
  العبازيٌ الذّؽٌ

 

قامت الدكلٌ العبازيٌ علٍ أنقاض الذّؽٌ إمكيٌَ كقد كانت جوكد الدعاة         

العبازييف أخد العكامؿ الرُيزيٌ ؽً إزقاطواَ كإقامٌ شرح الدكلٌ العبازيٌ علٍ أيدم 

 .المكالً ؽً ذرازاف ذاشٌ

دٓ قياـ الدكلٌ العبازيٌ بالطريقٌ التً قامت بوا انقّبنا ؽً مزيرة التارير  يعى

اَزّمً؛ إذ إف الذّؽٌ الراسدة قد قامت علٍ أزاس السكرلَ ثـ قامت الدكلٌ إمكيٌ 

علٍ نؾس إزاس بعد تنازؿ الخزف بف علً لمعاكيٌ رضً هللا عنوـ - ؽً نسأتوا - 

اَ كلكف الدكلٌ العبازيٌ قامت بالذركج المزلد علٍ الخاكـ القاُـ دكف سكرل مف  جميعن

المزلميفَ كما كانت دماء المزلميف إمكييف هً كقكد نار الثكرة العبازيٌَ كذلؾ أمر 

 .غير مزبكؽ ؽً اَزّـ

كقد ازتقر أعداد مف , قامت الؾتكخات اَزّميٌ إكلٍ علٍ زكاعد العرب

الؾاتخيف ؽً المناطؽ التً دذلكهاَ بؿ إف قباُؿ كبطكننا كاملٌ قد ازتقرت ؽً جوٌ معينٌ 

نتيجٌ كجكد كثيرو مف الؾاتخيف مف أبناُواَ كأما كجكدهـ ؽً مراكز القيادة ؽوذا أمر 

طبيعً بشؾتوـ الؾاتخيفَ كخيث الذلؾاء مف العربَ كيعتمدكف علٍ مف يعرؽكفَ ككما 

 .خدث هذا عند إمكييف خدث عند العبازييف

كقد كانت العشبيٌ بيف القيزيٌ كاليمنيٌ العربيتيف أسد بكثير مف العشبيٌ بيف 

العرب كالؾرسَ كإف الذّؼ بيف السامييف كالخجازييف ؽً إندلس كاف أسد مما هك 

 .بيف العرب كالبربر

 كقياموا الككؽٌ مف العبازيٌ الدعكة انطّؽ

ا لوا بشؾٌ أف أنشار آؿ البيت ؽيوا كثيركف , اتذذت الدعكة العبازيٌ مف الككؽٌ مركزن

كمنوا يمكف التكجى نخك ذرازاف كاِتشاؿ ؽيوا بزوكلٌ كيزرَ ثـ إف الدعاة كاَماـ قد 

رأكا ضركرة التركيز علٍ الدعكة ؽً ذرازافَ ِ ٕنوا مركز ثقؿ بالنزبٌ إلٍ الؾرس 

أك إلٍ الترؾَ كإنما لقياـ الشراع علٍ أسدق بيف القيزيٌ كاليمنيٌ مف العرب؛ إذ يمكف 



ا بى أك كزب اليمنيٌ , اَؽادة مف هذا الشراع ككزب العناشر المخايدة التً ضاقت ذرعن

التً تسكؿ أكثريٌ المجمكع العربيٌ هناؾَ كالتً تعادم كالً ذرازاف نشر بف زيار 

آذاننا مشػيٌ - ؽعّن - كقد كجد الدعاة العبازيكف . الذم يعتمد علٍ القيزيٌ كيتعشب لوا

ـْ لوـ إمرَ كلـ تكف ذرازاف لتذتلؼ عف  ؽً ذرازافَ كتمكنكا مف النساط ختٍ ت

 .غيرها مف إمشار اَزّميٌ

رازاف ليزكا مف الؾيرسَ كإنما هـ  كهناؾ نقطٌ يمكف أف نّخظوا كهً أف زكاف ذي

مف إتراؾَ كمعركؼ أف خاضرتوا كانت مدينٌ مركَ كهً ضمف بّد التركماف التً 

تذضع اليكـ للركسَ كأف ذرازاف التً كانت تسمؿ ما يقع اآلف ؽً سماؿ بّد إؽػافَ 

كتسمؿ سرقً إيرافَ كبّد التركمافَ إف هذق المناطؽ تضـ اليكـ زكاننا مف الترؾ 

مجمكعاتو مف الؾيٍرًس مف - إضاؽٌ إلٍ ذلؾ - بأكثريتوـَ ككذا كانت يكمذاؾَ كإف ضمت 

الزكاف إشلييف كمجمكعات مف العرب كالؾرس جاءكا ؽاتخيف كازتقركا ؽيواَ إِ أف 

كارتباط تلؾ الدكلٌ ؽً أذهاننا بالؾيرس قد جعلنا , ارتباط قياـ الدعكة العبازيٌ بذرازاف

ا زكاف ذرازاف مف الؾرسَ كهك إمر المؾوكـ لدل أكثريٌ الناسَ كقامت  نتشكر داُمن

عشبيٌ علٍ الكهـ ضد الؾرسَ هذا باَضاؽٌ إلٍ أف الرجؿ الذم قامت الدكلٌ علٍ 

كاهلىَ أبا مزلـ الذرازانًَ قد نيًزبى إلٍ ذرازافَ كالكاقع أنى ليس مف ذرازاف كإنما 

 .مف ؽارسَ كما أف ازمى هذا إنما هك ازـ خركًَ أٌما ازمى الخقيقً ؽإبراهيـ بف عثماف

 العبازيٌ الدكلٌ قياـ *

قامت الدكلٌ العبازيٌ نتيجٌ التذطيط كالزريٌ علٍ أيدم زكاف ذرازافَ زكاء كانكا 

ا أـ تيركناَ كسكؿه طبيعً أف يخشؿ هؤِء علٍ مراكز كبيرة كمناشب  عربنا أـ ؽرزن

عاليٌ ؽً الدكلٌَ ككاف مف جملٌ هؤِء أعداد مف الؾرس ػ مع أنوـ أقؿ مف غيرهـ ػ ما 

ا مف الزكافَ كبرز منوـ ؽٌَُ كظف بعضوـ أف الدكلٌ أشبخت لوـ ما  دامكا يسكلكف جزءن

داـ منوـ كبير القادة كهك أبك مزلـ الذرازانًَ ثـ لـ يلبث أف خدث نزاع بينوـ كبيف 

الذلؾاء العبازييف الذيف ِ يريدكف أف يزتأثر غيرهـ بالٓزلطٌ زكاءه أكاف عربيٌنا أـ 

ا مف عبد , ؽارزيٌنا أـ تركيٌنا ككما تذلشكا مف أبً مزلـ الذرازانً ؽإنوـ قد تذلشكا أيضن

هللا بف علً بف العباس الواسمً عـ الذليؾٌَ كقاُد الدكلٌَ بؿ إف الذليؾٌ المنشكر قد 



ضرب أخدهما باآلذرَ ؽلماذا رْكز أشخاب العشبيات علٍ أبً مزلـ كأغؾلكا التذلص 

 مف عبد هللا بف علً؟

 .ؽكّهما شاخب أطماعو بػٔض النظر عف ؽارزيٌ إكؿ كعربيٌ الثانً

كبالرغـ مف ذطكرة الؾتنٌ الكبرل التً تمت بيف الشخابٌ إِ أنوا كانت أرخـ 

 :بكثير مف الؾتنٌ التً شاخبت قياـ الدكلٌ العبازيٌَ كذلؾ بزبب

 .انتواء جيؿ الشخابٌ -

كلكف هنا . أْف الشخابٌ كانكا مجتوديف؛ ؽمنوـ مف أشاب كمنوـ مف أذطأ كلكؿٍّ أجرق -

 .كانت الدنيا مخٔركٌ ٕطراؼ كثيرة ؽً الشراع إلٍ خد كبير

  

تميز تارير الدكلٌ العبازيٌ بسيكع اِضطرابات كالثكرات طكاؿ تارير الدكلٌ تقريبناَ 

كإف كانت هذق اِضطرابات تخدث ؽً عشر ذليؾٌ قكم أخيانناَ كؽً عشكر ذلؾاء 

 .ضعاؼو أخياننا أذرل كثيرة

بدأت الدكلٌ العبازيٌ بعشر التأزيس الذم سمؿ عشر أكؿ ذلؾاُوـ أبً العباس 

ًػلكا ؽً هذق الؾترة بتكطيد أركاف الدكلٌَ  الزؾاحَ ثـ أذيى أبً جعؾر المنشكرَ كقد سي

