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عبما ٧ان اإلاضزل الصخُذ لخ٣ُُم ٖمل اإلاؿدكغ٢حن وَصْوِعهم في مجا٫ جغازىا 

 هى ؤلاظابت ًٖ هظه ألاؾئلت:

  ٣ضع ٖضص ال٨خب التي جهلىا لى لم ًُ ٦م ٧ان حجم جغازىا؟ بمٗنى: ٦م ٧ان 

٤ وؾُى  ٤ وحٍٛغ ل٣ى ما ل٣ي، مً جدٍغ ًَ وابتزاػ وبهما٫ ٣ًضع له ؤن 

 وتهاون؟

 زم ٦م ب٣ي لىا بٗض طل٪ ٧له؟ 

 زم ٦م مىه في ؤًضًىا آلان؟ 

 و٦م في ؤًضي اإلاؿدكغ٢حن؟ 

 وماطا نىٗىا بما في ؤًضًىا؟ 

 وماطا نى٘ اإلاؿدكغ٢ىن بما في ؤًضحهم؟ 

 كغ مىه؟
ُ
٤ وو ِ

ّ
 و٦م ُخ٣

 ٣ىا؟
َّ
 و٦م خ٣

 و٦م خ٤٣ اإلاؿدكغ٢ىن؟ 
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هظه ألاؾئلت هي التي حُٗي الهىعة ؤٖخ٣ض ؤن ؤلاظابت الض٣ُ٢ت اإلادضصة ًٖ 

الهاص٢ت، والخ٨م الهاثب ٖلى ٖمل اإلاؿدكغ٢حن، ما صمىا بهض ج٣ُُمه 

 وويٗه في م٩اهه، وبُٖاثه ٢ضعه.

وم٘ ؤنَّ هظه ألاؾئلت في ظملتها جبضؤ بـ)٦م( ؤي جدخاط بلى بظابت ع٢مُت 

ً بًٗها آلازغ  بُت ًٖ بًٗها، ٖو ال  مدضصة، ٞةهىا ال همل٪ بال بظابت ج٣ٍغ

ً بٌٗ زالض ٌؿخدُل ؤن همل٪ بظابت، ٞمً ٌؿخُُ٘  ، ٖو
ً
همل٪ بظابت ؤنال

ع لىا حجم جغازىا ٧له، لى لم ًهبه ما ؤنابه؟ بن طل٪ ٞى١ ٧ل خْضٍؽ  ٣ّضِ ًُ ؤن 

 وؤبٗض مً ٧ل جسمحن.

بن ما يإ مً جغازىا ال ًم٨ً بدا٫ ؤن ًسً٘ لخ٣ضًغ، ٞمً ٌؿخُُ٘ ؤن 

ض الظي ٖبرث ٖلُه زُى٫ُ  ٣ًضع ٖضص اإلاجلضاث التي نىٗذ الجؿغ، بل الؿَّ

٢ه  دص ي ما خغَّ ًُ هىال٦ى وظىىصه بحن قاَئ صظلت، ومً الظي ٌؿخُُ٘ ؤن 

الهلُبُىن في خمالتهم التي ظاءث في مىظاٍث مخخالُت مشل مىظاث الخخاع، 

لذ هدى ماثتي ؾىت جدكبض بمىاَئ ؤ٢ضامها، وباإلماعاث التي  ا، ْو
ً
وؤقض ٞخ٩

ح بالص ؤلاؾالم ظملت، و٧اهذ ال٨خب واإلا٨خباث اجسظتها عئوؽ ظؿىع الظخُا

ا، وو٢ىًصا للىحران الُاجكت 
ً
ا م٣هىًصا للهلُبُحن خُى

ً
َىا٫ هظه اإلاٗاع٥ هضٞ

ؼة ، واإلاّٗغة،  ؿ٣الن، ٚو غابلـ ٖو ا آزغ، وبن ما ؤناب ال٣ضؽ، َو
ً
خُى

ا، ٠ُ٦ ًب٣ي ٖلى م٨خباتها؟ وبدؿبىا 
ً
ا وبخغا٢

ً
حرها مً اإلاضن جضمحًرا وبهال٧ ٚو

هظ٦غ ؤن "بٌٗ اإلااعزحن ٢ّضع ما ؤجلٟه الهلُبُىن في )َغابلـ( وخضها ؤن 

 .(1)بشالزت مالًحن مجلض"

ٌ صٖىة ؾلُان بساعي لئل٢امت في  باء ٞع ش "ؤن ؤخض ألَا دضزىا الخاٍع ٍو

 .(2)بالَه؛ ألهه ًدخاط بلى ؤعبٗماثت بٗحر لى٣ل م٨خبخه"

                                           
 .162الذهخىس مفطفى العباعي، مً سواةؼ حضاسجىا:  (1)
 .384حالٌ مظهش: حضاسة ؤلاظالم وأزشها في الترقي الػالمي:  (2)
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مالًحن، وال٨خب التي ٞةطا ٧اهذ ال٨خب في مضًىت واخضة )َغابلـ( هدى زالزت 

باء جبلٜ خمَل ؤعبٗماثت بٗحر، ٨ٞم ًبلٜ ما  في م٨خبت زانت لىاخض مً ألَا

ها؟ ٞةطا ٧ان هى  ِ
ّ
٧ان في اإلاضن ؤلاؾالمُت ٧لها؟ وما ٧ان في اإلا٨خباث الخانت ٧ل

ىا  حجم الترار، و٧ان الباقي مىه هدى زالزت مالًحن مسُىَت ٣ِٞ، ٞةطا ٖٞغ

إًضي اإلاؿدكغ٢حن، وما وكغهاه وما وكغه ما ب٣ي بإًضًىا وما ب٣ي ب

 اإلاؿدكغ٢ىن، وماطا وكغوه مً الترار؟ وماطا وكغوه؟ و٠ُ٦ وكغوه؟

ىا طل٪ وؿخُُ٘ ؤن هٟهل في ال٣ًُت، وؤن ه٣ضع لل٣ىم ٖملهم خ٤  بطا ٖٞغ

خضا٫(  ُضهم وال همجضهم، بضٖىي )الٖا ههم وال هبسؿهم وال هٍؼ
ُ
٢ضعه، ال هى٣

 العجؼ والهىان.و)ؤلاههاٝ( ؤو حُُٛت لكٗىع 

ها ج٨ىن 
َّ
وؾىداو٫ في الهٟداث ال٣اصمت ؤن ه٣ضم همىطًظا لهظه الضعاؾت ٖل

٤، هدى الخ٨م )اإلاجهجي( )الٗلمي( )اإلاىيىعي( ٖلى ٖمل  زُىة ٖلى الٍُغ

 اإلاؿدكغ٢حن وصوعهم في الترار.
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 ص٣ُ٢ت -ُٞما ؤٖلم-لآلن 
ٌ
ج٣ىم ٖلى خهغ ؤٖما٫  لِـ لضًىا صعاؾت

ؤخىط ما ه٨ىن  -ال ق٪-اإلاؿدكغ٢حن، في مجا٫ جد٤ُ٣ الترار ووكغه، وهدً 

، وبلى ؤن جخم ؾُٓل الخضًض في 
ً
بلى هظه الضعاؾت، بل هغاها جإزغث َىٍال

ٗخمض ٖلى  هظا اإلاجا٫ )ٖمل اإلاؿدكغ٢حن( ٣ًىم ٖلى الخضؽ والخسمحن، َو

خإزغ بإهىاء مؼاظُت ونال  ٗت، ٍو ٍث خخهُت ومىا٠٢ هٟؿُت مالخٓاث ؾَغ

ؿاع.  ججظبه مً ًمحن َو

 وؿخُُ٘ ؤن هغي في يىئها ما ًلي: -بن قاء هللا-وخُىما ه٣ىم بهظه الضعاؾت 

: ٖضص ال٨خب التي ؤزغظها اإلاؿدكغ٢ىن بجهىصهم الٗلمُت، وججضًض 
ً
ؤوال

يبني ٖلُه بُان وؿبت  دب٘ طل٪ ٍو )ال٨م( الظي ٢امىا بسضمخه مً جغازىا، ٍو

مجمٕى ما جم وكُغه، ُٞخدضص بالًبِ اإلا٣ضاُع الظي ؤؾهمىا به في ٖملهم بلى 

وال هيؿب بلحهم ما ال  -بن ٧ان لهم ًٞل-وكغ جغازىا، ٞال وٛمُهم ًٞلهم 

باث الى٣و التي ؾُُغث ٖلى 
ّ
٣ضة الهىان، ومغ٦ ُٗ ٌؿخد٣ىن اؾخجابت ل

 الخًلُل )٢اصة ال٨ٟغ(.
ُ
ْىا ؤهٟؿهم وؤؾمتهم ؤظهؼة ً ممً ؾمَّ  ٦شحًر

 ًُ ت اججاهاث اليكغ لضي اإلاؿدكغ٢حن، بمٗنى ؤن وٗٝغ ال٨خَب التي زاه ا: مٗٞغ

جدٓى باهخمامهم، وججظب اهدباههم، مً ؤي لىٍن هي، ومً ؤي ٞغٍٕ مً ٞغوٕ 
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ت، وما ٢ُمتها في هظا الًٟ، زم ما ٖال٢تها بما ًيكغوهه مً ٞىىن  اإلاٗٞغ

 ؤزغي.

ما٫، بل صعظت ا: صعظت الض٢ت وؤلاج٣ان في هظه ألٖا
ً
الصخت والهىاب،  زالش

وماطا ٞحها مً زلل ؤو ػلل هدُجت للعجؼ ًٖ بصعا٥ ؾغ الٗغبُت، وامخال٥ 

 والعجؼ ًٖ ؾخ٨ىاه ؾّغ الترار واؾخلهام عوخه الغباوي ؤلالهي. (1)طو٢ها

٣ت، واإلاىا٠٢ ٚحر اإلاداًضة،  بل ماطا ٞحها مً زلل ؤو ػلل هدُجت لؤلخ٩ام اإلاؿبَّ

٠بل الٗضاثُت التي جضٖى بلى حٗمض ا  .(1)لدكىٍه والخدٍغ

هضع الخ٨م ٞحها باألصلت الضامٛت،  ىض طل٪ جٟٙغ ألامت مً هظه ال٣ًُت ٍو ٖو

 والخ٣اث٤ الشابخت، ٞىيخهي مجها ومً اللجاظت خىلها وهٟٙغ إلاا ؾىاها.

 همـــىطط:

و٢ض خاولذ بظغاء همىطط مهٛغ لهظه الضعاؾت، ال ٌكمل ٖمل اإلاؿدكغ٢حن 

ه 
َّ
دت، ؤو ٢ضًعا ال بإؽ به مً ؤٖمالهم، وبهما قمل   -٦ما هغظى-٧ل قٍغ

خمشل هظا ال٣ضع في مجمىٖخحن، مً مجمىٖاث اإلاسُىَاث اإلاُبىٖت:  ٍو

                                           
م وهى 1909هخب ؼُخ اإلاعدؽشكين الشوس ي وأكذُسهم بئطالق )هشاحؽىفعيي( في ًىاًش ظىت  (1)

ؼلُلخه ًلٌى لها: "إن اللؿت الػشبُت جضداد ـػىبت، ولما اصداد اإلاشء دساظت لها" في بيروث إلى 

)ساحؼ اإلالذمت التي هخبتها صوحخه لىخابه مؼ اإلاخطىطاث الػشبُت( جشحمت الذهخىس محمذ مىير 

 مشس ي.

وما باللؿت الػشبُت مً ـػىبت، وهُف جضداد ـػىبت مؼ ألاًام ولما اصداد دساظت لها؟! إن 

في إدسان ظش اللؿت وامخالن روكها، هزا هىالزي ٌػض غلى هزا اإلاعدؽشق وأمثاله  الفػىبت

الزًً ال ًيؽئىن وؽأة غشبُت، ولم ًأخزوا اللؿت الػشبُت مأخز الزًً ًخػشبىن مً اإلاعلمين 

ؽشبىن حّبها وروكها في كلىبهم. ُِ  ف
شوها، أو في وػني بزلً ما كذ ًيىن مً كفىس في كشاءة الىفىؿ الترازُت التي وؽ (1)

 حػلُلاتهم غليها أو في اإلالذماث والذساظاث التي ًلحلىنها بها.
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ألاولى: معجم اإلاسُىَاث اإلاُبىٖت: )اإلاجضاث الشالزت ألاولى( وهى مً ٖمل 

 .(2)الض٦خىع نالح الضًً اإلاىجض

٦خىع ٖبض الشاهُت: طزاثغ الترار الٗغبي: )الجؼء ألاو٫( وهى مً ٖمل الض

 . و٧ان طل٪ ٖلى الىدى الخالي:(3)الجباع ٖبض الغخمً

 الخُىاث آلاجُت:
ُ

 ألاو٫: باليؿبت إلاعجم اإلاسُىَاث اإلاُبىٖت اجبٗذ

 ؤخهِذ ٧ل اإلاسُىَاث اإلايكىعة ٩ٞاهذ الىدُجت ٧اآلحي:  -1

 

ؤعبٗت ٖكغ وؤعبٗماثت )ٖىىان( ما بحن ٦خاب، وظؼء مً  414 في الجؼء ألاو٫:

 ٛحرة. ٦خاب، وعؾالت ن

 م( ؾب٘ ؾىىاث.1960 – 1954وطل٪ في الٟترة مً )

ازىان وزمؿىن وزالزماثت )ٖىىان( ما بحن ٦خاب، وظؼء مً  352 في الجؼء الشاوي:

 ٦خاب، وعؾالت نٛحرة.

 م( زمـ ؾىىاث.1965 – 1960وطل٪ في الٟترة مً )

٦خاب  زالزىن وؤعبٗماثت )ٖىىان( ما بحن ٦خاب، وظؼء مً 430 في الجؼء الشالض:

 وعؾالت نٛحرة.

 م( زمـ ؾىىاث.1970 – 1966وطل٪ في الٟترة مً )

                                           
م. الجضء الثاوي 1978-هـ 1398طبؼ داس الىخاب الجذًذ، بيروث، )طبػت زاهُت( الجضء ألاٌو  (2)

م، وغلمذ أنَّ هىان حضًءا سابًػا لىً لم وعخطؼ 1983م والجضء الثالث 1980-هـ 1400

ٌى إلُه لآلن.  الـى
ػ( في هحى  –مشجب غلى حشوف الهجاء بأظماء اإلاؤلفين، ٌؽمل الجضء ألاٌو مً حشف )أ  (3)

 م.1981ـفحت، وؽش حامػت البفشة، ظىت  660
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 ؤخهِذ ما ٢ام بيكغه اإلاؿدكغ٢ىن في ٧ل ظؼء ٩ٞاهذ الىدُجت ٧اآلحي:  -2

ا:58) في الجؼء ألاو٫ 
ً
ما٫ التي  ( ٖىىاه ىا الىٓغ ًٖ بٌٗ ألٖا نٞغ

 ال حٗضو بً٘ نٟداث.

ا:17) في الجؼء الشاوي
ً
ىا الىٓغ ًٖ  ( ٖىىاه ما٫ التي نٞغ بٌٗ ألٖا

 ال حٗضو بً٘ نٟداث.

ا:18) في الجؼء الشالض 
ً
ما٫ التي  ( ٖىىاه ىا الىٓغ ًٖ بٌٗ ألٖا نٞغ

 ث.اال حٗضو بً٘ نٟد

لى طل٪ ج٨ىن اليؿبت اإلائىٍت إلاا وكغه اإلاؿدكغ٢ىن بلى ما وكغهاه  -3 ٖو

 ٧اآلحي:

 %.14في الجؼء ألاو٫ 

 %.4في الجؼء الشاوي 

 %.4في الجؼء الشالض 

٨ىن   %.7مخىؾِ اليؿبت بحن ألاظؼاء ٧لها هى  ٍو

ٌ٘ بحن الجؼء ألاو٫ والجؼؤًً  *بالىٓغ بلى هظه الىخاثج هالخٔ ؤن الٟغ١ قاؾ

الشاوي والشالض، خُض جغجٟ٘ اليؿبت بلى ؤ٦ثر مً زالزت ؤمشا٫. وألامغ في خاظت 

 بلى جٟؿحر ؤو حٗلُل، ال وٗضو الهىاب بطا ؤعظٗىاه إلاا ًلي:

 في طل٪، خُض ازخو الجؼء ألاو٫ بٟترة  (1
ً
هدً وٗخ٣ض ؤن )للؼمً( صزال

م، وهي ما بٗض 1960م بلى آزغ ؾىت 1954الؿىىاث الؿب٘ مً ؤو٫ ؾىت 

ؾىىاث الخغب والخٗمحر، طل٪ ؤن ٞترة الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، التي 

م، وما جالها مً مغخلت بىاء، ]و٧اهذ ؤقض وؤ٢س ى مً 1945اهتهذ ؾىت 
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خغب طاتها[ ٧اهذ ٞترة زمىص وع٦ىص. ؤٖني ؤن ٖمل ؾىىاث ال

اإلاؿدكغ٢حن جى٠٢ ؤو ٧اص في ؤزىاء الخغب وما جالها مً مغخلت بىاء، 

ٞلما اؾخ٣غث ألامىع، وبضؤ عظا٫ الاؾدكغا١ ٌٗىصون إلااؾؿاتهم 

ما٫ جى٠٢ وكُغه،  ومىا٢ٗهم، ٧ان لضحهم ٖىضما ٖاصوا عنُض مً ألٖا

مً هخاط، ٩ٞان طل٪ هى الؿبب في  ٞإيٟىه بلى ما ظضَّ مً ٖمل وُولض

جًا٠ٖ وؿبت ؤٖمالهم في هظه الٟترة التي ؤ٣ٖبذ ٞترة الخغب 

 والخٗمحر.

خُض  (1)ولٗلَّ ما ًاٍضها في طل٪ ما ط٦غه هجُب ال٣ُ٣ٗي )وهى واخض مجهم(

٢ا٫: "وؤنِب وكاٍ لجىت صاثغة اإلاٗاٝع ؤلاؾالمُت بٗض الخغب بص يء مً 

ط ي ٖلى بٌٗ ؤًٖا
ُ
ئها في ؾاختها، زم اؾخإهٟذ مً بُٗض الايُغاب، و٢

 .(2)وكاَها"

لٟذ هٓغها في ٖباعجه، ٢ىله: "بٗض الخغب" مما ًا٦ض ما ٢لىاه مً ؤن ٞترة  ٍو

 ما بٗض الخغب ٧اهذ ٞترة قضة َوظهض، ال ج٣ل ًٖ ٞترة الخغب طاتها.

ط ي ٖلى بٌٗ ؤًٖائها في ؾاختها"، ٞهظا 
ُ
ا ٢ىله: "و٢ ًً ٦ما ًلٟذ الىٓغ ؤً

ىله مً ٖال٢ت اإلاؿدكغ٢حن بىػاعاث اإلاؿخٗمغاث، وؤجهم ٧اهىا ًا٦ض ما ؾى٣

 َالج٘ الٛؼو الاؾخٗماعي، وؤجهم ٧اهىا في ٢لب مٗاع٥ بالصهم وخغوبها.

 آزغ، وجٟؿحًرا آزغ لى٣و بهخاظهم، وهى ؤن  (2
ً
ووؿخُُ٘ ؤن ه٠ًُ ٖامال

 ؾىت بجهاء 1960ؾىت 
ُ
م هي الؿىت التي ؤٖلىتها ألامُم اإلاخدضة

                                           
اهظش هخابه )الاظدؽشاق واإلاعدؽشكىن( حُث ًخحذر غً اإلاذسظت اإلااسوهُت ضمً مذاسط  (1)

جػل هفعه واحذ مً سحاٌ اإلاذسظت اإلااسوهُت.  الاظدؽشاق، ٍو
 .1108الاظدؽشاق واإلاعدؽشكىن:  (2)
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بٗضها ازخٟذ مً هٓم الؿُاؾت )وػاعاث اإلاؿخٗمغاث(، ، و (3)الاؾخٗماع

و٦ما هى م٣غع ومٗغوٝ للجمُ٘، ٧اهذ هظه الىػاعاث هي اإلالجإ ألاو٫ 

غعى خغ٦خه.  الظي ٌِٗل في ٦ىٟه الاؾدكغا١، ٍو

 الاؾدكغا١ ؤ٦بر ُمٗحن 
ُ
ٞلما ػالذ هظه الىػاعاث ؤو ي٠ٗ قإجها ٣ٞضث خغ٦ت

غ٢حن بلى ما ب٣ي مً ؤو٧اع الخبكحر لها، وجدى٫ مً ٧ان في ٦ىٟها مً اإلاؿدك

ت وهدىها.  والاؾخسباعاث، واإلاغا٦ؼ الاؾدكاٍع

لهظا الاهسٟاى الىاضر في بؾهاماث  -ُٞما ه٣ضُع -٩ٞاهذ هظه الهؼة ؾبًبا 

 اإلاؿدكغ٢حن.

ا هخمنى ؤن ه٣ى٫: بن اهسٟاى وؿبت ؤٖما٫ اإلاؿدكغ٢حن هظا ظاء  (3
َّ
٦م ٦ى

اصة ؤٖمالىا، وزمغة ل٨ثرة بهخا ظىا هدً في هظا اإلاجا٫، بمٗنى هدُجت لٍؼ

ؤن )حجم( ٖمل اإلاؿدكغ٢حن ب٣ي ٦ما هى، ل٨ً بؿبب اػصًاص وكاَىا 

.. وٗم ٦ىا هخمنى ؤن ه٣ى٫ 
ً
 وظهضهم ٢لُال

ً
وظهىصها بضا ٖملهم يئُال

طل٪، ول٨ً هظا ال ٌؿخ٣ُم، وال ٨ًىن صخًُدا بؿبب ما هى واضر مً 

الشالر التي ٧اهذ  مجغص الىٓغ بلى الٗضص ال٨لي في الٟتراث الؼمىُت

 مىي٘ الضعاؾاث، ٞالخٟاوث بُجها ٌؿحر.

م٨ً الخٗبحر ًٖ طل٪ باألع٢ام بهىعة ؤ٦ثر ويىًخا ه٨ظا:  ٍو

  60  :٦خاًبا: )مخىؾِ الٗضص ال٨لي في الؿىت الىاخضة مً الٟترة ألاولى

 م(.1960 – 1954

 70  :٦خاًبا: )مخىؾِ الٗضص ال٨لي في الؿىت الىاخضة مً الٟترة الشاهُت

 م(.1965 – 1961

                                           
، أـذسجه إداسة ؤلاغالم الػام باألمم 173اهظش حلابم أظاظُت غً ألامم اإلاخحذة ؿ (3)

 م.1980طبؼ بمطابؼ الؽػب باللاهشة ظىت  –اإلاخحذة 
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  80  :٦خاًبا: )مخىؾِ الٗضص ال٨لي في الؿىت الىاخضة مً الٟترة الشالشت

 م(.1970 – 1966

 ووؿبت ما ًسو اإلاؿدكغ٢حن في ٧ل ؾىت مً الؿىىاث ٧اآلحي:

 8.2 .٦خاًبا في الؿىت الىاخضة مً الٟترة ألاولى 

 3.4 .٦خاًبا في الؿىت الىاخضة مً الٟترة الشاهُت 

 3.6  الؿىت الىاخضة مً الٟترة الشالشت.٦خاًبا في 

م. ٦ما 1960وبظل٪ ًخإ٦ض جماًما اهسٟاى بهخاط اإلاؿدكغ٢حن مىظ ؾىت 

اصة في مٗض٫ بؾهامىا وبهجاػها  في هظا  -هدً اإلاؿلمحن-ًخطر ؤن هىا٥ ٍػ

ا-اإلاجا٫، بال ؤجها 
ً
ا م٘ اػصًاص  -٦ما ؤقغها آهٟ

ً
اصة َُٟٟت، ال جدىاؾب مُل٣ ٍػ

ضص اإلااؾؿاث الٗلمُت، ومغا٦ؼ البدىر، ٖضص الجامٗاث  جحن، ٖو والخٍغ

والهُئاث الٗاملت في مجا٫ زضمت الترار وال م٘ مٗض٫ الثراء والغزاء، الظي 

ت الغقُضة،  خٓي به الٗالم الٗغبي، وال م٘ هظه الصخىة ؤلاؾالمُت ال٨ٍٟغ

 التي ًمىط بها الٗالم ؤلاؾالمي الُىم.

ا: باليؿبت ل٨خاب طزاثغ الترا ًُ ر للض٦خىع ٖبض الجباع ٖبض الغخمً، ٞهى زاه

خهغ  -ظهض اإلاؿخُإ-٢ض خضص مجا٫ ٖمله ب٣ىله: "ًداو٫ هظا ال٨خاب 

ب٘ مً اإلاسُىَاث التي نىٟها اإلاالٟىن الٗغب واإلاؿلمىن في 
ُ
وحسجُل ما َ

ً بلى جهاًت ال٣غن الشاوي ٖكغ  ت مىظ بضء الخضٍو قتى ٞىىن الٗلم واإلاٗٞغ

ه اإلاُاب٘ الكغ٢ُت، ؤو الٛغبُت، وما خ٣٣ه ووكغه ، ؾىاء ما ؤزغظخ(1)الهجغي 

"ً  .(1)اإلاؿدكغ٢ىن ؤو الكغ٢ُىن، زال٫ ال٣غهحن الخاؾ٘ ٖكغ والٗكٍغ

                                           
ا هىا أهه "سهض غلى مؤلفاث اللشون الػؽشة ألاولى، وال ًخػشض بػذها  (1)

ً
أضاف اإلاؤلف هامؽ

 اسصة". هزا كاٌ.إال للمؤلفاث الب
 .10اهظش، ؿ (1)
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ؤي ؤهه معجم للمسُىَاث اإلاُبىٖت مىظ بضؤث الُباٖت ٖلى ؤن ج٨ىن هظه 

اإلاسُىَاث مً ٖمل وهخاط ال٣غون الٗكغة ألاولى مً الهجغة، ٦ما ظٗل 

ا ًيخهي1980ؾىت  بٗذ ٖىضه. م خضًّ
ُ
 بلى ال٨خب التي َ

٤ الُٗىت  ىا ؤلاخهاء بٍُغ ولم ًهل بلى بلضها لآلن بال الجؼء ألاو٫، و٢ض ؤظٍغ

ا مً الهٟداث مً ٧ل ماثت بضون جغجِب،  الٗكىاثُت، ٞازترها ٖضًصا مدؿاوًٍ

ٞدهلىا ٖلى ؾذ وزمؿحن نٟدت، بىا٢٘ زماوي نٟداث مً ٧ل ماثت، مً 

 اإلائاث الؿب٘.

