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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــأم... اــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه
 

 علمــــــــــــــاء أمـــــــــــة.. ولهـــــم مــــــــا كسبــــــوا

 !!الحسن البصري

  !!اورديـــــالم
  !!خالد بن يزيد بن معاوية

  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -ــيصـــــادق السامرائــ. د

 

     

 !!ريــــــــــــــــن البصـــــــــــــالحس

  

 , أب� سع�� ���ة ) 110-21(ال��� ب� ��ار ال��,   وت�ع�ع ب�� ال��ا&ة , ول� في ال"�ی ة , ه

�ة وواصل تعل0"ه ف�ها  37س+� ال��ة س ة �� .ه
 .ل>ا&ع��وه� إمام وقاضي وم��ث م� عل"اء ا

 .وم� تالم�?ه واصل ب� عCاء ال?
 إنف�ل ع ه وأس@ م?ه< ال"ع>=لة
 

 :م� األق�ال ب�صفه
 ".وس0"ا, ف��0ا , ك�Q� العلP , ناس+ا , مأم�نا , ح�ة ,ثقة , كان ال��� فق�ها "

 أشه ال اس &+الم األن0Rاء "��وUان غا�ة في , وأق�VهP ه��ا م� ال��ا&ة , وUان ال��� ال

 "ت>�R< ال�+"ة م� 0Xه, ة الف�اح
 "ما رأی>ه إال ح�R>ه ح�ی] عه� &"��ة, ما رأیZ أح�ا أ�Yل ح=نا م� ال��� "
 

 :م� أق�اله
" P0قان ال�ی ار وال�رهX�ال ی فعان` ح>ى �فارقاك, ب[@ ال" 
 "أه� �ا ال�ن0ا cXهللا أله أ ما �+�ن إذا أه >ها"
 "فfح ال"�ت ال�ن0ا فلP ی>�ك ف�ها ل?
 ل< ف�حا"
"`fل"ا ذه< ی�م ذه< &عU أ�ام Zا إب� آدم إن"ا أن�" 
 

  .وم�ق�ه في ال��ة, س ة  88وعاش , ت�فى ل�لة ال�"عة 

الحسن بن يسار  , أبو سعيد  
, هجرية  ) 110- 21(البصري  

وترعرع بين  , ولد في المدينة  
سكن البصرة سنة  ,   الصحابة  

هجرية وواصل تعليمه فيها   37

حدث من  هو إمام وقـاضي وم
.علماء التابعين

ومن تالميذه واصل بن عطاء  
الذي إنفصل عنه وأسس مذهب  
المعتزلة

:من أقواله
بئس الرفيقـان الدينار والدرهم  "

"ال ينفعانك حتى يفـارقـاك, 
أهينوا الدنيا فوهللا ألهنأ ما  "

يكون إذا أهنتها

 
  

  !!اورديــــــــــــــــــــــــــالم
  


 ال"اورد
 أب� ال��� علي ���ة ) 450-364(ب� دمحم ب� ح�R< ال��م0الد�ة ) 1058- 974(, ه
وصلى عل0ه تل"�?ه ,   86وت�فى في ع"� , ول� في ال��ة ألب �ع"ل ل0Rع ماء ال�رد ف �< إل0ه , 

 
 .ودف� في مقR�ة &اب ح�ب, ال�Cs< الغ�اد
ووسC0ا , صالة ب�جاالت ال�ولة وUان على , وأصح قاضي القfاة , وت قل ما ب�� ال��ة وVغ�اد 

أبو الحسن علي بن دمحم بن  
حبيب البصري الماوردي  

, هجرية  ) 450- 364(
ولد  , ميالدية  ) 1058- 974(

في البصرة ألب يعمل لبيع ماء  
وتوفى في  , الورد فنسب إليه  
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اس��� وال�الجقة وV ي ب��هuب�� ال. 
 vلفاء القادر &اsال �ة )422- 381(وعاص����ة)467- 422(وxب ه القائP &أم� هللا  ,  ه�� .ه

ه<U ان0ة , أدب ال�ن0ا وال�ی� : م�Cة , قان�ن ال�زارة , األح+ام ال�ل�R والع��ن  , س0اسة أعالم ال Zz ال
 .وغ��ها" أدب القاضي, ل ال }� ت�ه�, 

"وUان ثقة, وله ت�ان0{ ع�ة في أص�ل الفقه وف�وعه , ال"اورد
 في وج�ه فقهاء ال|اف0uة :"قال�ا 0Xه 
كان إماما في الفقه , م� ف ال�او
 ال�Rz� ال ~0@ ال|ه�� , أب� ال��� ال"اورد
 أقfى القfاة "

 "�0Vة&���ا &الع, حاف}ا لل"?ه< , واألص�ل وال>ف��� 
" PارهU0ة وuان حاف}ا لل"?ه< ال|افعي , ه� م� وج�ه ال|افUو , Pل  
وله 0Xه U>اب ال�او
 ال?