كالقضاء علٍ بعض العناشر التً أرادت اذتطاؼ الثكرة لشالخواَ كالتمكيف لنؾزوا 

لىمٌ الذّْؿ كأبً مزلـ الذرازانًَ كما سملت القضاء  علٍ خزاب العبازييف كأبً زى

الذيف ذدعوـ العبازيكف ؽً  (آؿ علً بف أبً طالب رضً هللا عنى)علٍ رغبٌ الطالبييف 

 .بدايٌ الثكرة بأف الدكلٌ زتككف دكلتوـ

 الرسيد هاركف عود ؽً العبازيٌ الذّؽٌ

تيٍعتىبىر ذّؽٌ هاركف الرسيد بدايٌ عشر القكة ؽً الدكلٌ العبازيٌَ كيسمؿ ذلؾ العشر 

ذّؽٌ ابنى المأمكفَ ثـ المعتشـ بف الرسيدَ ؽالكاثؽ بف المعتشـ؛ خيث تميز هذا العود 

 .بقكة الزلطٌ المركزيٌَ كبالتنظيمات اَداريٌَ كاَشّخات

ا بالؾتكخات العظيمٌَ كارتؾاع سأف الذّؽٌ اَزّميٌَ كشيركرتوا  كما تميز أيضن

ما عدا إندلس التً - القكة العظمٍ الكخيدة ؽً العالـَ كذضكع أقاليـ الدكلٌ لزيادتوا 

تمكف عبد الرخمف الداذؿ مف الكشكؿ إليواَ كإقامٌ ذّؽٌ أمكيٌ هناؾَ كلـ يزتطع 



بعديد مف الثكرات - عشر القكة - َ كًإف خؾؿ هذا العشر -العبازيكف المزاس بجنابوا 

التً ازتطاعت الذّؽٌ القضاء علٍ أكثرهاَ كازتمر بعضوا طكاؿ عود الدكلٌ 

إميف كالمأمكف : العبازيٌَ كما جرل ؽيى شراع داذلً كبير علٍ الزلطٌ بيف إذكيف

كليً عود الرسيدَ كجرت بينوما الخرب التً أزؾرت عف مقتؿ إميف الذم اعتمد علٍ 

 .العربَ كانتشار المأمكف الذم اعتمد علٍ الؾيرسَ كتكلٔيى الذّؽٌ

 إكؿ العبازً العشر

 :إكؿ العبازً العشر مميزات

 :زيطرة سبى كاملٌ للؾرس علٍ الجوازيف العزكرم كاَدارم

عندما قامت الذّؽٌ العبازيٌ كاف للؾيرس اليد العليا ؽً قياموا كذاشٌ الذرازانييفَ كقد 

زنخت الؾرشٌ لوؤِء لّزتُثار بالزلطٌ كتكلً الخكـَ كزاعد علٍ ذلؾ سدة ميؿ 

العبازييف إلٍ الؾرسَ كإيثارهـ بالمناشب المدنيٌ كالعزكريٌَ كقد أثار ذلؾ كراهيٌ 

العرب بتقريب الؾرس إليوـ؛ لذا ِ نعجب مف انشراؼ العرب عف العبازييفَ ؽقد دىْب 

ؽً نؾكزوـ دبيبي الكراهيٌ لوـ كللؾرس الذم ازتأثركا بالزلطٌ دكنوـ؛ لممإة العبازييف 

 .لوـ كاعتمادهـ علٍ كُِوـَ ؽقامت الؾتف كالثكرات ؽً البّد اَزّميٌ

ككاف مف أثر ذلؾ الميؿ الذم أبداق العبازيكف نخك الؾرس كتلؾ الرعايٌ التً 

خاطكهـ بواَ أف أشبد نظاـ الخكـ عند العبازييف مماثّن لما كاف عليى ؽً بّد الؾرس 

كلما كاف العبازيكف يدينكف ": "هاركف الرسيد"ؽً كتابى " بالمر"أياـ آؿ زازافَ قاؿ 

ا  بقياـ دكلتوـ للنؾكذ الؾارزًَ كاف طبيعيٌنا أف تزيطر اآلراء الؾارزيٌ؛ كلوذا نجد كزيرن

ا أف الذّؽٌ تدار بنؾس النظاـ الذم  مف أشؿ ؽارزً علٍ رأس الخككمٌَ كما نجد أيضن

 ."كانت تدار بى إمبراطكريٌ آؿ زازاف

ا لوـ ِعتمادهـ علٍ كُِوـ  كما اتذذ الذلؾاء المكالً مف الذرازانييف خرزن

كإذّشوـَ كازتبد هؤِء الذلؾاء بالزلطٌَ كتزلطكا علٍ أركاح الرعيٌ كما كاف يؾعؿ 

 .ملكؾ آؿ زازاف مف قبؿَ كظورت إزياء الؾارزيٌ ؽً البّط العبازً



كطبيعً أف يميؿ العبازيكف إلٍ الؾرسَ الذيف زاعدكهـ علٍ تأزيس دكلتوـَ 

كقامكا ؽً كجى أعداُوـ إمكييفَ كإف مثؿ هذا الميؿ إلٍ الؾرسَ كتلؾ الكراهٌ التً 

أضمرها العبازيكف لألمكييف لتتمثؿ ؽً تلؾ الذطب التً ألقاها داكد بف علً كأبك جعؾر 

المنشكر كغيرهماَ يسيدكف ؽيوا بمآثر الؾرسَ كما بذلكق مف جوكد ؽً زبيؿ قياـ الدكلٌ 

 .العبازيٌ

  

 :الكزارة*

عندما انتقلت الذّؽٌ إلٍ العبازييفَ اتذذكا نظـ الخكـ عف الؾرس كمنوا الكزارةَ ككاف 

أكؿ كزير للعبازييف أبا زلمٌ الذّؿَ لكف معالموا لـ تتخدد ؽً عودق؛ كٕف الدعكة 

العبازيٌ قد قامت علٍ أيدم الؾرس كبمزاعدتوـ ؽمف الطبيعً أف يككف كزراء العشر 

البرامكٌ كبنً زوؿَ كعلٍ أيدم هؤِء اكتزبت : العبازً إكؿ مف إعاجـ مثؿ

الكزرة سكلوا النواًُ ؽً أكاذر العشر العبازً إكؿَ ككاف الكزير ؽً أياـ 

 :العبازييف

 .ػ زاعد الذليؾٌ إيمف

 .ػ ناُبنا عنى ؽً خكـ البّد

 .ػ يعيف الكِة

 .ػ يسرؼ علٍ الضراُب

 .المدنيٌ كالخربيٌ: ػ يجمع ؽً سذشى الزلطتيف

 .ػ شاخب المسكرة التً يزترسد بوا الذليؾٌ

َ علٍ "كزير"ككاف الكزراء ؽً العشر العبازً إكؿ يتجنبكف تزميٌ أنؾزوـ بازـ 

الرغـ مف قياموـ بأعماؿ الكزارة كمواموـَ ؽإليوـ يرجع الؾضؿ ؽً ضبط أمكر الدكلٌَ 

دٓ ذلؾ إلٍ تذكؼ الكزراء مف الذلؾاء بعد أف  رى كنسر لكاء إمف كالعدؿ بيف الرعيٌَ كمى

كلكف هذا لـ يمنع الكزراء مف اَقباؿ علٍ اكتزاب , لقً البعض منوـ ختؾى علٍ أيديوـ

 :إلقاب المنزكبٌ إلٍ الدكلٌَ مثؿ

 .عماد الدكلٌَ كعز الدكلٌَ كركف الدكلٌ



ككانت الكزارة أياـ العبازييف ضعيؾٌ أماـ قكة الذّؽٌَ قكيٌ كلما ضعؾت الذّؽٌ؛ 

- 908/ هػ320- 295لذا تطرؽ الؾزاد إلٍ منشب الكزارة ؽً عود الذليؾٌ المقتدر 

ـ ِتباعى زيازٌ ذرقاء ؽً تعييف كزراُى كعزلوـَ ختٍ تقلْد الكزارة ؽً عودق اثنا 932

وـ أكثر مف مرةَ ككاف لضعؼ الكزراء ؽً ذلؾ العشر  ًزؿ بعضي اَ عي عسر كزيرن

كازدياد نؾكذ القكاد أف ضاعت هيبٌ الكزارة ؽلـ يبؽ للكزراء سًء مف النؾكذ؛ 

رتىًديف الزكاد  ؽاقتشرت كظيؾتوـ علٍ الخضكر إلٍ دار الذّؽٌ ؽً أياـ المكاكب مي

متقلديف الزيكؼ كالمناطؽ كغيرها مف سعارات الكزارةَ كأشبد تعييف الكزراء 

ا , كعزلوـ بيد أمير إمراء الذم هيمف علٍ سُكف الذّؽٌ كالكزارة كالدكلٌ جميعن

 .كبذاشٌ ؽً عشر البكيوييف كالزّجقٌ

 :بركز الكيتْاب *

اتزعت الدكلٌ العربيٌ اَزّميٌ ؽً عود الذلؾاء الراسديف كضمت سعكبنا كطكاُؼ 

عديدة مف الناسَ ؽكاف ِ بيدْ لوذق الدكلٌ مف أف ينسأ ؽيوا جواز كظيؾً يتكلٍ أعماؿ 

الكتابٌ التً يكجووا الذليؾٌ إلٍ الكزير أك القضاة كالكِة ؽً إقاليـَ كتزجيؿ الرزاُؿ 

الكاردة مف الكِة كالقضاة إلٍ الذّؽٌَ ككذلؾ ؽً زاُر الدكاكيف كانت هناؾ الخاجٌ 

 .إلٍ مف يتكلٍ إعماؿ الكتابيٌ ؽيوا

كؽً العشر إمكم كالعشر العبازً ازتمرت تلؾ الخاجٌ إلٍ مجمكعٌ مف 

المكظؾيف أك الكتاب للقياـ بإعماؿ الكتابيٌَ ذاشٌ ؽً العشر العبازً إكؿ بعدما 

تعددت الدكاكيف لمزاعدة الكزير ؽً أعمالى الكازعٌَ كلُسراؼ علٍ هذق الدكاكيف 

المذتلؾٌ كإدارة سُكنواَ ؽاقتضٍ طبقنا لذلؾ أف يككف لكؿ كزير كاتب أك كتْاب 

 .يزاعدكنىَ كأف يككف لكؿ كاؿو مف كِة إقاليـ كرجاؿ الدكلٌ كاتب أك أكثر

كيرأس جماعٌ الكتٌاب الكزيرَ كأخياننا كثيرة كاف بعض الكتاب يتدرجكف ؽً 

 .الرقً إلٍ أف يتكلكا الكزارة معتمديف علٍ كؾايتوـ الكتابيٌ كبّغٌ أقّموـ



كتكلٍ إعماؿ الكتابيٌ ؽً الذّؽٌ العبازيٌ الؾرس؛ ٕف الؾرس كانت لوـ القدرة 

ا مف الكتاب  الؾاُقٌ ؽً الكتابٌَ بينما كاف العرب يؾذركف بالزيؼ ِ بالقلـَ لذا نجد كثيرن