ىا باقي ٣ت الؿاب٣ت هٟؿها: زم ؤظٍغ  الٗملُاث ؤلاخهاثُت بالٍُغ

 320خهغث ٖضص اإلاالٟاث اإلايكىعة في هظه الهٟداث، ٩ٞاهذ   -1

ً وزالزماثت ٦خاب.  ٖكٍغ

٦خاًبا ازىحن  32ؤخهِىا ما ٢ام بيكغه اإلاؿدكغ٢ىن ٩ٞاهذ الىدُجت   -2

 وزالزحن ٦خاًبا.

لى طل٪ ج٨ىن اليؿبت اإلائىٍت   -3  % ٖكغة في اإلااثت.10ٖو

الخٔ ؤ ا بحن هظه الىدُجت والىخاثج الؿاب٣ت، بمٗنى ؤجها في ٍو
ً
ن هىا٥ جٟاوج

ا في اليؿبت، خُض ٧ان مخىؾِ ألاظؼاء الشالزت  ًٖ اصة واعجٟا الىا٢٘ حسجل ٍػ

 %.7في معجم نالح الضًً اإلاىجض 

 وحؿخُُ٘ في الجهاًت ؤن جسغط بالىخاثج آلاجُت:

ا ملخى   -1
ً
ا مىظ ؤن مٗض٫ بؾهام اإلاؿدكغ٢حن وبهخاظهم سجل هبىَ

ً
ْ

 مُل٘ الؿخِىُاث وال ًؼا٫ مؿخمًغا.

ؤهه ٧اهذ هىا٥ َٟغة في الؿىىاث التي جلذ اهخٗاف الٛغب بٗض الخغب   -2

 الٗاإلاُت الشاهُت.
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ا بلى خض ما، إلاخىؾِ بهخاط 10ؤن وؿبت الـ  -3
ً
% حٗخبر ماقًغا ناص٢

اإلاؿدكغ٢حن. باليؿبت إلاجمٕى ما وكغ مً مسُىَاث مىظ الُباٖت 

 لآلن.

:ٔ
ُّ
 جدـٟ

ا( بلى ؤن ًخم الخهغ الكامل ول
ً
ىا ؤن هخدٟٔ ٖلى هظه الىدُجت )ما٢خ

 ال٩امل لجمُ٘ اإلاسُىَاث اإلاُبىٖت، وما ٢ام به اإلاؿدكغ٢ىن مجها.

بل ؾُٓل هىا٥ ش يء مً الخدٟٔ ]ولى جم الخهغ الكامل[، طل٪ ؤن 

اليؿبت التي ؾخٟلذ مً الخهغ )وهظا ش يء مخى٢٘ بل م٣ُٕى به( ؾ٨ُىن 

وبالظاث مً وكغ ألاٞغاص )الٗمل الشخص ي(، طل٪ ؤن ؤ٦ثر مً ٖملىا، 

الَم بها  دؿىىن حسجُل ؤٖمالهم وظْضَولتها، واليكغ ٖجها، وؤلٖا ًُ اإلاؿدكغ٢حن 

وهدً هدؿً اؾخ٣بالها والخىىٍه بها، ؤما ظهىص ألاٞغاص بل والهُئاث 

ؤلاؾالمُت، ٣ُُٞني ؤن ٢ضًعا ال بإؽ به مً ٖملها ؾُٓل زاعط ؤلاخهاء 

ى  ضها ًبضو ٖمل هاالء ؤ٦بَر مً حجمه، وؤ٦ثر مً وا٢ٗه.والخهغ، ٖو
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في يىء هظه الضعاؾت الؿاب٣ت عؤًىا بؾهام اإلاؿدكغ٢حن مً خُض )ال٨م 

ت، التي ًمشلها  والدجم( ووؿبخه بلى ٖملىا، ؤما مً خُض اججاهاتهم ال٨ٍٟغ

ىا صعاؾت  ٨ك٠ ٖجها ازخُاعاتُهم، ٣ٞض ؤظٍغ بخهاثُت ٖلى اإلاجمىٖاث ٍو

 الؿاب٣ت مً ال٨خب هٟؿها، و٧اهذ الىدُجت ٦ما ًلي:

: باليؿبت إلاا هى ميكىع في معجم الض٦خىع اإلاىجض:
ً
 ؤوال

 اليؿبت اإلائىٍت ٖضص ال٨خب ]الٟــــً[

لم ال٨الم  الخهىٝ والٟلؿٟت ٖو

ش  التراظم والخاٍع

 جٟؿحر

 لٛت وهدى

 ؤصب

 بالٚت

 عخالث وظٛغاُٞا

غاث٠  قٗغ َو

40 

28 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

43% 

30% 

2,1% 

3,2% 

3,2% 

3,2% 

4,3% 

3,2% 
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 ه٣ٞ

 ٖلىم

4 

3 

4,3% 

3,2% 

 %99,7 ٦خاًبا 93 

وال جسخل٠ الاججاهاث ٦شحًرا باليؿبت إلاا هى ميكىع في )طزاثغ الترار(، خُض 

 جخىػٕ ال٨خب ٖلى الىدى الخالي:

 اليؿبت اإلائىٍت ٖضص ال٨خب ]الٟــــً[

 الخهىٝ وألازال١

 الضًاهاث )م٣اعهت وه٣ض(

 ٣ُٖضة و٦الم

ش  جاٍع

 جغاظم

 ؾحرة

 جٟؿحر

 خضًض

 ؤصب

 قٗغ

 لٛت وهدى

4 

2 

2 

7 

3 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

12,5% 

6% 

6% 

21% 

9% 

3% 

3% 

3% 

6% 

9% 

9% 

 %98.0 ٦خاًبا 32 
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 %.100هىا٥ ٦ؿىع َُٟٟت ج٨مل بمجمىٖها اإلااثت 

جب ؤن هيبه هىا بلى ما ًلي:  ٍو

ؤهه ٢ض ًسالٟىا مسال٠ في هظا الخىػَ٘، ومغظ٘ طل٪ ؤن هظه اإلاالٟاث   (ؤ )

ت. وجهلر لالهدؿاب  ًّ مً ٞىىن اإلاٗٞغ ها ؤ٦ثر مً ٞ ال٣ضًمت، ٢ض ًدىاٖػ

ت التي ًىٓغ مجها  ل٩ل مجها، بما خىجه مً مىيىٖاث، ومً خُض الؼاٍو

خباع الظي ٌٗخبرها به، ٞال٨خاب في خُاة ؤ خض الىاْغ بلحها، ومً خُض الٖا

٠ في التراظم. و٢ض ًهى٠ في الخهىٝ، 
َّ
( ٢ض ًهى

ً
ؤثمت الخهىٝ )مشال

٨غه.  بالىٓغ بلى ما خىاه مً مظهب الغظل ٞو

ا( في الًٟ الظي ًًٗىن جدخه هظا 
ً
وما بغح مٟهغؾى ال٨خب ًسخلٟىن )ؤخُاه

ال٨خاب، ؤو طا٥، ومٗلىم للجمُ٘ )بُا٢ت ؤلاخالت( خُض ًهى٠ ال٨خاب في 

كاع  دا٫ ٖلُه في الًٟ آلازغ الظي ًم٨ً ؤن ًٞ مً الٟىىن َو بلُه، ٍو

ا. ًً  ًدخىٍه ؤً

ا لخىيُذ اججاهاث اليكغ  -ٖلى ٢ىة صاللخه-ؤن هظا الخىػَ٘   (ب ) ًُ لِـ ٧اٞ

ٖىض ال٣ىم، ٞال بض ؤن هغي ؤيَّ ٦خب في ال٣ٟه ًيكغون، وؤيَّ ٦خب في 

ش، وؤيَّ ٦خب في الٟلؿٟت، ٞلِـ ٧ل ٣ٞه وال ٧ل جغاظم وال ٧ل  الخاٍع

ش  ىىاهه، و)نىٟه(.جاٍع ا باؾمه ٖو ًُ  ٨ًىن ٧اٞ

ولٗل هظه الىخاثج لِؿذ في خاظت بلى هٓغ ؤو جإمل، ٞهي جى٤ُ باججاهاث 

ال٣ىم في اليكغ بىيىح، وج٨ك٠ ًٖ ؤهضاٞهم بجالء، ٞالخهىٝ والٟلؿٟت 

ىا الؿلى٥، وال٨ٟغ،  لم ال٨الم )وهى الاججاه ألاو٫ ٖىضهم( لُٗٞغ ٖو

ل مً ٖٝغ ٖضوُّ  ا ٍو ه  ؾلى٦ه وهَٟؿه، وخ٣اث٤ ٨ٞغه، ومىاحَي وال٣ُٗضة، ٍو

 آعاثه، وم٩امً ٣ُٖضجه، وزٟاًا ٢لبه.

ب بضعاؾت هظه الٗلىم ووكغ مالٟاجه ال جٟؿحر له  ٞهظا الىلٕى العجُب الٍٛغ

دبٗىن  ىن ٖلى هظا اللىن مً ال٨ٟغ ٍو بال في يىء ؤهضاٞهم، ٞهم ًخٗٞغ
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ؤي -ً الٗمل قُداجه واهدغاٞاجه، و٠ُ٦ ج٣ٗض بالىاؽ ًٖ الجهاص، بل ٖ

غون ٠ُ٦ ٣ًىم لهم هظا  -ٖمل بمهمت ؤ٦بر مً مهمت  -بطا عّوظىه-ٍو

ً لها  ٣ٗضها ًٖ اإلا٣اومت، بل ًٍؼ لُّ خغ٦ت ألامت وٍُ
ُ

الجُىف، بط ٌك

 الاؾدؿالم.

ش الجؼاثغ، لحري ٠ُ٦ ٢اوم   ٖلى طل٪، ٞلُىٓغ في جاٍع
ً
ومً ؤعاص صلُال

ُم  غ٢ُىن( اإلاخهىٞىن خغ٦ت ابً باصٌـ )الٖؼ
ُّ
غ )الُ الغوحي لخغب الخدٍغ

ت( وهي خغ٦ت صًيُت بؾالمُت واُٖت، صاُٖت لخٟٔ الظاث، ونُاهت  الجؼاثٍغ

ؿت( الجؼاثغ، 
َ
الُهىٍت، زم بلى اإلا٣اومت الجاصة الشابخت، والى٢ىٝ في وظه )ْٞغو

ومسخا، و٠ُ٦ ٧ان لضعاؾاث اإلاؿدكغ٢حن، ومُبىٖاتهم ؤزغ في هظا الخىظُه 

واؾخسضامهم يض اإلاجاهضًً والىَىُحن، الاؾخٗماعي الخبِض )للُغ٢ُحن( 

 خحن ٢ا٫: (1)و٢ض ؤ٦ض هظا اإلاٗنى ؤؾخاطها الض٦خىع مدمىص ٢اؾم

ؿٟه ؤن ًٟغى  َٖ " ... بن الاؾخٗماع الٟغوس ي للجؼاثغ اؾخُإ بجبروجه و

٣ُت، ٚحر ؤهه لم ٌؿخُ٘  لٛخه ٖلى ٦شحر مً اإلاش٣ٟحن في الجؼاثغ وقما٫ بٍٞغ

م ما بظله اإلاسخهىن في قاون ؤن ًىا٫ ٦شحًرا مً ال٣ُٗضة ؤلا  ؾالمُت، ٚع

٤ جمجُض الخهىٝ  ت، ًٖ ٍَغ الش٣اٞت مً مداوالث لٟهم ال٣ٗلُت الجؼاثٍغ

ال٩اطب، وبقاٖت الخغاٞاث وألاباَُل، ٖلى هدى ما هغاه في مالٟاث )لىَـ 

، ٞجٗله نىعة مً (2)ماؾُيُىن( الظي زهو خُاجه لل٨خابت في الخالط

                                           
الػمُذ ألاظبم ليلُت داس الػلىم حامػت اللاهشة، ولىالمه في هزه اللضُت وصهه وكُمخه،  (1)

فهى مً اللالبل الزًً حفلىا غلى دهخىساه الذولت في الفلعفت مً العىسٍىن، ووان سحمه 

 اإلاعدؽشكين وخبرهم غً كشب.هللا مً أإلاؼ الذاسظين للفىش الػالمي. زم هى أًًضا غاٌؾ هؤالء 
 وػذه معدىيًرا أظشف غلى هفعه وغلى كشابه راث حذًث إلى  (2)

ً
ا حلُال

ً
مما ًزهش بأس ى أن غاإلا

مجلت إظالمُت هبري فمجذ اإلاعدؽشكين، وما أدوه للترار. وإلاا أساد أن ٌعخذٌ غلى كىله لم 

ش ًجذ إال غمل )ماظيُىن( في جشار الحالج ودساظخه، وهزا مما ٌؽهذ  بما وكػىا فُه مً حؿٍش

 وخذاع.
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ى بالخالط ٢ضع ٖىاًخه اإلاؿُذ في ؤلاؾالم، وؤٖخ٣ض 
َ
ٗن ٌُ ؤن )ماؾُيُىن( ما ٧ان 

بدىُٟظ مسُِ اؾخٗماعي ؤخ٨م نىٗه، ٣ٞض مؤل ٦خابه الطخم ًٖ الخالط 

بدكٍض هاثل مً الخغاٞاث والترهاث وألاباَُل، ختى ٌٗم٤ الهّىة بحن 

 -خؿب ْىه-َاثٟخحن جىظضان بالجؼاثغ: َاثٟت جخمؿ٪ بال٣ضًم، ٞخيؿا١ 

اثٟت مش٣ٟت بلى اٖخ٣اص ؤن هظه الخ غاٞاث والهظًاهاث هي نمُم ؤلاؾالم، َو

ت والؼعاًت بهظا ؤلاؾالم  بالش٣اٞت الخضًشت جخجه مً ظاهبها بلى السخٍغ

 .(3)الخغافي، بل مً ؤلاؾالم ٧له"

ٍٝ ؤن )لىَـ ماؾُيُىن( هظا ٧ان مؿدكاع وػاعة اإلاؿخٗمغاث  بل ٚحر زا

٣ي، والغاعي الغوحي ت  الٟغوؿُت في قاون الكما٫ ؤلاٍٞغ للجمُٗاث الخبكحًر

الٟغوؿُت في مهغ، وزضم بالجِل الٟغوس ي زمـ ؾىىاث في الخغب 

 .(1)الٗاإلاُت ألاولى

ش الؿىصان، و٠ُ٦ خاولىا ؤن ًمؼ٢ىه   آزغ ٞلُىٓغ في جاٍع
ً
ومً ؤعص لُال

ا(، و٧ان ؤن ج٣ضم ؤخضهم وؤٖلً بؾالمه وحؿمى باؾم 
ً
غ٢ ا )َو

ً
غ٢ َىاث٠ ٞو

ار في ٣ٖى٫ الىاؽ ٞؿاًصا الكُش ؤمحن، ولبـ مالبـ قُىر ا لُغ١، ٖو

وبٞؿاًصا، زم هالهم ؤن َل٘ ٖلحهم طاث نباح في صخبت )ٚىعصون( ٢اثض 

 .(2)م1885ظِل الاخخال٫ الظي اؾخضٖخه بهجلترا لُسمض زىعة الؿىصان ؾىت 

ولٗل في جل٪ الىا٢ٗت التي ؤوعصها الض٦خىع مدمض مدمض خؿحن في ٦خابه 

 (4)ي ؤن مىضوب ماؾؿت )عو٧لٟغ(وه (3))خهىهىا مهضصة مً صازلها(

                                           
ش  (3) الذهخىس محمىد كاظم: ؤلامام غبذ الحمُذ بً بادٌغ، الضغُم الشوحي لحشب الخحٍش

ت،   . 70 – 35. واهظش الففل الثاوي مً 7الجضابٍش
لخه باالظخػماس الؿشبي:  (1)  .556د. محمذ البهي: الفىش ؤلاظالمي الحذًث ـو
بت. اهظش بحىا لياجب هزه العطىس  (2) خُت( صحُفت التًر  بػىىان )حىىب العىدان .. دساظت جاٍس
 .144اهظش: ؿ (3)
 مػلىم أنها مؤظعت جضغم أنها جلذ معاغذاث ومػىهاث لخىمُت الذٌو اإلاخخلفت. (4)
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٨ُت ٧ان ًؼوع الجامٗت الؿىعٍت بضمك٤، و٢ض جل٨إ هظا اإلاىضوب، والط  ألامٍغ

بمسخل٠ اإلاٗاطًغ، خحن ؤٖغبذ له الجامٗت ًٖ خاظتها بلى بٌٗ اإلاسابغ 

وألاظهؼة الٗلمُت، ول٨ىه لم ًلبض ؤن ؤْهغ البكاقت، ولم ًترصص في ٢ُ٘ 

لخضًض بلى بوكاء مٗهض لضعاؾت الخهىٝ الىٖىص باإلاؿاٖضة خحن اهخ٣ل ا

 ؤلاؾالمي".

ضوهه لىا، ٞدحن حٗل٤ ألامغ باإلاسابغ  ٟٞي جل٪ ألامشلت ما ٌكهض بإي اججاه ًٍغ

وألاظهؼة الٗلمُت التي جى٣لىا بلى الٗلم وجيخج لىا مىجؼاث الٗهغ، ٧ان الخل٨ا 

ا بالخهىٝ ٧اهذ الاؾخٗضاصاث ظاهؼة
ً
خظاع، وخحن ٧ان ألامغ مخٗل٣ ، والٖا

واإلاىذ مبظولت، وؤلام٩اهاث مخاخت، خُض ًى٣لىا طل٪ ال٨ٟغ بلى اإلاخاهاث، 

.  والخالٞاث، وجٓل همًٜ ؤقُاء ال حؿمً وال حٛني مً ظٕى

و٢ض ٖبر ًٖ طل٪ ؤنض١ حٗبحر في ؤوظؼ لٟٔ ؤؾخاطها الض٦خىع مدمىص ٢اؾم: 

"ل٣ض ه٣لىا اإلاؿدكغ٢ىن بلى ؤعؾُى، ٖلى خحن ه٣لىا ؤهٟؿهم و٢ىمهم بلى 

لىمهم"مىا  .(4)هج اإلاؿلمحن ٖو

  

                                           
 .209أهىس الجىذي: اإلاؤامشة غلى ؤلاظالم، ؿ (4)
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وبطا لم ٠٨ً ٧لُّ ما ٢ضمىاه مً ؤصلت ٖلى اججاه اليكغ ٖىضهم، وؤجهم 

٣ىا وجضمحرها.. خىا زم بلى جمٍؼ  ًىظهىن بلى مٗٞغ

بطا لم ٠٨ً طل٪ ٞهل ؤجا٥ هبإ "ؤل٠ لُلت ولُلت"؟ جل٪ ال٣هو الخغاُٞت 

هداء الٗالم ؤلاؾالمي، ومً التي عّوظىها ُٞىا، ختى ٞكذ مجها ٞاقُت في ٧ل ؤ

ذ بكإجها،  خدب٘ الضعاؾاث والبدىر التي ؤظٍغ ًخدب٘ َبٗاتها اإلاخىالُت، ٍو

مهضع الضعاؾاث للمجخم٘  -هم-ًضع٥ ؤجهم ظٗلىها لىا ػاًصا، واجسظوها 

ؤلاؾالمي في ٖهىعه الىاهًت الىاٖضة، ٞجٗلىا ما في هظه ألا٢انُو مً 

 ث ؤلاؾالمُت.زغاٞاث هي الهىعة الخ٣ُ٣ُت للمجخمٗا

ت، وؤًام بؾٗاصها للضهُا وؾٗاصتها  في ببان ٢ُاصجىا لئلوؿاهُت وعٍاصجىا للبكٍغ

بىا، ظٗلىا "ؤل٠ لُلت ولُلت" هي الهىعة )الخ٣ت( لخُاة اإلاؿلمحن، خُىما 

٣ىصون بمىهج ًبضو مؿخ٣ًُما في ْاهغه، وفي خ٣ُ٣خه ٧ل الالخىاء،  بؿىصون ٍو

 بط ٢الىا: 

٘ الظي ًىلض ُٞه، وهى وز٣ُت ًدغعها )الىاؽ( بًُٗضا "بن ألاصب مغآة للمجخم

بت وال عهبت، وال مجاملت، وخُض  ً اإلاغا٢بت، خُض ال ٚع ًٖ الؿلُت، ٖو

٨ًخب مً ٨ًخب بىٟؿه لىٟؿه، ال ٌٗىُه ؤن ًُل٘ الىاؽ ٖلى ما ٨ًخب، وال 

ضعؾىن ما ٦خب"  . ٦ظا ٢الىا.(2)ًضعي ؤن الىاؽ ؾ٣ُغئون ٍو

 الضاعؾحن، مجها وبهظا ألاؾلىب وبهظا اإلاى
َ
ُل٤ ناعث "ؤل٠ لُلت ولُلت" مٗحن

سهم ومً وخحها ًغؾمىن نىعة ؤظضاصهم وآبائهم، ومً  ًإزظون ؤزباع جاٍع

اعة مً اإلاجالث  ُّ  هاثًجا في مجلت ؾ
ً
هىا لم وعجب خُىما ٦خب )ؤخضهم( م٣اال

                                           
ًبا، لىً وساء رلً ألف لعىا هىا إلاىاكؽت هزا اإلاىهج )آلان(، وهى الزي ًبذو في ظاهشه ـاب (2)

 جحفظ وجحفظ.
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التي جضٖى بلى )الجهًت( وجدلم )بال٣ُٓت( ال وعجب بط ظٗل ٖىىان م٣اله 

ٍٕ ممً ًضعي مً ؤي ؤجذ هظه )لئال ٌٗى  ص هاعون الغقُض(، و٦خب ٧اجب وا

ش ؤمخه، و٧ان م٣اله  ضٖىه ؤن ٌٗاوَص الىٓغ في جاٍع الؿمىم، ًغسي لخاله، ٍو

 بٗىىان )بل، لُٗض هاعون الغقُض(.

 -وال حعجب 
َ

ا ممً او٣ٗض لهم لىاء  -بطا ؾمٗذ ًُ ا ظامٗ
ً
 ؤؾخاط

ُ
٦ما ؾمٗذ

اصة في مجا٫ ال٨ٟغ والتربُت، ون ُاٚت ال٣ٗى٫، ٣ٖى٫ قبابىا وؤظُالىا الٍغ

٩اص ًهاب بالٛشُان:  اإلا٣بلت، نغر طاث خضًض ًٖ الترار وهى ًخإ٠ٞ ٍو

ضوهىا ؤن وُٗض لُالي بٛضاص وهاعون الغقُض؟!".  "ؤجٍغ

وآزغ طاث ًىم ٣ًى٫ وهى في وكىة ؤلاعجاب بىٟؿه الغاض ي ًٖ وا٢ٗه ٧ل 

ن هاعون الغقُض بطا الغيا، قاًٖغا ؤهه م٨ٟغ الٗهغ وألاوان، ٣ًى٫: "٧ا

نٗض ٖلى الضعط في ٢هغه ًه٠ُ له نٟان مً الٗظاعي ٖلى الجاهبحن، 

ىت، ختى ًخ٩ئ بُضه ٖلى  اث الهضوع، مخُٗغاث مخبرظاث بٍؼ ًَّ ٖاٍع وه

 الجهىص".

ه٨ظا حؿغي ؾمىم "ؤل٠ لُلت ولُلت" ج٣خل في بِء، وجٟخ٪ ٖلى مهل، وصون 

ؿمىم الظي ناعث حؿخسضمه ؤن جتر٥ ؤزًغا ؤي ؤزغ. مشل طل٪ الىٕى مً ال

 و٧االث الاؾخسباعاث )الخضًشت( )اإلاخدًغة( في الخسلو مً اإلاىاوثحن.

ولى ؤعصث ؤن حٗٝغ مضي اخخٟاء هاالء بإل٠ لُلت ولُلت، ٞاهٓغ في صاثغة 

ً  35اإلاٗاٝع ؤلاؾالمُت، لتري ؤجهم ٦خبىا ٖجها  نٟدت ٧املت، وؤن هدى ٖكٍغ

ا
ً
خاتهم وؤٖالمهم ؤنضعوا ؤبداز ُٖ ٖجها، ما بحن صعاؾاث وجغظماث  مً 

 وحٗل٣ُاث.