 "�Cالعه أح� إال وشه� له &ال>�� وال"ع�فة ال>امة &ال"?ه<
 "صاح< ال>�ان0{ ال�Qz�ة, ه� اإلمام العالمة أقfى القfاة "
له ال>�ان0{ ال��ان في Uل ف� م� , ئ"ة أح� األ, م>ق�ما ع � ال�لCان , كان رجال ع}P0 الق�ر "
Pالعل" 

 .و�قال أتهP &ال"ع>=لة
 :وم� الم�>ه ال"|ه�رة

فأل�ام ال�ا ...ودع ال?U� أل�ام ال�ا,  وقل الف�ل وجان< م� ه=ل ...إع>=ل ذU� األغاني والغ=ل"
 ".ذهZR ل?اتها واإلثP حل...إن أه أ �0|ة ق�f>ها , ن�P أفل

وفي U>ا&ه األح+ام ال�لCان0ة أوضح مهام الsل0فة , ون ال�+P وال�لCة وه� أول َم� U>< في ش� 
 . و�ال�Z ال�ال��Y إتع�ا رؤاه ال>ي ت فع األمة وتع� ها على الق�ة واإلق>�ار, وم��ول0اته 

وال�زارة على , ووج�ب مع�فة األمة ل"� ت�لى أم�ها , وح+P الsالفة , وق� ت اول م�ض�ع اإلمامة 
 .ف�?ض���V تف��� وت 

أش��وا علي أیها : " وق�ل ال Rي, " وأم�هP ش�ر� ب� هP", " وشاورهP في االم�: "وxنCل� في رؤ�>ه م� 
 .وال0Rعة العامة, " ال اس

, وأرسى ال"عالP ال�اض�ة لل�+P العادل , وه� م� ال?ی� وضع�ا ال�ل�ل األساس0ة لعالقة ال�ی� &ال�ولة 
 .وذل` قRل ألف عام, ءت في الق�آن ال">ف� مع روح ال�P0 وال"عای�� ال>ي جا

 !!فل"اذا ال ن>علP ون>فهP ون>s? م هج أرحP ال�اح"�� ص�اYا؟
  

86عمر  

حسن الماوردي أقضى  أبو ال"
مصنف الحاوي الكبير  , القضاة  

كان إماما في  , النفيس الشهير  
حافظا  , الفقه واألصول والتفسير  

بصيرا بالعربية, للمذهب  

متقدما  , كان رجال عظيم القدر  "
له  , أحد األئمة  , عند السلطان  

التصانيف الحسان في كل فن  
"من العلم

إعتزل ذكر األغاني  
وقـل الفصل وجانب من  ...والغزل

ودع الذكر أليام  ,  هزل  
إن  , فـأليام الصبا نجم أفـل...الصبا

ذهبت  ...أهنأ عيشة قضيتها  
لذاتها واإلثم حل

وحكم  , قد تناول موضوع اإلمامة  
ووجوب معرفة األمة  , الخالفة  

والوزارة على  , لمن تولى أمرها  
ضربين تفويض وتنفيذ

هو من الذين وضعوا الحلول  
, ساسية لعالقة الدين بالدولة  األ

وأرسى المعالم الواضحة للحكم  
المتفق مع روح القيم  , العادل  

والمعايير التي جاءت في القرآن  
وذلك قبل ألف عام, 

  !!خالد بن يزيد بن معاوية
 

 ���ة ) 90-51(خال� ب� ی=��أول الع�ب ال?ی� رفع�ا را�ة العلP وال>�ج"ة وxه>P &الC< وال0z"0اء, ه
 .وال"لق< &�+P0 ب ي أم0ة,  وش�ع األ�ا� على نقل العل�م م� ال��نان0ة إلى الع�0Vة , وال|ع� 

�ة ) 64(وVع� وفاة أخ0ه , وه� إب� ی=�� ب� معاو�ة ��,  ال?
 ح+P أرVع�� ی�ما وUان م��fا ,  ه
�اجه�ا ع�Rهللا ب� &��ة أن عل�هP أن ی, ) س ة 13كان ع"�ه (, م عه ب � م�وان م� الsالفة ل�غ� س ه  

 .ف>ف�غ للعلP وال>�ج"ة وال|ع� وال0z"0اء, ال=�V� ب�جل ل�>"+ �ا م ه 
 "أن خال�ا Uان أول م� ت�ج"Z له U>< ال ��م والC< وال0z"0اء"و�?U� ال�اح� 

) 90- 51(خالد بن يزيد  
أول العرب الذين رفعوا  , هجرية  

راية العلم والترجمة وإهتم بالطب  
وشجع  , والكيمياء  والشعر  
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P�� إب� ال �U?�أن خال�ا UانZ له م�ة للعل�م فأم� &إحfار ج"اعة م� فالسفة ال��نان م"� Uان :"و
��� الع�0Vة ی =ل م�� و �وأم�هP ب قل الz>< ع� ال� عة م� الل�ان ال��ناني والقRCي إلى الل�ان , 