ؽً العشر العبازً يخذكف خذكى أجدادهـ الؾرسَ ختٍ ؽً مظورهـ الذارجًَ ككاف 

ٌن أكزعى مف ثقاؽٌ غيرهـَ كداُرة معارؽوـ الكازعٌَ كدرايتوـ  ِمتّؾ بعض الكتاب ثقاؽ

كتقاليدهـ الكبيرة الؾضؿي ؽً زيطرة الؾيرس علٍ ميداف , بأخكاؿ الناس اِجتماعيٌ

الكتابٌَ هذا ؽضّن عف إف إجادتوـ عملوـ كاف يتطلب درايٌ ؽً اللػٌ كإدب كعلكـ 

الديف كالؾلزؾٌ كالتارير كالجػراؽياَ إلٍ جكانب كثيرة قد تعرض ؽً مزاُؿ للذليؾٌ أك 

 .الكزير أك الكالً

كلما كانت إعماؿ الكتابيٌ مومٌ كذطيرة يجب علٍ مف يتكِها أف يتخلٍ بأذّؽ 

خميدة كثقاؽٌ كازعٌ كدقيقٌَ ؽقد تعددت الكتب التً أيلٔؾىٍت لجماعٌ الكيتْاب بشؾٌ ذاشٌَ 

َ أكضد ؽيى الكثير مف ألكاف المعرؽٌ التً "أدب الكاتب"ؽأىلْؼ ابفي قتيبٌ كتابنا ازمى 

" أدب الكاتب"أف الكاتب بخاجٌ إليواَ كما أىلْؼ أبك بكر الشكلً كتاب " ابف قتيبٌ"اعتقد 

" عبد الخميد الكاتب"تكْزع ؽيى ؽً سرح أمكر كثيرة لـ يعرض لوا ابف قتيبٌَ كنشد 

ؽناؽزكا معسرى الكتْاب ؽً شنكؼ العلـ كإدبَ كتؾقوكا ؽً الديفَ : "الكيتٌاب ؽقاؿ

كأجيدكا , ثـ العربيٌ ؽإنوا ثقاؽٌ ألزنتكـ, كابدءكا بعلـ كتاب هللا عز كجؿ كالؾراُض

الذط ؽإنى خليٌ كتبكـَ كارككا إسعارَ كاعرؽكا غريبوا كمعانيواَ كأياـ العرب كالعجـ 

كأخاديثوا كزيرها؛ ؽإف ذلؾ معيف لكـ علٍ ما تزعكف إليىَ كِ يضعؾف نظركـ ؽً 

 ."الخزاب؛ ؽإف قكاـ كتاب الذراج منكـ

ا لتنكع الدكاكيف ؽً ذلؾ العشرَ ؽكاف منوـ كتاب الرزاُؿ ككتاب  تنكع الكتْاب تبعن

كقد كاف شاخب ديكاف الرزاُؿ , الذراج ككتاب الجند ككتاب السرطٌ ككتاب القاضً

الكاتب إهـ كإعلٍ سأننا مف غيرقَ إذ كاف عليى إذاعٌ المرازيـ كإبراءات كتخرير 

الرزاُؿ الزيازيٌَ كذتموا بذاتـ الذّؽٌ بعد اعتمادها مف الذليؾٌَ كمراجعٌ الرزاُؿ 

الرزميٌ ككضعوا ؽً شيػتوا النواُيٌَ ككانت مومٌ كاتب الرزاُؿ تسبى كزارة 

الذارجيٌ اليكـ؛ ؽكاف يتكلٍ مكاتبٌ الملكؾ كإمراء عف الذليؾٌ بأزلكب عذب بليؼ؛ لذا 

 .ركعً ؽً الكاتب رشانٌ إزلكبَ كزعٌ العلـ ؽضّن عف عراقٌ إشؿ



رى العشر العبازً إكؿ بطاُؾٌ مف الكتاب لـ يزمد الدهر بمثلوـَ ؽقد  ذى كقد زى

استيًورى يخيٍ بف ذالد البرمكًَ كالؾضؿ بف الربيع ؽً عود هاركف الرسيدَ كاستور 

كاستور مخمد بف عبد , الؾضؿ كالخزف ابنا زوؿَ كأخمد بف يكزؼ ؽً عود المأمكف

 .الملؾ الزياتَ كالخزف بف كهبَ كأخمد بف المدبر ؽً عود المعتشـ كالكاثؽ

 العلميٌ الخركٌ

سود عشر القكة العبازً نوضٌ علميٌ بالػٌ القكة كالتنكعَ كيتخدث إزتاذ 

ككاف ِنبزاط رقعٌ الدكلٌ : "عف النوضٌ الثقاؽيٌ ؽً العشر العبازً قاُّن " نيكلزكف"

العبازيٌ ككؽرة ثركتواَ كركاج تجارتوا أثر كبير ؽً إنساء نوضٌ ثقاؽيٌ لـ يسودها 

ا مف الذليؾٌ إلٍ أقؿ إؽراد سأننا غدكا ؽجأة  السرؽ مف قبؿَ ختٍ لقد بدا أف الناس جميعن

ا لألدب كؽً عود الدكلٌ العبازيٌ كاف الناس يجكبكف . طّبنا للعلـَ أك علٍ إقؿ أنشارن

ثّث قارات زعينا إلٍ مكارد العلـ كالعرؽاف؛ ليعكدكا إلٍ بّدهـ كالنخؿ يخملكف السود 

ثـ يشنٔؾكف بؾضؿ ما بذلكق مف جود متشؿ هذق المشنؾات , إلٍ جمكع التّميذ المتلوؾيف

التً هً أسبى سًء بدكاُر للمعارؼَ كالتً كاف لوا أكبر الؾضؿ ؽً إيشاؿ هذق العلكـ 

ٌن مف قبؿ  ."الخديثٌ إلينا بشكرة لـ تكف متكقع

  

 :بالعلـ المكالً استػاؿ *

مما يزترعً نظر الباخث ؽً تارير الثقاؽٌ اَزّميٌ أف الزكاد إعظـ مف الذيف 

استػلكا بالعلـ كانكا مف المكالًَ كذاشٌ الؾرسَ ككانت اللػٌ العربيٌ هً الكزيلٌ 

الكخيدة للتؾاهـ بيف المزلميف إلٍ أف أزاؿ المػكؿ الذّؽٌ العبازيٌ مف بػداد ؽً القرف 

 .الزابع الوجرم

  

 :العلكـ تقزيـ *

لقد ميز كيتْابي المزلميف بيف العلكـ التً تتشؿ بالقرآف الكريـ كبيف العلكـ التً أذذها 

العلكـ النقليٌ أك السرعيٌَ كعلٍ : العرب عف غيرهـ مف إمـَ كييطلىؽ علٍ إكلٍ

. العلكـ العقليٌ أك الخكميٌَ كيطلؽ عليوا أخياننا علكـ العجـَ أك العلكـ القديمٌ: الثانيٌ



علـ التؾزيرَ كعلـ القراءاتَ كعلـ الخديثَ كالؾقىَ كعلـ الكّـَ : كتسمؿ العلكـ النقليٌ

الؾلزؾٌَ كالوندزٌَ كعلـ : كتسمؿ العلكـ العقليٌ. كالنخك كاللػٌَ كالبيافَ كإدب

 .النجكـَ كالمكزيقٍَ كالطبَ كالكيمياءَ كالتاريرَ كالجػراؽيا

كتكلـ , كؽً العشر العبازً إكؿ استػؿ الناس بالعلكـ الدينيٌَ كظور المتكلمكف

الناس ؽً مزألٌ ذلؽ القرآفَ كتدذؿ الذليؾٌ المأمكف ؽً ذلؾ؛ ؽأكجد مجالس للمناظرة 

بيف العلماء ؽً خضرتىَ كلوذا عاب الناس عليى تدذلى ؽً إمكر الدينيٌَ كما عابكا 

عليى تؾضيلى علً بف أبً طالب علٍ زاُر الذلؾاء الراسديفَ كذهب البعض إلٍ أف 

المأمكف أراد بعقد هذق المجالس إزالٌ الذّؼ بيف المتناظريف ؽً المزاُؿ الدينيٌَ 

كتثبيت عقاُد مف زاغكا عف الديفَ كبذلؾ تتؾؽ كلمٌ إمٌ ؽً المزاُؿ الدينيٌ التً كانت 

يميؿ إلٍ إذذ بمذهب المعتزلٌ؛ ٕنى أكثر انؾّتنا مف " المأمكف"مشدر ضعؾوـَ ككاف 

السرعَ كأكثر اعتمادنا علٍ العقؿ ؽً إمكر التً ِ يشؿ إليواَ ؽقْرب أتباع هذا 

ـْ أشبخكا ذكم نؾكذ كبير ؽً قشر الذّؽٌ  .المذهب إليى؛ كمف ثى

 :النقليٌ العلكـ -أ

 :ػ علـ القراءات1

كمف العلكـ التً استػؿ بوا العبازيكف علـ القراءاتَ كيعتبر المرخلٌ إكلٍ لتؾزير 

كقد كجدت زبعٌ طرؽ ؽً القراءاتَ تمثؿ كؿ طريقٌ منوا مدرزٌ معترؼ بوا . القرآف

ترجع قراءتوا إلٍ إماـ ترتبط بازمىَ كيرجع أغلب اِذتّؽات ؽً القراءات إلٍ رجاؿ 

مكثكؽ بوـ ممف عاسكا ؽً القرف إكؿ كابف عباسَ كعاُسٌَ كعثماف شاخب القراءة 

ًٌ بف كعبَ كهؤِء قد أثنٍ  كابنى أبافَ كإلٍ قيْراء معترؼ بوـ كعبد هللا بف مزعكدَ كأيب

