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 يدروس عصرية من ترثانا العرب

الحمددهلل ر  ا اللددنلموال الالعدد خ تمددأل بددن و امرسوددن  الالم لددموال التمددأل  لدد  
الطوسددوا الطددن. وال المالددول ل تمددو لرددن نل مددن تمم رددنل نرددك مردد  اللمددوو الح ددوول 

 السلهللل

المدددنهللد تمدددأل ملدددن  ل فدددذ .دددصا اللعددد  الدددصد ولدددوط  ال ندددهللو اللممدددذ ال نردددذ 
الوحهللهلل عفن  ل الالصد سمغ اإلرلنا فو  شأالًا فذ المرجزا  المنهللوة لو وبط  تمأل 
السنل؛ فذ .صا اللع ل الصد   موز فو  السش وة سنلرنلنمن  السش وة الالحضن وة 
اإلرلنروةل الالصد ولما ف لف   مر  تع  بالا  ما الغنوة الام.هللافل ودهللف  سرود  

 هللوالو فدددذ .نالودددن  الر حدددن  الالنمددد  الال مدددز للل فدددذ .دددصا نلدددأل حنفدددة الودددأ ل الوددد
سردددن  جمدددهلل رن نلدددأل  نمودددهلل .دددص  الحضدددن ا  اللعددد ل الدددصد ولدددلأل فوددد  ال  وددد  مدددا م

الم نهللمددةل م بددصوا مرالددن م ددنًل متمددألل الهللاتددوا نلددأل مبددص مددن فوالددن سغ  ددة اللددمور ؛ 
معدنلة اللددرهللاا الفدذ .دصا اللعد  الدصد ورضدغط فودد  م.دل اإللد و سدوا مط  دة ا

لملنعدد خل ح ددأل عدد رن منمددة هللالا .الوددة مموددزخل الجملددًن  سودد ًا وسحدد  تددا ملرددأل ا
لالجالهلل  للل س ل من فذ .صا اللع  ما  حدهللون ل وحلدا سردن ما رلدالهلل نلدأل   ا ردن 
اللممددذل رلدد مالو مددا تطنودد  ال الحددذ مددن ل رجددهلل  ترددهلل م.ددل .ددصا اللعدد ل ففددذ 

نول ال  سدد  تمددأل   ا رددن هلل ال  التسدد ل الفودد  ا جددن  ال موددز؛ ممددال    حددهلل  مدد   امودد
 ارنضن  الن الا الامتعن ل
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 رددن اللممددذل تم رددن رلدد مالو مرالددن مددنالفددذ اللددطال  ال نلوددةل م ددهللو م مدد   ال    ا 
ولوررددن تمددأل ما رجددهلل ط ونرددن نلددأل لنو رددنل فنلجالددهلل الددصد ل لنوددة لدد  جالددهلل ضددنو ل 
الاممددة ال ددذ ل م.ددهللاف لالددن   جددنالز تعدد .نل الجددوً  الاحددهللًا مال جومددوال .ددذ ممددة 

شددددك ما  سوددددهللل الل مهلل تددددذ مرددددذ محطدددد  س ددددل .ددددص  الددددهلل ال ل نل  مررددددذ حناللدددد   ال 
 جالهللدل الار المالف ل

وفالدو الملدمو مدا الجدالهلل  فدذ ال دالا  –القصد هو رضى اهلل عز وجلل  (1)
"المددددددن بمندددددد  الجددددددا الاإلردددددد  نل  مردددددد  للسددددددنهللخ ار لددددددسحنر  ال لددددددنلأل 

ا   دددددالا مالجالدددددة لدددددصلكل فدددددوا متمنلددددد  الرشدددددنطن   وجدددددا م لولسدددددهللالا"ل
هللخل ال.ددال سددصلك وس غددذ  ضددأل ار تددز الجددلل السنلرلددسة نلددأل اللمددول لملسددن
صلدددددك الددددد جنسة ل مددددد   طمسددددد  ف وضدددددةل فدددددوصا  ددددد م الملدددددمول فدددددوا فدددددوا

صا  دددهللس  ال أمدددلل فالدددال طنتدددة  اإللالذ "ا ددد م سنلدددو  سدددك الدددصد بمددد "ل الا 
"نا فدددذ بمددد  اللدددمنالا  الام ا الابددد  ف المودددل الالرالدددن ل  الام  دددنل 

اللمو ال لموم ل الاجا تمأل الملمول ال.ال آلون  ماللأل املسنا"ل الحفظ 
"نصا مدن  اسدا  هللو ارنطد  تممد  نل  ط ون  نلأل بمالهلل الدص   فدذ الدهللرون 
 ما     لللل مال تمو ور ف  س "ل

ود فا اإللد و اللسد  فدذ ال دالال وندالل لدسحنر   -الغائية في الخلق (1)
من  ال لنلأل "افحلس و نرمن بمنرن و تس ًنل المر و نلورن ل   جلالا؟"ل " سرن

بمن  .صا سنطً ل لسحنرك"ل الاملسنا الاللمل مالجالهللخل الال الا وجد د 
ضدددما لدددرا ار ال دددذ ل   سدددهللل "لدددرة ارل اللدددا  جدددهلل للدددر    سدددهللو "ل 
الاإلرلدددددنا مدددددهللتال  نلدددددأل ا  شدددددنف .دددددص  اللدددددرال ال لدددددبو .ن لمعدددددمح   
"اللب   ل و مدن فدذ اللدمالا  الام ا"ل ممدن المناللدة  مدن فدذ رعد اروة 
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نا الطسولودددددة شدددددوطنروة لدددددن طةل فالدددددذ م فالضدددددة  النددددد الا الاللدددددطألل
 فنلطسولة عهللو  لإلرلنا ملب خ ل ل

الا وددأسأل اإللدد و تمددأل اإلرلددنا  سددالل مد شددذ  هلل -األدلللة والبللراهين (1)
ل " ل .دن الا س .دنر و نا  رد و عدنهلل وا"ل  رنتة  ل رهلل نلأل مهلللة الس ا.وا

دد هلل ارالددو  ددصلك ممدد  ملدد ر  ال نددهللو  اآلسدد الا ل "سددل  ددنلن  مال مف ددن .و لمج 
ردددن تمدددأل   دددن .و من دددهللالا"ل اللندددهلل شدددغف  نردددن الجدددهللرن  سن ردددن تمدددأل ممدددةل الا 
 عنرلال   ا رن سولنلوا الس .نال  ل حلا الفا الصد م وو ما مجم ل

فندددددددهلل شدددددددغف الملدددددددممالا سسرودددددددة ن مودددددددهلل  المرطنودددددددة ال ونضدددددددوةل  (م)
 الال لممال.ن فذ ال ونضون  اللو .نل

و  مددن شددغف الملددممالا سمرطدد  م لددطالل الالدد فنهلل مردد  م.ددل ال دد  (ا)
ةل  الالمحنج 

 السرذ الرحال الل سذ تمأل مل  مرطنوة فملفوةل (ج)

الالضد  تممدن  الحدهللو   الاتدهلل الجدد   الال لدهللولل  مودزاا لنسدالل مددن  (هلل)
 ورلا نلأل  لالل ار عمأل ار تمو  اللمول

).ددد( ح ددأل المددهللا   الفنالوددةل ات مددهلل  امهلللددة الالسدد ا.وا فددذ  ب وجن الددن 
 ال  جوحن النل

سددة  ددأ ال  امهللل ددةل سددل  ددهلللول الفددذ اللمددالو ال طسونوددةل ظالدد   ال ج   (ال)
اللددنلو تمددأل رطددن  الالدد ل الل  ل سددهلل مردد ل الالدد لمل مالل مدد خ فددذ

ا و الا الملممالا .و الاضلذ المرالج اللممذ ال ج وسدذل تجا م
السمدددن ما اآلل  ام دددهللاهلل لمحدددالا ل فدددوا الملدددمموا اب  تدددالا  ل  
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تهللوهللخ فذ الملن ف ال طسونوة المب مفدةل ل لدنتهلل.و تمدأل الد رسنط 
 نوج الال العل نلأل الحننو لالر 

 مووددزل لمددو  مددا الدد هللللل الف دد خل السحدد ل ال ال ددالا  ل  نهلل اك ال (ز)
ال وددددن ل الاج الددددنهللل المجالددددزخل  نسمددددة لم طددددال ل ولرددددذ ما الملددددن ف 
الرن جة ترالن  نسمة لم طال  موضًنل اللصلك رجهلل فدذ اإلر دنج اللممدذ 
اإللددد مذ لدددزا خ ال حلدددورًن هللاوسدددًنل ال فدددا الملدددممالا المناللدددة "مدددن 

 ك امالل لآلب  شووًن"ل   

سددهللم  الحضددن خ اللمموددة اإللدد موة مددا سددهللاون   -االسللتيعاو واتنتللا  (1)
  مددددا والرددددنال لدددد تنا مددددن الدددد التس  ار ددددنج ام ددددهللمواسلددددوطةل ل رالددددن 

الل ونال الف  ل ال.رالهللل ال اف  صلدك نر دنج سدهللم و مو دز سلدهلل اللد ولنال 
لجسدد ل الةل ال    نلعددوهللو ددالا مددن  هللمدد  فددذ الملددن ف اللمموددةح ددأل و ددنهلل 