وبالخالي ٧ان لىا مشل هظه الٗىاًت ؤو ؤقض، ختى ناعث ج٣ضم خل٣اث مؿلؿلت 

بٗاث  في ؤلاطاٖاث مؿمىٖت ومغثُت، و٦إن ما ٧ان مً ٦خاباث وصعاؾاث، َو

 ومسخهغاث، لم ٠٨ً، ٞإعاصوا بالؿم ؤن ًهل بلى الىسإ.
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ألاؾخاط ؤخمض بهجذ في صخُٟت ألاهغام  وآزغ ؤزباع ؤل٠ لُلت ولُلت ما ٦خبه

ٖلى لؿان والض َالبت في ٧لُت آلاصاب بجامٗت ال٣اهغة ٌك٨ى مً ج٩ل٠ُ 

غظى  دل ًسضف الخُاء، ٍو
ُ
ابيخه بضعاؾتها، واَالٖها ٖلى ما ٞحها مً ٞ

 )٣ِٞ( ؤن جخاح ألبىاثىا َبٗت )مهظبت( زالُت مً هظه )ألالٟاّ(.

، ول٨ً الظي ًلٟذ الاهدباه ؤن ألاؾخاط وبلى هىا وألامغ َبُعي ال ش يء ُٞه

الجامعي الظي ؤمغ َالبه بهظا زاع وهاط وماط وؾبَّ وقخم، واتهم مً ًدى٫ 

 
ً
بحن )الُالباث( وبحن هظه الـ)ؤل٠ لُلت ولُلت( ب٩ل ما ٞحها، وظٗله ظاهال

 بالترار وال ًضعي ما مٗىاه و٢ُمخه.

ولُلت( في باعة وه٨ظا ج٨ىن ٢ض هجخذ زُت ال٣ىم، في وي٘ )ؤل٠ لُلت 

 الكٗىع، ؤو في باعة الترار، بن صرَّ هظا الخٗبحر.
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اوي همىطط آزغ الججاهاث هاالء في اليكغ، ٣ٞض ل٣ي هظا  وفي ٦خاب ألٚا

ال٨خاب مً الٗىاًت واإلابالٛت في قإهه ؤ٦بر مما ل٣ُخه )ؤل٠ لُلت ولُلت(، ولً 

ب الظي جسُئ ؤناب٘ اإلاؿدكغ٢حن وعاء طل٪، هظا ال٨خ اب العجُب الٍٛغ

لِـ ؤعجب مىه بال خُاة مالٟه، ٣ٞض ٢الىا: "بهه ؤمىي وؿًبا، قُعي 

مظهًبا". وهظا لم ًخ٤ٟ ألخض ؾىاه، ؤما ون٠ خُاجه وزل٣ه وؾلى٦ه ُٟٞه 

٨ٟي ؤن ٖلماء الغظا٫ ألازباث ٢الىا في الخ٨م ٖلى (1)ما ٣ًبذ ط٦غه ، ٍو

 .(2)ىا وؤهبإها"عواًخه: "٦ظاب ًإحي بالعجاثب والٛغاثب ًدضز

ا في الٗىاًت بُبٗه، وبزغاظه  ًً هظا ال٨خاب وما ل٣ُه مً اهخمام ْهغ ؤً

ووكغه وبطاٖخه، زم في الضعاؾاث وألابدار خىله، زم جِؿحره وبجاخخه ل٩ل 

اوي. زم  اوي، ومسخاعاث ألٚا ض ألاٚاوي، وتهظًب ألٚا اإلاؿخىٍاث ٖلى هُئت: ججٍغ

ا خل٣اث بطاُٖت ومؿلؿالث، ختى  ًً ناع هى اإلاهضع ألاو٫ )ل٩ل( ؤً

ًبا(  .الضعاؾاث ألاصبُت )ج٣ٍغ

٣ُضة،  ش ال٨ٟغ مً ٣ٞه وجٟؿحر ٖو ش، بل وجاٍع وحّٗضي طل٪ بلى صعاؾت الخاٍع

غاثب ؤخ٩اًما زابخت،  ومً زم اؾدكغي زُُغه وناع ما ُٞه مً َغاث٠ ٚو

و٢ًاًا م٣غعة، ٌؿدىض بلحها مً ًُٗىىن في عواة الؿىت وفي ٞخاوي ألاثمت، 

 اء ال٣ٟهاء، وؤخ٩ام ال٣ًاة.وآع 

وناع وهى ٦خاٌب )لؤلٚاوي( ؤي ًاعر لجاهب مً ظىاهب الخُاة، هى ظاهب 

اللهى والٗبض، ناع ما ُٞه مً اؾخُغاص وؤزباع جابٗت ألزباع اللهى واإلاجىن، 

                                           
ا في هزا اإلاىضىع، حػلىا غىىاهه )هخاب ألاؾاوي.. رلً النهش  (1)

ً
مىز فترة وهحً وػذ بحث

اإلاعمىم(، لىً ججزبىا الؽىاؾل وما ًجذ مً كضاًا هىا وهىان، فال هفشؽ له، فػس ى أن 

ًبا إن ؼاَء هللا.  ًيىن رلً كٍش
 ان.ميزان الاغخذاٌ، ولعان اإلايز  (2)
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ٗخمض ٖلُه  ٌُ بنى ٖلُه، واإلاهضع الظي  ًُ ناع طل٪ هى ألانل وألاؾاؽ الظي 

هه ؤ٢غب مىعٍص بلحهم، وؤٌؿغ ِقغب بحن ًضحهم، ٖىض الضاعؾحن، وما طا٥ بال أل 

غوون، ختى قغبذ ألامت ٧لها ؤو ٧اصث مً هظا  ٞمىه ٌٗبىن، وبه ًغجىون ٍو

 الىب٘ اإلاؿمىم.
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٦شحًرا ما ًمتن ٖلُىا هاالء اإلاؿدكغ٢ىن وجالمُظهم بإجهم وكغوا لىا ؤمهاث 

ه ؤجهم اإلاغاظ٘، وال٨خب ألانى٫، ُٞظ٦غ لىا هجُب 
َّ
ال٣ُ٣ٗي ومً ل٠ لٟ

غظ٘  ؤزغظىا لىا ؤلىٝ الظزاثغ، مغجبت مٟهغؾت، حٗخمض ٖلحها ظامٗاجىا، ٍو

 بلحها ٖلمائها، مشل:

 الؿحرة الىبىٍت: البً هكام.  -1

 ٞخىح البلضان: للبالطعي.  -2

 الُب٣اث ال٨بري: للىا٢ضي.  -3

 معجم ألاصباء: لُا٢ىث.  -4

 هٟذ الؼهىع: البً بًاؽ.  -5

 ال٩امل: للمبرص.  -6

غ والٟغػص١. -7  ه٣اثٌ: ظٍغ

ش الُبري.  -8  جاٍع
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 مشل هظه ال٨خب: (1)ول٨ً لؿذ ؤصعي إلااطا لم ًظ٦غوا ؤجهم وكغوا

م( ههىم ٢ضًمت 622-هـ 309ؤزباع الخالط الخؿحن بً مىهىع )ث  -1

 ظمٗها )ماؾُيُىن( م٘ جغظمت ٞغوؿُت.

 الُىاؾحن: للخالط. -2

 البلٛت في الخ٨مت: البً ٖغبي.  -3

 ؤبى ٖبض الغخمً.َب٣اث الهىُٞت: الؿلمي  -4

ا.  -5 ًً  آصاب الصخبت وخؿً الٗكغة: للؿلمي ؤً

اث الكاطلي ًىؾ٠ بً ًديى  -6 الدكىٝ بلى عظا٫ الخهىٝ: ابً الٍؼ

 م(.1230-هـ 627)

الغؾاثل الهٛغي: البً ٖباص الغهضي، ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ببغاهُم  -7

 هـ(.792)ث 

ؾض الخلىة والخى٣ل في الٗباصة وصعظاث الٗابضًً: الخاعر بً ؤ -8

 م(.857-هـ 234اإلاداؾبي )

طم الضهُا: البً ؤبي الضهُا ؤبى ب٨غ ٖبض هللا بً مدمض ٖبُض ال٣غش ي  -9

 هـ(.281البٛضاصي )

ا. -10 ًً  اإلاخى٣ى مً ٦خاب الغهبان: البً ؤبي الضهُا ؤً

 م(.899-هـ 286اإلاؿاثل: للخغاػ ؤبى ؾُٗض ؤخمض بً ِٖس ى ) -11

                                           
اإلالفىد هىا هى ول ما وؽشجه مؤظعاتهم ومطابػهم ومجالتهم، ظىاء أوان مً غملهم  (1)

وجحلُلهم أم مً غملىا هحً، بل إن ما ًيىن مً غملىا هى في الىاكؼ زمشة لخىحيههم وأزش 

 لفىشهم، وهزا أظىأ مً غملهم اإلاباؼش.
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 هـ(.297عؾاثل الجىُض: الجىُض بً مدمض البٛضاصي ) -12

٣ت في طم الىز٣ُت: للؿان الضًً بً الخُُب ) -13 -هـ 776مشلي الٍُغ

 م(.1374

 ألاثمت اإلاؿخىعًٍ: اإلاهضي ٖبض هللا. -14

 الكاُٞت: ألبي ٞغاؽ قهاب الضًً ؤلاؾماُٖلي. -15

لت: للمًٟل بً ٖمغ الجٟٗي. ناخب ٞغ٢ت زانت  -16 ذ وألْا
ْ
الَهٟ

 )اإلاًٟلُت( مً الكُٗت ؤلاؾماُٖلُت.

الٟىاثض: لٗلي بً مدمض الىلُض الغاعي ؤلاؾماُٖلي جاط ال٣ٗاثض ومٗضن  -17

 هـ(.612اإلاُل٤ )

 ؤلاًًاح: للغاعي قهاب الضًً ؤلاؾماُٖلي. -18

ألا٢هاع في ٣ٞه الكُٗت: للىٗمان بً مدمض اإلاٛغبي ال٣اض ي )ث  -19

 هـ(.363

ت: ؤلامام ظٟٗغ الهاص١  -20  . الخ٨م الجٍٟٗغ

 جٟؿحر ؤلامام ظٟٗغ الهاص١. -21

ر: البً ٦مىهت الحهىصي ؾٗض بً مىهىع جى٣ُذ ألابدار للملل الشال  -22

 م(.1284-هـ 683)

 عؾالت عاهب مً ٞغوؿت بلى اإلا٣خضع باهلل: لغاهب مً ٞغوؿت. -23

الضًا ؾُغون ؤو ؤلاهجُل الغباعي: ؤل٠ بالُىهاهُت َُُاوـ. جغظمت ابً  -24

 هـ(.435الُُب البٛضاصي )
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ً مشالب ٖلّي بً ؤبي بكغ )ؤبي الخؿً ألاقٗغي(: لؤلهىاػي، الخؿً ب -25

 م(.1074-هـ 446ٖلي بً ببغاهُم اإلا٣غت )

 عؾالت في الخ٨محن وجهىٍب ؤمحر اإلاامىحن ٖلّي في ٞٗله: للجاخٔ. -26

ض: ألبي الًٟاثل مًٟل ال٣بُي اإلاهغي  -27 الىهج الؿضًض والضع الٍٟغ

 هـ(.759)

 ألازال١ والاهٟٗاالث الىٟؿاهُت: البً ؾِىا. -28

ا. -29 ًً  ُٖىن الخ٨مت: البً ؾِىا ؤً

امُضوؽ، ه٣له بلى الٗغبُت خىحن بً بسخا١ حٗبحر الغئٍا:  -30 -هـ 0260ؤَع

 م(.873

 آلازاع الٗلىٍت: ألعؾُىَالِـ. -31

 هـ(.421عؾالت في ماهُت الٗض٫: مؿ٨ىبت ؤخمض بً مدمض ) -32

 هـ(.261الخُل )في ال٣ٟه(: للخهاٝ ؤبى ب٨غ ؤخمض بً ٖمغو ) -33

 صًىان ؤبي هىاؽ. -34

غ: للجاخٔ التي ٌسخغ ٞحها مً -35 ؤخمض بً ٖبض  عؾالت التربُ٘ والخضٍو

 الىهاب وحهؼؤ بُٗىبه الجؿُمت.

ا. -36 ًً  اإلاٟازغة بحن الجىاعي والٛلمان: للجاخٔ ؤً

ً ٦خاًبا مىيٕى  كٍغ جإمل في هظه ال٨خب ]وهي هماطط مً ماثت وزمؿت ٖو

الضعاؾت في ؤلاخهاء الظي ؤقغها بلُه[، واهٓغ ٠ُ٦ ًلٛىن في مىيٕى الٟغ١ 

لخٟىن في  لخىن ٍو هظه ال٣ًُت، زم ٠ُ٦ ووكإتها، و٠ُ٦ ًلجىن ٍو

ضون ؤن  ت اإلاخٗاعيت، و٦إجهم ًٍغ ٌؿخمُخىن في ببغاػ هظه الاججاهاث ال٨ٍٟغ

ىا التربت التي ٞحها وكإث والٗىامل التي بها اػصهغث، ختى حهُئىا لها  ٌٗٞغ
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صاثًما ؤن جٓل خُت مخإججت، حكٛل ألامت وحؿتهل٪ ٢ىاها، وحؿخدىط ٖلى 

ب ٢اصتها، ٞخًغب بُج
ُ
ٗكٗل الخالٝ، وم٘ ٨ٞغ ٖلمائها، ول هم الٟغ٢ت، َو

 ألاؾ٠ ٦شحر مً طل٪ ٢ض ٧ان.
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دىن بدمض اإلاؿدكغ٢حن هى ؤلاقاصة بض٢تهم وججغصهم  بن ؤ٦ثر ما ًلى٦ه اإلاؿّبِ

للبدض والٗلم، و٢ضعتهم ٖلى الخمدُو والخض٤ُ٢، وؤجهم ٢اصة هظا اإلاُضان 

ا خغنىا ٧ل الخغم ٖلى ؤن  ًً غؾان هظا اإلاجا٫. واإلاؿدكغ٢ىن ؤً ٞو

ًٟىا ٖلى ؤهٟؿهم هُبت الٗلم و٢ضاؾت مدغابه، وؤن ًسٟىا جدذ قاعجه  ًُ

وعصاثه ٧ل )ؤٚغايهم( و)ؤهىائهم(، وؤنبدذ ٧لماث )ألا٧اصًمي( )البدض 

ت الغؤي( )٢ُمت ال٣ٗل( )الخُضة الٗلمُت(... بلخ،  الٗلمي( )اإلاىهج( )خٍغ

ا جىاعث جدخه م٨ىىهاث الهضوع، ؤ
ً
ا ؾابٛ ًٖ نبدذ هظه الكٗاعاث صع

وزُٟاث الًماثغ وؾمىم ألاخ٣اص. وهلل صّع ؤلامام ؤمحر اإلاامىحن ؤبي ظٟٗغ 

اإلاىهىع خحن ٢ا٫: "بهه ما ؤؾغَّ ؤخض مٗهُت ٢ِ بال ْهغث في آزاع ًضه 

لخاث لؿاهه".  ٞو

ً الكا ً لهم، هظه ولى وي٘ جالمُظ اإلاؿدكغ٢حن وؤجباٖهم والظا٦ٍغ ٦ٍغ

الٛكاوة ًٖ ؤُٖجهم، وهظه الدجب ًٖ بهاثغهم لغؤوا ما زل٠ هظه 

ت البدض  لمىا ؤن ٦الم اإلاؿدكغ٢حن في الٗلم واإلاىهجُت وخٍغ ألا٢ىٗت، ٖو

ا في بزٟاء ما جدتها، ولى 
ً
والخُضة الٗلمُت مجغص ؤ٢ىٗت جترا٦م وجترا٦ب بمٗاه

و)اإلاىهج الٗلمي(  هٓغها في ٖمل هاالء اإلاؿدكغ٢حن بم٣اًِـ )الٗلم(

و)البدض ألا٧اصًمي( لىظضهاهم ؤو٫ مً ًهٟ٘ هظا اإلاىهج ٖلى ٢ٟاه، 

ُ٘ عاًخه، مخ٣ضم باؾمه، ياعب  ضوؾه ب٣ضمُه، وهى في هٟـ الى٢ذ عاٞ ٍو

 بؿُٟه.
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وبن ال٣ىم لٗلمهم ؤن خغب ال٩لمت وال٨ٟغ لِؿذ ٦دغب الؿالح والضم، في 

ث وج٣ضمذ الجُىف جدغ١ الشاهُت ٧لما ج٩ازٟذ الًغباث، وجىالذ الُٗىا

 وجضمغ، ٧لما ٧ان الىهغ.

ل٨ً في خغب ال٩لمت وال٨ٟغ )٧لما ٧اهذ الًغبت( ؤز٠ وؤع١ وؤل٠ُ، و٧لما 

ٍٝ مً  جباٖضث الًغباث، و٧لما ٧اهذ الًغباث والُٗىاث مٛلٟت بٛالٝ ٧ا

 الخ٣اث٤ والهض١، ٧لما ٧ان ٦ظل٪ ٧ان ؤوظ٘ وؤو٢٘ وؤزُغ.
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دكض إلاا  ت اإلاُهغة خملت قٗىاء، ٍو
َّ
ى ًدمل اإلاؿدكغ١ ظىلض حؿحهغ ٖلى الؿُّ

ٟاجه، وه٨خٟي  ُٟاجه، وجدٍغ ٣ًىله مً الدك٨ُ٪ ٞحها، ؤصلت مً ؤوهامه، وجٍؼ

ٛحرها،  ٠ بها الىهىم َو ٟاث، التي ًٍؼ بٗغى همىطط واخض لهظه الخدٍغ

 لخد٤٣ له هضٞه.

في عواة الخضًض ظملت، ِٞؿخٗغى بٌٗ ما ٣ًىله  وهى مداولت الًُٗ

سغظىهه مسغط الجغح والخٗضًل، لُىهم بإن  ٖلماء الغظا٫ في الغواة، وٍُ

 هاالء الغواة مجغوخىن ٦ظابىن.

  اجي: بهه
ّ
اص بً ٖبض هللا الب٩ ٣ى٫ و٦ُ٘ ًٖ ٍػ ٞمً طل٪ ٢ىله: "... ٍو

ه في الخضًض ٧ان ٦ظوًبا، ول٨ً ابً حجغ ٣ًى٫ في الخ٣ ب: م٘ قٞغ ٍغ

ا ٦ظبه". ًٗ  ولم ًشبذ ؤن و٦ُ

اًصا الب٩اجي ٧ان ٦ظوًبا، م٘ ٖلى مجزلخه  ض ظىلض حؿحهغ بهظا ؤن ٣ًى٫: بن ٍػ ًٍغ

في الخضًض، وطل٪ بكهاصة )و٦ُ٘( ؤخض ؤٖمضة الجغح والخٗضًل، ٞةطا ٧ان 

اجي )٦ظوًبا( ٞإي ز٣ت بالخضًض والؿىت؟
ّ
اص الب٩  مشل ٍػ
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ش ال٨بحر لئلمام ٞلىىٓغ ؤنل الىو و٠ُ٦ خّغٞه ظىلض حؿح هغ.. ظاء في الخاٍع

اص بً ٖبض هللا  ضوس ي ًٖ و٦ُ٘، وهى )ؤي ٍػ ٣بت الؿَّ ُٖ البساعي: "و٢ا٫ ابً 

 مً ؤن ٨ًظب"اهـ.
ُ
 الب٩اجي( ؤقٝغ

اص ال٨ظب ؤقضَّ الىٟي وؤبلٛه، ٞهى  هظا هى الىو ٦ما جغي ًىٟي ًٖ ٍػ

بٗه ُغجه، َو  "ؤقٝغ مً ؤن ٨ًظب" ؤي ؤهه ؤبٗض مً ال٨ظب بسجُخه ٞو

( ٚحَر مىهي 
ً
لى همخه وؾمّى وؿه، ٞلى ٧ان ال٨ظب )خالال وقٝغ هٟؿه، ٖو

 ما 
ً
٪ خالال

ُ
ا ما ٦ظب. ٦ما عوي ًٖ بًٗهم: "لى ٧اهذ زُاهخ ًٖ ٖىه قغ

ىدش٪" مبالٛت في بٗض الخُاهت ًٖ َبٗه ومجاٞاتها لكُمه.
ُ
 ز

ه في  دّغٞه هظا اإلاؿدكغ١ بلى "ؤهه ٧ان م٘ قٞغ ًُ وم٘ ويىح هظا الىو 

 ٦ظوًبا".الخضًض 

  ا في هٟـ اإلاجا٫، اتهاُمه لئلمام ًً ٟاث ظىلض حؿحهغ ؤً ومً جدٍغ

ا ألن ًً٘ ألاخاصًض لبني ؤمُت، وؤن  الؼهغي بإهه ٧ان "مؿخٗضًّ

باث الخ٨ىمت باؾمه اإلاٗتٝر به ٖىض ألامت ؤلاؾالمُت، ولم  ٨ًؿَى ٚع

٨ًً الؼهغي مً ؤولئ٪ الظًً ال ًم٨ً الاجٟا١ مٗهم، ول٨ىه ٧ان 

ٗمل م٘ الخ٨ىمت، ٞلم ٨ًً ًخجىب الظهاب بلى ممً ًغي ال

ال٣هغ، بل ٧ان ٦شحًرا ما ًخدغ٥، في خاقُت الؿلُان، بل بهىا 

هجضه في خاقُت الدجاط ٖىضما طهب بلى الدج، وهى طل٪ الغظل 

ٌ ..." بلخ.
َ
 اإلابٛ

ا لظوي الؿلُت، ًجغي في  ًٗ ض بظل٪ ؤن ًىهم ال٣اعت ؤن الؼهغي ٧ان جاب ًٍغ

ؿخمخ٘ بال٣ غب مجهم، في م٣ابلت ما ًاصًه لهم مً زضماث في ٞل٨هم َو

بتهم  جسههه، ؤي الٗلم بالخضًض، خُض ًستٕر لهم ألاخاصًض التي )ج٨ؿَى ٚع

ا(. ًُ  زىًبا صًي
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، ول٨ً ٌٗىِىا ؤن هً٘ (1)وال ٌٗىِىا هىا جٟىُض هظه التهم، ٞلِـ هظا مجاله

ُٟها، ب٣هض جىٟحر  ٠ الىهىم وجٍؼ  ؤمام ال٣اعت الهىعة البكٗت لخدٍغ

الىاؽ مً ؤلامام )الؼهغي( ؤخض ؤٖمضة الؿىت وؤع٧اجها، ٞالؼهغي لم ٨ًً م٘ 

الدجاط بً ًىؾ٠ الش٣ٟي في خاقِخه خحن حج، وبهما ٧ان م٘ ٖبض هللا بً 

 ٖمغ، خحن اظخم٘ م٘ الدجاط.

 وبلُ٪ الىو ٖلى خ٣ُ٣خه ٦ما وعص في تهظًب التهظًب البً حجغ: 

٢ا٫: ٦خب ٖبض اإلال٪ بلى "ؤزغط ٖبض الغػا١ في مهىٟه ًٖ الؼهغي، 

 -ؤي بلى ابً ٖمغ-الدجاط ؤن ا٢خض بابً ٖمغ في اإلاىاؾب٪، ٞإعؾل بلُه 

ا، ٞغاح هى وؾالم، وؤها 
ّ
ت: بطا ؤعصث ؤن جغوح ٞأِطه الدجاُط ًىم ٖٞغ

 مٗهما...".

ٞالؼهغي بهما ٧ان م٘ ٖبض هللا بً ٖمغ، خحن اظخمٗا بالدجاط، ال في مُٗت 

 .(2)الدجاط"

ا ًٖ وَعٕ ٖبض اإلال٪، وؤمغه للدجاط باال٢خضاء بابً ٖمغ، زم هى ًخٗامى  ًً ؤً

ً َاٖت الدجاط وا٢خضاثه بابً ٖمغ، ول٨ىه ال ًغي قًِئا مً طل٪، ختى  ٖو

ًا٦ض ما ٢غعوه في ؤطهان جالمُظهم مً ماعزُىا، ًٖ ْلم بني ؤمُت 

ؿاصهم.  ٞو

٠ هظا اإلاؿدكغ١ هٟؿه، في هٟـ اإلاٗنى *  ام ؤٖني اته-وهمىطط زالض لخدٍغ

٢ا٫ ًٖ الؼهغي  -ؤلامام الؼهغي بالىي٘ )٦برث ٧لمت جسغط مً ؤٞىاههم(

 واؾخٗضاصه إلاؿاًغة الخ٩ام، ووي٘ ما ًغون مً ؤخاصًض: 

                                           
ؼ ؤلاظالمي( لىابؿت الذغىة هحُل اللاسا إلى الىخاب اللُم )العىت ومياهتها في  (1) الدؽَش

]وغىه أخزها مادة هزه  235 – 187وؤلاظالم اإلاشحىم الذهخىس مفطفى العباعي، ؿ

 الفلشاث غً جحٍشف حىلذ حعهير[.
ؼ ؤلاظالمي، ؿ (2)  .223د. مفطفى العباعي: العىت ومياهتها في الدؽَش
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ا ول٨ىه ال ٌؿخُُ٘ صاثًما ؤن ًخداش ى جإزحر 
ً
"٢ض ٧اهذ ج٣ىاه ججٗله ٌك٪ ؤخُاه

الضواثغ الخ٨ىمُت، و٢ض خضزىا َمٗمغ ًٖ الؼهغي ب٩لمت مهمت، وهي ٢ىله: 

 ؤ٦غهىا هاالء ألامغاء ٖلى ؤن ه٨خب )ؤخاصًض(.

باث الخ٨ىمت، باؾمه  ٟهم اؾخٗضاص الؼهغي ؤن ٨ًؿَى ٚع ًُ ٞهظا الخبر 

 اإلاٗتَرٝ به ٖىض ألامت ؤلاؾالمُت".