 .عليوـ التابعكف كغيرهـ

كمف أسور أشخاب القراءات ؽً العشر العبازً إكؿ يخيٍ بف الخارث 

/ هػ156ـَ كخمزة بف خبيب الزيات المتكؽٍ زنٌ 763/ هػ145الذمارم المتكؽٍ زنٌ 

ـَ كذلؼ بف هساـ البزار 829/ هػ213ـَ كأبك عبد الرخمف المقرئ المتكؽٍ زنٌ 773

 .ـ844/هػ229المتكؽٍ زنٌ 



 :ػ التؾزير2

كهك ما : يعرؼ أكلوما بازـ التؾزير بالمأثكر: اتجى المؾزركف ؽً تؾزير القرآف اتجاهيف

أيثًر عف الرزكؿ شلٍ هللا عليى كزلـ ككبار الشخابٌ رضكاف هللا عليوـَ كيعرؼ 

كهك ما كاف يعتمد علٍ العقؿ أكثر مف اعتمادق علٍ النقؿَ : ثانيوـ بازـ التؾزير بالرأم

 .كمف أسور مؾزرم هذا النكع المعتزلٌ كالباطنيٌ

علٍ أف النكع إكؿ مف التؾزير كهك التؾزير بالمأثكرَ قد اتزع علٍ مر الزمف 

بما أدذؿ عليى مف آراء أهؿ الكتاب الذيف دذلكا ؽً اَزّـَ كالذيف كانت لوـ آراء 

كعب إخبار اليوكدمَ كعبد هللا بف زّـَ كابف : أذذكها عف التكراة كاَنجيؿ مثؿ

كرؽعكا إلٍ درجٌ أهؿ العلـ المكثكؽ , جريحَ كلقد كاف إزّـ هؤِء ؽكؽ التومٌ كالكذب

 .بوـ

ا  كلما كاف الخديث يسػؿ كؿ عنايٌ المزلميف ؽً شدر اَزّـ اعتيبر التؾزير جزءن

ا آليات  ا مف ؽركعىَ ختٍ إف التؾزير ؽً ذلؾ العود كاف تؾزيرن مف الخديث أك ؽرعن

مبعثرة غير مرتبٌ خزب ترتيب الزكر كاآليات إِ تؾزير ابف عباسَ كلك أف كثيريف 

 .يسكككف ؽً نزبتى إليى

أْما الطريقٌ المنظمٌ ؽً تؾزير القرآف ؽإنوا لـ تخدث إِ ؽً العشر العبازًَ ؽقد 

أف عمر بف بكير كاف مف أشخاب الؾْراء شاخب ": "الؾورزت"ؽً " ابف النديـ"ركل 

ا إلٍ الخزف بف زوؿَ , ـ823/ هػ207المتكؽٍ زنٌ  (معانً القرآف)كتاب  ككاف منقطعن

إف إمير الخزف بف زوؿ ربما زألنً عف السًء بعد السًء مف : ؽكتب إلٍ الؾْراء

القرآف ؽّ يخضرنً ؽيى جكابَ ؽإف رأيت أف تجمع لً أشكَِن أك تجعؿ ؽً ذلؾ كتابنا 

. اجتمعكا ختٍ أملً عليكـ كتابنا ؽً القرآف: ؽقاؿ الؾراء ٕشخابى. أرجع إليى ؽعلت

اَ ؽلما ذرج إليوـ ككاف ؽً المزجد رجؿ يؤذف كيقرأ بالناس ؽً الشّةَ  كجعؿ لوـ يكمن

كبدأ بؾاتخٌ الكتاب ؽؾزرهاَ ثـ ازتكؽٍ الكتاب كلىَ . اقرأ: ؽالتؾت إليى الؾراء ؽقاؿ لى

لـ يعمؿ أخد قبلى مثلىَ كِ أخزب أف : ؽيقرأ الرجؿَ كيؾزر الؾراءَ ؽقاؿ أبك العباس

 ."أخدنا يزيد عليى



ا لكثير مف العلكـ التً استػؿ بوا  كمف ذلؾ نرل أف القرآف الكريـ قد أشبد منبعن

المزلمكف ؽً العشر العبازًَ ؽعلماء النخك اتذذكا منى مادة ذشبٌ يعتمدكف عليوا ؽً 

علٍ تؾزير القرآف ككسؼ غكامض " اَعراب"ازتنباط قكاعد اللػٌ العربيٌَ كما زاعد 

بعض اآليات القرآنيٌَ ختٍ لقد كضع علماؤهـ كالكزاًُ كالمبرد كالؾراء كذلؼ 

َ كما اعتمد الؾقواء ؽً آراُوـ الؾقويٌ علٍ "معانً القرآف"النخكم كتبنا أطلقكا عليوا 

ا للتدليؿ علٍ شخٌ ما ذهبكا إليىَ كأىلْؾكا ؽً المذاهب المذتلؾٌ كتبنا زمكها  القرآف أزازن

َ كمف هؤِء الساؽعً كأبك بكر الرازمَ أضؼ إلٍ ذلؾ ما كتبى "أخكاـ القرآف"

المؤرذكف مف تؾزير اآليات القرآنيٌ التاريذيٌ مف خيث شلتوا بتارير إمـ إذرلَ 

كغير ذاؼو أف القرآف الكريـ مف أهـ المشادر التاريذيٌ علٍ اَطّؽ؛ ٕنى أقدموا 

 .كأشدقوا كأكزعوا مجاِن 

 :ػ الخديث3 

َ كهك ما أيثًرى عف النبً شلٍ هللا عيى "الخديث"كمف أهـ مشادر التسريع اَزّمً 

 .كزلـ مف قكؿ أك ؽعؿ أك تقرير لسًء رآقَ كيأتً ؽً إهميٌ بعد القرآف الكريـ

ككانت درازٌ علكـ القرآف الكريـ باعثنا قكيٌنا علٍ ظوكر علكـ الخديث السريؼ؛ 

كذلؾ ٕنى يؾشؿ ما أجملى القرآف الكريـَ كيؾزر ما يشعب علٍ الناس ؽومىَ ؽقد سرح 

ا ؽً  الخديث الكثير مف اآليات القرآنيٌَ كلـ ييدْكف الخديث السريؼ تدكيننا سامّن منظمن

ل أف الرزكؿ شلٍْ . كؽً عود شدر اَزّـ, عود الرزكؿ شلٍ هللا عليى كزلـ كييركى

 ِ» :هللا عليى كزلْـ نوٍ عف تدكيف الخديث ختٍ ِ يذتلط بالقرآف الكريـ خيث قاؿ

ًْ  كذب كمف خرجَ كِ عنً كخدثكا ؽليمخىَ القرآف غير عنً كتب كمف عنًَ تكتبكا  عل

 .«النار مف مقعدق ؽليتبكأ متعمدنا

كقد ظورت بدايات تدكيف الخديث السريؼ ؽً عود الذليؾٌ إمكم عمر بف عبد 

العزيز الذم كلؼ بعض مف يثؽ بوـ مف علماء الخديث بجمعواَ ؽقاؿ ٕبً بكر بف مخمد 

انظر ما كاف مف خديث : "عندما كلؾى بوذق المومٌ ما نشى (ـ738/ هػ120ت)بف خزـ 

رزكؿ هللا شلٍ هللا عليى كزلـَ أك زنٌ ماضيٌَ أك خديث عمرة ؽاكتبى؛ ؽإنً ذسيت 



 ."دركس العلـَ كذهاب أهلى

 .ؽكتب إخاديث ؽً دؽاترَ كأيٍرًزلىٍت منوا نزر إلٍ أنخاء الدكلٌ اَزّميٌ

ختٍ إذا جاء القرف الثانً للوجرة أذذ المزلمكف يدكنكف إخاديث النبكيٌَ 

كأتاخكا الؾرشٌ لظوكر طاُؾٌ مف أُمٌ الخديث الذيف ظوركا ؽً العشر العبازًَ 

ػ أمير المؤمنيف ؽً الخديث ػ كلى مف (ـ778/ هػ161ت)كاستور منوـ زؾياف الثكرم 

 .َكّهما ؽً الخديث"الجامع الشػير"ك"الجامع الكبير"الكتب 

أخد إُمٌ إربعٌ عند أهؿ الزنٌَ كْجى  (ـ796/ هػ179ت )كاَماـ مالؾ بف أنس 

ؽقشد الرسيد منزلى كازتند إلٍ . العلـ ييؤتٍى: إليى الرسيد العبازً ليأتيى ؽيخدثىَ ؽقاؿ

ؽجلس بيف يديى . يا أمير المؤمنيفَ مف إجّؿ رزكؿ هللا إجّؿ العلـ: الجدارَ ؽقاؿ مالؾ