الالحلدددنال الالم م دددن ل الالطدددال نر نجدددًن بنعدددًن سددد ل فوددد  طدددنس  ممودددزل 
ضنفن   ومة لممل فةل الاللنول حهللو ة مس   خل الفذ .دصا هلل   لحنلردن  الا 
الوددالول ال ددذ ل  ددزال فددذ م حمددة الدد ولنا ل ور الددذل المددن وددزال ار نجرددن 

  موً  لو  مموزل

مددة   ددنهلل  نردد  الملددن ف فددذ معدد  النهللو -دور المؤسسللاا الرسللمية (1)
  دالا ح دد ًا تمدأل ال الرددة المدا .ددو فدذ طسندد الول الل رلد ف ال  ودد  تددا 
ا تممدن  الوالردنا ام دهللمالا ا لد ن اطوة  تممن  من سوا الرال وال ال هلل  دال 
مرفلدالول ممدن فددذ اإللد ول فد الل مدد خ فدذ ال دن وم  جددهلل اللمدو مشددنتًنل 
الف عددًن م  نفوددة نلددأل حددهلل  سودد  سددوا جمودد  المددالاطروال تمددأل ابدد  ف 

اللالو مال مهللودددنرالول ال ومدددة  دددل امددد ك مدددن وحلدددال ال دددنا هللال  الهللاللدددة معددد
نوجنسودًن السر ددن ل فالدذ   تددأل اللممددن ل ال رشدذ  هللال  الح مددة الالم  سددن ل 
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ال شجو  ال  جمةل ال رف  تمأل اللمدو سلدبن ل الام دهلل  تدهللال  صلدك نلدأل 
 معحنا المنلل

فذ .صا اللع  الصد لما تمو  ال نهللو اللممذ ال نردذ  -اخالقية العلم (6)
المددن  نردد  ر نوجدد ل ا مجددل ال نددهللو رفلدد ل المرنفلددة سددوا م.ددل اللمددو ممدد

هلل مدددا الددهلل   اللممدددذ الدد لمم ل وحلدددا سرددن ما رلدد فو ال نورددًن مددا  دددنا
ا اللمو ل  مب  ون   ضسط ل ح أل ل وعدو  ارف  دًن اإلل مذل فذ م
 ل ضالاسط ل ل

ورضدددسط اللمدددو مالًل سنللنودددهللخ الاإلومدددنال الوبضددد  لالمدددنل الونددد  الرشدددنط  (م)
سشد د اللممدذ ضددما نطدن  اللددنهللخل ال لد د تمودد  مهللسون الدنل اللملممددن  ال

م نرة بنعةل ال  سأل فذ الطنتة اإللالودة "نرمدن وبشدأل ار مدا تسدنهللخ 
 ل11اللممن " فنط  

ال  شنف اللممذ ل حهلل  ل ل وندالل لدسحنر  ال لنلأل "المدن مال ود و مدا  (ا)
ممدددددذ ل فالدددددص  اآلودددددة حدددددنفزخ لم ندددددهللو الل11اللمدددددو نل  مدددددو "ل اإللددددد ا  

 ل111"ال ل  ا زهللرذ تممن"ل ط   الم الاعلل الالهللتن  السش د .ال 

الالحنونددة اللمموددة الاحددهللخل فدد   لددن ا فومددن سددوا الرنددل الال نسدد  مددا  (ج)
ال ر نج اللنلل الالحنونة ضنسط نوجنسذ لمر نوجل ال.دذ مالجدالهللخل مرالدن 

 ل11لرة ار "اللا  جهلل للرة ار  سهللو " فنط  

اللممودددة  الممدددنا ل وجدددالز تزلالمدددنل  الالملدددن ف اإلرلدددنروة الالملدددن ف (هلل)
الملنلجة  ل مرالمن سوطن  مب مفل سدل   .مدن ولدنلج ضدما امطدن  
اإللددددد مذ الالاحدددددهللل اللدددددو وضددددد  اإللددددد و الملدددددن ف اإلرلدددددنروةل  مدددددن 
الضدددل الن الرالضدددة امال السودددة الالحضدددن خ الغ سودددة الحهللو دددةل فدددذ زاالودددة 
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فمرددددص الفرددددالال التمددددأل مرالددددن ممددددال  شبعددددوة ل ت  ددددة لالددددن سنلحنونددددةل 
السهللاوددةل مدد ً ل بضدد  الفندد  الال شدد و  نلددأل طدد   اللدد هلللل اللممددذل 
الظمدد  الملطوددن  البمنوددة فددذ اإللدد و حنددنو  تنمددة  عددم  لإلرلددنا 
مالمن  غو د  الزمدنا مال الم دنال مرالدن لدمالك  ومدذ  نسد ل و حدن و نلود  
امجودنلل ال.دصا تمدأل بد ف الرظد خ الغ سودة ال دذ  دهللتذ ما امبد  ل 

 ن  الشلال  رلسذ فذ الزمنا مال الم نا مال النالولم ً ل محل

عد   ام ال اللدو  لمدهللمن  مال ).د(  اللمو نر نج سشد د لمرفلدة السشد وةل الا 
 ل16الفلنهلل "الل  فلهللالا فذ ام ا سلهلل نع حالن"ل امت اف 

اللدددنلو فدددذ المج مددد  الملدددمو تضدددال فلدددنل ردددنف ؛  -اخالقيلللاا العلللالم (1)
ا ل مرضددسط سنإلومددنال مم ددزو سددأتددز الجددلملددلاللو   مالًل .ددذ ممددنو ار 

 اإلل و  حمة لملنلموا 

 فالال مالًل نرلنا م الاض ل ل والم  الجن  مال العو ل (م)

ال.دددال نرلدددنا مددددالاطا مرددد وس نلددددأل مم ددد  اإللدددد موة الل و ضدددأل ترالددددن  (ا)
ل ل  هللفل  نلدأل ما وبد ج سهللوً ل الال ا ا  الهللرونل ما منل مال جن 

ل الجالهلل لالن  لو(ال.ج خ اللنالل ) من فذ معطم  الوال  تمأل مم  ل
 فذ اإلل ول

الاللنلو نرلنا مللاللل وح   سمللاللو   الرن جة تا  موز  " دل .دل  (ج)
ل اللددصلك فالددال 1ولدد الد الددصوا ولممددالا الالددصوا ل ولممددالا؟" الزمدد  

نرلنا الال  ال ننفةل نضنفة نلأل  بعع  الهلل و ل ملن  تمالم  
تمودد  .ددال مل ف دد  سهللوردد ل ام  ددنًل ل لمومددن  ال لددالل ار عددمأل ار 

 اللمو  "ما و هلل ار س  بو ًا وفنال  فذ الهللوا"ل
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م  ما   و ًا ما الملن ف ال ذ شدغل سالدن   -التطبيق العلمي العملي( 1)
الملددممالا لددو و ددا صا فنوددهللخ تمموددة مسنشدد خل نل ما اللددنلو الملددمو  ددنا 
ل و   م لة تممد  فدذ  طسوند  فومدن ورفد  الملدمموا ف حهللودهلل النسمدة مد  ً 

فذ الفمك الالم م ن ؛ التمو المالا و  اح نج نلدأل  طدالو  مهلل  نلأل رسالغ 
ما الجلددهلل اللددموو م ددهلل  تمددأل  –الحلددنا الالجسدد ل الال. مددنو سنلجلددهلل 

مهلل  نلددأل  طددالو  اللمددالو الطسوددة؛ الال. مددنو سأال ددن   –اللسددنهللخ الالرفدد  
؛ السردددن  الملدددنجهلل نلدددأل  طدددال  اللدددنتن   طددال ًا ممحالظدددنً العدد خل مهلل  

للمددالو الالرهلللددوة؛ الالجالددنهلل فددذ لددسول ار الالمددهللا   مهلل  نلددأل   طددال  ا
مهلل  نلددأل  طدددالو   -61امرفددنل –"المتددهللالا لالددو مددن الدد طل و مددا  ددالخ" 

 الملهللا  الح سوةل

رظ  الملممالا نلأل اللمالو تمأل مرالن ما  -استقاللية األمة وكفايتها( 1)
مدددن ما   دددالا فددد ا تدددوا مال فددد ا اللسدددنهللخ الال  دددنلوفل لدددصلك فالدددذ م

ال  تمددأل ما مد مل فددة مفوددهللخ لمملددمموال الردد   الفنالددن ل سالضدد  فنوددة
مل ف الدددن فددد ا  فنودددةل التمدددأل الملدددمموا ما و دددالا سودددرالو مدددا و نرددد ل 
ال.دددصا ودددلهللد نلدددأل الددد ن لوة اممدددة الملدددممةل الات منهلل.دددن تمدددأل رفلدددالنل 
الفذ .صا هلل   تظوو مم رن الوالول ال.ذ تمأل مدن .دذ تمود  مدا حدنل 

  سلوة ال.الاال
فدددذ حفدددز.و امجودددنلل سدددهللفلالو  الل  ا ردددن هللال  م مودددز -حفلللز الهملللم( 11)

لو سددأالا م نردددًن لوندددًن ممددد الو سدددوا اممددول فنممدددة ال دددذ مر جددد  ال مودددز  
 دددهللومًن  لددد طو  ما  رددد ج ال  مودددز حدددهللو ًنل سدددأصا ارل فدددذ ممدددة مسدددد  خ 
سنلم سطن  الالملال ن  ال  ل الالمول و دنهلل و دالا ال د ا  اللدموو الالحودهلل؛ 