 .فzان أول م� نقل في اإلسالم م� لغة إلى لغة, الع�Vي 
ه<U ارات: " وم��ال� " , ��Rz, ال��0فة ال �, وص0ة إلى إب ه في ال� عة , ال��0فة ال�غ� �ال�

الق�ائ� في ال0z"0اء , ف�دوس ال�+"ة , دی�ان ال ��م , وال�ح"ة في ال0z"0اء , ال��Rع في فل` ال�م= ال" 0ع 
 .غ��ها, الق���ة ال0z"0ائ0ة , 

ألنه نRههP إلى , ن�ار العل�م وال"عارف في عق�ل أمة الع�ب فه� م� ال"��دی� الQائ��� ال?
 أوق� أ
وُ�?U� أنه أشار على ع�Rال"ل` ب� م�وان . إه>"ام األمP األخ�� &العل�م وعل�هP أن �+�ن لهP شأنا ف�ها

 "ح�م دنان��هP واض�ب لل اس س+zا ف�ها ذU� هللا ورس�له:"&�` ال�نان�� الع�0Vة ب�ال م� ال�وم0ة &ق�له
 :وم� شع�ه

إلى ...على أني أجZR إذا دع> ي, وفّي على ت�ل"ي اع>�اض ...سَ�حZُ شفاه>ي وأَرْحZُ حل"ي"
 "حاجاتها ال��ق ال"�اض

 :وه� أول م� أن|أ الَ }P ال>عل0"ي في ال|ع� وم� ذل` ق�له في اإلك���
ال على وع...م� ناله أض�ى ع}0"ا في ال�ر� , ه?ا ح0اة ج"اعة األح0اء...ه?ا اإلك��� فاع�ف ق�ره"

 ".ال }�اء والsلCاء
�لة وم ها�Y 0"0ائ0ةzوالق���ة ال: 

والs� ...س"�ه زه�ا في خفي رم�زهP, في R<UهP م� ج"لة األش0اء ...ه� ز��R ال|�ق ال?
 ه>ف�ا &ه"
 ".ع� ص عٍة &sال ع� الع�اء...ودع�ه &اب� ال ار 0U"ا ���ق�ا, شقال أغ"� األس"اء 

و0U{ إق>�P م��ان ال0z"0اء , ال?
 ب�أ �فz� &العلP وأه"�>ه لل�0اة والب� م� وقفة أمام ه?ا ال|اب 
 .و�"+� إع>اره م� م�س�ي علP ال0z"0اء ع � الع�ب, وحاول أن ی�سي مادءه وم Cلقاته 

 ت�� م� ال?
 دفعه به?ا اإلت�اه العل"ي؟
 !ع"اق ال|�؟أم أنها ال 0��Rة وال"��ة ال>ي ت Cل� م� أ , هل أنها Yاقة م�روثة م=روعة 0Xه 

 !!الع� �|+` &أم�ه لz ه �اه�ة أل"0uة إذا �Z�0 &}�وفها ال"+ان0ة وال=مان0ة
  

األقباط على نقـل العلوم من  
ملقب  وال,  اليونانية إلى العربية  

بحكيم بني أمية

هو من المجددين الثائرين  
الذي أوقد أنوار العلوم  
, والمعارف في عقول أمة العرب  

ألنه نبههم إلى إهتمام األمم  
األخرى بالعلوم وعليهم أن يكون  
. لهم شأنا فيها

ُيذكر أنه أشار على عبدالملك  
بن مروان بسك الدنانير العربية  

حرم  :"قولهبدال من الرومية ب
دنانيرهم واضرب للناس سككا  
فيها ذكر هللا ورسوله

 

:إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow3-290121.pdf    

  روابط ذات صلة
*******************   

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

***   ***   *** 

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow3-290121.pdf    
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 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
  

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "زالمميّ  الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3@

  

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  معا نرقى بانساننا، فترقى اوطاننا، وترقى امتنا
 

 

***   ***   *** 

 العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة "
  العلمـي الموقـعانجازات  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      

   صفحة االستقبال  -
http://www.arabpsynet.com/   

  نفسانيـــــــــــون: االول الرابــــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2  

  مجــــــــــــــــــالت:الثانـــي الرابــــط  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3  

  كتـــــــــــــــــــب :الثالـــث الرابــــط  -
w.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4http://ww  

  معاجـــــــــــــــــم :الرابــــع الرابــــط  -
c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_  

  مؤتمــــــــــــــرات :الخامــس الرابـط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6  

  جمعيـــــــــــــــات:السـادس الرابـط  -
://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7http  

  وظائــــــــــــــف :السابـــع الرابـــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8  

   

 
  