 ."المكطأ"ؽخدٌثىَ كمف مؤلؾاتى كتاب 

كاف خاؽظنا ثقٌَ كازع العلـَ قاؿ عنى  (ـ814/ هػ198ت )كزؾياف بف عيينٌ 

كاَماـ . ؽً الخديث" الجامع"لى كتاب . لكِ مالؾ كزؾياف لذهب علـ الخجاز: الساؽعً

الذم استمؿ علٍ أربعيف ألؼ " المزند"شاخب كتاب  (ـ856/ هػ241ت)أخمد بف خنبؿ 

 .خديث تكرر ؽيوا عسرة آِؼَ كيعدٌ هذا الكتاب مف الكتب المعتمدة ؽً علـ الخديث

ا عندما اتزعت خركٌ  كسود علـ الخديث ؽً القرف الثالث الوجرم نساطنا كبيرن

كازتقر نقد الخديث للتمييز بيف الشخيد كالضعيؼَ كجمعت إخاديث ؽً كتب , الجمع

ذاشٌَ كأؽردت عف السركح الؾقويٌَ ؽظورت المشنؾات الشخيخٌ كأسورها شخيد 

َ كزنف ابف ماجى (ـ875/ هػ261ت)َ كشخيد مزلـ (ـ870/هػ256ت)البذارم 

/ هػ279ت)َ كجامع الترمذم (ـ889/ هػ275ت)َ كزنف أبً داكد (ـ887/هػ273ت)

 .َ كأسورها تكثيقنا شخيخا البذارم كمزلـ(بالشخاح الزتٌ)َ كتزمٍ هذق الكتب (ـ893

 



 :الؾقى -4

كاف اذتّؼ أُمٌ الؾقى ؽً بعض النشكص الؾقويٌَ كازتنباط إخكاـ منوا قد أدل إلٍ 

مذهب مالؾ إماـ أهؿ : تعدد المذاهب الؾقويٌَ كاستور مف هذق المذاهب أربعٌ هً

كمذهب أبً خنيؾٌ إماـ أهؿ . الخجازَ كزعيـ الؾقواء الذيف يأذذكف بطريقٌ أهؿ الخديث

كمذهب الساؽعً ككاف . العراؽَ كزعيـ الؾقواء الذيف يأذذكف بطريقٌ الرأم كالقياس

ا بيف الطريقتيف َى كمذهب . يزير أكِن علٍ طريقٌ أهؿ الخجازَ ثـ جعؿ مذهبى كزطن

أخمد بف خنبؿَ ككاف مف كبار المخدثيفَ كاذتص هك كأشخابى بالمذهب الخنبلً الذم 

 .يبعد عف اِجتواد؛ مما أدل إلٍ قلٌ عدد المتمزكيف بمذهبى

 الؾقويى المدارس ظوكر *

مدرزٌ أهؿ الخديث ؽً المدينٌ كعلٍ رأزوا اَماـ : ظورت ؽً ميداف الؾقى مدرزتاف

مالؾ الذم كاف يأذذ بمبدأ التكزع ؽً النقؿ عف الزنٌَ كمدرزٌ أهؿ الرأم ؽً العراؽ 

ـَ كمات 700/ هػ80كعلٍ رأزوا اَماـ أبك خنيؾٌ النعماف بف ثابت المكلكد بالككؽٌ زنٌ 

 .ـ767/ هػ150ببػداد زنٌ 

إنى خح كهك ؽً الزادزٌ عسرة مف عمرق مع أبيىَ كسود عبد هللا بف : كقيؿ

الخارث أخد الشخابٌ يخدٌث بما زمع عف رزكؿ هللا شلٍ هللا عليى كزلـَ كما ركم 

ا أنى زمع مالؾ بف أنسَ ككاف أبك خنيؾٌ بجانب استػالى بالعلـ يخترؼ التجارة؛  أيضن

كجعلى يعرؼ خقيقٌ ما يجرم , ؽيبيع الذزَ كيجلس ؽً إزكاؽ مما أكزبى ذبرة عظيمٌ

 .ؽً إزكاؽ مف معامّت الناس ؽً البيع كالسراء

كقد تعلـ أبك خنيؾٌ الؾقى ؽً مدرزٌ الككؽٌَ كأذذ عف عطاء بف أبً رباحَ كهساـ 

بف عركةَ كناؽع مكلٍ عبد هللا بف عمرَ كلكنى أذذ أكثر علمى عف أزتاذق خماد بف أبً 

 .زليماف إسعرمَ ككاف أبك خنيؾٌ يتسدد ؽً قبكؿ الخديثَ كيتخْرل عنى كعف رجالى

كلـ يشؿ إلينا أم كتاب ؽً الؾقى ٕبً خنيؾٌَ غير أف ابف النديـ ذكر مف بيف كتبى 

كتاب الؾقى إكبر ػ كهك ؽً العقاُد ػ كرزالتى إلٍ البيزتًَ ككتاب الرد علٍ القدريٌَ 

ا سرقنا كغربنا بعدنا كقربنا ا كبخرن  .كالعلـ بٌرن



كمف ؽقواء ذاؾ العشر مالؾ بف أنس الذم قضٍ خياتى بالمدينٌ المنكرةَ ركم أنى 

أذذ قراءة القرآف عف ناؽع بف أبً نعيـَ كأذذ العلـ عف ربيعٌ الرأمَ كزمع الخديث مف 

كثير مف سيكخ المدينٌ كابف سواب الزهرمَ كناؽع مكلٍ عبد هللا بف عمرَ كركل عنى 

 .إكزاعً

كمف أسور أُمٌ هذا العشر أبك عبد هللا مخمد بف إدريس الساؽعً الذم جمع بيف 

مدرزتً النقؿ كالعقؿ بما آتاق هللا مف زعٌ العقؿ كالقدرة علٍ اِبتكارَ كهك أكؿ مف 

ا لخديث  عظٔمن تكلـ ؽً أشكؿ الؾقىَ كأكؿ مف أذذ ؽً كضع مبادُىَ ككاف الساؽعً مي

دٔث تكضأ كجلس علٍ شدر  رزكؿ هللا شلٍ هللا عليى كزلـ؛ ؽإنى إذا أراد أف يخي

 .كتمكف ؽً جلكزى بكقار كهيبٌ, كزرح لخيتى, ؽراسى

ما عرؽت نازر الخديث مف منزكذى ختٍ : قاؿ عنى أخمد بف خنبؿ رخمى هللا

! أم رجؿ كاف الساؽعً؟: قلت ٕبً: كقاؿ عبد هللا بف أخمد بف خنبؿ. جالزت الساؽعً

ككالعاؽيٌ , كاف الساؽعً كالسمس للدنيا, يا بنً: ؽقاؿ. ؽإنً زمعتؾ تكثر مف الدعاء لى

 للبدفَ هؿ لوذيف مف ذلؼ أك عنوما مف عكض؟

كمف هؤِء إُمٌ أخمد بف خنبؿ رخمى هللا الذم قاؿ عنى اَماـ الساؽعً رخمى 

ذرجت مف بػداد كما ذلْؾتي بوا أتقٍ كِ أؽقى مف : "هللا عندما ذرج مف بػداد إلٍ مشر

غير أف مذهبى قليؿ إتباعَ كأكثرهـ بالساـ كنجد كالبخريفَ كقد سود لى ". ابف خنبؿ

أُمٌ عشرق باِنؾراد بالزهد كالكرع كالتقكلَ كمكقؾى مف مسكلٌ ذلؽ القرآف يدؿ علٍ 

 .كسدة تمزكى بالديف, قكة عزيمتى

َ كقد تكلٍ القضاء للمودم (ـ798/ هػ182ت)كمف ؽقواء ذلؾ العشر أبك يكزؼ 

ككاف أبك يكزؼ . كالوادم كالرسيدَ ككاف ؽً أياـ الرسيد يتقلد منشب قاضً القضاة

مف أكبر تّميذ أبً خنيؾٌَ أذذ عنى الؾقىَ كعمؿ علٍ نسر مذهبى كمبادُى بعد أف تقلد 

كتعرض ؽيى , الذم ألؾى للرسيد" الذراج"كمف مؤلؾات أبً يكزؼ كتاب . قضاء بػداد



كقربى , ٕهـ أمكر الدكلٌ الماليٌ التً ِ يزتطيع اَلماـ بوا إِ مف كاف ؽً مثؿ منشبى

 .كتضلعى ؽً الؾقى اَزّمً, مف الذلؾاء

الليث بمشرَ كقد أطنب العلماء ؽً اَسادة - كذلؾ - كمف أسور ؽقواء هذا العشر 

. إف الليث أؽقى مف مالؾ إِ أف أشخابى لـ يقكمكا بى: بعلمىَ ركم عف الساؽعً أنى قاؿ

 .(ـ774/ هػ157ت )ما رأينا أخدنا قىطٓ أؽقى مف الليث : كقاؿ ابف كهب

 :علـ الكّـ -5

مف العلكـ التً استػؿ بوا العبازيكف علـ الكّـَ كيقشد بى إقكاؿ التً كانت تيشاغ 

علٍ نمط منطقً أك جدلً للدؽاع عف عقيدة المتكلـَ كما يزمٍ المستػلكف بوذا العلـ 

َ ككاف يطلؽ هذا اللؾظ أكؿ إمر علٍ مف يستػلكف بالعقاُد الدينيٌَ غير أنى "المتكلميف"