نرلذ ممجدنهلل ل لوشدحص ف هلل و  لو  تظمن  .صا ال ن وم اللممذل الع
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حضدددن خ طن دددن  الشدددسنا لوفج .دددنل ال سودددنا  ومدددة  ددد ا  امجدددهللاهلل فدددذ ال
فنددهلل وبدد ج مددا .ددص  امجوددنل  اإلرلددنروةل و فدد  الملرالوددن ل المددا وددهلل د

مددددا وسددددهلل، الو فددددال ل ح ددددأل وحدددد زا تمددددأل املنددددنا اللنلموددددةل الالجددددالاوز 
السشددد وةه ال.دددصا سحدددهلل  صا ددد  لدددو الا حدددنفزًا  بددد ل ال. دددصالللل الفدددذ صلدددك 

 و رنف  الم رنفلالافم
رلدو  فدذ تعد ل عدن   -بعث قيمة العللم واألخلالف فلي طلبلة( 11)

اللمو فو  مطوة لمحعالل تمأل شالنهللخ؛ الالشالنهللخ لمو  لهللد نلأل المنل 
الالجن ل ح أل لال  نر  سلا هلل جن  .صا اللمو رفن ًن البدهللاتًن ال رنفلدًن 

 لدد نصوةل فددذن.م  املنددنا الجنملوددة الال  ددا املودد  شدد وفل اللنددهلل لدد
نوجدددنهلل طسنودددة سدددوا معدددحنا الشدددالنهللا  الالدددهلل جن  فدددذ اللطدددن ل المدددن 
محالجردددنل نلددددأل ما رددددرالج رالددددج اللممدددن  امفددددصاص مددددا اللددددمف العددددنل ل 
ترددهللمن  ددنا وطمددا اللمددو لمدد لمول الال ندد ا مددا ار تددز الجددلل الال لمددوو 
.ال الش   اللممدذ تمدأل مدن   دن.و ارل  مدن وندالل اسدا الالود و فدذ محدهلل 

لح  الول    فذ حودن ذ "نفنهللخ ما وطما ا    مننعهلل  ما الض  مللفن
ل الاسددددا الالودددد و م ددددل طو ددددا لالددددلل  امفددددصاصل نص  فددددا السلددددهلل ممددددن ذ"

 ودد  مددا رلددم سلدددا المددنل اللددمطنال ال ردد  سددد ز   موددل وأ المرنعددا
ال  ددددددا السولالددددددنللل م ف لددددددًن لإلر ددددددنج الاإلسددددددهللا،ل ال حددددددو ار الننضددددددذ 

 الج جنرذ نص ونالل 

 للظ مناللال تظ مال  فذ الرفال    ال  عنرالواللال ما م.ل اللمو عنر
رنل الملممالا ملن ف مدا لدسنالو مدا لغدن  شد أل نلدأل  -التعريو( 11) 

الملددنا الل سددذل ال ددنرالا لدد اتًن فددذ  طالودد  المغددة الل سوددة ل عددو  لغددة 
ا رند م ال  ا وال ال هلل رنمالا الملن ف هللالا متمو  مف هللا  المعطمحن  
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سة نلود ل  مدن  دو ضجة حالل ال ل وا الم.مو   مال ع حوة لغ رن سنلرلد
.ددددصا الرنددددلل  ددددو ال  نسددددة مددددا هللالا الجددددالهلل مجددددنم  لغالوددددةل مال م ن ددددا 
 رلو ل مال مرظمن   ننفوةل مال لجنا فروةل مال ملنجو م بععةل مال 

 بس ا  م جاللوا فذ مل م ا  ال ل واه

نا الم مدد  ال ددذ ص دد    -التميللز اتيجللابي للحضللارم اتسللالمية( 11)
اإللدد موة فومددن لددس  مددا  ددن وم  رفددًنل الال ددذ  موددز  سدد  حضددن  رن 

سشددد دل جلمددد  .دددص  الحضدددن خ نر نجدددًن نرلدددنروًن  اولدددًنل المب مفدددًن تمدددن 
 –لددسنالن المددن جددن  سلددهلل.نل .ددصا ال موددز رددنس  مددا اللنوددهللخ اإللدد موة 

اإلطدددددن  الدددددصد ح دددددو اإلر دددددنج السشددددد د الملدددددمول ال سدددددط الفلنلودددددن  
 اإلرلنروة فذ المج م  اإلل مذل

لفنهلل  ما ونن   نهللو حضن خ مدن سمنودن  ال دو المدنهللد ر  ما البطأ االل  وا م
؛ رددال، الملددهللا  الاللوددن  الال جالوددزا مددا   دد خ اب  اتددن ل مال الفدد خ ا  شددنفن ل مال 

ل ال لرن فذ بمل ل وم ا نع ح ل ففذ تع رن .صا العم  الحضدن خ المدنهللخ  الا 
ذ نلأل ما  ضد  نرلدنرًن تمدأل النمد ل ل رالدن .دذ الحضدن خل ال د ل)ل سوة مال ش  وة(

  مددد  سنلغدددنزا  اللدددنمة م ودددوا السشددد ل الجددد هلل  الغنسدددن  مدددا نشدددجن .نل اللال  ددد  
المن  الالالالا ل ال.ذ الحضن خ ال ذ   سط  ومة اإلرلنا سمدالا سشد    مال تورود ل مال 
 فضددل مددص.سن ف  وددًن تمددأل  بدد ل ال.ددذ الحضددن خ ال ددذ جددن   لرددن سنلدد ل   مرددالا، 

ل ذ  ن م  الرن  ما م ضدالو ن خ اال.ذ الحض السش ل ما لالو معً  سش وًن ملورًنل
ال د موالو فددذ مالنلدك ال ددن ومل فن ضدة مف ددن ًا سندالخ اللدد   مالمدن  نردد  ال ضددحون  

 الالمننالمةه

ا ما ورح الا مرفلالو مالطأل  ال الالل ا سبنعةل الالملممالا سلنمةل ال.و وحنالل
 ددهللو فددذ ال ددن وم الملنعدد ل وجددا ما ل و طملددالا نلددأل مضددن.نخ الحضددن خ المنهللوددة 
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المب  تن  الالم  شفن ؛ فنهلل و الا صلك مل حوً ل ل رالو ولد طولالا ما فذ    خ 
و فال ددالا حودد  فشددل الغدد ا الالشدد  ل نصا  ددهللمالا لمسشدد وة الم لسددة حضددن خ نرلددنروةل 

دم  بنلند  تمدأل   ود  ممدا بمد ل   ال و سالصا اإلرلدنا تمدأل مرد  مبمدال  م د ول فض 
لددأل مال لدد   لمةنلددأل فط  دد  اللددمو .مالددن ما   فدد  شددأا اإلرلددنا ال لددلهلل  ال لوددهلل  الا 

الطسولددذ ل  ددالا حضددن    حضددن خ بودد ل  ددأم  سددنلمل الف ال رالددأل تددا المر ددد ل 
ال ل لم  ال الا ب فدة سشد وة فدذ لدر ة نلالودةل السالدصا  عدو  الحضدن خ اإللد موة 
رس الدددًن وضدددذ  السشددد وةل المددد ً  وح دددص ل المحطدددة الددد  احة تمدددأل الجددد  ام ال 

 ال  الا اممة الملممة م موزخ فذ تطنوالنل

 ممة  الهللد الهللورن  ال هللد   َّ فمو  رظ  لال ال مف  

ون  م وهللل الملأل  النساللل الالل و تمو و ال حمة ار الس  ن  ل  الار المالف ل الا 
 المجيد نصيرالدكتور عبد
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 من وحي
 التراث العلمي العربي

 لألستاذ الدكتور عادل جرار
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 "من وحي التراث العلمي"

املددنسو  ام سلددة المنضددوة الفددذ مددن   مرددن نا فددذ مددن الدد ملرن نلودد  تمددأل مددهلل  
لددنسنًن تددا  دد ا  الل سددذ اللممددذ م  دد  مددا مالضدد  لمشددلال  سددنلت زاز الالف بددن  
سمددنا .ددص  اممددة فددذ مجددنل اللمددول الللدددرن .رددن فددذ مجددنل نسدد از م.موددة ال ددد ا  
رمن رالهلل السح  تا تس  الهلل ال   اللممذ الل سذ فذ لجل الحضن خ اإلرلنروةل الا 

اللمموددة فددذ اللعدد  الحنضدد ل الاللمددو  ددأد رشددنط نرلددنرذ  بدد  لددو  نددالهلل ملددو  رن 
فددد اهلل  رشددنطًن ون عدد  ال. مدددنو سدد  تمددأل مولددهلل فددذ .دددصا اللعدد  رشددنطًن ف هللودددًنل الل

رمدددن عدددن    الضددد  لددد  البطدددط ال دددهلل   السددد امجل  الجمنتدددن  محدددهللالهللخ اللدددهللهللل الا 
 الونن   موًن الرالتوًن ترهلل  نووو البطط المن مرجز مرالنل

للالدددالهلل  .نل وم دددا ما ر جددد  سجدددصال .ن نلدددأل ا خ سرددد  تعدددالاللمدددو الحدددهللو  ظدددن.
الن وسددددة مرددددص مددددنو ذ تددددنو مال رحددددال صلددددكل حددددوا ارطمندددد  ال  راللالجوددددن العددددرنتوة 
المل مدددهللخ تمدددأل اآللدددةل الال دددذ  فددد هلل  سبطدددال ح وددد  م لدددن ، لدددو   م ددد  سددد  تالدددالهلل 
اإلرلنا اللنسنة ال ذ  نر   ل مهلل تمدأل ال  راللالجودن الز اتودة الالح فودةل الل ولردذ 

