــِضًُض َؾــَىاِص الكَّ

َ
ــاِب ق َُ ِ

ّ
الث

ِبـــــّىِ 
ــــى الىَّ

َ
ـَ ِبل ـــــ

َ
ــــى َحل ـــــى  َختَّ

َ
ـــــِه َغل ُْ كَّ

َ
ـــــِه َوَوَيــــَؼ ي ُْ

َ
َبد
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َبد

ْ
ْؾـــــَىَض ُعي

َ
إ
َ
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َ
ه

َ
ِم. ق
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ًِ ؤلِاْؾــــــال ِبْرِوــــــ  َغــــــ

ْ
ز

َ
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َ
ــــــِه َون ًْ

َ
ِسظ

َ
:  ق

 
ُ
ـــــــِه َوج

َّ
ُُ الل ـــــــًضا َعُؾـــــــى نَّ ُمَدمَّ

َ
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َّ
 الل

َّ
ـــــــَه ِبال

َ
 ِبل

َ
ْن ال

َ
ـــــــَهَض ؤ

ْ
ك

َ
ْن ح

َ
ُم ؤ

َ
ِهــــــــَُم ؤلِاْؾـــــــال
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ــــِه  ُْ
َ
 ِبل

َ
ْػذ

َ
ُ

َ
 ِبِن اْؾــــخ

َ
ــــذ ِْ َب

ْ
ُذــــجَّ ال

َ
ــــاَن َوج ًَ ُهــــىَم َعَم

َ
 َوج

َ
ــــاة

َ
ً ِحَ  الؼَّ

ْ
ــــا

ُ
 َوج

َ
ة
َ
ــــال الهَّ

 ًِ ِبْرِو  َغـ
ْ
ز

َ
ـإ
َ
َُ ق ـا

َ
ُه. ن

ُ
ن َهـّضِ ٍُ ُه َو

ُ
ل
َ
ْؿـإ ٌَ ـُه 

َ
َعِجْبَىا ل

َ
َُ ق ا

َ
. ن

َ
ذ

ْ
َُ َنَضن ا

َ
. ن

ً
َؾِبُال

 
َ
ــــــِه َوَمال

َّ
ًَ ِبالل ِم

ْ
ــــــا

ُ
ْن ج

َ
َُ : ؤ ــــــا

َ
ــــــْىِم آلاِزــــــِغ ؤلِاًَمــــــاِن. ن َُ

ْ
ُخِبــــــِه َوُعُؾــــــِلِه َوال

ُ
ِخــــــِه َوي

َ
ِثٌ

ًِ ؤلِاْخَؿـــاِن  ِبْرِو  َغـــ
ْ
ز

َ
ـــإ
َ
َُ ق ـــا

َ
، ن

َ
ذ

ْ
َُ َنـــَضن ـــا

َ
ـــّغِِه ، ن

َ
ْحـــِرِه َوق

َ
ـــَضِع ز

َ
ه

ْ
ًَ ِبال ِم

ْ
ـــا

ُ
َوج

ــــَغاَى( ؤزغحــــه  ًَ ــــُه  ِةهَّ
َ
ــــَغاُه ق

َ
ًْ ج ــــ

ُ
ٌ

َ
ــــْم ج

َ
ــــِةْن ل

َ
ــــَغاُه ق

َ
ََ ج ــــ هَّ

َ
إ
َ
ــــَه ي

َّ
ْػُبــــَض الل

َ
ْن ح

َ
َُ : ؤ ــــا

َ
ن

ـــالم والهـــــضع ، ؤلامـــــام م ؿـــــلم ، فـــــي صـــــخُده ، بـــــاب مػغقـــــت ؤلاًمـــــان وؤلاؾــ

  28، م  1( ، ج102ح)
 . 120ؾىعة ألاوػام :  15
ـــــت والخهــــــىف 16 ًىؾــــل الكــــُش  الؿــــُض فــــي يــــىء الٌخــــاب والؿىـــــت ،  الهىقُـ

 17الؿُض هاقم الغقاعي ، م
ال جــــؼاُ َاثكــــت مــــً ؤمتــــي ،  )م(ؤزغحــــه مؿــــلم ، فــــي صــــخُده ، بــــاب نىلــــه 17

 . 52، م6( ، ج5059ح)
 . 163ؾىعة آُ غمغان :  18
 38، م3اإلاىهج ألاخمض في جغحمت ؤصخاب ؤلامام ؤخمض ، ج 19
اع ، ص غمـــاص   20 جــظيغة اإلاهخكـــحن فـــي مىانــب ؤبـــي الىقـــا جـــاج الػــاعقحن ، بحـــر قـــهٍغ