 .أشبد يطلؽ علٍ مف يذالؾكف المعتزلٌ كيتبعكف أهؿ الزنٌ كالجماعٌ

ككاف مف أثر ذلؾ أف أذذت كؿ ؽرقٌ تداؽع عف عقيدتواَ كتعمؿ علٍ دخض إدلٌ 

التً كردت ؽً عقاُد مذالؾيواَ ككانت المناظرات تعقد بيف المتكلميف ؽً قشكر 

كمف أسور . الذلؾاءَ كؽً المعاهد الدينيٌ كالمزاجدَ كغير الدينيٌ كبيكت الخكمٌ

كاشؿ بف عطاءَ كأبك الوذيؿ العّؼَ كإبراهيـ النظاـَ كعمرك بف بخر : المتكلميف

 .الجاخظَ كبسر بف غياثَ كثمامٌ بف أسرس

كقد ظور ؽً عود المأمكف جماعٌ مف كبار العلماء كالمتكلميف الذيف تناكلكا  

ْكمكا عقكلوـ ؽً البخثَ كنسأت بزبب ذلؾ اعتقادات تذالؼ  أشكؿ الديف كالعقاُدَ كخى

اعتقادات عامٌ المزلميفَ كجموكر علماُوـ المعركؽيف بأهؿ الخديثَ ككاف اعتماد 

المتكلميف ؽً مباخثوـ علٍ العقؿ دكف النقؿَ كماؿ المأمكف إلٍ إذذ بمذهب المعتزلٌ 

ـْ  الؾازدَ القاُـ علٍ نبذ السرع كتقديـ العقؿ عليى؛ ؽقْرب أتباع هذا المذهب إليىَ كمف ثى

ككاؽقوـ ؽيما ذهبكا إليى مف أف القرآف , أشبخكا ذكم نؾكذ كبير ؽً قشر الذّؽٌ ببػداد

مذلكؽ كهً بدعٌ ضالٌَ كعمد إلٍ تزذير قكة الدكلٌ لخمؿ الناس علٍ القكؿ بذلؽ 



كربما لسػؿ الناس عف القضايا الزيازيٌ كمخازبٌ الخكاـَ , القرآف؛ ربما لؾزاد عقيدتى

 .كما يرل بعض الباخثيف

إف بعض ذلؾاء العشر العبازً إكؿَ كالمأمكف كالمعتشـ : كشؾكة القكؿ

كالكاثؽ سْجع بعض اآلراء الؾلزؾيٌ كالبخث العقلً ؽً المزاُؿ الدينيٌَ كأف هؤِء 

الذلؾاء كقعكا ؽيما كقع ؽيى الركـ مف قبؿَ ؽأذذكا ببعض هذق اآلراء كاضطودكا 

المعارضيف لواَ كعضدكا علماء الكّـ ؽيما ذهبكا إليى مف المزاُؿ الدينيٌَ كبذاشٌ 

مزألٌ ذلؽ القرآف التً سػلت عقكؿ الذلؾاء كعلماء الكّـ نخك ذمس عسرة زنٌ 

 .(ـ847- 833/ هػ232- 218)

 :النخك -6

نسأ علـ النخك ؽً البشرة كالككؽٌ اللتيف شارتا مف أهـ مراكز الثقاؽٌ ؽً القرف إكؿ 

الوجرمَ كؽً هاتيف المدينتيف كانت تقيـ جاليات عربيٌ تينزىب إلٍ قباُؿ عربيٌ مذتلؾٌ 

ـْ  ذات لوجات متعددةَ كآِؼ مف الٓشنٌاع كالمكالً الذيف كانكا يتكلمكف الؾارزيٌَ كمف ثى

كدعت الضركرة إلٍ , تعرضت العبارات العربيٌ الزليمٌ إلٍ سًء غير قليؿ مف الؾزاد

تقكيـ اللزاف العربً؛ ختٍ ِ يتعرض القرآف الكريـ للتخريؼَ ككاف أبك إزكد الدؤلً 

إنى تلقٍ أشكؿ هذا العلـ عف علً بف : أكؿ مف استػؿ بالنخك ؽً عود إمكييفَ كقد قيؿ

 .أبً طالب رضً هللا عنى

ت )كمف علماء البشرة المبرزيف ؽً العشر العبازً إكؿ أبك عمرك بف العّء 

كاضع علـ العركضَ كشاخب  (ـ791/ هػ174ت )َ كالذليؿ بف أخمد (ـ770/هػ153

ًضعى ؽً اللػٌ العربيٌ" العيف"كتاب  كزيبكيى الؾارزًَ كيعرؼ , الذم ييعتىبر أكؿ معجـ كي

َ كمف أسور علماء الككؽٌ "الكامؿ"َ كالمبرد شاخب كتاب "كتاب زيبكيى"كتابى بازـ 

الكزاًُ الذم عود إليى هاركف الرسيد بتوذيب ابنيى إميف كالمأمكفَ كتلميذق الؾراء 

 .ـ823/ هػ207المتكؽٍ زنٌ 



مؤزس مدرزٌ الككؽٌ كرأس علماُواَ قد  (ـ850/ هػ235ت)كيعدٌ الرؤازً 

كتقدمكا بوا علٍ أهؿ البشرة ختٍ , غلبت عليى الناخيٌ الشرؽيٌ التً اهتـ بوا الككؽيكف

دْهـ المؤرذكف الكاضعيف لعلـ الشرؼ  .عى

كعندما تأززت مدينٌ بػداد كانتقلت الخركٌ العلميٌ إليوا تككنت ؽيوا مدرزٌ 

جديدة للنخك كقؾت بيف مدرزتً البشرة كالككؽٌَ كسجع الذلؾاء العبازيكف المناظرات 

العلميٌ بيف علماء المدرزتيفَ كأسورها مناظرة الكزاًُ إماـ الككؽٌ كزيبكيى إماـ 

ا لمدرزٌ الككؽٌ ؽً بػدادَ كقد أدل الذّؼ  البشرةَ كؽيوا تػلب الكزاًُ ؽكاف ذلؾ ؽكزن

 .بيف المدرزتيف إلٍ بلكرة علـ النخك

 :إدب -7

لقد سود العشر العبازً ثكرة ضذمٌ ؽً السعرَ كظور كثير مف السعراء الذيف نوجكا 

بالسعر مناهح جديدة ؽً المكضكعات كالمعانً كإزاليب كإلؾاظ ختٍ ؽاقكا ؽً كؿ 

ذلؾ مف زبقوـ مف السعراء اَزّمييف كالمذضرميف كالجاهلييفَ كنسأت ؽيى أغراض 

لـ تكف مكجكدة مف قبؿَ كذهبت أذرل؛ ؽقد ضعؼ السعر الزيازً كالخمازً كالػزؿ 

العذرمَ كقكم سعر المدح كالرثاءَ كازداد السعر الخكمًَ كظور السعر الزهدم 

كالشكؽً كالؾلزؾً كالتعليمً كالقششًَ كأزرؼ السعراء المتأذركف ؽً ازتعماؿ 

 .ضركب البديع مف جناس كطباؽَ كاهتمكا بتزكيؽ اللؾظ

كقد ازدهرت الخركٌ السعريٌ كإدبيٌ ؽً العشر العبازً بؾعؿ عمليٌ اِمتزاج 

بيف المجتمعات كالعناشر المذتلؾٌ كانتقاؿ الثقاؽات إجنبيٌ عف طريؽ الترجمٌَ 

كتبلكر الذّؽات الزيازيٌ كالمذهبيٌ بيف الؾرؽ اَزّميٌ مع بعضوا البعض مف جوٌَ 

كمع غيرها مف جوٌ أذرلَ ؽضّن عف تسجيع الذلؾاء كالخكاـ للسعراء ؽً بػداد 

بسار بف : كالمدف إذرلَ كلمع ؽً زماء إدب العبازً سعراء عديدكف كبار أمثاؿ

َ كأبً تماـ خبيب بف أكس (ـ814/ هػ198ت)َ كأبً نكاس (ـ785/ هػ168ت)برد 

 .(ـ843/ هػ228ت)الطاًُ 



 كالتأليؼ كالترجمٌ التعريب خركٌ

 .نقؿ الكتب كالنشكص مف لػٌ أجنبيٌ إلٍ اللػٌ العربيٌ: ػ التعريب

 .نقؿ الكتب كترجمتوا مف لػٌ إلٍ لػٌ أذرل: ػ الترجمٌ

أشبخت بػداد أعظـ منارة للعلـ  (عشر اِزدهار العلمً)ؽؾً عشر المأمكف 

كالمعرؽٌ ؽً العشكر الكزطٍَ ككاف التعريب مف كؿ اللػاتَ كقدـ لكؿ مترجـ قيبالٌ 

 .كؿ كتاب عْربى زنتى ذهبنا

ـ علـ بأف 831/ هػ215كعندما انتشر المأمكف علٍ تيكؽيؿ ملؾ الركـ زنٌ 

اليكناف كانكا قد جمعكا كتب الؾلزؾٌ مف المكتباتَ كألقكا بوا ؽً الزراديب عندما 

انتسرت النشرانيٌ ؽً بّدهـَ ؽطلب المأمكف مف تيكؽيؿ أف يعطيى هذق الكتب مكاف 

ا لى لنجاة أمتى مف  الػرامٌ التً كاف قد ؽرضوا عليى؛ ؽقبؿ تيكؽيؿ بذلؾ كعدْق كزبنا كبيرن

أٌما المأمكف ؽعدْ ذلؾ نعمٌ عظيمٌ عليىَ بينما . أدراف الؾلزؾٌ اليكنانيٌ العقيمٌ الؾازدة