وهالخٔ ؤهه في هٟـ الى٢ذ ًداو٫ ؤن ًٓهغ بمٓهغ الخُضة الٗلمُت، الخالُت 

ًٟي  مً الٛغى، ٞال ًدغم الؼهغي مً ون٠ )الخ٣ىي( اإلاٗغوٝ ًُ به، بل 

ٖلى ٖباعجه ما ًجٗلها ؤولى بالخهض٤ً، ُٞجٗل الؼهغي طل٪ الخ٣ي الهالر 

برع لىٟؿه طل٪ بإهه وا٢٘ جدذ  ٗتٝر بسُئه ٍو ا، َو
ً
ٌؿدكٗغ الىضم ؤخُاه

ٟه  ِىه وجدٍغ ؤلا٦غاه، مً الؿلُت. وه٨ظا بهظا اإلالمـ الىاٖم ٌؿى١ جٍؼ

ت ومهاعة.
ّ
ىٟشه في زٟ  ٍو

طل٪ الىو اإلاى٣ى٫ ًٖ )َمٗمغ( لُىهم ال٣اعت  وهى في ٧ل طل٪ ًغج٨ؼ ٖلى

 ٖلى ما ًّضعي.
ً
مل٪ صلُال  بإهه ًىز٤ ما ٣ًى٫، ٍو

٠ مخٗمض ب٣لب اإلاٗنى عؤًؾا ٖلى ٣ٖب،  وهظا الىو الظي ه٣له ُٞه جدٍغ

وؤنله ٦ما ٖىض ابً ٖؿا٦غ وابً ؾٗض: "ؤن الؼهغي ٧ان ًمخى٘ ًٖ ٦خابت 

طا٦غاتهم وال ًخ٩لىا ٖلى  ألاخاصًض للىاؽ، ٧ان ًٟٗل طل٪ لُٗخمضوا ٖلى

ملي ٖلى ولضه لُمخدً خٟٓه  ًُ ال٨خابت، ٞلما َلب مىه هكام وؤنغ ٖلُه ؤن 

٦ما ج٣ضم، وؤملى ٖلُه ؤعبٗماثت خضًض، زغط مً ٖىض هكام و٢ا٫ بإٖلى 

نىجه: ًا ؤحها الىاؽ بها ٦ىا مىٗىا٦م ؤمًغا ٢ض بظلىاه آلان لهاالء، وبن هاالء 

ىا ختى ؤخضز٨م بها، ٞدضثهم ألامغاء ؤ٦غهىها ٖلى ٦خابت 
َ
)ألاخاصًض( ٞخٗال

 باألعبٗماثت خضًض".
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خي ل٣ى٫ الؼهغي، و٢ض عواه الخُُب البٛضاصي بلٟٔ  هظا هى الىو الخاٍع

ختى ؤ٦غهىا ٖلُه هاالء  -ؤي ٦خابخه-آزغ، وهى: "٦ىا ه٨غه ٦خاب الٗلم 

 ألامغاء، ٞغؤًىا ؤال همىٗه ؤخًضا مً اإلاؿلمحن"ا.هـ.

 ٣لم اإلاغخىم الض٦خىع مهُٟى الؿباعي؛ بط ٣ًى٫: وهتر٥ الخٗل٤ُ ل

"ٞاهٓغ ٦م الٟغ١ بحن ؤن ٨ًىن ٢ى٫ الؼهغي، ٦ما عوي ظىلض حؿحهغ: ؤ٦غهىها 

ٖلى ٦خابت ؤخاصًض"، وبحن ؤن ٨ًىن ٢ىله ٦ما عواه اإلاغعزىن "ؤ٦غهىها ٖلى 

٦خابت ألاخاصًض"، ؤو ٦ما عواه الخُُب "ٖلى ٦خابت الٗلم". زم اهٓغ بلى هظه 

اهت الٗلمُت خظٝ )ا٫( مً )ألاخاصًض(، ٣ٞلبذ الًُٟلت عطًلت... خُض ألام

٧ان الىو ألانلي ًض٫ ٖلى ؤماهت الؼهغي وبزالنه في وكغ الٗلم، ٞلم ًغَى 

ا، ٞةطا  ًٗ ؤن ًبظ٫ لؤلمغاء ما مىٗه ًٖ ٖامت الىاؽ، بال ؤن ًبظله للىاؽ ظمُ

، ؤ٦غهىه )ؤماهت( هظا اإلاؿدكغ١ ججٗله ًيؿب للؼهغي ؤهه وي٘ لؤلمغاء

 .(1)ٖلحها، ٞإًً هظا مً طا٥؟"

  

                                           
ؼ ؤلاظالمي، ؿ (1)  .223، 221العىت ومياهتها في الدؽَش
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ٟاتهم، ٞةلُ٪ ما ؤوعصه )و٫ ًضواعهذ( في ٦خابه  وبطا قئىا هماطط ؤزغي لخدٍغ

 .(1))٢هت الخًاعة(

  ٣ًى٫ ًٖ الىبي و٢ض ؤٖاهه وكاَه وصخخه ٖلى ؤصاء واظباث" :

الخب والخغب، ول٨ىه ؤزظ ٠ًًٗ خحن بلٜ الخاؾٗت والخمؿحن 

ً ؤن حهىص زُبر ٢ض صؾىا له الؿم في اللخم ٢بل ٖام مً  ٖمغه، ْو

مً طل٪ الى٢ذ، ٞإنبذ بٗض طل٪ الخحن ٖغيت لخمُاث وهىباث 

بت ... بلخ"  .(2)ٍٚغ

ال ٌٗىِىا ؤن هىا٢ل ال٣بذ والٟدل الظي ٦خب به اإلاال٠ ما ٦خبه ًٖ هبِىا 

ٖلُه ؤًٞل الهالة والؿالم، بإبي هى وؤمي وبىٟس ي وبالىاؽ ؤظمٗحن، -

ٞلِـ هظا مجا٫ مىا٢كخه، ول٨ً الظي ٌٗىُني ؤن ايبِ هظا اإلاؿدكغ١ 

ً ؤن حهىص زُبر ٢ض  صؾىا الٗالمت، مخلبًؿا بسُاهت اإلاىهج، وطل٪ ٢ىله: "ْو

ض به ؤن ًىٟي صخت الخبر، لُبرت  له الؿم في اللخم" ٞهظا الخٗبحر بـ)ًْ( ًٍغ

مت مداولت ٢خله  بالؿم، ومً ٢خل الصخابي الجلُل  الحهىص بالخالي مً ظٍغ

 الظي ؤ٧ل مٗه.

وهظا الخبر )زبر صؽ الؿم( مىظىص مكهىع في مهاصع الؿحرة الىبىٍت 

ٚؼوة زُبر، وؤوعصه ابً ؾٗض في اإلاسخلٟت، ٣ٞض ؤوعصه ابً هكام في ؾُا١ 

                                           
ذس غلى هفلتها في أهثر كام (1) ذ غلى جشحمت هزا الىخاب ؤلاداسة الثلافُت بالجامػت الػشبُت، ـو

مً زالزين حضًءا، وكذ هلذ هزا الخفشف مً الجامػت الػشبُت ألاظخار الجلُل محمذ محمذ 

مت دبشتها الفهُىهُت الهّذامت  حعين سحمه هللا، وكاٌ: "... إن اخخُاس هزا الىخاب للترحمت حٍش

لتري  189 – 187ُت في صواًا الُىوعيى ... إلخ. اهظش )حفىهىا مهذدة مً داخلها( ؿاإلاخخف

ا لهزا الىخاب. ًُ ا غلم ًُ  هلًذا مىضىغ
 .10 – 7، ظطش 46، ؿ13الجضء الثاوي مً اإلاجلذ الشابؼ، معلعل سكم  (2)
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( ٦الهما 15-7/14(، ومؿلم )5/176َب٣اجه، وعواه البساعي في ٚحر مىي٘ )

( مً خضًض ابً ٖباؽ، وؤبى صاوص 2885مً خضًض ؤوـ، وؤخمض بغ٢م )

 ( ًٖ ظابغ.1/33(، والضاعمي )1/146)

ٟى الغؾى٫  ُه اٖتراٝ الحهىص بضؽ الؿم ٖو ًٖ هظا الجغم الُٟٓ٘،  ٞو

 ث الصخابي الجلُل البراء بً مٗغوع بهظا الؿم.م٘ مى 

وم٘ زبىث هظا الخبر ووٞغة مهاصعه جإبى )ألاماهت الٗلمُت( و)الخُضة 

 ٠ ألا٧اصًمُت( و)مىهج البدض( ٖلى هظا اإلاؿدكغ١ الٗخُض بال ؤن ًٍؼ

ٍ ووهم.
ًّ يؿب الخاصزت في بًجاػ بإع بلى مجغص ْ دّغٝ، ُٞى٨غ الخبر، ٍو  ٍو

 لى خحن ًى٨غ هظا ض ُٞه  ٖو ٠ زبًرا آزغ ٍػ ٍؼ الخبر الشابذ، ًدٝغ ٍو

ى٣و مىه.. ٣ُٞى٫ في )م ( وهى ًخدضر ًٖ الثراء الظي ظاء 77ٍو

 اإلاؿلمحن هدُجت للٟخذ:

كغة  "... و٧ان للؼبحر بُىث في ٖضة مضن مسخلٟت، و٧ان ًمخل٪ ؤل٠ ظىاص، ٖو

 آالٝ ٖبض ...".

ا و 
ً
٠، وهظا الخبر بهظه الهىعة وبهظا ؤلاًجاػ ًجم٘ ؤلىاه ؤٞاهحن مً الخدٍغ

ُه حُٛحر وجبضًل، وبُان طل٪:  ُه ه٣و، ٞو اصة، ٞو  ُٟٞه ٍػ

ؤن الخبر وعص في اإلاهاصع اإلاٗغوٞت واإلاكهىعة ه٨ظا: "٧ان للؼبحر ؤل٠ مملى٥ 

ْضزُل بلى بِخه مجها صعهًما واخًضا ًخهض١  ًُ ًاصون بلُه زغاظهم ٧ل ًىم، ٞما 

 بظل٪ ظمُٗه". ه٨ظا وعص الخبر في:

 (.1/546بً حجغ الٗؿ٣الوي )ؤلانابت ال  (1

 (.2/198ؤؾض الٛابت البً ألازحر ) (2

 (.7/251البضاًت والجهاًت البً ٦شحر )  (3
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 (.1/346نٟت الهٟىة البً الجىػي ) (4

 (.1/583الاؾدُٗاب البً ٖبض البر، بهامل ؤلانابت ) (5

وبٌٗ هظه اإلاغاظ٘ مً ميكىعاث اإلاؿدكغ٢حن، ؤٖني ؤن هظا الخبر بهظه 

م جالمُظه ؤجهم  الهبٛت ٧ان مخاًخا ٖؼ مىن ٍو له وبحن ًضًه، )وهم ًٖؼ

ا بال بٗض ظم٘ ٧ل ما ًخهل 
ً
ٌؿخ٣هىن اإلاغاظ٘، وال ًسُىن خٞغ

ٟاث الشالزت آلاجُت:  بمىيىٖهم(، ول٨ىه ٦ما جغي اعج٨ب الخدٍغ

اصة ؤل٠ ظىاص مً ٖىضه، ٣ٞض ؤ٢دمها في الخبر، وال وظىص لها ُٞه   -1 ٍػ

.
ً
 ؤنال

 ًٖ جهض١ الؼبحر بسغاط هاالء اإلامالُ٪.ه٣و الجؼء ألازحر مً الخبر   -2

اصة ألال٠ مملى٥ بلى ٖكغة آالٝ.  -3  ٍػ

وه٨ظا ج٨ىن )ألاماهت الٗلمُت( و)الجزاهت( و)الخُضة( و)الخجغص( و)اإلاىهج( بلى 

ض ؤن ًىٓغ في ٖمل  ل٣مىجها إلاً ًٍغ ًُ آزغ هظا الغ٧ام مً ألاحجاع التي 

 اإلاؿدكغ٢حن.

  ٠ وزُاهت اإلاىهج، وهى ما ٢اله هظا وها٥ همىطط آزغ للخدٍغ

ال٢خه  اإلاؿدكغ١ ًٖ هاعون الغقُض، طل٪ الخلُٟت الُٗٓم، ٖو

 بالبرام٨ت. ٢ا٫:

ا ؤَل٤ ؤلؿىت الؿىء في ٖال٢تهما الشخهُت،  "و٧ان هاعون ًدب ظٟٗغ خبًّ

٣ا٫: بن الخلُٟت ؤمغ بإن جهى٘ له ظبت طاث َى٢حن، ًلبؿها هى وظٟٗغ  ٍو

ا، ُٞبضوان ٦إجهما عؤؾان ٞى١ ظ ًٗ ؿم واخض، ولٗلهما ٧اها في هظا الشىب م

 ًمشالن خُاة بٛضاص اللُلُت". )٦ظا(.
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اهٓغ: ماعر الخًاعة، ٖمال١ ال٨ٟغ، وعبِب ألا٧اصًمُت، وؾاصن الٗلم، 

وؤؾخاط البدض واإلاىهج، ًى٨غ الخضًض الشابذ والخبر اإلاخ٤ٟ ٖلُه، الظي جغصص 

ًبا: ًٖ صؽ الحهىص الؿم للغؾى٫  ٛحر في زبر ، ٍوفي ٧ل ال٨خب ج٣ٍغ ٠ًُ َو

ضعي له ؤنل، ُٞدخٟي به ؤًما  زغوة الؼبحر  ًُ إحي هىا بسبر )ل٣ُِ( ال  ٍو

 لًُُٗ بٛضاص صاع 
ً
اخخٟاء، بل ًبني ٖلُه مً ٖىضه، ُٞخسظ مىه مىاؾبت

الؿالم ٖانمت الضهُا ٧لها في طل٪ الى٢ذ، ٣ُٞى٫: "ولٗلهما ٧اها في هظا 

ت، الشىب ًمشالن خُاة بٛضاص اللُلُت".. ه٨ظا  ٣ًظٝ اإلاجخم٘ ٧له بهظه الٍٟغ

 ولىا ٖلى هظا ال٨الم مالخٓخان:

اإلاالخٓت ألاولى: ؤن هظا الخبر ٖلى ٞغى صخخه، ٧ان ألاولى به ؤن ٠ٌٗ  (1

ًٖ ط٦غه، ٞال )ًلىر( به ٦خابه، وال ًاطي به خُاء ٢اعثه، ٞهظا قإن 

الٗلماء والباخشحن، ال ؾُما وؤن الخبر في ؾُا٢ه م٣دم ال ٢ُمت له، 

ث ٢ىة الهلت بحن هاعون الغقُض والبرام٨ت ال جدخاط بلى مشل هظا ٞةزبا

الٟدل، الظي ٠ٌٗ ٖىه ٖامت الىاؽ، بله ٦باع الٗلماء، )آٍه متى ٌٗىص 

 ألمخىا م٩اجها ختى ج٣ُم خضوص هللا وججلض هاالء ال٣ظٞت؟!(.

اإلاالخٓت الشاهُت: ؤن هاالء اإلاؿدكغ٢حن صاثًما ًضٖىن بلى ال٣ٗل،  (2

في الخبر مهما ٧اهذ صخت ؾىضه، والؿاا٫ للمؿدكغ١ وجد٨ُم ال٣ٗل 

الٗمال١: هل ٣ًبل ٣ُٖل ٖا٢ل )ؤي ٖا٢ل( بله ٣ٖل مخدًغ، بله ٣ٖل 

)مال٠ ٖاإلاي(؟ هل ٣ًبل ال٣ٗل ؤن ًمص ي عظالن في زىب واخض؟ 

؟ وؤحهما ًمص ي 
ً
و٠ُ٦؟ وبإي ؾٍٗت ٨ًىن هظا الشىب؟ وؤحهما ًمص ي ؤوال

ا؟ ؤم ٧ان هىا٥ ب٣ًإ مىؾ٣ُي ًُ  ًًبِ خغ٦تهما؟ زاه

وبطا جغ٦ىا هظا ؤلام٩ان )الٗلمي( ٞهل ٣ًبل ال٣ٗل ؤن خا٦ًما في مشل مجزلت 

ا لهظا الٗبض، بل لهظا الٟؿاص؟ وهل ٣ٌٗل ؤن مً 
ً
هاعون الغقُض ٧ان ٞاٚع

ش الظي  ًهل بلى هظا الخض مً الؿ٣ٍى ًم٨ً ؤن ٨ًىن ناخب هظا الخاٍع
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ث والبىاء والخٗمحر، و٢ُاصة ػخم الضهُا مً الٛؼواث والاهخهاعاث والؿٟاعا

٤ الخًاعة والىىع، هظه الخُىاث الٟؿاح التي جمذ في  )الضهُا ٧لها( في ٍَغ

ٖهض الغقُض، هل ٣ًبل ٣ُٖل ٖا٢ل ؤن هاعون الغقُض الظي ٧ان ٣ًىص 

٣ط ي الكهىع جلى الكهىع في مالبـ اإلاُضان، هظا الظي  الجُىف بىٟؿه، ٍو

ؿلمحن صؾاجؿهم وماامغاتهم، ختى ؤط٫ّ ؤباَغة الغوم، وصٞ٘ ًٖ سٛىع اإلا

ماث مجاهًضا وصًٞ هىا٥ في )َىؽ( ٖلى ؤَغاٝ صولخه، بًُٗضا ًٖ 

ٖانمخه و)٢هغه( مؿحرة ؤًام، هل ٣ٌٗل ٖا٢ل ؤن هظا اإلاجاهض ًهل بلى 

 هظا اإلاىدضع مً الؿ٣ىٍ؟ بال في ٣ٖل هاالء اإلاؿدكغ٢حن.

ا وال ق٪ ؤن ما 
ً
عر الخًاعة ٢غؤ بل بن ظٟٗغ البرم٩ي هظا ٧ان ٢اثًضا مدى٩

ًٖ ؤٖماله الخغبُت الُٗٓمت، وؤن هاعون الغقُض ٧ان ًغمي به في ؤزُغ 

لجإ بلُه في ؤق٤ اإلاًا٤ً، ُٞاإلاا ٢م٘ الٟخىت، وعصٕ الٗضوان،  اإلاأػ١، ٍو

 وؾّض الشٛىع، وخمى الخهىن، وظا٫ في ؤعى الٗضو ونا٫.

ا إلاا ًغمؼ 
ً
ً اإلاجاهضًً ٨ًىن ٞاٚع بلُه بهمؼه  ؤٞمشل هظًً الُٗٓمحن الُاهٍغ

 .(1)وإلاؼه، طل٪ اإلاال٠ الٗاإلاي )الهمؼة اللمؼة(

  

                                           
ا َمً كادة الفىش والشأي في بالده ًفذق  (1) ػشف )ٌو دًىساهذ( أهثر مىَّ غليهم هحً وػشف َو

ًلًُىا ما حاٌو أن ًشمي به هاسون الشؼُذ وحػفش، بل حاٌو أن ًشمي به اإلاجخمؼ اإلاعلم في 

 وهطهش كلمىا وهخابىا أن هزهش، وال نهمض وال هلمض.
َّ

 بؿذاد ولها، هحً وػشف ولىً وػف
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ش ؤلاؾالمي، زانت ٞترة  ٌٗخبر )ٞان ٞلىجً( ؤخض اإلاؿدكغ٢حن اإلاٗىُحن بالخاٍع

ألامىٍحن والٗباؾُحن، ووؿخُُ٘ ؤن هجض اؾمه ًترصص في ٦شحر مً ال٨خب 

ٟخسغون  ا مً مغاظٗهم ًباهىن به، ٍو ًٗ باالٖخماص ٖلُه، وهى الجامُٗت مغظ

ٌٛغحهم بما ًيؿبه بلى الُبري، والبالطعي، وال٣ُٗىبي، والىا٢ضي، وهدىهم، 

٤( ٧ل ؤزباعه وؤحى بها مً مىابٗها، 
ّ
ُٞسُل للباخشحن والضاعؾحن ؤهه )وز

ُمئىىن بلُه.  ُٞعجبىن به ٍو

 الؿُُغة الٗغبُت:

ش خٓ ي بٗىاًت مً لٟلىجً ٦خاب بهظا الاؾم، وهًٓغا ألهمُخه في مجا٫ الخاٍع

ش ٖىضها، ٞترظمه بلى اللٛت الٗغبُت ؾىت  م الض٦خىع خؿً 1934عظا٫ الخاٍع

بٗذ هظه الترظمت َبٗخحن، زم  ببغاهُم خؿً، ومدمض ػ٧ي ببغاهُم، َو

لىجً مخسهو 1980جغظمت ؾىت  م مغة زاهُت الض٦خىع ببغاهُم بًُىن، ٞو

ش هظه الٟترة خُض ٧اهذ ؤَغوخخه للض٦خىعاه في هٟـ  ، في جاٍع اإلاىيٕى

 وصعاؾخه وم٣االجه وؤبدازه جخجه ٧لها هظه الىظهت.

ٟه( إلاهاصع و)زُاهخه( للمىهج  ومً هىا ٧ان ل٨المه وػن و٢ُمت، و٧ان )لخدٍغ

 زُغ ُٖٓم، و٧ان هظا مىه ُظغًما ؤي ظغم.

وهدً هلتزم بهضٞىا هىا، ٞال ٌٗىِىا ما في ال٨خاب مً جهجم ٖلى ؤلاؾالم 

ا وقخًما )بإؾلىب ؤ٧اصًمي(، وبهما  واإلاؿلمحن، الظي ال ٌٗضو ؤن ٨ًىن ؾبًّ

مخه في خ٤ )الترار( و٠ُ٦ خٝغ اإلاهاصع واإلاغاظ٘ وػٍٟها..  ٌٗىِىا هىا ظٍغ

 وبلُ٪ هظا اإلاشا٫:

 التٝر اإلاخهاٖضة هظه 67ظاء في )م 
ُ
( ٢ىله: "و٢ض ٞغيذ خالت

]٣ًهض التٝر الظي ؤنابه اإلاؿلمىن زمغة للٟخىح[ حُُٛت صاثمت 
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٣ت ٞظة مً  إلاىاظهت مخُلباث ظضًضة، واللجىء بلى الاؾخضاهت ٦ٍُغ

باتهم ...".   ؤظل بقبإ ٚع

 (. ٞماطا هجض في الُبري في هظا اإلاىي٘.1/2811زم ؤخالىا ٖلى الُبري )

لم هجض في الُبري بال زبًرا ًٖ اؾخضاهت ؾٗض بً ؤبي و٢ام مً بِذ ما٫ 

و٧ان  -ٖجهماعض ي هللا -ال٨ىٞت، و٧ان زاػن بِذ اإلاا٫ ٖبض هللا بً مؿٗىص 

ؾًٗضا، واقخضَّ في  ؾٗض والي ال٨ىٞت، ٞاؾخ٣ط ى ٖبض هللا بً مؿٗىص 

مُالبخه، ٞاؾخمهله ؾٗض ٞلم ٣ًبل، و٧ان بُجهما جالوم، وونل بلى ٖشمان 

ا-بً ٖٟان  ًٗ ا، و٢ا٫ لهما: ؤهخما ؤصخاب  -عض ي هللا ٖجهم ظمُ ًٗ مالمهما م

ؼ٫  عؾى٫ هللا  ؾًٗضا وؤ٢غَّ ٖبض هللا  ٠ُ٨ٞ جخالخُان ه٨ظا ؤمام الىاؽ؟ ٖو

 بً مؿٗىص ٖلى ٖمله.

هَ باخض يلُ٘، 
ْ
هظا هى ما ط٦غه الُبري، ٠ُ٨ٞ ًٟهم مىه ؤيُّ ٢اعت، بل

 ٣ًخٗض م٣ٗض ألاؾخاطًت؟

٠ُ٦ ًٟهم مً هظه الخاصزت ؤن الاؾخضاهت ٢ض ناعث ْاهغة في اإلاجخم٘؟ 

 وؤجها ؤنبدذ وؾُلت )ٞظة( إلقبإ التٝر الظي قإ ُٞه؟ ٠ُ٦ ًٟهم هظا؟

ٍٝ ٧ان في اإلاجخم٘ ال٨ىٞت ؾىت  ٣ا٫ هظا؟ وؤي جغ ًُ  هـ.26وبإي مى٤ُ 

زم لى هٓغ بلى هظه الخاصزت بٗحن مجغصة، وصون حٗم٤ وال )مىهج بدض( وال... 

وال... ؤال ًجض ٞحها ٞسًغا لئلؾالم واإلاؿلمحن؟ ؤال ًغي ٠ُ٦ لم ٌؿخُ٘ الخا٦م 

ؤال ًغي ٠ُ٦ ٧اهذ  )والي ال٨ىٞت( ؤن ًىا٫ مً ما٫ الجماٖت بال ٢غًيا؟ زم

ؤماهت زاػن بِذ اإلاا٫ الظي لم ٌؿٗه الؿ٨ىث ًٖ )الىالي( وانُىإ ًض 

ت  ا )ال بالخىاػ٫(، زم ؤال ًغي جل٪ الخٍغ ًٗ ٖىضه، وؤي )ًٍض(؟ بالخإظُل ٣ِٞ َب

ٛلٔ له؟ ؤًت  ىانبه َو ا( ًالحي ألامحر ٍو
ً
ا( )زؼاه

ً
ا( )نغاٞ

ً
التي وؾٗذ )مىْٟ

 ٞه؟ ؤال جغوٖه؟ ؤال جبهغه؟)صًم٣غاَُت( هظه؟ ؤال تهؼ ؤُٖا
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زم ؤال ًدباصع بلى الظهً ؤن الخاظت والٟا٢ت هي التي ؤلجإث ؾًٗضا بلى 

الاؾخضاهت؟ وهظا هى الىا٢٘!! ُٟٞم ٧ان ٌؿخضًً ؾٗض في طل٪ الى٢ذ؟ وفي 

 ؤي مجا٫ٍ ٧ان ًى٤ٟ ُٞه في طل٪ الخحن؟ ٣ٞض ٧اهىا ٌِٗكىن ِٖل ال٨ٟاٝ!!