 27،  2016عئوف ، والضيخىع ػعاع نضًو ، حامػت ؤعبُل ، 
اع ، ص غمـــاص  21 جـــظيغة اإلاهخكـــحن فـــي مىانـــب ؤبـــي الىقـــا جـــاج الػـــاعقحن ، بحـــر قـــهٍغ

  5، م 2016عئوف ، والضيخىع ػعاع نضًو ، حامػت ؤعبُل ، 
 . 40، م 3ًىظغ : اإلاىهج ألاخمض في جغاحم ؤصخاب ؤلامام ؤخمض ، ج 22
ىظــغ نالثــض الجــىاهغ ، ً  144-143الكــُىىفي ، بهجــت ألاؾــغاع ، م  23 -80، ٍو

 135، 1والُبهاث الٌبري للكػغاوي ، ج ، 81
 8اإلاغحؼ هكؿه ، م  24
الـضع اإلاىًـض فـي طيـغ ؤصــخاب ؤلامـام ؤخمـض ، مجحـر الخؿـبي ، الجــؼء ألاُو ،  25

 58م 
اع ، ص غمـــاص   26 جــظيغة اإلاهخكـــحن فـــي مىانــب ؤبـــي الىقـــا جـــاج الػــاعقحن ، بحـــر قـــهٍغ

 ،  2016عئوف ، والضيخىع ػعاع نضًو ، حامػت ؤعبُل ، 
دـــاف ألاًـــابغ فـــي ؾـــحرة ومىانـــب ؤلامـــام مديـــي الـــضًً غبـــض الهـــاصع الجُالوـــي اج 27

 .452الخؿني ، زىاب الخمُض ، م 

مىؾــىغت الٌؿــجزان قُمــا انــُلر غلُــه ؤهــل الخهــىف والػغقــان ، الكــُش 28

م الٌؿجزاوي ، ج  . 86-85، م 23مدمض غبض الٌٍغ
ــي مىانــــب البــــاػ ألاقــــهب  28 جغحمخــــه فــــي يخــــاب : بهجــــت ألاؾــــغاع ومىانــــب ألاهــــىاع فــ

الكــــــُش غبــــــض الهــــــاصع الٌُالوــــــي ، للكــــــُش غلــــــي بــــــً ًىؾــــــل الكــــــُىىفي ، 

، وؾــــحر ؤغــــالم  170-168جدهُــــو : ص. حمــــاُ الــــضًً قــــالر الٌُالوــــي ، م

 . 261الىبالء ، للظهبي ًىؾل بً ناًماػ ، م 

، وغلمائهـا فـي زضمـت  78ُش مدمض بً ًديـى ، ًىظغ : نالثض الجىاهغ ، للك 29

م اإلاضعؽ ، م  . 473الػلم والضًً ، للكُش غبض الٌٍغ
م اإلاـــــــضعؽ  29 ًىظــــــغ : غلمائهــــــا فـــــــي زضمــــــت الػلـــــــم والــــــضًً ، للكــــــُش غبـــــــض الٌــــــٍغ

 . 473م
ًىظــــــغ : زالنــــــت اإلاكــــــازغ فــــــي مىانــــــب الكــــــُش غبــــــض الهــــــاصع عضــــــ ي هللا غىــــــه ،  30

ــاقعي ا ــاقعي ، جدهُـــو : الكــــُش ؤخمــــض للػالمـــت غبــــض هللا بــــً ؾـــػض الُــ لكــ

ؼي م  ض اإلاٍؼ  . 247-246قٍغ
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Abstract : 

Praise be to Allah, we seek His help. Whomsoever Allah 

guides will never be led astray, and whomsoever Allah 

leaves astray, no one can guide. I bear witness that there 

is none worthy of worship but Allah (alone with no 

partners) and I bear witness that Muhammad is His slave 

and Messenger. To proceed 

The venerable Islamic history bears with it clear imprints 

of many scholars, of whom Kurdish scholars constituted 

a large part. The study will clarify what these scholars 

were upon in terms of high determination and good luck. 

Among the most prominent of these Kurdish scholars is 

Taj Al-Arafin, Abu Al-Wafa Al-Kurdi (d. 501 AH), who 

is not known to many Muslims, let alone the Kurds of his 

nationality. The research came as a highlight of the 

scientific position and a statement of a historical era 

associated with Abu al-Wafa’ al-Kurdi and his role in 

Sufism. The study, Abu al-Wafa al-Kurdi and his 

position in Sufism, concludes by presenting what benefits 

the reader and adorns history with men whose 

nationalities varied and their goals were united. 

 