نقمٌ كبيرةن علٍ المزلميف؛ إذ تزببت تلؾ الكتب ؽً إسػاؿ – ؽً الكاقع – كانت 

المزلميف بالجدؿ ؽيما ِ طاُؿ كراءقَ بؿ أدذلت ؽً اَزّـ عقاُد كثنيٌ مما كاف يؤمف 

بى ؽّزؾٌ الملؿ إذرل كعقيدة الخلكؿ كاِتخادَ ككخدة الكجكدَ كالعقكؿ العسرةَ 

 .كغيرها

كمف المترجميف ؽً هذق الؾترة سير المترجميف خنيف بف إزخاؽَ كثابت بف قْرةَ 

 .كالخجاج بف مطر

 

 

 

 



 العبازيٌ الذّؽٌ كزقكط ضعؼ

كاف هذا هك الكضع ؽً عشر القكة ؽً الذّؽٌ العبازيٌَ ككانت هذق هً زماتىَ كقد 

انقلب الكضع ؽً عشر الضعؼَ كهك الذم يسمؿ بقيٌ ذلؾاء الدكلٌ ختٍ زقكط بػداد 

 .ـ1258/ هػ656عاشمٌ الذّؽٌ علٍ أيدم التتارَ كقتؿ الذليؾٌ المزتعشـ عاـ 

 زماتى؟ أهـ ؽما

: إف مف أهـ زمات عشر الضعؼ بالذّؽٌ العبازيٌ ما يلً

 :الذلؾاء علٍ الترؾ كالجند القادة زيطرة -1

إذا كاف عشر القكة العبازً إكؿ قكيٌنا ؽلـ تقـ ؽيى زيطرة عزكريٌ أك زعامٌ ذات قكة 

 ٍ ـْ كخدْثت نؾسي بعض القادة بذلؾ ؽقد كاف ييقضى تعتمد عليوا ؽً خكموا للمنطقٌَ كإذا ما ت

عليوا بزرعٌَ كهذا ما خدث لعبد هللا بف علًَ كأبً مزلـ الذرازانًَ كلـ تقـ ؽً ذلؾ 

العشر زكل دكلٌ كاخدة هً دكلٌ إغالبٌ ؽً تكنسَ إذ كاف إبراهيـ بف إغلب أمير 

المنطقٌَ كاعتمد علٍ نؾكذقَ كجندق ؽأزس دكلتىَ كزكت عنى العبازيكف لتقؼ إمارتى 

هذق ؽً كجى اَمارات إذرل الذارجٌ علٍ العبازييفَ كالمذالؾٌ لوـَ كهً إمارات 

َ كإمارة إدارزٌ ؽً المػرب إقشٍ ؽً ؽاسَ "ًزًجٍلمازٌ"ك" تاهرت"الذكارج ؽً 

كدكلٌ إمكييف ؽً إندلسَ كبوذا ؽلـ تقـ زكل دكلٌ كاخدة ؽً عشر القكة العبازً 

 .اعتمدت علٍ الجند

كسعر الذليؾٌ المأمكف أف بعض القادة الذيف أشبد لوـ نؾكذ لـ يعد باَمكاف كضع 

خدٍّ لوـ بزوكلٌَ كذاؼ مػبٌ إمر؛ لذا ؽقد طلب مف أذيى المعتشـ اَكثار مف جلب 

وـ بعدَي  إتراؾ مف بّد ما كراء النور علٍ سكؿ مماليؾَ ؽخياة المدف لـ تيؾزد طباعى

ٌن بيد الذليؾٌ تخمً بوـ الثػكرَ  كيمكف تدريبوـ تدريبنا عزكريٌنا كً يككنكا أداةن طيع

ْح  كتضرب بوـ ذشكـ الدكلٌ ؽً الداذؿَ كبدأت أؽكاج الترؾ تؾد إلٍ بػداد ختٍ ضى

منوـ زكانواَ كما أف أشبخكا جنكدنا لوـ نؾكذ ختٍ كثرت تعدياتوـ ؽقد أؽزدتوـ خياتوـ 

الجديدةَ كخدث الذّؼ بينوـ كبيف البػدادييفَ كاضطر المعتشـ إلٍ بناء مدينٌ 

" إؽسيف"كاِنتقاؿ بوـ هناؾَ كمع الزمف أشبد منوـ قادة استور منوـ " زامراء"

ا تآمركا مع المنتشر علٍ , كزاد نؾكذهـ ؽً الدكلٌ, كغيرهـ" كشيؼ"ك" بػا"ك كأذيرن

 .ـ862/ هػ247قتؿ أبيى المتككؿ عاـ 



كمع مجًء هؤِء الجند إلٍ مركز الزلطٌ أشبخت إمكر بأيديوـَ كبقً الذليؾٌ 

ا أك شكرة ؽً قشرق ليس عليى زكل التكقيع علٍ التعليمات ؽً كثير مف إخياف , ازمن

 :أك إشدار إكامر خزب رأم القادةَ ختٍ كشؼ الذليؾٌ أخد السعراء ؽقاؿ

 البىبٓػا تقكؿ كما لى قاِ ما يقكؿ *** كبيػا كشيػؼ بيف قؾػصو  ؽً ذليؾٌ

 

كالتنؾيذ بالزكط ِ بالخكمٌَ كالناس مجبركف علٍ , كأشبد الخكـ بالزيؼ ِ بالرأم

ا عف هذا الكضع  :الذضكع زكاءه أكاف إمر خقٌنا أـ باطَّن كقد قاؿ أخد السعراء معبرن

ٌو  دىرٓ  هلل  ٌو  عشػػاب  بالزػيؼ دهرهـ نكاُب جعلكا *** تػركي

 الذكؼ ثكب الناس جميع ككزكا *** مخمد بف أخمد الذليؾٌ قتلكا

كهكذا ؽزد الكضع ؽلـ يأمف الناس بعد ذلؾ علٍ أركاخوـَ كِ علٍ أمكالوـَ كِ 

ت الكرامٌَ كؽىقىدى الناس خريتوـَ كضاعت العزةَ كأشاب إمٌ  علٍ أعراضوـَ كهيًدرى

الذؿَ كمتٍ كقع ذلؾ ؽقدت إمٌ مقكماتواَ كلـ تعد قادرة علٍ القتاؿَ كِ علٍ 

ا للذضكع للقادة المتزلطيفَ كقبكؿ كؿ رأم يقكلى  المجابوٌَ كأشبد المجتمع مضطٌرن

العزكريكفَ كهذا ما يريدكنى عادةَ كلـ يعرؽكا نتاُجىَ كإنما يعرؽكف مشالخوـَ كبزط 

كإسباع رغبات نؾكزوـ؛ هذا ؽً الداذؿَ كهك نؾزى ما يريدق أعداء , نؾكذهـ كزيطرتوـ

اَزّـ ؽً الذارجَ كِ يذتلؼ الكضع العزكرم ؽً أم زماف كِ أم مكاف عف هذا 

 .أبدنا

ًجدى   كليس معنٍ هذا أنى ِ يكجد قادة عزكريكف شالخكف علٍ مدار التاريرَ ؽقد كي

نكر الديف مخمكد زنكًَ كشّح الديف إيكبً كغيرهماَ كلكف هذق نزبٌ قليلٌَ : أمثاؿ

كما أف ينتوً الضابط الشالد ختٍ يرجع العرؼ العزكرمَ بؿ إف العزكرم الشالد 

قلْما يطكؿ أمرق ٕنى يقؼ أماـ أهكاء الذيف دكنىَ ؽيسعركف بالضػط كالكبت ؽيعملكف 

علٍ إزاختى بشكرة أك بأذرلَ كمف هنا كاف أشخاب القكة مف العزكرييف ؽً العشر 

العبازً الثانً مف أزباب الضعؼ الذم أشاب إمٌ زكاءه أكانكا عربنا أـ تيركنا أـ 

اَ ؽالزيؼ كاخد بأيٌ يدو كاف  .ؽيرزن



 :الترؼ ؽً المجتمع انػماس -2

بينما كاف العشر العبازً إكؿ عشر ؽتكخات عظيمٌَ كتكزعت بالدكلٌ إلٍ آؽاؽ غير 

متذيْلٌَ كأشبد المزتكل المادم طاغينا؛ كيبدأ المجتمع ؽً التمتع بثمارهاَ كبالنعيـ 

الدنيكم الذم شنعى لوـ الماؿ الكؽيرَ ككؽرتى لوـ القشكر الساهقٌَ كالخداُؽ الػنْاءَ 

كالجكارم الخزاف؛ ؽانزلقكا إلٍ اللوك كالمجكف كالؾزادَ كازدهرت شنعٌ الػناء بدؿ 

الجوادَ كشار المػنكف أسور مف العلماءَ كطػٍ خب الدنيا ؽً القلكبَ ككاف مف 

أف تتكقؼ الؾتكخاتَ كيركف الناس إلٍ الدنيا؛ ؽيشير إمر - كالخاؿ هكذا - الطبيعً 

 .إلٍ زكاؿ

كقد نسأ علٍ إثر خالٌ المجكف هذق خركٌ مضادة تدعك للزهد ؽً الدنيا كمتاعواَ 

برز ؽيوا الساعر الكبير أبك العتاهيٌَ لكف مكجٌ الؾزاد كانت طاغيٌ؛ ؽػمرت الدكلٌ 

 .العبازيٌ ختٍ أزقطتواَ كما أزقطت مف قبؿي اَمبراطكريٌ الؾارزيٌ

 :السعكبيٌ ازدهار -3

السعكبيٌ قكـ متعشبكف ضد العرب مؾٔضلكف عليوـ العجـَ ظورت دعكتوـ بعد عشر 

الذلؾاء بدذكؿ أجياؿ كثيرة مف الؾرس كالترؾ كالنبط ؽً ذدمٌ الدكلٌ اَزّميٌَ 

ؽنسأت العداكات بيف العرب أشخاب الدكلٌَ كبيف العجـ الذيف انتخلكا اَزّـَ ككما 

ا بيف العرب أنؾزوـ ؽً شيػٌ  خدثت هذق المؾاضلٌ بيف العرب كالعجـَ خدثت أيضن

ـٍ  ًإنْا النْاسي  أىيٓوىا يىا} :قيس كيمفَ هذا مع أف هدم الكتاب العزيز يقكؿ: أذرلَ كهً لىٍقنىاكي  ذى