ا ما اللمددو الحددهللو  منطددال، العددمة سنلمل فددة اللمموددة اللددنسنةل فددنلف   اللممددذ .ددص
م الاعل الحمنن  مرص سهللم  ن وم اإلرلنا الم  الال الل ر   نا فذ اللالالهلل اللنلفة 
الوودددهلل البطدددأل محدددهللالهلل الر شدددن ل ال سمدددن م جلردددن صلدددك ال لدددن ، فدددذ اللمدددو الحدددهللو  

للمدول الملر د   دهلل مفدنهلل  مدا .دصا ا سعال خ  سو خ نلأل رال، ال  راللالجون اللنوهللخل فالذ
 لمد  السحدد  ال طددال  ملددمالس ل ال مدهلل  سعدد  السنحدد  اللددمل    دصلك سنلاللددنول ال ددذ

هلل اَ   نلدأل مجدنل  لدو و دا وحمدو سالدن فدذ اللالدالهلل اللدنلفةل الولود هلل .دصا الد مد ما الا 
فدددذ اللدددنس ل لدددو  شدددالهلل م دددل الزهلل.دددن  الدددصد حعدددل فدددذ تمدددالو  اللمدددالو ال ج وسودددة

 نا تموالن ما  ر ظ  اللع  الحهللو  لومهلل.ن سأهللالا  النون ل ال ونضون  م ً ل ال 
فدددد  و عددددال  مدددد ً  ما    شددددف الل  دددددن  ال موددددة فددددذ ال حددددنهلل ال ومودددددنوذ هللالا 
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الددد   سدددل رمدددال تمدددو  ا  شدددنف المودددزاا الدددهلل و ل  مدددن  دددنا ل سدددهلل مدددا ا  شدددنف المنج 
البمودةل الحدوا  م دا اإلرلدنا مدا  عددهلل الشدم  مدا لدفورة فضدنووة  دهللال  بددن ج 

ام ا الصد ول   فذ بالا  اإلشدلن،ل فندهلل حمدل تمدأل اللدفورة مرالاتدًن مدا جال 
المطونفددددن ل الفددددذ بدددد ل  حدددد    دددد   فددددذ اللددددسلورن   م ددددا مددددا ما ولدددد ف 
الشدددم  م  ددد  ممدددن ت فددد  السشددد وة بددد ل  دددل  ن وبالدددن الطالودددلل الامم مدددة تمدددأل 

 عهلل  صلك   و خل

ل سودة لرعدل نلدأل مدن فوصا  نا الحنل  صلك ف وف رل مالو الرجدنزا  اللممودة ال
ر بص  تهللخ لرالضة تمموة ت سوة ملنع خل ال.ل فذ ال  ا  اللممذ الل سذ م   ز 

 لرن فذ محنالل رن لإلرضمنو نلأل   ا اللمو الحهللو ؟ 

ا  رالدل مد رالضدة تممودة ت سودة حهللو دة وجدا م مالل من وجا ما وندنل .دال ما
ل من  س  تمأل ما رال  اللمو الحهللو  تمأل مالل  رطن ل الما   بص ما ملنلوس   

امودنو عد حن ن الفنوهلل ند ن مد شدج خ  غد   ل سددهلل لالدن مدا   سدة عدنلحة ح دأل  ددل ذ 
 مد ًا ز ودًنل ال.دص  ال  سدة العدنلحة   م دل فدذ العدل شدج خ اللمدو الحدهللو  سدنل  ا ل 
فمنصا رم م  فذ صلك ال  ا  ممن ولهلل لرن  مك ال  سة العنلحةل المن .ذ اللرنعد  

 خ اللمو  ذ  رمال ال  م ؟لال ذ لرس الن فوالن ل غصد شج  

م.دو مدن فدذ ال د ا  اللممدذ الل سددذ  مدك الظدن. خ ال دذ وم دا ما ردهللتال.ن الدد ال  
الال نسددة لمسحدد  الالمل فددةل ال.ددذ الظددن. خ ال ددذ سدد ز  لددهلل  م.ددل اللمددو الم.ددل الح ددو 
فدذ جمود  تعدال  ازهلل.دن  اللمدو الل سددذ اإللد مذل لدصلك فدوا مدا .مدذ .رددن ما 

 هللورن فذ بطالرن رحال اللمو الحهللو لمس ز .ص  الظن. خ  هللل ال  وال

فنهلل  مورن اللممن  و سلالا الجوال  المر ع خ ال ذ  نر   رنل الرال  الالنهللد نلدأل 
سنن، ام ا المف الحةل الما مالل من تممالا مرالو للالا نلأل   جمة من ت  الا تمود  
مددا  رددالز اللمددول  ددو مبددصالا وندد مالا الو م مددالا مددن اطملددالا تمودد  مددا ف دد ل فددنب جالا 
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ممًن لو و  ك ملألة نل  رناللالن الل ملضمة نل حنالل ما وجهلل لالن حً ل ال هلل ف  ًا الت
سد ز ا. مددنمالو سنلنضدنون صا  العددمة سحنجدن  المج مدد ل فمدو ونعدد الا اللمدو تمددأل 

رمن الظفال  موضًن لرف  الرن  حو من  نا نلأل صلك لسولل  اللمو لصا  ل الا 

ضدنلة المدلما نورمدن لنهلل تممالا سنلالهللد الم جمذ فدذ الحدهللو  الشد وف "الح مدة 
متدهللاهلل   ال شهللوهللًال الل سهلل مر   نا ومد  عدهلل الجهلل.ن ال نطالن"ل ف نا ظمل.ن لممل فة

 سود خ مددرالول فد  ولنددل ما  نددالو رالضدة تمموددة   مدك ال ددذ شددالهلل.ن اللدنلو فددذ صلددك 
 اللع  لال  نا الننومالا تموالن  مة ولهللالا تمأل امعنس ل

مددا محسددذ المل فددةل ف ددنا  لددو و ددا المشدد غمالا سددنللمو وسبمددالا سدد  تمددأل لودد .و
لالو م سن، ال  موصل ال نرالا ولال الا المونلذ تمأل ضدال  املد جة ورلدبالا سنلمدهللاهلل 
الالنعددا مددن    ددالا لرددن مددا مبطالطددن ل المددن رنمدد  تددرالو الغدد ا حددوا  م  صلددك 

 الرال  الال.َّنج فذ حالاض  اللنلو اإلل مذ 
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المنضددذ سنلحنضدد  فأبددص سددهللال   و دد جو الوندد مل فددنلل ا  ددنرالا  لددل تمددو العددمالا 
مَّألل  ال هللمالا فذ صلك لملنلو بهللمن  جن

الفدددذ ظدددل ال  راللالجودددن السلدددوطة اللدددنوهللخ  ردددصاك مهللبدددل اللممدددن  ال ج ودددا نلدددأل 
موددددهللاا اللمددددو الجلمددددال  هلللدددد ال .و سلددددهلل ما  ددددنا اللمددددو  ددددسمالو ف دددد ًا محضددددًن وددددزهلل د 

هللخ ال ج وددا الولددزف تردد  مردد  َولنددهلل  ن مددا شددأا اللددالاول فالددص  اللددرة اللمموددة الجهللودد
 رنسلة ما الحمن  لملمو الالمل فةل الا ِّسنتالن والعل نلوالمنل

ال.دددصا جدددنس  سدددا حودددنا والجددد    مودددص  سدددنلنالل "المالل الاجدددا ما  لمدددل ال جددد د 
ال جن ا ما ما ل ولمل الل وج د ال جن ا ل وعل نلأل مهللرأل م ا ا اإل ننال 

اف بددد  فلمودددك ودددن سردددذ سنل ج سدددة ل عدددل نلدددأل المل فدددة"  مدددن ال هلل فدددذ   نسن ددد  "مدددن 
اللممن  س   خ اللنن و  الل ا سجالهللخ ال دهللسو ل فلمودك سدنل ف  الال دأرذ ال د ك اللجمدةل 

 الا  ف م   الطسولة فذ  ل من   وهلل  ما  ل شذ  طسولذ"ل

ال.دددص  م  سددددة فددددذ الممن لددددة اللمموددددة ل  زودددهلل ترالددددن امف ددددن  الملنعدددد خ شددددووًنل 
  ا ردن اللممددذل  مددك فدنل ال  الال نسددة الطنمحدة نلددأل المل فدة .ددذ مالل مددن رنسلد  مددا 

ان العدددلنا الالمشدددن ل ال دددهللف  معدددحنسالن نلدددأل ما ونطلدددالا  الددد ال  ال دددذ  نرددد   نالدددالِّ
الفوددنفذ الالنفددن ل الوجلمددالا مددالطرالو حو مددن الجددهللالا  رددزًا مددا المل فددة ورسشددالا تردد ل 
فالدصا الحلدا سدا الالود و واللددهلل فدذ السعد خ الومدال  فدذ معدد ل فالدال حو مدن مردن  لدد  

مددا اللدد ا  نلددأل معدد  فددذ صلددك اللالددهلل سنلالورددة  مددن اللمددو الط ودد ل اللولدد  الرنمددة 
 .ذ الوالول

الاممدد  ام.ددو مردد  لددو   ددا  نددف فددذ ط ودد  اسددا الالودد و المم نلدد  تنسددن  الحددهللالهلل 
الالنودددددالهلل الام.دددددالا   مدددددن رممددددد  فدددددذ مونمردددددن .دددددص ل فمددددد  ما تنلمردددددن الل سدددددذ ولدددددج 

