
 

 اخلالفة هدم بعد  النهر  وراءما  إىل  نظرة

 .عباسال  بن  قثم  بقيادة  اهلجري  األول  القرن   يف يهاإل اإلسالم  جاء،  الكربى  ستان "ما وراء النهر" أو ترك
 هذه سكان  معظم. اإلسالم - والكامل امتاخل ابلدين النهر وراء ما أراضي سبحانه هللا غمر اهلجري، األول القرن  فيف
 الرائعة والقدرات ابلطبيعة املنطقة هذه أهل هللا حىب لقد . راسخا إسالمهم أصبحف ،وب مقبلةبقل اإلسالم على اقبلو أ املنطقة

 إىل  اإلسالم  يف  النهر  وراء  ما أهل  دخولقد أدى  و   الدين،  يوم  حىت األبد  إىل سيبقى  الذي  الدين  ،اإلسالم  إايها  أعطاهم اليت
 .احلياة  جماالت من د العدي  يف  قيادهتم  وإثبات  قدراهتم  اكتشاف

  علماء وبدأ بسرعة، احلركة هذه تطورتو  ،النمو يف اإلسالم وعلوم جماالت خمتلف يف النهر وراء ما ممثلو بدأ ما سرعان
  ،النهر وراء ما يف التطور يف اإلسالمية والعلوم اإلسالم بدأ اوهبذ  ،العامل أحناء مجيع  من خمتلفة علوم يف الظهور يف كبار

 أبرز النهر" وراء "مابالد  من خيرجمل . اإلسالمية ابملدن تعرف وَنَسف ذوترم ومسرقند خبارى مدن صبحتأ ما وسرعان
 علوم لعدة األسس وضعوا الذين العظماء العلماء خرج أيضا بل ،فحسب الوقت ذلك يف املتاحة العلوم مجيع  يف العلماء
 والعلوم اإلنسانية اتريخ النهر وراء ما يف دخول أهل سببا كان   عظيمال اإلسالم دين أن على حي دليل هذاو  ،جديدة
 .والثقافة

ما  أهل أن يف السبب هو هذاو  .ابلفعل اإلسالم احملليون السكان فقهو  البالد، من أخرى أجزاء يف اإلسالم انتشرلقد 
 مجيع يفًا كبي اً  جناح قواحق اإلسالم، بفضلف. اإلسالم يف ومتعتهم هدفهم وجدوا قادرون، الواقع يف هم الذين النهر، وراء

 .الوقت  ذلك  يف العامل  يف الرائدة  بالدال  إحدى تأصبحو   ،البالد  هذه  ازدهرت  اإلسالم  ظل يفو   ،احلياة  جماالت
 اإلسالمية احلياة ظل يف احلياة مناحي مجيع يف ابرزة شخصيات نشأتلوجدان أنه قد  التاريخ، إىل كثب  عن نظران ولو

 .يف ظل حكم اإلسالم
 كان   دالبال وازدهار العامل، اتريخيف  املسبوق غي التطور حنو اإلسالمية ةالدول وتقدم اإلسالمية، الثقافة دهاراز  إن
 .العلم  جتاه  اإلسالمي  للموقفاً  كبي اً  انعكاس

 يف املعروفني علماءان، إن . وقادرين لطفاء الواقع  يف كانوا  الذين دان،بال من العظماء العلماء خروج يف السبب هو هذا
 حاول لقد .اإلسالمية الثقافة فيه ازدهرت الذي الوقت يف وازدهروا أبدعوا قد العلوم، جماالت خمتلف يف العامل أحناء مجيع 

 .اإلمكان   قدر  علم  كل  على  واعني  يكونوا  أن   العلماء
 هذه تصبح. بهمكت  ندرة أو املختلفة العلوم أحد اكتشاف بسبب ببساطة هي معني جمال يف وقيادهتم شعبيتهم إن
 .املشهورين  العلماء  بسي  أفضل  دراية  على  املرء  يكون  عندمااً  وضوح  أكثر  احلقيقة

 العلوم لتطوير ستؤدي واحلديث القرآن دراسة. ملسو هيلع هللا ىلص النيب وسنة هللا كالم  معرفة من تنبع اإلسالم يف النظرية املعرفة
 .تضاهى  ال اليت  أعماهلم  وأكملوا  اإلسالمية  العلوم  أئمة  نشأ  نفسه،  الوقت  ويف.  سريع   تقدم  إحراز  مت،  لذلك  ؛األخرى

 نسفيال أمحد بن حممد بن عمر الدين جنم األعظم وطننا أبناء أحد سية حتتويحيث  ؛فقط واحد مثال إعطاء ميكننا
 إىل إال  يشي  ال الكتاب  هذا أن   املؤكد  منو   .مسرقند   علماء  من  آالف  عشرة  سية  على  مسرقند" علماء  ذكر  يف  "القند كتابه  يف

 .قبله  املؤلف  عرفهم الذين  العلماء
 :كأمثلة  العلوم  من  وغيها  والعقائد   واحلديث  التفسي  يف  بعضهم  إبجياز سنذكر  ذلك،  ومع
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 .اإلسالم  بسبب  ابلعلوم األراضي  هذه تازدهر   هكذاو 
  ،قرغيزستان  ،طاجيكستان  ،تها إىل دويالت: أوزبيكستانوقسم النهر وراء ما ياروس تاحتل ،اخلالفة هدمت أن وبعد

 إىل أي ،مرات عدة ،العلوم زدهارا إىل أدت اليت القرآن حروف حروفنا وبدلت. وأابدهتم أجدادان قتلتو  ،ستان خازاك
 .اترخيهمو  مهمسالإب  الناس لتجهيل  أخرى  مرة  نيةيالالت  إىل  التسعينات  ويف  ،الثالثينات  يف الكريلية  إىل  مث  ،أوال  الالتنية

 !أذالء أصبحنا وبعدها ،ءأعزا  كنا  موجودا  نتناوج    ،قائمة  اخلالفة  انتك  عندما
 !اللئام  موائد   على  أيتاما  وبتنا دولتنا  هدمت  منذ حالنا  أصبحت  هكذا
 كني،والتم ابلنصر هللا وعد أييت حىت نعمل أن املئة قبل اخلالفة دولة هلدم والتسعني التاسعة الذكرى يف علينا ،لذلك

.  العظيم الدين هذا لنصرة جاهداً  وعمل هلل النية أخلص ملن العاملني رب من مكذوب غي وعد  فهو هللا إبذن قريبا آلت وإنه
م   آَمنهوا اَلِذينَ  اّلَله  ﴿َوَعدَ  ِلَفنَ ههم   الَصاِِلَاتِ  َوَعِملهوا ِمنكه َتخ  َر ضِ  ِف  لََيس  َلفَ  َكَما  اْل  َتخ  َننَ  ِلِهم  قَ ب   ِمن اَلِذينَ  اس   ََلهم   َولَيهَمكِ 
لَنَ ههم ََلهم   ار َتَضى   اَلِذي ِدينَ ههمه  ِفِهم   بَ ع دِ  مِ ن  َولَي هَبدِ  رِكهونَ  َل  يَ ع بهدهوَنِن  َأم نا   َخو   ههمه  فَأهولَ ِئكَ  ذَ ِلكَ  بَ ع دَ  َكَفرَ   َوَمن  َشي ئا   ِب  يهش 
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