أيٍنثٍى ذىكىرو  ًمفٍ  ـٍ  كى ٍلنىاكي عى جى كبنا كى عي قىبىاًُؿى  سي ؽيكا كى ارى ـٍ  ًإفْ  لًتىعى كي مى ٍـ  اللْىً  ًعٍندى  أىٍكرى ـه  اللْىى  ًإفْ  أىٍتقىاكي لًي  عى

بًيره   .[13 :الخجرات] {ذى

ا}: كقكلى تعالٍ ٍؤًمنيكفى  ًإنْمى ةه  اٍلمي كا ًإٍذكى ـٍ  بىٍيفى  ؽىأىٍشلًخي ٍيكي كى  .[10 :الخجرات]{ أىذى

 إف الناسَ أيوا» :كقد قاؿ الرزكؿ الكريـ شلٍ هللا عليى كزلـ ؽً ًخجٌ الكداع 

 إِ ؽذر عجمً علٍ لعربً ليس باآلباءَ كتؾاذرها الجاهليٌ نذكة عنكـ أذهب قد هللا

 َ«تراب مف كآدـ آلدـَ كلكـ بالتقكلَ

للخريٌ التً - إف اَزّـ الذم جاء َزقاط الجنزيٌَ خاكؿ بعضوـ : كيقاؿ علٍ الجملٌ

أف يعيدكا نػمتواَ كألْؼ السعكبيكف رزاُؿ ككتبناَ - ازتمتعكا بوا علٍ عود عز العرب 



كشنْؾكا المزامرات كالذطبَ كراجت أزكاؽ الممادح كالمقابدَ كرد العرب علٍ 

العجـ برؽؽ لُّْ ينؾٔركهـَ ككانكا يرمكف إلٍ تأليؼ القلكب ِ إلٍ تمزيقواَ سأف إمـ 

العاقلٌ التً ترمً أبدنا إلٍ تكثير زكادهاَ كجمع القلكب علٍ خبواَ تتخاسٍ العبث 

 .بمقدزات الناسَ كتخؾظ لوـ خرمتوـ ككرامتوـ

 :اِنؾشاليٌ الخركات -4

لقد مضٍ العشر العبازً إكؿ كِ تزاؿ للمزلميف دكلٌ كاخدةَ كجميعوـ يتبعكف  

ًجدت كِياته ِ تقر بالذليؾٌ القاُـ بإمرَ أك تذتلؼ معى قليّن أك  ذليؾٌ كاخدَ كإف كي

اَ ؽإننا يمكف أف نعدها إمارات علٍ ذّؼ مؤقت مع أمير المؤمنيف؛ كذلؾ مثؿ : كثيرن

الدكلٌ إمكيٌ ؽً إندلسَ ككذلؾ قامت دكلتاف للذكارج ؽً المػرب إكزط خكالً 

َ كإذرل للشؾريٌ ؽً "تاهرت"ـ إخداهما لُباضييف ؽً 758/ هػ140عاـ 

َ كرغـ أف الذكارج يذتلؾكف ؽكريٌنا مع أهؿ الزنٌ؛ إذ ييكؾٔركف مف لـ ير "ًزًجلمازٌ"

/ هػ172رأيوـَ كمع ذلؾ ؽلـ تعلف هاتاف اَمارتاف الذّؽٌَ كقامت دكلٌ إدارزٌ عاـ 

كمع أنى كاف قد نجا مف , ـ ؽً المػرب إقشٍ علٍ يد إدريس بف عبد هللا بف خزف789

ـ ؽً أخد سعاب مكٌَ كقد قتؿ ؽيوا كثير مف أهلى كذكيىَ 786/ هػ169عاـ " ؽر"معركٌ 

كؽر ناجينا بنؾزىَ ذاُؾنا مف تعقٓب العبازييف كأنشارهـَ كعندما تمكف مف إقامٌ دكلتى لـ 

ـَ كلكنوا 800/ هػ184يعلف نؾزى ذليؾٌَ كتأززت دكلٌ إغالبٌ ؽً المػرب إدنٍ عاـ 

بقيت تتبع العبازييفَ كازتمرت إمارة عبازيٌ أك كِيٌ تتبع بػدادَ كلكنوا كراثيٌ ؽً 

 .كِتوا

أْما ؽً عشر الضعؼ العبازً الطكيؿَ ؽقد نسأت دكيّت ؽً مسرؽ الدكلٌ 

اَزّميٌ إضاؽٌ إلٍ ما نسأ ؽً مػربوا؛ ؽقامت ؽً المسرؽ اَزّمً دكؿ انؾشاليٌ 

/ هػ298- 254)َ كالدكلٌ الشؾاريٌ (ـ872- 821/ هػ259- 205)منوا الدكلٌ الطاهريٌ 

 .(ـ999- 875/ هػ389- 261)َ كالدكلٌ الزامانيٌ (ـ911- 868

ككذلؾ زادت الدكؿ المزتقلٌ ؽً مػرب الدكلٌ اَزّميٌ كذاشٌ ؽً مشرَ ؽقد 

- 868/ هػ292- 254)الدكلٌ الطكلكنيٌ : قاـ المماليؾ بتأزيس دكؿ لوـ ؽً مشر مثؿ



َ كالدكلٌ الؾاطميٌ ؽً بّد (ـ968-934/ هػ358- 323)َ كالدكلٌ اَذسيديٌ (ـ904

 .(ـ1171- 909/ هػ567- 297)المػرب كمشر 

ا ؽً كزط الدكؿ اَزّميٌَ ؽقد قامت الدكلٌ الخمدانيٌ ؽً  كظورت دكؿ أيضن

 .(ـ1003- 944/ هػ394ػ 333)َ كؽً خلب (ـ990- 929/ هػ380- 317)المكشؿ 

ا يمكف القكؿ إف كجكد هذق الدكيّت إنما يعكد إلٍ الضعؼ الذم أشاب : كأذيرن

دٓ  رى الدكلٌ العبازيٌَ كإف كجكد دكيّت قد زاد ؽً الضعؼَ أك هك زبب مف أزبابىَ كمى

كؿ ذلؾ إلٍ ضعؼ اَيماف ؽً النؾكسَ كتراجع الؾكر اَزّمً مف العقكؿَ كعدـ ؽوـ 

طبيعٌ اَزّـ ؽً الجوادَ كالزير كراء أشخاب المنكرات كإطماع بمجرد ادعاُوـ 

اِنتزاب إلٍ آؿ البيت مع كضكح ضّلوـ كضِّتوـَ مما دؽعوـ إلٍ القياـ بخركات 

ضد الدكلٌ ازتػلوا أهؿ الزكءَ كقد نيٍرًجع ذلؾ إلٍ الجوؿ الذم يؤدم إلٍ ذلؾَ كلكف 

الجوؿ ليس إِ مف ظكاهر ضعؼ اَيمافَ ككؿ ذلؾ أدْل إلٍ كجكد أكثر مف ذليؾٌ ؽً 

 .بّد المزلميفَ كتعدد الدكؿ المنؾشلٌ عف جزـ الذّؽٌ

  

ف كاف؛ لذا كاف  إْف زنف هللا عز كجؿ ِ تتذلْؼَ كِ تتبدؿَ كِ كزاطٌ ؽيوا ٕخدو كاُننا مى

ِ بد مف أف تجرم تلؾ الزنف علٍ الدكلٌ العبازيٌ التً ذالؾت المنوح اَزّمً مف 

أكؿ يكـَ كقد جرت تلؾ الزنف باجتياح التتار ٕراضً الذّؽٌ بكؿ كخسيٌَ ختٍ 

خاشركا بػدادَ بينما الذليؾٌ العبازً ِقو يزتمتع برقص الجكارمَ كيقٔرب منى الذكنٌَ 

 .كالكزير السيعً ابف العلقمً الذم تعاكف مع هكِكك ضد المزلميف

اَ كقتؿ مليكف مف  ككانت النوايٌ الخزينٌَ بؿ المؾجعٌ بازتباخٌ بػداد أربعيف يكمن

زكانواَ بعد قتؿ العلماءَ كإُمٌَ كالقادة المجاهديفَ كإعيافَ ككبار التجارَ ثـ قتؿ 

ا بإقداـ  .الذليؾٌ المزتعشـ نؾزى رؽزن

كانت هذق النوايٌ ذليقٌ بدكلٌ قامت علٍ زؾؾ دماء المزلميفَ كعلٍ اللوك كالمجكف ؽً 

 .أكثر كقتوا



أف نتعلـ مف هذق الدكلٌ أف الدكؿ إنما تقكـ علٍ أزاس - نخف المزلميف - لذا علينا 

اَيمافَ كالعدؿَ كالجواد ؽً زبيؿ هللاَ ِ اللوك؛ عزٍ أف يعيد هللا عز كجؿ لنا عزتناَ 

 .إنى كلً ذلؾ كالقادر عليى

 (بتصرف طفيف) الخالفة العباسية وأساسها السياسي
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