ل مال سنلجنملن  اللهللو  ا حدنهلل لمجنملدن  الل سودة نل ما  دل مدن وطمند  .دصا ال حدنهلل
نالردد  مددا شددلن ا  تددا اللممددن  المرضددالالا  حدد   اوددن  الجنملددن ل  ددل مددن وطم
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ال لددنالا ال سددنهللل المل فددة الالبسدد ا   ددل صلددك ل ولددهللال ما و ددالا مبومددة ال مروددن ل 
فنلالاحدددهلل مدددا .دددلل  اللممدددن  ل وممدددك ما ودددص.ا نلدددأل جنملدددة سمدددهلل مجدددنال  نل نصا 
ددددددَ  فددددددذ هللال اردددددد  سددددددوا مب مددددددف الددددددهللالا  التمددددددأل مسددددددالاا اللددددددفن ا   ددددددَ  المنحِّ فنح 

لأل ما  س م لنح  ل ال س  رنن  ل و    و الا  هلل الهلل، من شن   ما  الالنرعمون ل الا 
اللمددو الرددال  ل ال ردد  سغددرو اإلوددنال فددذ حمنلددالن لملمددو تددا م.مدد  مرفلددالول فددذ .ددص  
الهللاللة الم  امودة امطد اف  دنا المال فدنا  مال دف م.دل اللمدو المال دف م.دل الح دول 
م  زمدددوال ال أرالمدددن ط فدددن  ضدددوا المغردددنطو  ل الجدددالهلل محدددهلل.من هللالا اآلبددد ل 

رمددن .ددال مسددهللم  ل ددهلل  طسولددة امشددون  حددوا   ددالا اممددال  فددذ  اللددو  .ددصا سددهللتنً  الا 
ملددددن .ن العددددحو ل ال.ددددال مسددددهللم م ددددهلل   ددددن وم اللدددد ا اللممددددذ الم ددددهلل   ددددن وم اللمددددو 
الحددهللو ل فمددن مددا ممددة سمغدد  فددذ اللمددو شددأالًا وددص   هللالا ال فددنرذ مددا جنرددا م.ددل 

 لمولاللمول الالهللتو الال أووهلل ما  سل م.ل الح و الالملللن  ال ذ   اللأل شلالا ال

فالددصا الددالتذ سأ.موددة اللمددو الددصد موددز مددال فذ الطدد فوال سددن ز الاضدد  فددذ  ددل 
متظددو اسدنط خ الغدد ا فدذ اللعددال  –جنردال ففدذ الال دد  الدصد  ددنا فود  شدن لمنا 

ل و نهلل وحلدا  ال ود  الدم ل  دنا المج مد  الل سدذ ل وطمدوا نل نلدأل  -الاللطأل
 دد  الاللمددو الالحددهللو  حددن و الافدد  الحددظ مددا اللمددو الامهللال لددمالا  مجنللددة م.ددل الف

 نلوالول

مرظ  نلأل المدأمالا ولندهلل عدمحًن مد  ممدك سوزرطودة الوعد   تمدأل ما و دالا محدهلل 
ش الط  الحعدالل تمدأل نحدهلل  م  سدن  النلدطرطوروةل الحدوا رفدص الشد ط الجدهلل ما 
فددذ الم  سددة   ددنا سطمومددال  فددذ ال ونضددة اللددمنالوةل ال.ددال ال  ددنا الددصد تدد ف 

 سنلمجلطذل المم  المأمالا س  جم  ل
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البموفدة المل ضددهلل لدو ولددغ لرفلد  ما و  ددأ تمدأل   ددف  نسد  سددا  د   م رددن  ال.دصا 
رز.ددة لالمددنل سددل لددحا وددهلل  سلدد تة ممددن م ددن  تجددا  نسدد ل ل ددا البموفددة وجوددا 

َا الل ونْلماَلا"ل  ال فلن   سنالل  "اللممن  َولمالن

ال.ص  م  سة هللا  الح مة فذ سغهللاهللل سمغ ما ا. منو البمفن  سالن ما الندوو تموالدن 
  سة الالز ا ل نا فذ   

ا ا اللنمدددة فدددذ سغدددهللاهلل  دددنا م  ددد  مدددا مودددةل  مدددن مالودددص   ما تدددهللهلل هللال  ال  ددد
م  سدددة البموفدددة الفدددنطمذ اللزودددز سدددنر فدددذ الندددن. خ  نرددد   ح دددالد تمدددأل م  ددد  مدددا 

 مموالرذ مجمهللل  من ما م  سة   طسة  نر   ضو حالالذ رعف مموالا مجمهللل

الدو الشدماللالو سنل تنودةل الف   البمفن  الامم ا   عال .و لملممن  البعدال.و سلطف
 من ف ح  الم  سن  الالجالام  المرنزل الملمموا لمهللا لوا الالد السوا فدذ  حعدول 
اللمول الص      ا ال ن وم مر  فذ   و  ما الف د ا  المزهلل.د خ لمحضدن خ الل سودةل 
 ددنا ل ددل طنلددا تمددو م ددنا فددذ الملالددهلل الم وددو لهلل الدد  ل الملمددو و شددهلل ل الهللتددو 

ال  سة العنلحة الالمرنخ الم وو ل ل ال فذ ما وس ز  منهللد سلور ل الفذ م ل .ص 
 ما س ز ما تممن  الل ال

الح أل ل ونالل  نول نا المال ف ال لمذ ما اللمو الم.م   نا مال فًن ف هللودًن لالدصا 
البموفددددة مال صاكل مال مسددددنهلل خ مل  ددددة مددددا حددددن و مال الال فددددذ معدددد  مددددا ممعددددن  

ملدددن  الدددصد رسددد  مرددد ل الهللاللدددةل فدددوا مدددا الالاجدددا ما رلدددالهلل سالدددصا المال دددف نلدددأل ا
الالم م ددل فددذ لددمنحة الددهللوا اإللدد مذ الددصد لددو وضدد   وددالهللًا تمددأل ح وددة ال ف ودد  
الالسح  اللممذل سل نر  مطم  اللرنا للنالل اللممن  ل ف د  فدذ مبمال دن  ار مدا 
مهللرن.ن نلأل مت .ن الملمن.نل اللو ون ع  امم  تمأل صلكل سدل ام دهلل نلدأل ال شدجو  

لأل ما َولنهللَّ رال  اللمو محلدا مدن وم مدك اإلرلدنا مدا فضدنولل  تمأل طما اللمول الا 
 ".ل ول الد الصوا ولممالا الالصوا ل ولممالا"ل ففذ اآلون  الن  روة 
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"المدددا ودددل  الح مدددة فندددهلل مال دددذ بوددد ًا   وددد ًا" الالح مدددة فدددذ ملرن.دددن امتدددو .دددذ 
 المل فةل الفذ الحهللو  الش وفل

  تممدًنل لدمك ار سد  ط  دًن "ما لمك ط ونًن وطما فو"اللممن  ال  ة امرسون "ل ال
 نلأل الجرة"ل

ففددذ م ددل .ددص  ال الجوالددن  اللددنموة ل ل اسددة فددذ ما و ددالا م.ددل اللمددو جرددالهللًا 
 مبمعوا فذ موهللار ل الما و الا م.ل الح و  نهللخ ولمالا ما شأر ل

الل ل اسة نصًا فذ ما الل ا  دنرالا  دنهللخ الف د  الاللمدو وال دهللد سالدو اللدنهلل الا فدذ 
 الو لممالا لغ الو الوالنج الا نلأل حالاض .و طمسًن لملمول سحن  الظممن  الالجاللل

صا  نا صلك الحنل ر نجًن لمال فالو صاك مدا اللمدول ال.دصا مدن مهللتود ل فدوا حدنًل  الا 
م م  لو الا فذ المل نسل سمشووة ارل من هللاو .صا .ال .هللفرنل فوجدا ما ل رغفدل 
 تددا ما .رددنك مددا ل و وددهللالا لرددن ما رعددل نلددأل صلددكل فددذ تعدد  م ددل اللعدد 
الحنضدد  حودد  معددسح  اللددنول ال عددنل الاإلتدد و تمددأل  فشددوالن الددصد رل فدد ل 
التمأل للة سنتالن فذ الالعالل نلأل  ل سو ل ر   الغ ا مدن زال معد ًا تمدأل مدن 
ات نهلل  ما نر ن  هللال  الل ا مل مهللًا تمأل من  ل  نلو  حدنلالو الودالول فالدال ولد غل 

 مةلاللنول اإلت و  مك نلأل مسلهلل الحهللالهلل فذ رش  هللتالا  السنط

 عددال ا س رنمجددًن  موفزوالروددًن وددل خ لمحضددن خ سددهللً  مددا  ددهللوو الوالرددنا نلددأل حنضدد  
الوددالول الحددوا ومدد  سنلحضددن خ اإللدد موة  مالددن ولطددذ لالددن عددفة الفدد   الالج وددن ل 
الل ول ج تمأل الم نرة اللمموة الالف  وة الالحضن وة ال ذ سمغ الن نل ما  سول لد   

مدددأل العدددف مدددا متدددهللال  ال ودددف  دددنمالا ل ضددد  صاك سنمودددل مدددا الطددد  ل الرطَّمددد ن ت
سدددصلكل فرجدددهلل  ملددد رهللًا نلدددأل م جددد   دددن وبذ  الدددم  سمدددن ل  بمدددال مرددد  م  سدددة مدددا 