 ل٣غؤ في ألا 
ً
ؾُغ الخالُت ب٣ُت ال٣هت، و٠ُ٦ ؤن ؾًٗضا زم لى مّض بهغه ٢لُال

٘ ًضًه بلى  ٣ه وجإهُه به، ٞع ضم ٞع لكضة ؤإلاه مً ٖى٠ ٖبض هللا بً مؿٗىص ٖو

الؿماء و٢ا٫: اللهم عبَّ الؿمىاث وألاعى... ٣ٞاَٗه ٖبض هللا بً مؿٗىص 

ل٪، ٢ل زحًرا وال جلًٗ. وزاٝ ؤن ًضٖى ؾُٗض ٖلُه، ٣ٞا٫ ؾٌٗض ٖىض  : ٍو
ً
٢اثال

هللا لىال اج٣اء هللا لضٖىث ٖلُ٪!! ٧لماث ج٣ُغ ج٣ىي، وجىضي طل٪: ؤما و

 بالخب وؤلازاء، ومىا٠٢ جى٤ُ بالُهاعة والخ٠ٟٗ.

ولى ٢غؤ ب٣ُت الهٟدت لىظض ؤن ألامحر الظي جىلى بٗض ؾٗض ٖلى ال٨ىٞت 

؟ وؤي اؾخضاهت؟  م٨ض زمـ ؾىحن، ولِـ ٖلى صاعه باب!! ٞإي جٝغ

٠ وبهظا التًز ٠ُ، اؾخ٨غه الىو، واؾدى٣ُه ما ال ول٨ً ه٨ظا بهظا الخدٍغ

 ًى٤ُ به، و٢ا٫ ٖلى الُبري ما لم ٣ًل، و٢لب الخؿىاث ؾِئاث.

وألامشلت ال جيخهي، ول٨ىىا ه٨خٟي بىمىطط آزغ مً ٦الم )ٞلىجً( في هٟـ 

 ..  ال٨خاب في هٟـ اإلاىيٕى

ا ٧ان 66ظاء في )م
ً

(: "ول٣ض ؤنابذ ألاؾُغ اإلاغمى٢ت في ال٨ىٞت زغاًء ٞاخك

ُُاث الؿىىٍت، ٩ٞان ال٨ىفي بطا ما طهب بلى الخغب، مهضعه )ا إلاٛاهم( وألٖا

 ًهُدب مٗه ؤ٦ثر مً ؤل٠ مً الجما٫، ٖلحها مخاٖه وزضمه". 

 (. 8ؽ 2/8106زم وؿب طل٪ بلى الُبري )

ٌ ؤن ٨ًىن هظا ال٨الم في الُبري، ٞىدً وٗٝغ الُبري  لى البضحهت هٞغ ٖو

  ،)ًضعي ماطا ٣ًى٫ 
ً
ا ٣ٞحًها، ؤو ٖلى ألا٢ل )ٖا٢ال

ً
ا مدضز

ً
ا، ماعز

ً
بماًما ٖاإلا

٠ُ٨ٞ ًظهب الجىضي اإلا٣اجل بلى اإلاُضان ومٗه ؤ٦ثر مً ؤل٠ مً الجما٫ 
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جدمل مخاٖه وزضمه؟ ٠ُ٦ ٣ًاجل ومٗه هظه الخاقُت؟ وما ًهى٘ بدمل 

غة آالٝ ؤل٠ ظمل مً اإلاخإ في اإلاُضان؟ وبطا ٞغيىا ؤن الجِل ٧ان ٖك

م٣اجل )وهظا ج٣ضًغ مخىاي٘( ٨ٞم ٖضص الجما٫ التي جدمل مخاٖهم؟ ؤلِؿذ 

ؤ٦ثر مً ٖكغة مالًحن مً الجما٫؟ ٠ُ٦ ًخدغ٥ هظا الجِل؟ وؤًت َغ١ 

 ُ٘ ٍٕ جُٗمهم؟ وبطا ؾ٣ِ مً الجِل بً حؿٗهم؟ وؤًت مُاه ج٨ٟحهم؟ وؤًت مغا

ما٫ التي جدمل مئاث ؤو آالٝ ٢خلى في اإلاُضان، ٞإًً جظهب اإلاالًحن مً الج

 ؤمخٗتهم؟

هم ناخبه، ؤو ٖلى ألا٢ل وؿبه  لى ٢غؤ ؤي ٖا٢ل هظا الخبر في ؤصر ٦خاب التَّ

 بلى الخُإ والىهم، وعٌٞ ؤن ًد٩ي هظا ال٨الم ؤو ًى٣له.

ول٨ً اإلاؿدكغ١ الُٗٓم في ٚمغة اظتهاصه إلزباث ؤن ٞخىخاث اإلاؿلمحن ٧اهذ 

اح ًجم٘ ألاصلت مً هىا وهىا٥، اججهاًبا لخحراث وزغواث البالص التي ٞخدىها ع 

ُٟه بلى خض  ا، بال ؤهىا ما ٦ىا هخى٢٘ ؤن ًسغط بتًز
ً
ُٟ ٟها جٍؼ ٍؼ ا، ٍو ًُّ لىحها ل ٍو

 ازترإ هظه الخغاٞت، التي ال ق٪ لم ًىدبه بلحها، ٣ٞض قهضث ٖلُه ال له.

 وهل لظل٪ ؤنل في الُبري؟

ٗب بن ٖباعة الُبري ج٣ى٫ ٖلى لؿان )٢ِـ بً الهُشم( ؤخض ؤصخاب مه

ب ؤهل الٗغا١ 
ّ
ٚغ ًُ بُل الخدامه م٘ ظِل ٖبض اإلال٪ بً مغوان، 

ُ
بً الؼبحر ٢

بحن لهم خؿً مٗاملت ابً الؼبحر لهم، وعٞٗه إلاجزلتهم وم٩اهتهم:   في ال٣خا٫، ٍو

 ؾُض ؤهل الكام ٖلى باب الخلُٟت ًٟغح بن ؤعؾله في 
ُ

".. وهللا ل٣ض عؤًذ

 بٗحر...". خاظت، ول٣ض عؤًدىا في الهىاث٠ وؤخضها ٖلى ؤل٠

ض ؤن ًىاػن ألهل الٗغا١ بحن مٗاملت زلُٟت الكام ألصخابه،  ٞال٣اثل هىا ًٍغ

ًما مً الخلُٟت لى ؤعؾله في خاظخه،  ٗضها ج٨ٍغ ٞالؿُض مجهم ٠٣ً بالباب، َو

ً( لهم، ٞالىاخض مجهم ٖلى ؤل٠ بٗحر، ومٗنى ٖلى  وبحن ب٦غام خ٩امهم )الؼبحًر
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ر ل٣ب في الجِل بٗض ال٣اثض الٗام، ؤل٠ بٗحر، ؤي ؤمحر ؤل٠، و٧ان هظا ؤ٦ب

حن ٧لهم ؤمغاء  .(1)ؤي ؤجهم في ٦ى٠ الؼبحًر

٠ اإلاؿدكغ٢حن وزُاهتهم للمغاظ٘  وه٨ظا هسخم بهظا الىمىطط مً جدٍغ

 واإلاهاصع.

 

وال ٣ًىلً ؤخض: به٨م بهظا جخهُضون لل٣ىم ؤزُاءهم جهًُضا.. ومً الظي ال 

ٗض ُٖ
ُ
 ؤن ح

ً
٨ٟحهم هبال ىبهم، وؤن جدص ى ؤزُائهم، ًسُئ؟ بدؿبهم ٞسًغا ٍو

مً طا الظي ما ؾاء ٢ِ، ومً له الخؿنى ٣ِٞ؟ ل٩ل ظىاص ٦بىة، ول٩ل 

 ٖالم هٟىة.

 والجىاب:

ْمض م٘ ؾب٤ ؤلانغاع  َٖ : ؤن هظه لِؿذ ٦بىاث، ولِؿذ هٟىاث، بل هي 
ً
ؤوال

 والترنض.

ا ٢لُلت ال حؿاوي قًِئا باليؿبت بلى ما في ال٨خاب مً خ٣اث٤ 
ًّ
ا: ؤجها خ٣ ًُ زاه

ا مً جمجُض لىا وزىاء ٖلى نا
ً
ص٢ت، ومٗلىماث ٢ُمت، بل إلاا ُٞه ؤخُاه

غاع،  ٍٝ بٗٓمت صًيىا، ول٨ً طل٪ ال ًسضٕ بال الؿظط وألٚا سىا، واٖترا جاٍع

ٞةن هظا ؤمغ م٣هىص، مضعوؽ و٦ُض مد٨م وجضبحر زبِض، طل٪ ؤجهم لى 

ناعخىها ب٩ل ما في ظٗبتهم مً الؿهام، وما في ٨ٞغهم مً ؾمىم ل٩ان لهم 

غاى، بل اإلا٣اومت والضٞإ والاهخ٣ام.  مىا الٗىاص وؤلٖا

جدذ ٖىىان  -مض هللا في ٖمغه-٣ًى٫ الٗالمت ؤبى الخؿً الىضوي 

)ؤلاؾتراجُجُت الض٣ُ٢ت(: "ومً صؤب ٦شحر مً اإلاؿدكغ٢حن ؤجهم ٌُٗىىن لهم 

                                           
ت الػشبُت للىاء الشهً محمىد ؼِذ خطاب، هخاب ألامت، سكم  (1)  .44، ؿ3اهظش الػعىٍش
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٤، زم ٣ًىمىن لها  ٣غعون في ؤهٟؿهم جد٤ُ٣ جل٪ الٛاًت ب٩ل ٍَغ ٚاًت ٍو

ابـ-بجم٘ مٗلىماث  ب ٍو ، ؾىاء  -مً ٧ل َع لِـ لها ؤي ٖال٢ت باإلاىيٕى

ش ؤو ألاصب والكٗغ، ؤو الغواًت وال٣هو، ؤو اإلاجىن  مً ٦خب الضًاهت والخاٍع

٣ضمىجها بٗض الخمىٍه  وال٩ٟاهت، وبن ٧اهذ هظه اإلاىاص جاٞهت ال ٢ُمت لها، ٍو

ت لِـ لها وظىص بال في هٟىؾهم وؤطهاجهم. بىىن ٖلحها هٍٓغ  ب٩ل ظغؤة، ٍو

جّىصون لخم٨ُىه في الىٟىؽ  بجهم في ؤٚلب ألاخُان ًظ٦غون ًُٖبا واخًضا، ٍو

ا  ًٗ بظ٦غ ٖكغة مداؾً، لِؿذ لها ؤهمُت ٦بحرة، وطل٪ ٧ي ٠٣ً ال٣اعت زاق

ؿُٜ طل٪ الُٗب الىاخض الظي ٨ًٟي  ؤمام ؾٗت ٢لىبهم وؾماختهم، َو

 لُمـ ظمُ٘ اإلاداؾً.

م٣ضاًعا زاًنا مً "الؿم" و٦شحر مً هاالء اإلاؿدكغ٢حن ًضؾىن في ٦خاباتهم 

ض ٖلى اليؿبت اإلاُٗىت لضحهم، ختى ال ٌؿخىخل  دترؾىن في طل٪، ٞال ًٍؼ ٍو

 ال٣اعت، وال ًشحر طل٪ ُٞه الخظع وال ٠ًًٗ ز٣خه بجزاهت اإلاال٠.

بن ٦خاباث هاالء ؤقض زًُغا ٖلى ال٣اعت، مً ٦خاباث اإلاالٟحن الظًً 

شخىىن ٦خبهم بال٨ظب والاٞت هٗب ٖلى عظل ٩ًاقٟىن الٗضاء، َو راء، ٍو

 .(1)مخىؾِ في ٣ٖلُخه ؤن ًسغط مجها ؤو ًيخهي في ٢غاءتها صون الخًٕى لها"

  

                                           
ؤلاظالم واإلاعدؽشكىن: بحث أللاه ظماحخه أمام اإلاؤجمش الزي غلذ بهزا الاظم )ؤلاظالم  (1)

م، ووان لىا 1982واإلاعدؽشكىن( بئؼشاف )داس اإلافىفين( بأغظم حشه بالهىذ، في فبراًش ظىت 

 .15، 14هـ ؿ1402ؼشف اإلاؽاسهت فُه. اهظش مجلت البػث ؤلاظالمي، سمضان ظىت 
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٣ّضع
ُ
 مً الٟترة في ؤلاؾالم، ًٖ اإلاؿدكغ٢ىن  ٦خبها التي وال٨خب ألابدار ج

ً، ال٣غن  مىخه٠ بلى ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  مُل٘  ؤل٠ ؾخحن بىدى الٗكٍغ

ِلَم !! ٦خاب
َ
 الاهخمام؟؟ هظا ٧لُّ  ٞ

 :ٚاًخحن بلى طل٪ وعاء مً ًغمي الاؾدكغا١ بن

دمل به، ُٞامً ؤلاؾالم، هىع  ًغي  ؤن مً الٛغبي ؤلاوؿان خماًت: ؤوالهما  ٍو

جاهض عاًخه  والكما٫ ومهغ، الكام، في اإلاؿُدُحن مً ٧ان ٦ما ؾبُله، في ٍو

٣ي، ْبُل  مً وبؾباهُا، ؤلاٍٞغ
َ
 ؤهلها ٞضزل ألان٣إ، هظه ؤلاؾالم صزل خحن. ٢

، هللا صًً في
ً
 وخماجه الخى٠ُ، الضًً هظا صٖاة مً وناعوا ؤٞىاظا

 .ٖىه واإلاىاٞدحن

ت هي: وزاهُتهما ٣ؿه، ومُاهه، ؤعيه، وصعاؾخه، الكغ١، مٗٞغ  وظباله َو

لمه وعظاله، وؤهله، وزماعه، وػعوٖه، وؤجهاعه، لماثه، ٖو ٣اثضه، وصًىه، ٖو  ٖو

اصاجه،  بلُه، ًهل ٠ُ٦ ٌٗٝغ ل٩ي طل٪ ٧ل... و... و ولٛاجه وج٣الُضه، ٖو

 ؤن اإلا٣هىعة الهلُبُت حؿخُ٘ لم مسىٞت، مغهىبت ؤلاؾالم صاع ْلذ ٣ٞض

 والاخخ٩ا٧اث اإلاىاوقاث، و٧اهذ ٢غون، لٗضة ازترا٢ها -مداولت مجغص- جداو٫ 

غاٝ الشٛىع  ٖلى ْدَؿُم  وألَا
ُ
  ج

ً
 خاولذ وإلاا واإلاؿلمحن، ؤلاؾالم إلاهلخت صاثما

 الؿاصؽ ال٣غن  مُل٘ في ؤلاؾالم صًاع ازترا١ الٛاقمت بجخاٞلها الهلُبُت
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 الؼمان مً( ع. و478-679/هـ489-690) ٢غهحن هدى بٗض عظٗذ الهجغي،

 .مضخىعة م٣هىعة

 إلاا ؤلاؾالم، صًاع خى٫  الالخٟاٝ وجداو٫  وج٣ضع، جضبغ ٞخئذ ما ول٨جها

 لها ًغجاص الظي عاثضها هى الاؾدكغا١ و٧ان ازترا٢ها، ٖلحها اؾخٗص ى

٤ تها)و ؤلاؾالم صًاع اعجُاص اإلاؿدكغ٢حن، ٖمل مً ٧ان ه٨ظا] .الٍُغ  ،(مٗٞغ

٠)و  هضي ٖلى ٌؿحر ؤن الجضًض الهلُبي للؼخ٠ ًًمً ختى( بها الخٍٗغ

 .[وبهحرة

  هظا ه٣ى٫  ٦ىا وبطا
ً
، اؾخيخاظا

ً
 ومما وألاخضار، الى٢اج٘ ٢غاءة مً صخُدا

ضوع  صاع الظي الهغإ ظىالث به جى٤ُ  بط. ؤلاؾالم وصًاع الهلُبُت، بحن ٍو

ش خا٫ الخا٫، لؿان مً اؾخمالءً  هظا ه٣ى٫  ٦ىا ب الخاٍع  ٣ٞض والبُٗض، ال٣ٍغ

 اإلاؿدكغ١  هى ٞهظا اإلا٣ا٫، بلؿان و٢الىه ؤهٟؿهم، اإلاؿدكغ٢ىن  نض٢ه

٩ي  لضًىا بن(: اإلا٣ضؽ الؿ٠ُ) ٦خابه م٣ضمت في ٣ًى٫ ( بحن عوبغث) ألامٍغ

 
ً
٣تهم، بلى والخٗٝغ الٗغب، لضعاؾت ٢ىٍت ؤؾبابا َؼوا ٣ٞض ٍَغ

َ
ها الضهُا ٚ

َّ
 ٧ل

 جؼا٫ ال مدمض ؤقٗلها التي الىاع بن زاهُت، مغة ًٟٗلىجها و٢ض ٢بُل، مً

 ."لالهُٟاء ٢ابلت ٚحر قٗلت بإجها لالٖخ٣اص ؾبب ؤل٠ وهىا٥ ب٣ىة، حكخٗل

 ألامحر ٢ى٫  ًإحي -مجها ؤقض هىا٥ ٧ان بطا- مجها ؤقض ؤو الهغاخت وبهظه

 ٢ىاٞل، زالر الخانت ه٣ٟخه ٖلى ظهؼ" الظي ؤلاًُالي ألامحر طل٪( ٧اًخاوي)

بىٚغاُٞا، ظٛغاُٞا وجغؾمها ؤلاؾالمي، الٟخذ مىا٤َ لترجاص  ٧ل وظم٘ َو

 واؾخسلو... ال٣ضًمت اللٛاث في الٟخذ خغ٦ت ًٖ الىاعصة وألازباع الضوعٍاث

ش  بها بلٜ( ؤلاؾالم خىلُاث: )بٗىىان ضخمت مجلضاث حؿٗت في الٟخذ جاٍع

ت ؤعبٗحن ؾىت  هظه في الُاثلت زغوجه ٧ل اؾتهل٪ الظي ألامحر هظا ٢ا٫... هجٍغ

، ؤٞلـ ختى ألابدار،
ً
 بهه: هظه( ؤلاؾالم خىلُاث) ٦خابه م٣ضمت في ٢ا٫ جماما

ض بهما ذ التي ؤلاؾالمُت اإلاهِبت ؾغ ًٟهم ؤن الٗمل بهظا ًٍغ  الضًً مً اهتٖز
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 الُىم ختى ًؼالىن  ال ألاعى، ؤهداء قتى في ألاجبإ مً مالًحن اإلاؿُخي

ضًىىن  مدمض، بغؾالت ًامىىن    به ٍو
ً
ا ُّ   هب

ً
 ."وعؾىال

٨خب  ( قمتز باو٫ ) ألاإلااوي اإلاؿدكغ١  ٍو
ً
 ال٣ىة ٖىانغ ُٞه ًدىاو٫  ٦خابا

 ٢ىة ؤلاؾالم: )ال٨خاب هظا ِٞؿمى وؤلاؾالم، ؤلاؾالمي، الٗالم في ال٩امىت

 ًخىعٕ ال بهه الضعاؾت؟، بهظه و٢ام ال٨خاب، هظا ٦خب ٞلماطا( الٗاإلاُت الٛض

 الٛاٞلت ؤوعوبا جبهحر هى الظي هضٞه، ًٖ مىاعبت وصون  نغاخت ٌٗلً ؤن

 ًضٖى آٞا٢ها، ًجىب وهخاٝ ألوعوبا، هظًغ نىث" هي التي ال٣ىة هظه ًٖ

 ًصخى، بضؤ الظي الٗمال١، هظا إلاىاظهت ألاوعوبي والدؿاهض الخجم٘ بلى

ىٌٟ  ؤخض؟ ٌؿم٘ ٞهل ُٖيُه، ًٖ الىىم ٍو

 ًىهي الهاعر، الىضاء بظا٥ زخمها التي الٗباعة بهظه" مجُب؟ مً هل

ه وال٨خاب ٦خابه،( قمتز)
ُّ
 .الغوح هظه جد٨مه ٧ل

 الخُغ ًىضر بهه: "ال٨خاب هظا ًٖ ٣ًى٫  ؤن ألاإلااوي للىاقغ خ٤ ولظل٪

 ا٦ترار ٚحر وفي بؿاَت، ب٩ّلِ  ؤوعوبا في ؤلاوؿان ٖلُه ًمغ الظي اإلاخىهج

 الٗاإلاُت الخغب ٢بُل م 1936) الُىم ٣ًٟىن  باإلؾالم ؤلاًمان ٞإصخاب

 وجدظًغ هضاء هى ال٨خاب، وهظا... للٛغب مٗاصًت مىخضة ظبهت في( الشاهُت

يَّ  الاخترام ًل٣ى ؤن ًجب  ."وخضها الٛغب مهالر ؤظل مً الجّضِ

٨غع   ٣ُٞى٫ ( ٚغهاَت خمغاء: )٦خابه في( قامُضوع  ؤلبحر) هٟؿه اإلاٗنى هظا ٍو

 الٗغبي هظا بن: "... ٚغهاَت في ؤلاؾالمُت آلازاع ٖٓمت ًٖ جدضر ؤن بٗض

 ٦ما ٖام، ماثت في الٗالم ٖلم ًجم٘ ؤن اؾخُإ الظي الشجإ الظ٧ي

  الٗالم هه٠ ًٟخذ ؤن اؾخُإ
ً
 خمغاء) في لىا جغ٥ ٢ض ٖام، ماثت في ؤًًا

ىه ٖلمه آزاع( ٚغهاَت  .ٞو

  هام الظي الٗغبي هظا بن
ً
  هىما

ً
 وؤزظ اؾد٣ُٔ ٢ض الؿىحن، مئاث ٖم٣ُا

 الظي الُىم ٌٗىص ٢ض ًضعي  ٞمً.. الخُاة بلى ؤٖىص ؤهظا ها: الٗالم ًىاصي
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 مغة الٗالم لٛؼو  الؿماء مً ٞحهبُىن  بالٗغب، مهضصة الٟغهج بالص ُٞه جهبذ

 ."زاهُت

 الاخخماالث هظه ٖلى الضالت ألاماعاث ل٨ً الىبىة، ؤصعي لؿذ: "٣ًى٫  زم

ش وال الظعة ج٣ىي  ال ٦شحرة،  ."جُاعها و٠٢ ٖلى الهىاٍع

  ًىاصي زم
ً
 ؤن ٢بل ؤبُضوها(... الخمغاء) في الٗغب ؤقباح ؤبُضوا: "ناعزا

 طل٪ بلى وؿخُُ٘ ؤن هحهاث: "٣ُٞى٫  والخسى٠ٍ، ؤلاهظاع في ًبالٜ زم!! جبٗض

 
ً
 !!"ؾبُال

 هللا ٖٟا- مىا ظماٖت ول٨ً ؤهضاٞهم، ًٖ ال٣ىمُ  ٨ًك٠ ويىح وب٩ّلِ  ه٨ظا

ما٫ هظه ًهٟىن  هظه، لخٓخىا بل هظا، ًىمىا ختى ػالىا ما -ٖجهم  بإجها ألٖا

ت( )ؤ٧اصًمُت( )ٖلمُت) ظبدىن . بلخ(... ٨ٍٞغ  وال٨خب اإلا٣االث ٖلحها الشىاء في ٍو

ىىن  ِ
ّ
ل٣  .طل٪ الىاقئت ؤظُالىا ٍو

( ظاعوصي عوظُه) ٢ى٫  هى ال٣ًُت هظه في ٢ىمىا وبحن بُيىا ًٟهل ما ولٗل

ُم ٧ان الظي الُٟلؿىٝ، طل٪  ؾاعجغ َالؾم ومٟؿغ الىظىصي اإلاظهب ٖػ

  ٧ان والظي -الٗٓام ٞالؾٟخىا ٢ى٫  خّضِ  ٖلى- الٗهغ يمحر
ً
امت مغخخا  لٖؼ

 ٧ان بط البضاًت، مىظ هؼحهت خغ٦ت الاؾدكغا١ ٨ًً لم: "٢ا٫ الكُىعي الخؼب

 ."الىهغاهُت في اإلاؿلمحن بصزا٫ بلى ًغمي مكغوٕ جىُٟظ مىه الهضٝ
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 بإهضاٝ الىا٣َت الىهىم هظه ؤمامهم هً٘ خُىما ظلضجىا بني بٌٗ

 عوح ومجاٞاتهم والبدض، الٗلم ًٖ بٗضهم ٖلى الكاهضة اإلاؿدكغ٢حن

 الٗباعاث، بهظه جدكبشىن  ل٨م ما: "هظا بًٗىا ٣ًى٫ - واإلاىهج( ألا٧اصًمُت)