 م  سن رن ال سو خل
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الل ا الطن ة ال س     مدا فدذ مرردن رأبدص م دل .دصا الس ردنمج الرضد  لد    جمدة 
ت سوددة ال سمددن لددوصا، فددذ  ددل ام طددن  الل سوددةل م ددل .ددص  اآل ا  ال ددذ  رشدد  فددذ 

ن تددا  دد ا  اللد ا اللممددذ الالحضددن د مدا  سوددل مددن وجدا ما رحددص  مردد  ظال ارورد
مددا م سطددن  التنسددن  فددذ الط ودد ل المتدد ِّج تمددأل مددن مدد  ص دد   مددا  م مددة  الضدد  
الدد بهللاو اللمددو لمددن ورفدد  الرددن ل الما .ددصا  ددنا هلللدد ال ًا م.ددل اللمددو مددن ال  ددال  مددا 

 ونمددد   حضدددن خ لدددنلفةل الل دددا  لممدددال  مدددا مسدددنهللك الدددهللوا ال دددذ  الجددد  المدددلما فدددذ
 سنللملل صلك ما اللملل مد تملل .ال فذ  مد الهللوا ض ا ما اللسنهللخل

الرمنذ الرظ  تمأل اللمو الحهللو ل ال.ال  من ص  ردن مدا اللدلة الالر شدن  سحود  
مضحأل صا بط   سو  فذ الحونخ الملنع خل الر ال ف  مدوً  تردهلل حنلد  مدا ملدنلة 

  الل مسذ الطوا البو  الالش ل فرجهلل ما حنل اللمو الملنع  و نهلل و  جو 

   ا الم   لمنرنخ لرنرن  ممن مرس  الزمنا  رنخ 

ال ددهلل رمددالو اللمددو الم.ددل اللمددو لمددن بمفدد  اللمددو الال  راللالجوددن مددا   ددن  جنرسوددة م ددل 
اإلضدد ا  سنلسووددة سمددن م نمدد  سدد  مددا  مددال ل الم ددل الدد رزاف المددالا هلل الطسولوددة مددا 

 وددددوا امشددددجن    سدددة ز اتوددددة  ددددرنم     الددددن سنل عددددح ل اللنسدددن   نطدددد  مرالددددن س
لرالوًنل الم ل مبزالرن  الال دالهلل الالملدنهللا ال دذ مالشد   تمدأل الرفدنهللل المد  ما .دصا 
اآل ن   هلل  نر  فذ ملما امحونا ممن ل ولالل ال رسدل سحهللال دةل نل ما ملدلاللوة 
اللممددن  فوالددن لولدد   وولددوةل فحددوا  ددهلل و اللممددن  ا  شددنفن الو  نمدد  هللال .ددو لو دداللذ 

عددنهللوالا الم.ددل اللونلددةل لوجدد د اللددنلو ملالددو تمددأل هللفددة اممددال  المبططددالا ال  
هلل ا مفلو سنلرالو الالش ا.ة ل ممك المرنف  المنهللوة الهللروالوة هللالا ات سن  لملرنوة سمن 
ال نبمف اإلرلنا فو  ما م ا الشج  ال  الا  ملهللروة اللو .نل الح دأل عدوحن  
ن سلدا اللممدن  المرسالدة الالمحدص خ لدو  فمد  فددذ الحدهلل مدا .دصا ال جدن  البطد ل المدد

  نر   منأل مصرًن عنلوةل المالو نل فذ اللنالهلل امبو خ ما تع رن الحنلذل
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ل ا من و و فو  سلا اللممن  .ال مرالو وجلمالا ما مرفلالو مهللالا   لدب  مدن 
ا  شدددفال  ل لددد اا الشددد و خل فوحاللدددالا مدددن  دددهلل و دددالا معدددهلل  بوددد  لإلرلدددنا فدددذ 

عدددل سددددأ ا ملنشددد  نلدددأل لددد   وف ددددك سددد ل و فجددد  سددد  السأسرنودددد  فدددذ سندددن، ل   
المل  دددةل مال نلدددأل لدددنز ولدددمو الالدددالا  الدددصد و رفلددد  مال وسودددهلل مدددن حاللددد  مدددا شدددج  

 الت   مبض ل مال ورش  امم اا الامالسوة فذ المحوط الصد ولو  فو ل

ال هلل ونالل  نول نا اللممن  مجس الا تمأل .صا اللمالك ما ما سوهلل  الحل اللنهلل 
فوددد ل الما ومرددد  ولددد طو  ما وحددد مالو جدددال السحددد  اللممدددذ الدددصد ودددالهللالا اللدددو  

موددهللوالو مددا الالعددالل نلددأل المددنل الدد زو لإلرفددن  تمددأل امسحددن ل سددل الولدد طو  ما 
و ددهلل  توشددالو نصا لددو ورضددالالا  حدد  جرددن  الالجالددة اللونلددوة ال ددذ و وددهلل.نل المددا 
الالاجا ما وننل نر  تمأل ال لو ما .صال ل وبمال  ن وم اللمو الحهللو  ما تممن  

 مدرلالو مددا  دالل الحدد ل مال مدا الال ددالف  لدو  د .سالو  لددالخ الضدطالنهلل نلددأل حدهلل ما
فددذ الجدد  السنطددلل الفددذ  ددن وم اللممددن  اللدد ا عددفحن  رنعددلة  رطدد  سعدد سة 
الالجهللاا فذ مننالمة رالاز، الشد  نا حدنك فدذ رفد  حدن ول فالدصا اللسدنهللد الطسودا 
و فا ما وعر  لمًن ول لوا س  البموفة فدذ   دل تدهللال لد ل الحدوا لمد  الدسلا 

اضددطالنهلل الحددس   ددنل نردد  ورطمدد  مددا تنوهلل دد  المددا  فددذ ال لددسا سمددن رددزل سدد  مددا
 م ن و امب   مالًلل الما نج ل  لل زاو اللنلو رحال مالر    نروًنل

ممن الاللنوهللخ اإللد موة  ظمدل لدو رن فدذ هلل الا اللمدو الحدهللو ل ال ضدسط لدمالك 
اللددنلو اللددمالك الحددن ول ال الجالالمددن نلددأل البودد  الالمرفلددةل ال رددأ  سالمددن تددا ملددنلك 

ل فددوا ملددن  اللمددو لددو الا سددوصا ار ملددن ًا مسن  ددًن ولددو سدد  البودد  الشدد  الاإلفلددنهلل
الالرفد ل ل دا نصا هللتدد  امحدالال نلددأل ما وندهللو اللمدو بس  دد  فدذ عددر  لد   ونددنالو 
تدددهللالارًنل فدددوا مدددا عدددموو اللنودددهللخ موضدددًن ما و دددالا اللممدددن  مجن.دددهللوا سدددصلك فدددذ 

 عفالف اممة فذ مرنفحة اللهللالاال
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معدمحة المجمدال، ظدن. خ جمودة الاضدحة فددذ  نا  الجد  اللمدو رحدال البود  الرحدال
ال  ا  الل سذ اإلل مذل ال.دال مدن مضدوف  نلدأل مدن ص د   مدا  فد هلل الرظد خ اللنمدة 

 لملمو  من  جم  فذ ال  ا  الل سذ اللممذل

 نس ددة الورطمنددالا سنفددزخ الم ممددن وسددهللم اللددهللالالا اللددسن  سن   ددنز النددهللو نلددأل  نتددهللخ 
رحددال الالددهللفل فوررددن ر وددهلل ما ررطمدد  ل لدد حالو  ددالخ تضدد  الو لمدد  ا نلددأل اممددنو

سنهللو  نس ة م   زخ نلأل ال  ا ل السرفال   ل الحذ مدن ص  ردن مدا مال دف ممودز  جدن  
اللمددالول تمددأل ما رلدد لوا سمددن حسددن ار سدد  اللدد ا مددا بودد ا   م ددرالو مددا  ددس  
اللنول اللمو الحهللو  الط اون ل لرعل نلأل تمدو ودرالا سردن الولمدذ مدا شدأررن سدوا 

 اممول

جنرسددًن لملمددل الحددهللو  ل سددهلل ما رجمددال   ددذ ر سددوا  وددف رلطددذ  تمددأل ما .رددنك
تالامل الرجدن  ل مدك امرط  دة الم جدالخ الملد رهللخ نلدأل ال د ا ل فدنللمو الحدهللو  صال 
دددةل ل رددد  موضدددًن صال رفندددن  جمدددةل الل   َسدددَل سدددوهللا خ هللاللسددد  نل ل مدددو صا   فالاودددهلل جمَّ

 عددنهلل الالددهللبل النددالمذ الشددأا فددذ تددنلو ال  عددنهلل الال دد الا ل سددل نردد  مدد  سط سنل 
ا  سنطًن تضالوًنل فرحا ل رد ا  رنجحدًن لدال  فدذ الم ا دز ال  عدنهللوة ال سود خ م دل 
مم و ن الشمنلوة الال حنهلل اللالفون ذ الاللال  امال السوة الالونسنال الوم ا الندالل مرد  
لال سنو  مال السن هللالًل ل  اسطة سورالن ل ضن ل  الخ الرهللفن، ؛ فوا مدن .دال مفد الا 

الل سذ .ال ما و جدنالز الشد صمة اللونلدوة اللدنوهللخ فود  الما ل وجلمالدن  تمأل اللنلو
  م هلل نلأل هللرون اللمول
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 "سلو ار ال حما ال حوو"