 الخاؾ٘ ال٣غن  في ٧ان طل٪ بن جخجاوػوجها؟؟ وال ألازباع هظه ٖىض وج٣ٟىن 

ُٛان الاؾخٗماع ؤًام في ٧ان ٖكغ، الخاؾ٘ ال٣غن  و٢بل ٖكغ،  الاؾخٗماع، َو

ً، ال٣غن  مىظ ؤما والٛغب، الكغ١  بحن اإلادخضم الهغإ ؤًام في ٧ان  الٗكٍغ

 ًٖ جبدض( مىهجُت( )ٖلمُت) وناعث الاؾدكغا٢ُت، الضعاؾاث جُىعث ٣ٞض

ت، الٗلم، لظاث اإلاجغص، الٗلم ه،: ؤلاؾالم ٖلى الخهجم ٖهض واهخهى واإلاٗٞغ ُّ  هب

 آًت الاؾدكغا٢ُت الضعاؾاث ناعث ل٣ض وخًاعجه، ٣ٖاثضه، وعظاله، و٢غآهه،

 والخجغص للبدض وؤلازالم الٗلمي، باإلاىهج الالتزام في و٢ضوة الجزاهت، في

 !!٣ًىلىن  ٦ظا!!!. للخ٣ُ٣ت

  ال٨الم هظا ٨ًىن  و٢ض
ً
 زلذ الاؾدكغا١ ؤبدار ؤن ؤٖني بًٗه، في صخُدا

 صخُذ ٞظل٪ وؤهله، ؤلاؾالم، ٖلى والدكيُ٘ والخ٣بُذ، والكخم، الؿّبِ  مً

 الٗلمي باإلاىهج الاؾدكغا١ التزام بؿبب ٨ًً لم طل٪ ول٨ً ظملخه، في

 ؤما بٗض، ُٞما له ؾىٗغى آزغ، لؿبب ول٨ً ألا٧اصًمي، البدض و٢ىاٖض

 -وؾُٓل- ػا٫ ٞما الخ٣ُ٣ت وزضمت للبدض والخجغص الصخُذ، الٗلمي اإلاىهج

  الاؾدكغا١
ً
 الاؾدكغا١، لُبُٗت عاظ٘ بًٗها ٦شحرة ألؾباب ٖجها، بُٗضا
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ها ووكإجه، وهضٞه، ًُ ٌ٘  وبٗ اظم، هاالء في ُٞغي، َبعي لعجؼِ  عاظ  ألٖا

 .وؤصواجه ؤلاؾالمُت، الٗلىم في البدض وؾاثل امخال٥ وبحن بُجهم ًدى٫ 

ؿغ، ببؿاَت ووؿخُُ٘ دُل ؤن َو
ُ
 قهاصاث مً ٖغيىاه ما بلى هاالء، ه

ً، مً وهم بإلؿىتهم، وؤ٢ىالهم اإلاؿدكغ٢حن ً ٢غهىا في اإلاٗانٍغ  الٗكٍغ

ب بلى ٖاف مً مجهم بل هظا،  .هظه ؤًامىا مً ٢ٍغ

 في( ظلىوع) الض٦خىع  ٦خبه ما ؤُٖجهم، ؤمام ٞىً٘ ج٣ضم، ما ٠٨ً لم وبن

 ؾ٠ُ بن: "٢ا٫ م1960 ؾىت وكغه الظي الٗاإلاي، الخبكحر ج٣ضم: ٦خابه

ت للخًاعة مٗاهض وؤ٦بر ٖضو، ؤقض وال٣غآن مدمض  ومً والخ٤، والخٍغ

  و٢ا٫ ،"آلان بلى الٗالم ٖلحها اَل٘ التي الهضامت الٗىامل ؤزُغ
ً
: ؤًًا

 وألاؾاَحر، الكغاج٘ ومً والخغاٞاث، الخ٣اث٤ مً عجُب زلُِ ال٣غآن"

ج هى ٦ما ب مٍؼ سُت، لؤلٚالّ ٍٚغ ى١  الٟاؾضة، وألاوهام الخاٍع  هى طل٪ ٞو

، ٚامٌ
ً
 ."له زام بخٟؿحر بال ؤخض ًٟهمه ؤن ًم٨ً ال ظّضا

  وؾلم ٖلُه هللا نلى الغؾى٫  خخهُت ًيخ٣ض زم
ً
 نلى) مدمض ٧ان: "... ٢اثال

  ،(وؾلم ٖلُه هللا
ً
، خا٦ما

ً
 الكٗب، ٖلى اإلال٪ خ٤ مً ؤن ٌٗخ٣ض و٧ان مُل٣ا

ٗمل هىاه ًدب٘ ؤن   و٧ان ٌكاء، ما َو
ً
 ٧ان ٣ٞض ال٨ٟغة، هظه ٖلى مجبىال

 
ً
 الٗغبي، ظِكه ؤما هىاه، في ًىا٣ٞه ال مً ٧ّلِ  ٖى٤ ٣ًُ٘ ؤن ٖلى ٖاػما

 مً ٧لَّ  ٣ًخلىا ؤن عؾىلهم ؤعقضهم و٢ض والخٛلب، للتهضًض ًخُٗل ٩ٞان

ٌ هم، ًٞغ َٖ با ِ
ّ
بٗض ؤج ٣هم ًٖ ٍو  ."ٍَغ

 مدمض) باؾم وحؿمى ؤؾلم الظي( لُىبىلضٞاٌـ) اإلاؿدكغ١  حٗبحر ولٗل

 هى زانت بهٟت اإلاؿدكغ١  وؤػمت ؤلاؾالم، ججاه ألاوعوبي ؤػمت ًٖ( ؤؾض

 الٍٗغًت واإلاماعؾت الخبرة، وا٢٘ مً ظاء خُض وؤنض٢ه حٗبحر، ؤوضر

 ججاه ألاوعوبي مى٠٢ ججض ال: "... ٢ا٫ اإلاؿدكغ٢حن، ل٨خاباث الٗم٣ُت

 مً مى٢ٟه في الخا٫ هي ٦ما ٞدؿب، مباالة ٚحر في ٦غه مى٠٢ ؤلاؾالم،
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 ٖلى ألا٦ثر في ٣ًىم الجظوع، ٖم٤ُ ٦غه هى بل والش٣اٞاث، ألاصًان ؾاثغ

  لِـ ال٨غه وهظا الكضًض، الخٗهب مً نضوع 
ً
 ول٨ىه ٞدؿب، ٣ٖلُا

  ًهُبٜ
ً
 ؤلاؾالم ججاه ًدخٟٔ ال ألاوعوبي بن... ٢ىٍت ٖاَُٟت بهبٛت ؤًًا

  بل الخ٨ٟحر، ٖلى مبني متزن، ٣ٖلي بمى٠٢
ً
 ًسخل ؤلاؾالم بلى ًخجه خاإلاا

إزظ الخىاػن،  ظٗلىا اإلاؿدكغ٢حن ؤبغػ  بن ختى بالدؿغب، الٗاَٟي اإلاُل ٍو

ؿت ؤهٟؿهم مً  .ؤلاؾالم ًٖ ٦خاباتهم في الٗلمي ٚحر الخدؼب، َٞغ

ٓهغ ج ؤن ًم٨ً ال ؤلاؾالم، ؤن لى ٦ما ألا٦ثر ٖلى بدىثهم ظمُ٘ في ٍو
َ
 ٌٗال

 ؤمام ٠٣ً متهم ؤهه ٖلى بل الٗلمي، البدض في بدذ مىيٕى ؤهه ٖلى

 بزباث ًداو٫  الظي الٗام، اإلاضعي صوع  ًمشلىن  اإلاؿدكغ٢حن بٌٗ بن ٢ًاجه،

مت،   ا٢خىاٖه م٘ ٞهى الضٞإ، في اإلادامي م٣ام ٣ًىم وبًٗهم الجٍغ
ً
ا ُّ  خخه

 الٟخىع، مً ش يء، م٘ له ًُلب ؤن مً ؤ٦ثر ٌؿخُُ٘ ال مى٧له، بةظغام

 .اإلاسٟٟت ألاؾباب اٖخباَع 

  بُٗض  ٣ًى٫  زم
ً
ىا ِ

ِّ  اإلاسخلٟت، ألاظىبُت الش٣اٞاث صون  وخضه، ؤلاؾالم ؤن مب

 باإلؾالم، ًخٗل٤ ُٞما ؤما: "... اإلاى٠٢ هظا الٛغبُت الضعاؾاث مىه و٢ٟذ

 بدىثهم بلى م٣ٗى٫  ٚحر جدؼب ق٩ل في ًدؿلل ؤزظ الخ٣لُضي الاخخ٣اع ٞةن

ش خٟغه الظي الخلُج هظا وب٣ي. الٗلمُت  ؤلاؾالمي، والٗالم ؤوعوبا بحن الخاٍع

  ؤلاؾالم اخخ٣اع ؤنبذ زم بجؿغ، ٞى٢ه م٣ٗىص ٚحر
ً
  ظؼءا

ً
ا ُّ  مً ؤؾاؾ

 ."ألاوعوبي الخ٨ٟحر

هغ في اإلاؿدكغ٢حن ؤن والىا٢٘ ً ٧اهىا الخضًشت ألٖا  ٌٗملىن  ههاعي  مبكٍغ

هت الهىعة و٧اهذ ؤلاؾالمُت، البالص في  حٗالُم ًٖ انُىٗىها التي اإلاكىَّ

سه، ؤلاؾالم   وجاٍع
ً
غة  مً ألاوعوبُحن مى٠٢ في الخإزحر ًًمً ؤؾاؽ ٖلى مضبَّ

 الاؾدكغا١ ٖلىم ؤن م٘ اؾخمغ ٢ض ال٣ٗلي، الالخىاء هظا ؤن ٚحر( الىزيُحن)

 مً ٖظع هظا الاؾدكغا١ لٗلىم ًب٤َ  ولم الخبكحر، هٟىط مً جدغعث ٢ض
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 ؤلاؾالم، ٖلى اإلاؿدكغ٢حن جدامل ؤما. جىظحهها حس يء ظاهلُت صًيُت خمُت

ؼة  الخغوب زلٟتها التي اإلاازغاث ٖلى ج٣ىم َبُُٗت، وزانت مىعوزت ٍٞٛغ

 ."ألاولحن ألاوعوبُحن ٣ٖى٫  في طًى٫  مً لها ما ب٩ّلِ  الهلُبُت،

ؼة ؤلاؾالم ٖلى اإلاؿدكغ٢حن جدامل ؤنبذ ه٨ظا  وزانت مىعوزت، ٍٚغ

ؼة، هظه جؼو٫ وال وألاؾباب، والضواٞ٘، اإلاازغاث، جؼو٫ َبُُٗت،  ٠ُ٨ٞ الٍٛغ

 جُىعث؟؟ ٢ض الاؾدكغا٢ُت الضعاؾاث بن: ٣ًا٫
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 اإلاؿدكغ٢حن مىيٕى- اإلاىيٕى هظا وجىاو٫  الٗىاء، هظا بلى بداظت ه٨ً لم

، -اإلاؿدكغ٢حن وؤٖما٫
ً
ىا ٢ىمىا بني ؤن لى ؤنال  اإلاؿدكغ٢ىن، ٨ًخب إلاً ٖٞغ

ىا اإلاؿلم، ال٨ٟغ وعظل اإلاؿلم، ال٣لم وناخب اإلاؿلم، اإلاش٠٣ ؤن لى  ٖٞغ

ما٫ هظه مً و٢ٟىا لى اإلاؿدكغ٢ىن، ٨ًخب إلاً  اإلاى٠٢ الاؾدكغا٢ُت ألٖا

 .له ٦خبذ إلاً ٞتر٦ىها الصخُذ،

ما٫، بهظه ًخىظهىن  -ج٣ضًغي  في- اإلاؿدكغ٢ىن  ٨ًً لم  البدىر وبهظه ألٖا

ها ِ
ّ
دهىىهه، ٖلُه، ًساٞىن  الٛغبي، اإلاش٠٣ بلى بال ٧ل  بؾاع في ٣ً٘ ؤن مً ٍو

  ؤلاؾالم،
ً
  صًىا

ً
٨غا ما٫ بهظه- الاؾدكغا١ ٧ان وخًاعة، ٞو ض -ألٖا  ًًغب ؤن ًٍغ

 .ؤلاؾالم وبحن ألاوعوبي اإلاش٠٣ بحن والدكىٍه، الدكىَل، مً ٦شُٟا، ؾخاعا

 وفي ؤلاؾالم في والكخم، بالؿب ٨ًخٟىن  ألاولى، ٦خاباتهم في هجضهم هىا ومً

 ًٖ ألا٧اطًب وازخال١ -٢الىا ٖما وججزه وؾلم، ٖلُه هللا نلى- ؤلاؾالم عؾى٫ 

  الضعاؾاث هظه جُىعث زم ومجخمٗاتهم، خُاتهم وهٓام اإلاؿلمحن،
ً
 عوٍضا

،
ً
 الترجِب بلى جخجه ناعث ؾاطظت، ٞجت ؤو٫  في ٧اهذ ؤن ٞبٗض عوٍضا

ُلؿان البدض، زىب واعجضاء الخٗم٤، في وؤزظث والاؾخضال٫، والخيؿ٤ُ  َو

ُت ْلذ، ول٨جها ألا٧اصًمُت،  وهى ٖىه، جخسلَّ  ولم جيؿه لم ألاو٫، لهضٞها ٞو

 .ؤلاؾالم يض ألاوعوبي، ؤلاوؿان جدهحن
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ًٓ ٌٌ  ٍو  في جُىع  هظا ؤن الخّٛحر، هظا ًغون خحن ؤمتي ؤبىاء مً بٗ

 ال٣ىم وؤن ألاخ٣اص، ًٖ وجىاػ٫  لؤلهضاٝ، وحُٛحر الاؾدكغا٢ُت، الضعاؾاث

 بلى ومالىا والخ٣بُذ، والكخم، الؿب، ًٖ ٨ٟٞىا ؤلاههاٝ، بلى زابىا

 .باإلاىيىُٖت والتزمىا الٗلمُت،

 وال اٖخضا٫، وال مىهجُت، وال مىيىُٖت، ألامغ، في لِـ ؤهه الىا٢٘ ول٨ً

 حُٛحر و٧ان ٣ِٞ، ألاؾالُب في الخُىع  ؤو الخٛحر، هظا ٧ان وبهما اؾخ٣امت

 ألاؾالُب حُٛحر مً بض ال ٧ان الخا٫، ووا٢٘ الٓغوٝ ؤملتها يغوعة ألاؾالُب

  اإلاساَب هٟؿه اإلاؿُخي ألاوعوبي اإلاىاًَ م٘ وجخىاءم لخخالءم
ً
 ؤنال

 .الاؾدكغا٢ُت بالضعاؾاث

ت ٖهغ الٗهغ ٧ان ٞدُشما ُّ  ٨ًخبىا ؤن ٨ًٟحهم ٧ان وهمجُت، وظهالت، ؤمى

  لهم
ً
، ؾّبا

ً
 اإلاؿلمحن، وفي وؾلم، ٖلُه هللا نلى وعؾى٫  ؤلاؾالم في وقخّما

دىه ختى هىه، ٣ًّبِ كّىِ ىٟغوهم ؤُٖجهم، في َو  الخُىع  م٘ ؤما. مىه ٍو

ت والاؾدىاعة،   وؤلاؾالم، باإلاؿلمحن ألاوعوبُحن هاالء ومٗٞغ
ً
 في لالخخ٩ا٥ هدُجت

 ختى ؤؾالُبهم، هاالء ٌٛحر ؤن مً بض ال ٩ٞان والاهخ٣ا٫، والخجاعة ال٣خا٫،

خىاءم، ًخالءم، ألاؾالُب حُٛحر و٧ان الجضًضة، ألاظُا٫ ٣ٖى٫  ٖلى جىُليَ   ٍو

ت صعظت م٘  .واإلاؿلمحن ؤلاؾالم ًٖ هاالء مٗٞغ

 ًٖ ًخدضر وهى" واث مىهخجىمغي " اإلاٗانغ ؤلاهجلحزي  اإلاؿدكغ٢حن ٣ًى٫ 

ىمت ؤزال٢ُت مأزظ)  هللا نلى الىبي ًٖ ٦خاباتهم في الٛغبُىن  اصٖاها( مٖؼ

 ٦مدمض قاهئىه ٦ثر عظل الٗلم عظا٫ ٦باع بحن لِـ: "٣ٞا٫. وؾلم ٖلُه

 ٣ٞض. طل٪ بلى صٖا الظي الؿب ٞهم الهٗب ومً( وؾلم ٖلُه هللا نلى)

 في اإلاؿُدُت ج٨ً ولم للمؿُدُت، ألا٦بر الٗضوَّ  ٖضة ٢غون زال٫ ؤلاؾالم ٧ان

 ال٣ىة، في ؤلاؾالم جىاػي  مىٓمت ؤزغي  صولت بإًت مباقغ اجها٫ ٖلى الخ٣ُ٣ت

 ؾىعٍت في م٣اَٗاتها ٣ٞضث ؤن بٗض البحزهُُت، الامبراَىعٍت هىظمذ ٞل٣ض
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 بؾباهُا في مهضصة الٛغبُت ؤوعوبا ٧اهذ بِىما الهٛغي، وآؾُا ومهغ،

 .ون٣لُت

 ؤن ٢بل ختى- ؤلاؾالمُت الخًاعة اػصهاع ٖهغ في ال٨بري  الضٖاًت وؤزظث

ض  ألاعى مً الٗغب َغص خى٫  اإلاؿُدُحن اهخمامَ  الهلُبُت الخغُب  جىّخِ

 جل٪ ٧اهذ ولى ألاطهان، في" ألا٦بر الٗضو" ٨ٞغة ب٢غاع ٖلى حٗمل- اإلا٣ضؾت

 .مىيىُٖت ٧ّلِ  مً زالُت جل٪ الضٖاًت

 ٧ان ٖكغ، الخاصي ال٣غن  خلَّ  ما بطا ختى" الٓلماث ؤمحر" مدمض وؤنبذ

 الهلُبُحن ؤطهان في وال٣اثمت واإلاؿلمحن، باإلؾالم اإلاخٗل٣ت الخغاُٞت لؤل٩ٞاع

 .ٖلُه ًاؾ٠ جإزحر

هظع ٣ٞض
ُ
ضاء، مً ألامىع  ؤؾىؤ ًىٓغوا بإن الهلُبُىن  ؤ  بحن وظضوا وإلاا ألٖا

ضاء هاالء   ألٖا
ً
بت قٗغوا الٟغؾان، اإلاداعبحن مً ٦شحرا  الؿلُاث مً بالٍغ

 .اإلاؿُدُت الضًيُت

 ؤنض١ مٗلىماث بةطاٖت الىي٘ هظا ٌٗالج ؤن الغاهب بُغؽ خاو٫  ولهظا

 .بلحها ًضٖى التي والضًاهت مدمض ًٖ

 وبن الؼمً، مً ٢غهحن في ؾُما وال الؿبُل، هظا في ٦بحر جُىع  خضر و٢ض

  ألاوهام مً ٦شحر ْل
ً
 .ألاطهان في ٖال٣ا

 هاالء بحن( الهلُبُىن  ؤي) وظضوا( "الخُىع ) هظا ؾغ ًٖ ٨ًك٠ هى ٞها

ضاء  ( اإلاؿلمحن ؤي) ألٖا
ً
( وألابُا٫ الىبالء ؤي) الٟغؾان اإلاداعبحن مً ٦شحرا

بت ٞكٗغوا ل٘ ه٨ظا". اإلاؿُدُت الضًيُت الؿلُاث مً بالٍغ
َّ
 مؿُدُى اَ

 التي الهىعة ٚحر للمؿلمحن، نىعة ٖلى الهلُبُت، الخغب ؤزىاء في ؤوعوبا

 ٢ىاص مً) الغاهب بُغؽ ٞداو٫ ( اإلاؿدكغ٢ىن ) عهباجهم لهم نىعها

بت الكٗىع ) الىي٘، هظا ٌٗالج ؤن( ؤواعها ومكٗلي الهلُبُت الخغوب  بالٍغ
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 نلى) مدمض ًٖ ؤنض١ مٗلىماث بةطاٖت( اإلاؿُدُت الضًيُت الؿلُاث مً

 ."بلحها ًضٖى التي والضًاهت( وؾلم ٖلُه هللا

 بخُىع  ُٞىا ًبكغ مً( ال٨باع ألاؾاجظة) مً هجض طل٪، وم٘ طل٪، وبٗض

 وججغصها البدض، وؤنى٫  باإلاىهج، والتزامها الاؾدكغا٢ُت الضعاؾاث

 !!وهؼاهتها
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 وٗم ألاوعوبي، اإلاىاًَ بلى مىظه( ٧لها) وؤٖماله بإبدازه الاؾدكغا١ بن: ٢لىا

 ج٨ىن  ؤن ًدلمىن  بل ًُمدىن، اإلاؿدكغ٢ىن  ٧ان ٞما ألاوعوبي، اإلاىاًَ بلى

  هظه ؤٖمالهم
ً
  جىظحها

ً
  بله للمؿلمحن، وحٗلُما

ً
  ٖلُه، ٌٗخمضون  مغظٗا

ً
 ومىثال

  به، ًلىطون 
ً
  مىه، ًغجىون ومهضعا

ً
 صعاؾاتهم، في مىه، ًجهلىن  ومىبٗا

 اإلاؿدكغ٢حن، ؤٖما٫ ٖلى والش٣اٞت ال٨ٟغ نغوح ٞخ٣ىم و٦خبهم، وؤبداثهم،

 والاؾخالب والًُإ، الؿ٣ىٍ وهضة في بىا ًجهاع هاٍع، ظٝغ قٟا ٖلى ٞخ٨ىن 

 .الخًاعي 

 ٞلم هظا، صون  وال هظا، مً بص يء اإلاؿدكغ٢ىن  ًدلم وال ًُمذ ٨ًً لم

سها، في ٢ِ الضهُا حكهض   جاٍع
ً
  عظال

ً
با  مؿمٕى ناع -ؤمت ؤًت- ألامت ًٖ ٍٚغ

سها ألامت، هظه ؤصب في ال٩لمت  .وصًجها بل مجخمٗها، وخُاة وجاٍع

سها في الضهُا حكهض لم   ٢ِ ؤعؤًخم" ؤمخىا قهضجه ما جاٍع
ً
  عظال

ً
 ٚحر مً واخضا

، ألاإلاان ؤو ؤلاهجلحز
ً
ت، الٗلم مً بلٜ مهما مشال  في ال٩لمت مؿمٕى ٧ان واإلاٗٞغ

ت، اللٛت آصاب ش وفي لٛتها، وزهاثو ؤلاهجلحًز ت، ألامت جاٍع  خُاة وفي ؤلاهجلحًز

 والدؿلُم؟ بالُاٖت ؤلاهجلحز ٖلماء له ًضًً ؤلاهجلحزي، اإلاجخم٘

  ؤلِـ
ً
با ، اإلام٨ً ٚحر ٨ًىن  ؤن ٍٚغ

ً
 ؾاثغ صون  وخضها، هدً ز٣اٞخىا في مم٨ىا

ب وخضًثها؟ ٢ضًمها البكغ، ز٣اٞاث  ألاؾ٠ م٘ ول٨ىه". مدالت ال عجُب ٍٚغ

 .وخضها ز٣اٞخىا في وخضر ٧ان
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 والٟغوؿُت والالجُيُاث، الُىهاهُاث، في هابٛىن، ؤمخىا ؤبىاء مً هبٜ ل٣ض

ت،  قاون في ؤو اللٛاث، هظه آصاب في ٦خب ؤخضهم ؤن لى ؤجغي  وؤلاهجلحًز

سها، في ؤو مجخمٗها هبذ ٣ٖاثضها، ؤو جاٍع ًُ ،
ً
  مغظٗا

ً
 ؤجغي  ألهلها؟ ومهضعا

ش في ٦خبا الٗغبي، ألاصب ٖمُض ؤو الجُل، ؤؾخاط ؤن لى  آصاب وفي الُىهان، جاٍع

 ٣ًى٫  مً وججض واإلاغاظ٘، اإلاهاصع، بحن م٩ان ل٨خابتهما ًهبذ ٞغوؿا،

ٗخ٣ضه، بغؤحهما، خبىاه؟؟ َو  ٍو

٘ التي الضهغ، نغوٝ ل٨جها" ، جٞغ
ً
ً، وجسٌٟ ٢ىما  بىا، ؤهؼلذ ٢ض آزٍغ

بُذ ما وبإصبىا، وبلٛخىا  وؤصبىا، قٗغها في ًخ٩لمىا ؤن اإلاؿدكغ٢حن هاالء إلاشل ًُ

  ًجضوا وؤن بلحهم، ٌؿخم٘ مً ُٞىا ًجضوا وؤن
ً
 في ؤًٖاء ًسخاعهم مً ؤًًا

 .الٗغبُت اللٛت مجام٘ بٌٗ

  اجساطهم هظا مً وؤعجب
ً
ـَ  مىه هجلـ ؤؾاجظة  ٖجهم وهإزظ الخلمظة، َمْجِل

سىا، ًسخو ُٞما الٗلم  .ولٛخىا وصًيىا بل ومجخمٗاجىا، بخاٍع
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 ٣ًهض ال ٦خاباتهم، مً والىماطط ألامشلت لبٌٗ ٖغيىا ؾ٨ُىن  هىا

 مضي ٖلى بها، لالؾخضال٫ ٣ِٞ وبهما جٟىُضها، ؤو عّصها، ؤو مىا٢كتها،

 .و٢ىاٖضه البدض ألنى٫  واخترامهم ال٣ىم، ٦خاباث مىهجُت

 قئذ وبن عؤًىاها، التي اإلاىهجُت، والؿماث اإلاالمذ هظه هىظؼ ؤن ووؿخُُ٘

 :آلاحي الىدى ٖلى اإلاىهجُت، اإلاأزظ: ٢لذ
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:

ضم ألاهىاء، مً الخجغص وؤؾاؾه، ألاو٫، اإلاىهج قٍغ  جدذ الى٢ٕى ٖو

 ماٖضاه، وهٟي هىاه، ًىا٤ٞ ما إلزباث بالباخض الهىي  ًمُل ٞال ؾلُاجها،

، الٛغى ًدضص بمً بال٪ ٞما
ً
، والىدُجت ؤوال

ً
 ٖما البدض في ًبضؤ زم ؾاب٣ا

، لِـ ٞهظا ًصبتها، ٖما والخى٣ُب ًاٍضها،
ً
، ولِـ ٖلما

ً
 ٧اهذ مهما بدشا

 .اإلاؿدكغ٢ىن  ٌٗمله ما هى وهظا ق٩له، ٧ان ومهما نىعجه،

، بلحها ونل وهدُجت خضصها، ٚاًت وؤمامه بدشه ًبضؤ ٞاإلاؿدكغ١ 
ً
ما  زم م٣ضَّ

 ًإزظ الظي واؾخ٣هائه صؤبه، ٨ًىن  هىا ومً طل٪، بٗض ًصبتها ؤن ًداو٫ 

ك٣ى ًضؤب، الىا٢٘ في وهى بًٗىا، بإبهاع ٨ض، َو يَ  ٍو  ٨ٞغجه حهضم ما لُىّخِ

٨ظب سٟي عؤًه، ٍو ُمـ وٍُ خجاهل ٍو  التي ٚحر هدُجت بلى ٌؿى٢ه ما ٧لَّ  ٍو

، خضصها
ً
 ول٨ىه والاؾخ٣هاء، الٗىاء مسخت ٖلحها ؤبداثهم جإحي هىا ومً ؾلٟا

ًْ  واؾخ٣هاء الالخىاء، ٖىاء ، ش يء ال مً ًجم٘ َم
ً
هى٘ قِئا  الهباء مً ٍو

بني بىاء،   الٛباع مً ٍو
ً
 .نغخا

 مً ؤ٦ثر مىظ ألا٢ضمىن  ٖلمائها مىه خظع الىبُل، والخُغ اإلابحر، الضاء هظا

 في ٞترصص وقغوَه ؤع٧اهه وخضصوا اإلاىهج، ٢ىاٖض ويٗىا خحن ٖام، ؤل٠

ٟاتهم، مً ٦شحر في ٖلُه وهبهىا ٦خبهم
َّ
 وعؾاثل ب٨خب ال٣ىاٖض مً وزهىا مال

 430 ؾىت اإلاخىفى الهُشم بً للخؿً الضهُا ٢غؤث ٖام ؤل٠ ٢بل ٞمً زانت،

(: اإلاىاْغ) ٦خابه في ٢ىله اإلاىهج ٢ىاٖض مً ويٗه ُٞما. م1038/ع.و 419ـ هـ

بإ ال الٗض٫، اؾخٗما٫ وهخهٟده وؿخ٣غثه ما ظم٘ في ٚغيىا وهجٗل"...  ِ
ّ
 اج

 آلاعاء، م٘ اإلاُل ال الخ٤، َلَب  وهيخ٣ضه، همحزه ما ؾاثغ في وهخدغي، الهىي،

٤ بهظا هيخهي ٞلٗلىا ج وههل الهضع، ًشلج به الظي الخ٤ بلى الٍُغ  بالخضٍع
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 والخدٟٔ الى٣ض م٘ وهٟٓغ ال٣ُحن، ٣ً٘ ٖىضها التي الٛاًت بلى والخل٠ُ

ىدؿم الخالٝ، مٗها ًؼو٫ التي بالخ٣ُ٣ت،  ."الكبهاث مىاص بها ٍو

لب الهىي، ًٖ والبٗض الٗض٫، اؾخٗما٫ ه٨ظا، ضم الخ٤، َو  م٘ اإلاُل ٖو

  آلاعاء
ٌ

 ًبٛىن  اإلاؿدكغ٢ىن  ٧ان ٞهل!! والخ٣ُ٣ت ال٣ُحن بلى للىنى٫  قٍغ

ضون  ال٣ُحن ٍغ  الخ٣ُ٣ت؟؟ ٍو
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:

، ط٦غها ٦ما ألاهىاء، مً البراءة اإلاىهج قغوٍ مً ٧ان بطا
ً
 مً ٞةن آهٟا

  قغوَه
ً
 ًبدض التي اللٛت ؤؾغاع بإؾغاعها، وؤلاخاَت اللٛت بصعا٥ ؤًًا

لىمها، آصابها في الباخض ىىجها، ٖو  وؤلاخاَت( الش٣اٞت) بصعا٥ و٦ظل٪ ٞو

ض التي ألامت( ز٣اٞت) بؿغها، سها، في ًبدض ؤن ًٍغ ٣اثضها، جاٍع مغاجها ٖو  ٖو

٣اثضها وخًاعتها،  .وصًجها ٖو

حر للمؿدكغ١  الػمٌ  وطل٪  قإجها في ًسخل٠ ال الكغوٍ هظه.. اإلاؿدكغ١  ٚو

ضُّ  ال ٧ان ٞةطا ؤمت، ٧ّلِ  وفي ز٣اٞت، ٧ّلِ  في ٢ِ ؤخض َٗ ٌُ  
ً
  ؤو ٧اجبا

ً
  ؤو باخشا

ً
 ٖاإلاا

 الكغوٍ، هظه له اظخمٗذ مً بال ؤهٟؿهم؛ الش٣اٞت وؤبىاء اللٛت، ؤبىاء مً

ِغَي  ٞةطا   ٨ًً لم مجها َٖ
ً
 مخ٩لم ٞهى ٞٗل، ٞةطا( اإلاىهج) مُضان في للجزو٫ ؤهال

  ال زم ؤ٦ثر، ال
ُ

ذ
َ
ٟ

َ
خ
ْ
ل ضُّ  وال ٢ىله، بلى ًُ

َ
خ ْٗ  .وال٨خابت والٗلم البدض ؤهل ٖىض به ٌُ

 في ومٛغوؽ بالصه، وحٗلُم ؤمخه لؿان في هاش ئ ؤعجمي، ٞتى واإلاؿدكغ١ 

  ٌكضو زم.. وز٣اٞتها آصابها
ً
ا  مً ًإزظها وآصابها، الٗغبُت ٖلىم مً َٞغ

 ) طل٪ بٗض الىاؽ ٖلى ًسغط زم مشله، ؤعجمي
ً
ٟتي ،(مؿدكغ٢ا  اللؿان في ًُ

ش الٗغبي، ً في( مؿدكغ١ ) ًدىػه ؤن ًم٨ً ما ٚاًت... الٗغبي والخاٍع  ؤو ٖكٍغ

  ٨ًىن  ؤن... ؾىت زالزحن
ً
ا   ٖاٞع

ً
ت  ٖىضثٍظ  ؤخىاله وؤخؿً( اللٛت) بهظه ما مٗٞغ

 مىه ؤ٢ل هى بل ٖمغه، مً ٖكغة الغابٗت في ٖغبي، َالب بمجزلت ٨ًىن  ؤن

ضُّ  ال الظًً الٗىام، َب٣ت في هى ؤي ألاعجر، ٖلى
َ
خ ْٗ  مُضان في ؤخض ب٣ىلهم ٌَ

اء هي هٟؿها اللٛت ؤن ٖلى(.. اإلاىهج)  ٞمدا٫.. مخضازالن ٞهما( الش٣اٞت) ٖو

  ٨ًىن  ؤن
ً
  مدُُا

ً
 ؤًً ٞمً ،(اللٛت) مً للخم٨ً جاهله بخاَت بش٣اٞتها، ؤًًا

 ( اإلاؿدكغ١ ) ٨ًىن 
ً
ال  اإلاُضان؟ هظا لجزو٫ ماهَّ

 ( اللٛت) ؤمغ ٧ان وبطا
ً
 الكٍغ هظا جدذ اإلاؿدكغ١  بضزى٫  ٌؿمذ ال قضًضا

( الش٣اٞت) قٍغ ٞةن-( اإلاىهج ٢بل ما)و( اإلاىهج) مُضان ججز٫  التي لل٣لت الالػم
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 ٧ّلِ  وفي ألامم، مً ؤمت ٧ّلِ  في اإلالشمت ألاؾغاع مً ؾغ   الش٣اٞت ألن وؤٖتى، ؤقض

 ال ٦شحرة مٗاٝع الٛىع، البُٗض الغاسخ ؤنلها في وهي البكغ، مً ظُل

، ؤبلٜ مخىىٖت جدص ى  مجخم٘ ٧ّلِ  في مُلىبت بها، ًداٍ ٩ًاص ال الخىٕى

  بها لئلًمان بوؿاوي،
ً
٤ مً ؤوال  جظوب ختى بها، للٗمل زم وال٣لب، ال٣ٗل ٍَغ

 لالهخماء زم به، ًدـ ٩ًاص ال الضم، مجغي  مىه وججغي  ؤلاوؿان، بيُان في

دٟٓها ًدٟٓه اهخماءً  و٢لبه، ب٣ٗله بلحها  وهظه. والاجهُاع الخ٨ٟ٪ مً ٍو

. وؤع٧اجها( الش٣اٞت) ؤٖمضة هي( الاهخماء)و( الٗمل)و( ؤلاًمان: )الشالزت ال٣ُىص

( الش٣اٞت) بيُان اهخ٣ٌ وبال بها، بال مد٤٣ ْاهغة وظىص لها ٨ًىن  ال التي

، مٗلىماث مجغص وناعث ٤، في مُغوخت وؤ٢ىا٫ ومٗاٝع  ال مخ٨٨ٟت الٍُغ

 ..حكاب٪ وال جغابِ، وال جماؾ٪، لها ٣ًىم وال ظام٘، بُجها ًجم٘

 ممخى٘ الشالزت، ب٣ُىصه( الش٣اٞت) قٍغ ؤن البضًهي، ٞى١  هى بل وبضًهي،

 اظخمإ مً الاؾخدالت باب في ؤصزل هى بل الامخىإ، ٧لَّ ( اإلاؿدكغ١ ) ٖلى

 .واخض بهاء في والىاع اإلااء

  مخضازلخان( اللٛت)و( الش٣اٞت) ؤن وطل٪
ً
تراٞضان له، اه٩ٟا٥ ال جضازال  ٍو

خال٢دان متزظان واإلاؿاعب، واإلاساعط اإلاضازل ٦شحر ٚامٌ زٟي بإؾلىب ٍو  ٍو

 
ً
  امتزاظا

ً
 مً ؤمت ٧ّلِ  وفي البكغ، مً ظُل ٧ّلِ  في للٟهل، ٢ابل ٚحر واخضا

ى... ألامم
َّ
ًْ  بال ًدىػه ال ما ًدىػ  ؤن للمؿدكغ١  ٞإو  اللٛت بدبىخت في ولض َم

  اإلاهض في ٧ان مىظ وز٣اٞتها
ً
ا ُّ  ."...نب

 اإلاهحن، العجؼ لهظا هدُجت ٚلُٓت ؤوهام مً ُٞه و٢ٗىا إلاا هماطط هىا ووؿى١ 

ي) لٟٔ ٧اػاهىٞا، وجٟؿحر بالٛىٚاء،( ألاخضار) ٧اعجغمحر، قغح طل٪ مً ّمِ
ُ
( ؤ

 جد٤ُ٣ في ،(بغاظؿتراؾغ) ألاإلااوي اإلاؿدكغ١  ُٞه و٢٘ ما طل٪ ومً بكٗبي،

٠ خُض زالىٍه، البً ال٣غاءاث قىاط في مسخهغ ٦خاب  ٖمغو  ؤبي ٧لمت صخَّ
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 اإلا٣ام ؤن م٘ الجىت، في جغب٘ ٣ٞض: "وظٗلها" لخىه في جغب٘ ٣ٞض: "الٗالء بً

 ."طم م٣ام

 ٖلمُت ٢ًاًا ؤو اإلاٗنى في زلل ٦بحر ٖلحها ًترجب ال ألازُاء هظه ٧اهذ وبطا

ُت، وؤخ٩ام اإلاٗنى، في ٞؿاص ٖلُه ًترجب ما ٞهىا٥  ٢اله ما طل٪ ٞمً قٖغ

 هؼلذ و٢ض: "٢ا٫ خُض الخىاي٘، بإهه البهغ مً الٌٛ جٟؿحر مً( واث. م)

ل: }الخىاي٘ بلى اإلاامىاث جضٖى ؤزغي  آًاث
ُ
اِث  َو٢

َ
مى

ْ
ما

ْ
ل ِ
ّ
ًَ  ل ًْ ًُ ْ

ٛ ٌَ  ًْ  ِم

 ًَّ ْبَهاعِه
َ
ًَ  ؤ ٓ

َ
ْدٟ ٍَ ًَّ  َو ُغوَظُه

ُ
ٞ  

َ
ًَ  َوال ْبِضً ًُ  ًَّ َتُه

َ
  ِػٍى

َّ
َهَغ  َما بال

َ
 ؾىعة...{ ]ِمْجَها ْ

 .[31 آلاًت مً: الىىع 

  



84 



85 

:

، عؤًىاه وما اإلاىهج، قغوٍ جغ٦ىا ٞةطا
ً
 مجها مدغوم اإلاؿدكغ١  ؤن مً آهٟا

  وظضها
ً
  بل آزغ، ولىها

ً
 ال٣هىع  بلى ٞحها ألامغ ًغظ٘ ال اإلاىهج، زُاهت مً ؤلىاها

  ط٦غهاه ما ؤٖني ألاو٫، اإلاىهج قٍغ ٣ٞض بلى ًغظ٘ بل والعجؼ،
ً
 مً آهٟا

  وؾىٗغى الهىي، مً البراءة
ً
ا  بما وهبضؤ اإلاىهج، زُاهت ؤٞاهحن مً َٞغ

 الٗغبي اللٟٔ ٨ًىن  ال ٞهىا( والاؾخيخاط الخٟؿحر في الخٗؿ٠) ؾمُىاه

 
ً
  مؿخٗهُا

ً
م٨ىه اإلاؿدكغ١، ٖلى مؿخٛل٣ا   ًٟهمه ؤن -ؤعاص لى- ٍو

ً
 ٞهما

،
ً
٤ هىاه م٘ ًمُل ول٨ىه صخُدا ُِ ى ُُ ه، ًخ٤ٟ بما الىو ٞ

َ
كب٘ وهضٞ  َو

 جدذ ج٣٘ ال -اإلاؿدكغ٢حن زُاهاث ٩٦ل- ٦شحرة طل٪ ٖلى وألامشلت هىاه،

  هظ٦غ ؤن ٨ًٟي ول٨ً خهغ،
ً
. واث. م( اإلاٗخض٫( )اإلاىه٠) للمؿدكغ١  مشاال

م ال٣غآن ؤمغ ًٟؿغ خحن وطل٪  الضزى٫  ٢بل باالؾدئظان للمامىحن ال٨ٍغ

 آلاًت: الىىع  ؾىع ) البهغ بٌٛ واإلاامىاث اإلاامىحن وؤمغ بُىتهم، ٚحر لبُىث

 هللا نلى الىبي ٧ان ألازال١، مؿخىي  في باهدُاٍ طل٪ ًٟؿغ( 31 ،30 ،27

 .به الؿُمّىِ  بلى بداظت وؾلم، ٖلُه

مت ال٣غآهُت الىهىم حؿمذ وهل الاؾخيخاط؟؟ بهظا ؤحى ؤًً ٞمً  بإن ال٨ٍغ

ؿخيخج  العجُب؟ الاؾخيخاط هظا مجها ٌُ

ؿمذ" مىدُت ٚحر" ألازال١ ٧اهذ بطا هل ً بُىث بضزى٫  ٌُ  صون  آلازٍغ

 اؾدئظان؟

ٗلمه ًاصبه وهى ابىه اإلاؿدكغ١  هظا هصر بطا هل   َو
َّ
  ًضزل ؤال

ً
 ٚحر بِخا

 ؟؟(ابىه ؤزال١ مؿخىي  اهدُاٍ ٖلى) طل٪ ؤًض٫ ٌؿخإطن، ؤن بٗض بال بِخه،

لى  مجخمٗه؟؟ ؤزال١ مؿخىي  اهدُاٍ ٖو

 

  



86 

  



87 

:

سُت الى٢اج٘ ٖلى اإلاِٗل، اإلاٗانغ الىا٢٘ بؾ٣اٍ بهظا ووٗني  الًاعبت الخاٍع

ش، ؤٖما١ في  وما الخانت ومكاٖغهم زبراتهم يىء في ُٟٞؿغوجها الخاٍع

ىهه  ًىم ب٨غ ؤبي بُٗت ُٞدىاولىن  ومجخمٗاتهم، خُاتهم وا٢٘ مً ٌٗٞغ

٩ا، في الغثاؾت اهخساباث ًدللىن  و٦إجهم الؿ٣ُٟت، ًاثدها بإالُٖبها ؤمٍغ  ٞو

ٟؿغون الخؼبُت، ، ٖجهم هللا عض ي ٖلي ٖلى والؼبحر َلخت زغوط ٍو
ً
 ظمُٗا

 الٟغؽ، ٚىاثم ومً الٟخىح، ؤزىاء في ظمٗاها، التي زغواتهما ٖلى زىٝ بإهه

 الؿالح، قغ٧اث ؤو الهلب، قغ٧اث بحن الهغإ بلى ًىٓغون و٦إجهم والغوم،

لى الؿلُت، ٖلى للخإزحر جهإع التي الطخمت، مالُت الغؤؽ وماؾؿاتهم  ٖو

همها، الىهىم، جٟؿحر ٢ىاٖض وؤبؿِ ؤو٫  ؤن م٘ ال٣غاع، نىاٖت  هى ٞو

ت ت زم الىو، ظى ٌؿمىهه، وإلاا الٗهغ، لغوح الخامت اإلاٗٞغ  بدُاة اإلاٗٞغ

 ًخٗلمها اإلاباصت هظه وؤٖماله، وخُاجه، وز٣اٞخه، وكإجه: الىو ٢اثل

 .اإلاخىؾِ الخٗلُم مً ألاولى الهٟىٝ في اإلابخضثىن، الكاصون 

 ًضوؾىن  بل اإلاىهج، ٢ىاٖض ًٖ الُٝغ ًٌٛىن  اإلاؿدكغ٢حن هاالء ول٨ً

متهىىجها اإلاىهج ٢ىاٖض  .ٍو

ش ٖٝغ ٞمً مغ، ب٨غ، ؤبي جاٍع  في ظاهضوا و٠ُ٦ وخُاتهم، ٖبُضة، وؤبي ٖو

 خ٣اعة ٧اهذ و٠ُ٦ ؤُٖجهم، ؤمام آلازغة ٧اهذ و٠ُ٦ وؤهٟؿهم بإمىالهم هللا

غ ؤن ٌؿخُُ٘ ٠ُ٦ هٓغهم، في الضهُا  ؤهه ٖلى الؿ٣ُٟت، ًىم صاع ما ًّٟؿِ

ٗحن ؤن ٖلى الشالزت، بحن اجٟا١  ؤن قٍغ ٖلى ب٨غ، ؤبا ٖبُضة وؤبى ٖمُغ  ٌُ

 نىعة هظه بن!! ٖبُضة ؤبي بلى ٖمُغ  بها ٌٗهض زم ٖمغ، بلى ب٨غ ؤبى بها ٌٗهض

ت ؿخدُل وماامغاجه، ٖهغها اهخساباث وا٢٘ مً مىتٖز  ؤصوى ٖىضه مً ٖلى َو

ت  ًىم اإلاؿلمحن ومكاٖغ الٗهغ، وبغوح ؤلاؾالم، نضع بغظا٫ مٗٞغ
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ؿ٣ُىهه الظي الخٟؿحر هظا ٣ًبل ؤن الؿ٣ُٟت،  ٖلى ؤهٟؿهم صازل مً ٌُ

سىا و٢اج٘  .جاٍع

 هما مً وهما ؤمىالهما، ٖلى ًسكُان ٧اها والؼبحر َلخت بن: ٣ًا٫ و٠ُ٦

 
ً
  جطخُت

ً
 ًبالىن  ال ٧اهىا الظًً الغظا٫ مً الُغاػ بن هللا، ؾبُل في وبظال

 و٢ض ػاثل؟ ٖغٍى  ٖلى ًساٞىن  ٠ُ٦ ٖلحهم، اإلاىث ٣ً٘ ؤم اإلاىث ٖلى ؤ٣ًٗىن 

 الؼبحر ؤن وؤوز٣ها، الغواًاث، بإنض١ زبذ بط وػٍٟه، الخٟؿحر هظا ٦ظب ْهغ

 .صًىهه لؿضاص ٨ًٟي ماله ٨ًً لم ماث ًىم

 ٖىض عؤًىاه ما الخٟؿحر، في ؤلاؾ٣اٍ ؤو باإلؾ٣اٍ، الخٟؿحر َغاث٠ ومً

 الغؾى٫  زلىة مً ٧ان ما ٞؿغ بط( واث. مىخجىمغي ) ؤلاهجلحزي  اإلاؿدكغ١ 

َل ( خغاء) ٚاع في وؾلم، ٖلُه هللا نلى ُْ ب
ُ
  ٧ان بإهه البٗشت، ٢

ً
 خّغِ  مً هغوبا

  م٨ت،
ً
 ٖلُه هللا نلى) مدمض ٧ان خُض خغاء، ظبل الجبل، عؤؽ في وابتراصا

 ( وؾلم
ً
 !!٢َغل ؤٚىُاء مشل الُاث٠، بلى الؿٟغ ٌؿخُُ٘ ال ٣ٞحرا

  ٖكغ ؤعبٗت مً ؤ٦ثر مىظ م٨ت، في و٢٘ ٢ضًم، خضر ؤمام هىا ٞهى
ً
 مً ٢غها

له، ًٟؿغه ول٨ىه الؼمان، ِ
ّ
ٗل ؿ٣ِ هى، ٖهغه بغوح َو  مكاٖغ ٖلُه وَُ

اصاث واججاهاث،  اإلاهُاٞحن عخالث طهىه، وفي ًٟؿغه آلان، ٖهغه، و٢ُم ٖو

ون  و٠ُ٦ هظا، ٖهغها في ضُّ ِٗ
ى٣ٟىن  لها، ٌُ  الخضر هظا ًٟؿغ ؾبُلها، في ٍو

 .والبرص الجلُض ٨ًؿىها التي اإلاٗكىقبت، الجبا٫ ٢مم طهىه وفي

 بل آهظا٥، اإلا٩ي، اإلاجخم٘ وا٢٘ ًضع٥ ؤن ٌؿخُ٘ لم بل هٟؿه، ٩ًل٠ ولم

 ظبل وعؤؽ م٨ت قٗاب في الخغاعة صعظت بحن والٟغ١  م٨ت، في الجّىِ  وا٢٘

  وهل خغاء،
ً
 ماػا٫ وهى- الٛاع ٖىض( خغاء) عؤؽ في الخغاعة جىسٌٟ خ٣ا

 
ً
 - آلان بلى مىظىصا

ً
  اهسٟايا

ً
  ًجٗل ملمىؾا

ً
- وؾلم ٖلُه هللا نلى- مدمضا

 ال٣ٟغاء ؤن آهظا٥، وؤهلها م٨ت ًٖ ٦خبىا ممً ٢ِ ؤخض ًظ٦غ لم بلُه، ًلجإ

ىُاء بالجبا٫، ًهُاٞىن  ٧اهىا  .بالُاث٠ ًهُاٞىن  ٧اهىا وألٚا
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َب  وؾلم ٖلُه هللا نلى بهه: "ج٣ى٫  الصخُدت الغواًت بن  الخالء، بلُه ُخّبِ

ٓل ُٞه، ًخدىض خغاء ٚاع بلى ًظهب ٩ٞان  ؤن ٢بل الٗضص، طواث اللُالي به ٍو

ص ألهله ٌٗىص  ."إلاشلها لُتزوَّ

 ٧ان جغي  ًا ؤم م٨ت، ؤهل مً ال٣ٟغاء مهُاٝ هى بجبل ًسخلي ٠ُ٨ٞ

 ظبل له ٞسال م٨ت، في الىخُض ال٣ٟحر هى ،"وؾلم ٖلُه هللا نلى" مدمض

 عؤؽ بغوصة وهى الخُحر، الؿغَّ  ؤصع٥ الظي الىخُض هى جغاه ؤم خغاء؟؟

 ؤخض؟؟ بالجبل زلىجه في ٌكاع٦ه ٞلم ٚحره، ٖلى به ويً الجبل؟

 بلى الؿٟغ ٖلى ٣ًضع ال- ٣ٞحر ل٩ل ٣ٞغائها، بٗضص ظبا٫ م٨ت في ٧ان جغي  ًا ؤم

 ظبل؟؟ -الُاث٠

  ؤن ٣ًغؤ ؤلم م٨ت؟؟ مً الُاث٠ ج٣٘ ؤًً زم
ً
 وؾلم، ٖلُه هللا نلى مدمضا

  الُاث٠ بلى طهب
ً
ه، ٦برث ؤن بٗض ؤي ؾىىاث، ٖكغ مً ؤ٦ثر بٗض ماقُا

ُّ
 ؾى

ل بًظاء اقخض خُىما ىاصها، ٢َغ  ز٠ُ٣؟؟ قُىر ٖلى الضٖىة لُٗغى ٖو

ب، والخٟؿحر العجُب، الٟهم هظا له ٌؿخ٣ُم ٠ُ٦ زم ( اإلاالي العجؼ) الٍٛغ

 ٖلُه هللا نلى مدمض ػواط ًٖ 73-75 م هٟؿه هظا ٦خابه في خضًشه م٘

 ٖاظؼة( ٖجها هللا عض ى) زضًجت ٧اهذ ٞهل زضًجت، وزغاء زضًدت مً وؾلم،

 م٘ الُاث٠، بلى ٖلحها ٌؿاٞغ ها٢ت وؾلم، ٖلُه هللا نلى مدمض بُٖاء ًٖ

 زضًجت اهخ٣ا٫ ٖضم في الؿبب ًٖ هٟؿه ٌؿإ٫ لم إلااطا زم. ؤلا٢امت ه٣ٟاث

اء مشل بها لخهُاٝ الُاث٠، بلى  م٨ت؟؟ ؤزٍغ
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 والغواًاث، والىزاث٤، الىهىم في الباخض ًىٓغ ؤن وهى ال٨ٗـ مىهج ؤما