 ندوم دور التراث العلمي في نهضتنا الحديثة

 ال  وو بموفةهلل  ال  تسهللال  ممة امل نص

 " وو  المجم "
 أيها السادم العلماء، سيداا وسادتي

.ص  رهللالخ حالل هللال  ال  ا  اللممذ الل سذ فذ رالضد رن الحهللو دةل ال دنا المند   
المطوف السدهلل  ل تمودهلل  مودة مول  د وو .دال املد نص الدهلل  ال  تسدهللما وشن ك ملرن ز 

لددهلل  تددا المشددن  ة فددذ .ددص  الطددا فددذ الجنملددة ام هللروددة لددنسنًنل الل ددا المدد ا م 
 الرهللالخل فر مرأل ل  الشفن ل

المجودددهلل رعدددو ل ملددد نص ال ونضدددون  فدددذ الددد ملرن نلدددأل الزمودددل الدددهلل  ال  تسهلل لندددهلل
جنملة الو مالكل ال هلل ت ا تمورن جالارا مالم ة ما مالضال، .ص  الرهللالخل ال دصلك 
 الد ملرن نلددأل الزمودل املدد نص تددنهللل جد ا ل ملدد نص ال وموددن  فدذ الجنملددة ام هللروددةل

 ال هلل  رنالل جالارا ملنلوة ما .صا المالضال،ل

ال سمن  نا ما المفوهللل لل  منل نطن  .صا المالضال، المالول ال سدل ما رط حد  
لممرن شدددددة الال لموددددد  مال ال لنوددددددال ما رحدددددنالل اإلجنسدددددة تمددددددأل  لدددددنلل  ط حالددددددن 
ال  وددد الال ال    دددز حدددالل  لمدددنصا ال. مدددنو سدددنل  ا  اللممدددذ الل سدددذل الدددصد نصا مدددن 

نلودد  اللمددو الحددهللو ل ل ول سدد  شددووًن؟ السنل ددنلذل فممددنصا وجددا سددصل   ددو  سمددن العددل
 الجالالهلل المضروة فذ  حنون  الرش  ؟
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ل شدددك ما ال ددد ا  اللممدددذ الل سدددذ وشددد ل جدددز ًا مدددا حضدددن خ مم ردددن ال ن وبالدددن 
الف د دل ال.دال فددذ الال د  صا دد  وم دل  ج سددة سدن. خ لنددهلل خ المغدة الل سوددةل لغدة الندد  ا 

ا حعدددومة مدددن العدددم  نلوددد  المل فدددة اإلرلدددنروة فدددذ شددد أل ال ددد وول تمدددأل الددد ولن
المجددنل ل فس .ردد  لغددة الضددنهلل تمددأل .الو الددن ال ددهلل  النل ف نردد  المغددة اماللددأل فددذ 

ا  ظمددو تموالددن الددهللرونل ا فددذ اللددنلو مجمدد  للددهللخ  دد الا  سددل ماللمددالو الالفرددالا الامهللا
 ال   نلا تمأل مم رن امحهللا  الالر سن للل

الدصد لدن.و سد  امجدهللاهللل لوشد ل  افدهللًا مالمدًن  نا ال  ا  اللممذ الل سدذ الضدبو
مددا  الافددهلل الحضددن خ اإلرلددنروةل فمددو   ددا الحضددن خ اإلرلددنروة فددذ وددالو مددا اموددنو 
مم ًن ممة ما اممول الل ا  نن  م.موة اممو الالشلالا سمهلل  مشن   الن فذ .ص  
الحضددن خ اللنلموددةل المددن  ضددوف  مددا ملددن ف جهللوددهللخل المددا .ددصا المرطمدد ل ف  ا رددن 

لممددذ وشدد ل حددنفزًا مالمددًن تمددأل ال نددهللو الالرالددالال  ددذ  لدد أرف مم رددن هللال .ددن فددذ ال
 سرن  الحضن خ اللنلموةل

ا  لمو  ال نة سنلرف  ال رموة مشنت  الت زاز س ن وم مم رن اللغ الن ال ننف النل  الا 
دددة مدددا مجدددل رالضدددة تممودددة الف  ودددة اللونلدددوة شدددنممةل  محددد    ل سددد  ترنعددد  مالم 

ددةل ال شددن   ك مشددن  ة معددومة المسهللتددة فددذ  نددهللو المل فددةل الل س  ددا اممددو الم نهللم 
من ما اللنلو وشدالهلل فدذ مالابد  الند ا اللشد وا سدالاهلل   دال خ تممودة .نومدةل  دالحذ لو  

 سأا فج ًا لحضن خ جهللوهللخ سهللم ومال  فذ امف ل

الاررددذ ملدد موح و اللددص  نصا  مدد  مردد  سددهللالا  رموددة الشددلال  سالددصا الت ددزاز ل 
رددددن  الاجدددد ل مرددددص تددددهللخ  دددد الال حممددددة تهللاووددددة من المم رلدددد طو  ما رددددرالال ل لددددو  

لنشدمةل ال ر  دد ًا ل  ا رددن سعدال خ تنمددةل اللم دد ا  اللممدذ الل سددذ سبنعددة للل اللالددصا 
   سالددصا ال دد ا    جالددل اممددو امبددملددسنا   ودد خل ال سمددن  ددنا مددا م.مالددنال ر دد  

ا اللمو سد  فدذ اماللدنط اللممودة فدذ حنلدة مدا الدرن  شدهللوهللخل اللممذ الل سذل الم
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اللمو ما الم  جموا الصوا رنمالا .دصا ال د ا  اللممدذ نلدأل مال السدن لدو و الردالا  .صا م 
تمددأل الغنلددا ممرددن ل فنددهلل رلددسالا مرفلددالو فددذ   ودد  مددا امحوددنا مددن  العددل نلودد  

 ال  ا  اللممذ الل سذ ما نسهللا،ل

اللدددال مضدددفرن نلدددأل .دددصا  مددد   مدددك اللونلدددة اللهللاوودددة ال دددذ  لدددم  مردددص الحددد الا 
لمن وة   اللد لمن ل نلدأل الالجمدة العدالوالروة اللد العموسوةل المدا بد ل تعدال 

بفدن  الالجد  المشد   لمحضدن خ الل سودة اإللد موة فذ الال   الحنض ل ما مجدل ن
ر ددن  مددن  ددنا لم دد ا  اللممددذ الل سددذ مددا هللال  مشدد   الملنلددذ فددذ  ال شددالوال ل الا 

ا الر ددنوج لوحددهلل رن تددا مم مددة   ودد خل الل لددو   من فددذ الرالضددة امال السوددة الحهللو ددةل الا 
 زما ال لعا الصد لنهلل مال السن للهللخ   الال

فددوصا مشددد رن نلدددأل سلدددا .دددص  اللالامدددل البن جودددة ال دددذ مهلل  نلدددأل ال ر ددد  لم ددد ا  
اللممددذ الل سددذل فدد  سددهلل لرددن مددا اإلشددن خ نلددأل مددن وننسمدد  موضددًنل مدد  املددفل مددا 
 ر   ت سذل ال هلل  مورن فذ المنضدذ الالحنضد ل حمد   ظنلمدة السأعدالا  ت سودة 

هللال  .صا ال  ا  الال نمول ما شأرالنل فدسلا .دص  الحمد   ورسد    حنالل الرول ما
مدددا جالدددلل ال  وددد  مرالدددن مالجددد  لمرودددل مدددا منالمدددن  الجدددالهلل مم ردددن م م مدددة س  ا الدددن 
اللغ الدددنل فددد    دددف  .دددص  امعدددالا  الحن دددهللخ تدددا الددد غ ل مدددن  مددد  سددد  مم ردددن مدددا 

 مددز  ظدد الف  نلددوةل فددذ الالددزاوو البن جوددة الالمرنزتددن  الهللابموددةل المددن   ودد   مددا 
غ الددددنل اممدددة ال  هللوالدددنل ف شدددا حم  الدددن الملددددمالمة تمدددأل  دددن وم اممدددة ال  ا الدددن الل

ال ذ  م  .زمودة البدنم  مدا ا الحم   المللال خ محناللة العن  ال الو سالنل الم
ول الامعددددالا  الحن ددددهللخ ال ددددذ حناللدددد  ما  معدددد  سنلمغددددة الل سوددددة 1161/حزودددد اا

هللخ تدا صا   ردن للل .دصا هللالا الس  ا  اممة ملسنا  مك الالزومة المصلةل لول  سلود
ل الل  لدهللو  ما ر حهلل  تمن رحا فود  فدذ الال د  الحنضد  مدا  شد   ال مدز  ال د هللس
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.ددص  الحمدد   الجددالهلل معددهللا  لالددن فددذ رفددال  فوددة لودد   مومددة مددا شددسنسرن الف ون رددنل 
 سن   نزا  .صا الالض  الم  هللد ل مة  رف  ما  ل  فنب  سنممجنهلل المنضوةل

لال  سدنلت زاز سمغددة .دص  اممدة الس  ا الدنل الهللتدو  نددة نوالدن اللدنهللخل ما  رمودة الشد
اممدددة سدددصا الن السالالو الدددن الحضدددن وةل لدددو   فدددنب ًا مجدددالف  مدددن وحدددنالل ما وعدددال   
سلددا الجالددن  مددا المغ ضددوا الالحن ددهللوال الل ردد  شدد ط ملنلددذ للدد لنهللخ اممددة 