، ٢الذ ٞةطا
ً
  ٨ٖؿه هى الهىاب ؤن ًضع٥ ؤن ٞٗلُه قِئا

ً
 .جماما

  اإلاؿدكغ٢حن، ؤ٦ثر مً الِؿىعي( الماوـ) اإلاؿدكغ١  ٧ان ول٣ض
ً
 ٖلى اٖخماصا

 :اإلاىهج لهظا اؾخسضامه زماع مً هماطط وهظه ال٨ٗـ، مىهج

، ٧ان وؾلم، ٖلُه هللا نلى الغؾى٫  ؤن ُٞه، ق٪ ال مما بن"
ً
 ل٣ض خجاٖا

  هٟؿه جُغ ولم الٛؼواث، في الجُىف ٣ًىص ٧ان
ً
 مجها، واخضة ؤًت في قٗاٖا

ِليَ  و٢ض- ؤخض ًىم وال
ُ
  وػلؼلىا اإلاامىىن  اْبخ

ً
  ػلؼالا

ً
ه ولم -قضًضا

ْ
 ٦ثرة تُهل

 ال٣لىب وبلٛذ ألابهاع، ػاٚذ ؤن ًىم الخىض١، ٚؼوة في اإلاٗاصًت الجُىف

ه ولم الخىاظغ، ( الماوـ) ٞةن طل٪، وم٘.. خىحن ًىم ٧اإلاُغ، الىبا٫ جٖغ

 ٢اَبت، الٗغب ٖلى الخ٨م ٌٗمم ؤن ًداو٫  زم الشجاٖت، بٗضم ًهٟه

 :٣ًى٫ 

مىا"  الٟخىح في الىجاح ٖللىا ل٣ض بل بالشجاٖت، ًدؿم الٗغبي ؤن ٖػ

ص ول٨ني ومؼاًا، نٟاث مً الٗغبي به ًمخاػ بما ألاولى ؤلاؾالمُت  ٧ل ؤجغصَّ

ص  بهما الٗغب خجاٖت بن.. اإلابالٛت ٧لَّ  ُٞه اإلابالٜ الغؤي هظا ٢بى٫  في الترصُّ

 ."ؾاٍم  ٚحر هٕى مً هي

غص ت، هظه( صًيُه الضًً هانغ) ٍو   الٍٟغ
ً
  الٗغب خجاٖت ما٦ضا

ً
غا ِ

ّ
 بًاه مظ٦

 ٖلى وؤخاله( الماوـ ٢ىم) للخلٟاء ومؿاهضتهم الٗاإلاُت، الخغب في بمىا٢ٟهم

 :٣ٞا٫ اإلاؿلمحن، للم٣اجلحن الٛغبُحن ال٣ىاص قهاصة

٨ٟي بؿُِ، اللبىاوي ال٣ؿِـ ٖلى والغص" ؿضَي  ؤن ٍو
ُ
 الىهُدت، هظه بلُه و

 الجىىصُ  الخلٟاء ظُىف ٢ُاصة مً هالها التي الكهاصاث آالٝ ٣ًغؤ ؤن وهي

  خاعبىا الظي الشجٗان، اإلاؿلمىن 
ً
، اٖخ٣ضوه ٖما صٞاٖا

ً
 مً ٩ٞاهىا خ٣ا
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 الٗالم بعجاب مىه الهجىم ٞغ١  ؤزاعث ل٣ض ال٨بري، الخغب في الىهغ ٖىامل

 مجُض، قامش نغح اإلاىظؼ الٗؿ٨غي  ؤؾلىبها في الكهاصة هظه وبن ؤظم٘،

غ الٗغب لضي والبُىلت الخطخُت عوح ٌسجل  .اإلاٛاٍو

 ؤعاص بطا ؤهه( الماوـ) ٖىض هظا ال٨ٗـ إلاىهج نىعة وؤبلٜ همىطط، وؤعجب

 ًجض ٞلم البدض ؤُٖاه ختى بدض زم ال٣ًاًا، مً ٢ًُت في صٖىاه ًاٍض ؤن

 
ً
  ال زبرا

ً
  وال صخُدا

ً
 في ًمط ي وبهما ًتراظ٘، ال ٞةهه اصٖاه، ما ًاٍض ؾ٣ُما

ؿخمغ -صًيُه حٗبحر خّضِ  ٖلى- هاصعة ظغؤة   َو
ً
٣ى٫  بضٖىاه، مدكبشا  هظا بن: "ٍو

ِنيَ  ؤمغ  ول٨ً خ٣ُ٣ت ٞهى الخبر، ًجض لم بطا ه٨ظا" ب٨خماهه الخضًض عظا٫ ُٖ

 .٦خماهه ٖلى الغواة جىاَإ

 ( ال٨ٗـ مىهج) اإلاجهجي الٟؿاص هظا ولِـ
ً
 وؤيغابه( الماوـ) ٖلى ٢انغا

ً ٖىض هلخٓه بهىا بل اإلاؿدكغ٢حن، مخٗهبت مً  بضعظاث ول٨ً مجهم، ٦شحًر

، طل٪ ٞمً مخٟاوجت،
ً
 ٢هت: "٦خابه في( صًىعاهذ. و٫ ) ٖىض هغاه ما مشال

 هاعون نىعوا" ٦خبىه ما ٧ّلِ  في اإلااعزحن ؤن ٌعجبه ال خُض" الخًاعة

 - الغقُض
ً
 الخمؿ٪ ؤقض اإلاخمؿ٪ الىعٕ الغظل نىعة في -ش يء ٧ل و٢بل ؤوال

 ٧ّلِ  في ًهلي ٧ان وؤهه ٖامحن، ٧ل مغة م٨ت بلى ًذج ٧ان وؤهه.. الضًً بإوامغ

 .هـ.ا" اإلاٟغويت الهلىاث م٘ هاٞلت ع٦ٗت ماثت ًىم

 خُض الغقُض، هاعون ًٖ اإلاٗغوٞت، الهىعة ٚحر الهىعة هظه ؤن ًغي، ٞهى

عجه ( اإلاغح) هظا ول٨ً اإلاغح، اإلال٪ نىعة في" ولُلت لُلت ؤل٠" ٢هت نىَّ

 .بلخ... بالضًً اإلاخمؿ٪ الىعٕ نىعة في ٞهىعوه اإلااعزحن، ؤًٚب

ٟىن، ٧اطبىن ( صًىعاهذ) هٓغ في اإلااعزحن ٩ٞلُّ  ِ
 هاعون مغح ؾاءهم مؼٍّ

ىا الغقُض،  ًٟٗل وه٨ظا(.. الىا٢٘ ٨ٖـ( )م٨ٗىؾت) نىعة له ٞازتٖر

 .ؤبداثهم وفي الاؾدكغا١ ٖلماء ٖىض( ال٨ٗـ مىهج)

 



93 

 

 

 

 

 اإلاؿدكغ٢حن لخُاهاث هماطط لٗغى ٞؿُذ، مجا٫ ال٣ى٫  ؤمام ػا٫ ٞما

 ها٣َت وؤصلت -واإلاؿلمحن ؤلاؾالم ًٖ ٨ًخبىهه ُٞما- الٗلمي للمىهج والٛغبُحن

، حؿمى ؤن ًصر ال ال٨خاباث هظه بإن حكهض
ً
  وال ٖلما

ً
 .بدشا
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 بالخ٣ٍغب:آلان حؿخُُ٘ ؤن ج٣ى٫ بالىخاثج الخالُت بًٗها بالخد٤ُ٣ وبًٗها 

بن حجم ٖمل اإلاؿدكغ٢حن في مجا٫ وكغ الترار، وجد٣ُ٣ه ال ٩ًاص  (1

ظ٦غ ًُ(1). 

ىىا باليكغ في اججاهحن: (2 ُٖ  بجهم 

   جغار الٟغ١، وؤلاخً، و٧ل ما ًاصي بقاٖخه ووكغه بلى ججضًض

 الجزإ ب٩ل نىعه ال٨ٟغي، واإلاظهبي، والؿُاس ي.

  ،٣ٟضها الش٣ت بمايِىا وؤمجاصها، وعظالىا ًُ ٨ٟحهم ٧ل ما  و٢اصجىا، ٍو

اوي.  ؤل٠ لُلت وألٚا

ٗىن لىاء )ألا٧اصًمُاث( وهم  (3 ٞغ بجهم ًلبؿىن َُلؿان البدض الٗلمي، ٍو

ىن، زاثىىن للٗلم و)اإلاىهج( و)ألاماهت( و)َغ١ البدض(. ِ
ّ
 مًل

4)  )٥ بن ٖىاًتهم بالترار ٧اهذ وما ػالذ وؾخٓل مً باب )اٖٝغ ٖضوَّ

ىاَٟىا ٞهظه ال٨خب )الترازُت( هي الخغاثِ والهىع  ، ل٣ٗىلىا ٖو

ًبىا وعياها ٞهي  ومكاٖغها واججاهاجىا واهخماماجىا وخبىا وبًٛىا ٚو

                                           
ى دساظت اظخلفابُت ؼاملت، ال جلىم غلى )الػُىاث( والىمارج والتي ماصلىا  في حاحت إل  (1)

 كمىا بها.
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ا  ًُ ا واظخماٖ ًُ ىا بها ٠ُ٦ ًسُُىن لخضمحرها ز٣اٞ اإلاٟاجُذ التي ٖٞغ

ا. ًُ ا وؾُاؾ ًُ ا وخغب ا، بٗض ما خُمىها ٖؿ٨غًٍ ًُ لم ا ٖو ٨غًٍ  ٞو

ؤمغ  حك٨غ وجمجض وحٗٓم -مشل ؤمخىا-ومً ؤعجب العجب ؤن ججض ؤمت  (5

ؾاعقي وزاث٣ها إلاجغص ؤجهم اخخٟٓىا بها، ؤو ٢ضمىا بلحها نىعة مجها، 

هضي بالضولت الىاُٖت ؤجها جًٟل خغ١ وزاث٣ها مً ؤن ج٣٘ في ًض  ٖو

 ؤٖضائها.

ؼها، وؤن ٌُٗيىا ٖلى ٢ى٫ الخ٤  وهللا ؤؾإ٫ ؤن حٗىص ؤمخىا بلى مجضها ٖو

جٗله زالًها لىظهه.  ٍو
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1348–1431–1929–2010

 

 
ً
  بمام الخغمحن الجىٍني( )مً جغار –الخد٤ُ٣ وؤنى٫ ال٣ٟه  في  : ؤوال

ً .البرهان في ؤنى٫ ال٣ٟه (1  في مجلضًً ٦بحًر

  غلى هفلت أمير  –مطابؼ الذوحت الحذًثت  –طبػت أولى

 هـ. 1399 –دولت كطش 

  هـ. 1401 –جىصَؼ داس ألاهفاس باللاهشة  –طبػت زاهُت 

  ذ مً الخحلُلاث  ،إخشاج حذًذ –طبػت زالثت مؼ مٍض

  -هـ  1412باإلاىفىسة  -داس الىفاء –والخػلُماث 

  م. 1997 -هـ  1418باإلاىفىسة داس الىفاء  –طبػت سابػت 

خب في الفىش - الُٛاسي )ُٚار ألامم في الخُار الٓلم( (2
ُ
مً أحّل ما ه

 العُاس ي ؤلاظالمي

  دولت  غلى هفلت –مطابؼ الذوحت الحذًثت  –طبػت أولى

 هـ. 1400 –كطش

  وداس الترار ،جىصَؼ مىخبت وهبت –اللاهشة  –طبػت زاهُت، 

 هـ. 1401 –وداس الىفاء 

 1431 –داس اإلانهاج لليؽش والخىصَؼ  –حذة  –ثت طبػت زال 

 هـ.

  الضعة اإلاًُت ُٞما و٢٘ ُٞه الخالٝ بحن الكاُٞٗت والخىُٟت (3
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  ـذس اللعم ألاٌو غً إداسة إحُاء الترار ؤلاظالمي

 م. 1986هـ 1406بالذوحت 

 .)إن ؼاء هللا 
ً
با  اللعم الثاوي )ًفذس كٍش

 مجلض 21جهاًت اإلاُلب في صعاًت اإلاظهب  (4

 هـ.1428 –داس اإلانهاج لليؽش والخىصَؼ  –حذة  –أولى  طبػت 

  ذة  –طبػت زاهُت داس اإلانهاج لليؽش  –حذة  –مصححت ومٍض

 هـ. 1431 –والخىصَؼ 

 داس اإلانهاج لليؽش والخىصَؼ )ًفذس  –حذة  –زالثت  طبػت

 إن ؼاء هللا(.
ً
با  كٍش

ي إلمام الخغمحن وبظابخه ٖجها. (5 ِ
ّ
 مؿاثل ٖبض الخ٤ بً هاعون اله٣ل

 
ً
با  بن قاء هللا(.  ،)ًهضع ٢ٍغ

هغه( :بمام الخغمحن (6  )خُاجه ٖو

  ذ  –طبػت أولى  م. 1981 -هـ  1401 –داس الللم باليٍى

 ٣ٞه بمام الخغمحن )زهاثهه وآزاعه(  (7

  1405 –إداسة إحُاء الترار ؤلاظالمي بالذوحت -طبػت أولى 

 م. 1985 -هـ 

  م. 1988 -هـ  1409مفش  –داس الىفاء  –طبػت زاهُت 

  م. 2011 -هـ 1432حذة  –داس اإلانهاج  –طبػت زالثت 

اًت الٗٝغ ٖىض بمام الخغمحن: (8  ٖع

  ػت والذساظاث 1982وؽش غام م. حىلُت ولُت الؽَش

 الػذد الثاوي –حامػت كطش  –ؤلاظالمُت 



101 

  2012 – اللاهشة –دون  داس–طبػت أولى 

 الٛؼالي وؤنى٫ ال٣ٟه (9

 )الزي أـذسجه  وؽش ضمً الىخاب الخزواسي )ؤلامام الؿضالي

 بالزهشي اإلاؤوٍت الخاظػت لىفاجه  ،حامػت كطش
ً
احخفاال

 م(.1986 -هـ  1406)

 ال٣ٗل ٖىض ألانىلُحن. (10

  ٌى مً أن بحث غلمي منهجي ًثبذ أن ما ًتردد في هخب ألـا

 ال أـل له. ،اإلاػتزلت والؽُػت ًحىمىن الػلل

  ػت  –الػذد الخامغ  –حامػت كطش  –حىلُت ولُت الؽَش

 م.  1987هـ  1408

  م. 1992هـ  1412داس الىفاء باإلاىفىسة  –طبػت زاهُت 

 ال٣ٗل ٖىض ؤلامام الٛؼالي. (11

  ػت بجامػت كطش  م.1988 -هـ  1408 –حىلُت ولُت الؽَش

  2012 – اللاهشة –دون  داس–طبػت أولى 

خه (12  .ؤلامام الٛؼالي ٦ما ٖٞغ

 ملخلى الفىش ؤلاظالمي الحادي  إلى كّذم أـل هزا الىخاب

ً ب  م(.1987 -هـ  1408الجضابش )والػؽٍش

   2012 – اللاهشة – دون  داس –طبػت ألاولى  

 

ش في :زاهُا  )الخإل٠ُ(: الخًاعة و والش٣اٞت الخاٍع

 ؤّو٫ َبِب وظّغاح في الٗالم.  –ؤبى ال٣اؾم الؼهغاوي  (13
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ػخبر هزه أٌو دساظت غً هزا الىابؿت
ُ
هابؿت الطب وؤلاظالم  ،وح

 م(. 1963)أغذث ظىت 

  م.1979هـ  1399 –باللاهشة  داس ألاهفاس 

  م. 1984 -هـ  1404 –داس الللم باليىٍذ  –طبػت زاهُت 

 2012 – اللاهشة – دون  داس –زالثت  طبػت  

 ٍٞغًت هللا في اإلاحرار والىنُت.  (14

   م. 1978 -هـ 1398 –داس ألاهفاس باللاهشة  –طبػت ألاولى 

   م.1980 -هـ  1400 –داس ألاهفاس باللاهشة  –طبػت الثاهُت 

   1405 –كطش  –مىخبت ألاكص ى بالذوحت  –طبػت الثالثت 

 م. 1985 -هـ 

ش ؤلاؾالمي.  (15  اإلاىهج في ٦خاباث الٛغبُحن ًٖ الخاٍع

  سبُؼ آلاخش  – 27الػذد سكم  –ظلعلت هخاب ألامت  -طبػت ألاولى

 هـ.  1411

  : ٍش ؤلاؾالميهدى عئٍت ظضًضة للخاع  (16

  م. 1994 -هـ  1414 –ألاسدن  –غمان  –داس البؽير -طبػت ألاولى 

  هـ  1418 –داس الىفاء  ،مىخبت وهبت :جىصَؼ –طبػت الثاهُت- 

 م. 1997

 ؤلازىان اإلاؿلمىن والٗمل الؿغي والٗى٠ )٢غاءة مىهجُت ٖلمُت(.  (17

   م. 2006 -هـ  1426 –اإلاىفىسة  –داس الىفاء -طبػت ألاولى 

 2012 – اللاهشة – دون  داس –زالثت  طبػت  
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ما٫ اإلاؿدكغ٢حن في وكغ الترار )م٘ صعاؾت  (18 ببلىٚغاُٞا ٧املت أٖل

 جدلُلُت(.

  .إن ؼاء هللا 
ً
با  ًفذس كٍش

 ظىىب الؿىصان ونىاٖت الخأمغ يض صًاع ؤلاؾالم.  (19

  م.1964وؽش غام 

  م.  1993 -هـ  1413  –داس ألاهفاس باللاهشة  –طبػت ألاولى 

  1405 –كطش  –مىخبت ألاكص ى بالذوحت  –الثالثت طبػت 

  م.1985 -هـ 

 في بِخه. –نلى هللا ٖلُه وؾلم  –الغؾى٫  (20

  أحذ بحثين كذما للمؤجمش الػالمي الثالث للعيرة والعىت

 م(.1979هىفمبر  -هـ  1400محشم  –)الذوحت 

  بحث سكم  –اإلاجلذ الخامغ  –ـذس ضمً بحىر اإلاؤجمش

4. 

  
ًّ
 م.1992 -هـ  1412 –الىفاء باإلاىفىسة  داس  –طبؼ معخلال

 

 الخاؾب آلالي: م٘ الؿىت وجهيُٟها بىاؾُتظ

  ّذم للمؤجمش الػالمي الثالث للعيرة والعىت )الذوحت
ُ
 –ك

 م(. 1979هىفمبر  -هـ  1400محشم 

  بحث سكم  –اإلاجلذ العادط  –ـذس ضمً بحىر اإلاؤجمش

 دًذهلي غبذ هللابىاظطت الذهخىس  ،الترهُت إلى )جشحم ،8
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 –ووؽشجه مجلت دًاهت  ،أظخار الحذًث بجامػت أجاجىسن

 م(.1984ماسط ظىت 

)ال٨ىمبُىجغ( خاٞٔ ٖهغها. )هدى مىؾٗت قاملت للخضًض الىبىي  (21

 .)٠  الكٍغ

  مؽشوع مففل لذوس اليىمبُىجش في إهجاص مىظىغت العىت

 والجمؼ اإلاعخلص ي للعىت.  ،ومىظىغت الشحاٌ ،اإلاؽشفت

 ّذم
ُ
داسة مشهض بحىر العىت والعيرة بجامػت مجلغ إ إلى ك

زم هىكؾ في اإلاؤجمش  ،م5/6/1983هـ 24/8/1403كطش في 

 -هـ  1404الػالمي الشابؼ للعىت والعيرة اإلاىػلذ باألصهش )

 م(.  1984

  هـ  1405 –حىلُت مشهض بحىر العىت والعيرة بجامػت كطش

 م. 1985 -

  
ًّ
 م. 1989 -هـ  1409 –داس الشظالت ببيروث  –طبؼ معخلال

ش ؤلاؾالمي: (22  اإلاؿدكغ٢ىن والخاٍع

  بأغظم حشي ) الهىذ  –مؤجمش )اإلاعدؽشكىن وؤلاظالم ألاٌو

 م. 1982فبراًش  –

  غذد خاؿ بأبحار اإلاؤجمش –مجلت البػث الهىذًت، 

 م. 1982هـ ًىلُى وأؾعطغ  1402سمضان وؼىاٌ 

 لٛت ال٣غآن... ماطا ًغاص بها؟ (23

  هـ  1404 –ملخلى الفىش ؤلاظالمي الثامً غؽش بالجضابش- 

 م مؼ ملذمت غً الصحىة ؤلاظالمُت والؿضو الثلافي.  1984
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  .وؽش ضمً أبحار اإلاؤجمش 

 الؼبحر بً الٗىام )الثروة والشىعة( (24

  بحث همىرجي إلاا هشحىه وهذغى إلُه مً جحلُم أخباس

خ ؤلاظالمي.  الخاٍس

  ػت  –الػذد الثالث  –كطش حامػت  –حىلُت ولُت الؽَش

 م.1984هـ  1404

  ً  م. 1986 -هـ  1406مىخبت ابً جُمُت بالبحٍش

 .اإلاؿدكغ٢ىن والترار (25

  .بحث منهجي إحفاةي غً كُمت غمل اإلاعدؽشكين بالترار 

  ػت  م.1985 -هـ  1405 –حامػت كطش  –حىلُت ولُت الؽَش

  ً  م. 1986 -هـ  1406 –مىخبت ابً جُمُت بالبحٍش

 م. 1988هـ  1408اإلاىفىسة داس الىفاء ب 

  م. 1992هـ  1413داس الىفاء باإلاىفىسة 

 اإلاىهج ٖىض اإلاؿتر٢حن.   (26

 ّذم
ُ
 هذوة )البحث الػلمي في الذساظاث ؤلاظالمُت(. إلى ك

  م. 1989ًىلُى  –لُبُا  –طشابلغ  –ولُت الذغىة 

  ػت والذساظاث ؤلاظالمُت حامػت  –وؽش بحىلُت ولُت الؽَش

 م. 1989هـ  1409 –كطش 

 الخىاع والخٗضصًت في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي.  (27

  ػت بجامػت كطش  م. 199 -هـ  1411 –حىلُت ولُت الؽَش

  م. 1996 -هـ  1417-20سكم  –طبؼ بذاس الىفاء بمفش 
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 الخبُٗت الش٣اُٞت )وؾاثلها ومٓاهغها(. (28

 الىاكؼ ودفاق اإلاعخلبل  –هذوة الثلافت الػشبُت  إلى كذم– 

ل  -هـ  1413ؼىاٌ  –كطش  –الذوحت   م.1993إبٍش

  م. 1996 -هـ  1417-19سكم  –مفش  –طبؼ بذاس الىفاء 

 اإلاىهج.  –اليكإة  –الاؾباب  –ٖلم ازخالٝ ال٣ٟهاء اإلاٟهىم  (29

  غ اللاهىن واحخُاحاث اإلاجخمؼ اللطشي  –هذوة جذَس

 م. 1995دٌعمبر  هـ 1416ؼػبان 

ت (30 ض بً مٗاٍو  جمدُو وجض٤ُ٢ وبههاٝ. :مً ؤزباع ًٍؼ

  هـ  1418الػذد الخاظؼ  –مجلت مشهض بحىر العىت والعيرة

 م. 1997

31) .٠  مً الخصخ٠ُ والخدٍغ

  مشهض حمػت اإلااحذ للثلافت  –مجلت دفاق الترار والتربُت

هـ  1417ؼىاٌ ظىت  –الػذد العادط غؽش  –والترار 

 م. 1997فبراًش 

 جمدُو وبههاٝ.  :مً ؤزباع ٖشمان م٘ ؤبي طع (32

 .)
ً
با  )ًفذس كٍش
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قبل أن تغؾق الؽتاب دعـا كتػق عذ عدة أصقاء، واثؼون من أهنا شسضقك.. 

دعـا كتػق عذ أن الؼراءة دّرة أكعم اهلل هبا عؾقـا، ووهبـا إياها، تؾك الؾذة 

وهي لذة االشتؿتاع بالؼراءة.. كحن كؼرأ  -والتي مل يؿـحفا لؾبعض-ادؿقزة 

وكتعؾم، كؼرأ وُكَخزر حؽايات اآلخرين، كؼرأ وكخترص خزات العامل يف بضع 

. لؽن األكقد! أكـا وكختؾف، كؼرأ وكؼرأ وكؼرأ.. أوكتػق، كؼر أكؼر صػحات،

 ..كؼرأ وكستؿتع

 لذلك،،،

يتوّقف بني يديك ال تدع تؾك الؾّذة الـادرة تؼف عـدك، ال تدع هذا الؽتاب 

ففـاك الؽثرون ممن مل يؼرأوه، أو ال يؿتؾؽون ثؿـه، أو  -بعد االكتفاء مـه-

من مل يسؿعوا عن هذا الؽتاب.. خّزهم عن تؾك الؾذة الشقؼة، وادتعة 

 الـادرة التي ال يعؾؿوهنا. 

ر هذا الؽتاب إىل أهل بقتك، صديؼك، جارك، زمقؾك يف العؿل، أو حتى  مرِّ

 ادواصالت العامة مل تره من قبل !! صخص ما يف

كن شبقال يف إشعاد اآلخرين هبذا الؽتاب، وال تتعّجب عـدما جتد كتابًا مل 

حدهم وهو خيزك بدوره عن متعة الؼراءة بعد ذلك أه من قبل يلتقك من أتؼر

  بحني من الزمن.

 