  ن الن سرفلالنل الال لنلذ تمأل جمو  تالامل ال مز  الال أب  لل

.دصا اللنمدل املنلدذل ل ررلدأل ما .رنلدك تالامدل مبد   الرحا نصا ال فرن تردهلل 
  ود خل فمرالددن مدد ً  ما   ودد ًا مددا مسرددن  جمددهلل رن المددا م نفورددن  ددهلل اف  رددالا سمددن العددم  
نلو  الحضن خ الاللمالو الحهللو دةل الما  لودة .دص  الالدال خ ال دذ  فعدل سدوا مم ردن السدوا 

فنف سأ.مودة ال د ا  من العم  نلو  ال نرون  الحهللو دةل   ود  لدهللوالو ال ر د  الاللد ب
اللممددذ الل سددذل هللالا ما و ددالا لالددو نلمددنو سالددصا ال دد ا ل مال ما نلمددنمالو ل و لددهلل  

 ف  خ تنم ة تر ل

الرضوف نلأل صلك  م  ما من رشد  مدا .دصا ال د ا  اللممدذل لدو و دا مالضدالتًن 
لهلل الددددن  تمموددددةل  ضدددد  .ددددصا ال دددد ا  فددددذ مال لدددد  العددددحو  مددددا  ددددن وم الف دددد  

 اإلرلنرذل

  فدددوا  حنوددد  ال ددد ا  اللممدددذ الل سدددذ الرشددد   وشددد ل معدددهلل ًا المدددا رنحودددة مبددد  
مالمدددًن إللردددن  لغ ردددن الل سودددة فدددذ الال ددد  الحنضددد ل مدددا بددد ل المجدددنز الالنودددن  
الالش نن  الالرنل الالرح ل لم لسو  تا   ود  مدا الملدنرذ الالمعدطمحن  اللممودة 

ل فنددددهلل  نردددد  المغددددة ال ل وددددا سملرددددن  العددددط حذ المغددددالدالحهللو دددةل نلددددأل جنرددددا 
ا ملددسنا الحوددنخ الملدد م خ الف دد  فددذ اللددنلول الللددهلل خ  دد الال الا  لل سوددة لغددة اللمددو ال ا

 نمرددة فددذ جددال.  .ددص  المغددةل  مددهلل.ن سنلحوددنخ السنلنددهلل خ تمددأل الدد ولنا  ددل مددن وجددهلل  
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ا تددنلو الوددالو وشددالهلل  ددال خ من المفددذ مجددنل اللمددو الالف دد  الال نروددن  الحهللو ددةل ل لددو  
 م لن تةلتمموة تن مةل   طال  فوالن اللمالو سعال خ 

الفذ الال   صا  ل رحا ل ررظ  نلأل   ا رن اللممذ ما حو   وم   اللمموة فدذ 
مددالازوا مددن العددل نلودد  اللمددو الحددهللو  الالمل فددة اإلرلددنروةل الل ددا وجددا ما ررظدد  

 نلو  ما حو  مال ل  فذ  ن وم اللمو الالحضن خ اإلرلنروةل

وددد   وم ددد  المدددا .ردددن رندددالل نرردددن ل ررظددد  نلدددأل ال ددد ا  اللممدددذ الل سدددذ مدددا ح
اللمموة الل ا ررظد  نلود  موضدًن مدا حود  م.مو د  فدذ  أعدول اللمدالو الحهللو دة فدذ 
رالضدد رن الحضددن خ فددذ السحدد  تددا جددصال .نل  مددن فلددل الددزم   الددصوا شددن  الا فددذ 
.ددصا الماللددو ال نددنفذ فددذ محنضدد ا الو فددذ الفمددك الفددذ ال ونضددون  الفددذ ال وموددن  

ا نحوددن  .ددصا ال دد ا  الرشدد   الجلمدد  لددالل ال ددهللاالل سددوا موددهللد  الفدذ شدد أل اللمددالول الا 
السددنح وا الالهللا لددوال شدد ط ضدد ال د مددا مجددل اإلسددهللا، الالمشددن  ة امعددموة فددذ 

 سرن  الحضن خ الحهللو ة ل

المبوددد ًا مالهلل ما مشدددو  نلدددأل الجدددالهلل   وددد  مدددا البعدددنو  اللممودددة الالبعدددنو  
المرالجوددة ال ددذ مددن وددزال اللمددو الحددهللو  ول دد ف سنوم الددنل ال شدد ل سلددا ملددممن  ل 

مدن وبدد   طسولدة ال ف ودد  اللممدذ الددصد مال دهلل لنوددنو الحضدن خ امال السوددة المدا صلددك 
الشددك الددصد تدد ف سدد   مددا المفوددهلل مدد ً  ما رشددو  نلددأل مسددهللمالحهللو ددةل ال سمددن  ددنا 

هللو ددن   فددذ الف دد  امال السددذل ال ددهلل ل و لدد  المجددنل لمرن شددة .ددصا المالضددال، فددذ 
شددوم المل زلددةل ال ددهلل .ددص  الرددهللالخل الل ررددذ لددأ  فذ سددأا مشددو  نلددأل نسدد ا.وو الرظ ددنول 

"لدو و دا وندوا  دط  ح دأل عدن    الفذ فذ مالاول الن ا ال نل  الالج د حود  وندالل 
فو ل اللو ور نل محهلل ما ات ندنهلل  نلدأل ات ندنهلل ح دأل و دالا سورالدن شدك"ل اللدو ون عد  
امم  تمأل المل زلةل سل رجهلل.ن موضًن ترهلل الغزالذل ال.ال عالفذ مشل دل بنعو 

 المل زلة الحن ا الف لفةل
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جنردددا صلدددك مدددا   دددنوز المدددرالج اللممدددذل ردددص   هللال  الم حظدددة اللممودددة نلدددأل 
الالدددد ال  ال ج وسوددددة ال ددددذ لددددوط   تمددددأل مب مددددف امسحددددن  اللمموددددة فددددذ الطددددا 
الالعدددوهلللة الالفمدددك الال ومودددن  للل الدددمل مل رددد   ما "مبدددالاا العدددفن" فدددذ  لدددنومالو 

ا مالضددال، من فددذ ال لددنلة اماللددأل تددا اللمددالو الطسولوددة  ددهلل ماللددال المشددالال خل الل لددو  
 ج سددة الملددنرذ المشدد   ة تددا ط ودد  اللدد ن ا  ال ج وسددذ ا. منمددًن بنعددًن لل فنددهلل 
سردددالا مدددرالجالو تمدددأل م حظدددة طنوفدددة مدددا الظدددالا.  الطسولودددة لمل فدددة بعنوعدددالن 

 ا لو   رناللالن الم حظةلللسلهللوص  لموو الح و تمأل مم نلالن الا  المش   ةل  و 

مددا تممددن  ال دد ا ل ال بدد  الاا .ددصا المددرالج اللممددذ و جمددأل ترددهلل تددهللهلل  سودد  
مرالو فذ الطا اسا لورنل الاسا ز. ل الا سا الرفو ل الاسا السوطدن ل الد ازدل هللالا 

 ما رص   السو الرذ الصد  نا ما مومة  الاهلل السح  ال ج وسذل

ال سمدددن  دددنا مدددا المفودددهلل ما رشدددو  موضدددًن فدددذ ملددد هلل حدددهللو رن لمدددن  هللمددد  ال ددد ا  
مدن  دزال بعنوعد  شدن.هللخ تمدأل  اللممذ الل سذ فذ مجنل المدرالج اللممدذل الدصد

الحنضدد ل ال.ددال الرددزال، نلددأل ال ددو الالنوددن ل السلسددن خ مبدد    حالوددل ال وفوددن  نلددأل 
 مون  تهللهللوةل البعالعًن فذ تمدو الفمدك الالجغ افودة الالطسولدةل ال دهلل رضدوف نلدأل 

 صلك  م   أ وهلل .لل  اللممن  المل م  تمأل المالضالتوة الالرزا.ة فذ السح للل

طوا لذ ما مب و حهللو ذ سر  مال هلل  الجنحظ فذ منهللمدة المبو ًا موالن اللنهللخل و
  نس  الحوالاال حو  ونالل "جرسك ار الشسالةل التعمك ما الحود خل الجلدل سوردك 
السددوا المل فددة رلددسًنل السددوا العددهلل  لددسسًنل الحسس ددا نلوددك ال  س دد ل الزو ددا فددذ تورددك 
 الرعددنفل المصا ددك حدد الخ ال نددال ل المشددل   مسددك تددز  الحدد  ل المالهلل، عددهلل ك سدد هلل
الونوال الط هلل ترك صل  الوأ ل الت ف ك مدن فدذ السنطدل مدا الصل دةل المدن فدذ الجالدل 

 ما النم ة"ل
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المت نددهلل مر ددو موالددن اللددنهللخ اللممددن   شددن  الرذ الدد مد سددأا مددن اشدد مم  تمودد  .ددص  
 الرعال  من زال    ال ا لمن  ملنلوة ما لمن  المرالج اللممذ الحهللو ل

ا هللال  ال دد ا  اللممددذ الل سددذ الاآلا سلددهلل ما ت ضدد  تمورددن جالارددا مب مفددة مدد
فدددذ حنضددد رنل فنلمجدددنل مف دددال  ممدددنو امبدددالخ الملددد ملوا لممشدددن  ة فدددذ ال لموددد  

 الال لنوال الول  رذ مرن الزم وذ اإلجنسة تا  ل  للالل
 الكريم خليفةالدكتور عبد
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