مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية ()0210

المجلد ()02

العدد ()1

كانون الثاني

االستشراف النبوي يف اجلانب السياسي وأثره يف تفعيل التخطيط
االسرتاتيجي يف فكر القيادة اإلسالمية

د .أحمد سلمان عبيد المحمدي
دكتوراه فلسفة تخصص " فكر إسالمي
"
تدريسي في كلية اإلمام األعظم

بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
المقدمة
الحمددد ب ال العددالم  ،والصددوا وال ددوس دلددر ل د د المملددل ل د دنا حمددد و ل د
وصحب أجمع  :وبعد:
فد ن اتلراددما

د العلددوس الجل لددن ا وتلددف ان اتلراددما العبددو ف د الددر و

لأل وا الغ ب ن ،وإخبااها لأل ن دلر ل ان العبي الصادق المصدوق  ،وإن بعض اتلرامافات

قددد قحتتددال فعددو ،وبعأددعا بدددأت دو ددات حدوث د بددال عوا ،ونعر ددم حدددوم ق ددم خددم ععددا
رتبوا.
داع دل ددر ددا قت دددس ،ف ند د غعبغ ددي دل ددر دواق ددم ص ددعي الت ددماا ال ال ددي ،وك دددا دواق ددم
وبع د ا

اتلرخبااات ،و ماكز اابحام المعرمدن باابحدام الم درتبل ن ،والمؤل دات المعع دن بدالرخ

اتلرماق جي (البع د المدى) في الدول اإللدو ن أن ق دري د د اتلرادما العبدو للرح د

للم ددرجدات الرددي لرحص د  ،واتحر ددال للم ددرتب  ،فاتلراددما  :هددو أدق د دواقددم المصددد
الزلزالي الري قعبئ بحدوم الكواام والزتزل وغ مها ،وقد ق مال بحثي المولوس:
((اتلراددما العبددو فددي الجان د ال الددي وأثددمل فددي قيع د الرخ د

الت ادا اإللو ن))

اتلددرماق جي فددي فكددم
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إلر قمع د و لب وخاقمن:
قعاولال في الرمع د قعمغف اتلراما لغنا واص وحا وباك

وجز.

ودالال في الم ل ااول :اتلراما العبو للخمغ ن ال ال ن الم رتبل ن للعالم.

ح ث قعاولال ف الراما العبي  للخ الدفادي ااول لخمغ ن العالم اإللو ي ،والراماف

 تنع اا إ بماطواغن فااس وإ بماطواغدن الدموس فدي الادمق ،وانأدماس مالكعمدا إلدر خمغ دن بدود

الم د د ددلم  ،وقعاولد د ددال اتلراد د ددما العبد د ددو لم د د ددرتب بعد د ددض العواصد د ددم ال ال د د د ن المعمد د ددن:
ع ع ن " :دغعن ال عبول الرمك ن حال دا " وكاتلرادما العبدو

كاتلراما العبو ليرح الت

ليرح او ا داصمن إغ ال ا ،واتلرادما العبدو ليدرح المدداق فدي العدماق ،واتلرادما العبدو

للوضددي ال الددي الحددالي للتددااا ااواب ددن ،واتلراددما العبددو لمؤل ددن الحكددم وطب عددن اا د

المجرمعددي ف عددا ،واتلراددما العبددو لحالددن الرعدداف

الادددغد دلددر المعاص د والمغددانم الددد

ل ح باا ن (اتنرعازغن ال ال ن).
أ د ددا الم ل د د الثد دداني :فتد ددد قعاولد ددال ف د د اتلراد ددما العبد ددو للرحد دددغات ال ال د د ن

المعاصددما الرددي غمددم بعددا العددالم اإللددو ي :ععددا اتلراددما العبددو للعجمددن الغمب ددن دلددر العددالم

اإللدو ي ،واتلرادما العبدو لحدال اا دن و دا قمدم بد د فدر ل الد ن ،واتلرادما العبدو
لصيات بعض التادا ال ال

دعد وقدو اليدر  ،والرادما العبدي  لحدال العدالم العمبدي فدي

الوق ددال الحاض ددم ،واتلرا ددما العب ددو للمحد د والص ددعوبات والح ددمول الر ددي ل ددرواج الع ددالم

اإللددو ي ،واتلراددما العبددو للحصدداا الددد ل ص د

العددماق وبددود الادداس ،واتلراددما

العبو لكثما اا وال والأعف في الردب م واإلدااا ،واتلراما بانح اا نعدم اليدمات دد كعدز
ته  ،واتلراما العبو لصما الدول اإللدو ن دي إلدماق  ،واتلرادما ب عدوا قاقدد

ل الددي دمبددي غرصددف بددالتوا والددب

 ،واتلراددما العبددو لحالددن اتقررددال الددداخلي بد بعددض

الجماد د ددات اإلل د ددو ن ،واتلرا د ددما العب د ددو لحال د ددن الربع د ددن اليكمغ د ددن وال الد د د ن لألجعب د ددي،
واتلراما العبو لونيراح ال الي واتقرصاد في جزغما العمل ،اتلراما العبو لحالن
الربدداهي بالم دداجد واابعدداد ال ال د ن المعاصددما لدددلف ،وخرمددال باتلراددما لحالددن اخددرول

الموازغ وح ما الحل م الري هي أبمز عالم الممحلن الماهعن الري نع اعا.
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وفي هدا المتاس أود ق ج الموح ات اآلق ن-:
الموحظ ااولر :هي إن بعدض اتلرادمافات العبوغدن قدد وقعدال فعدو ،كمدا إنعدا نعر دم

البعض اآلخم

اتلرامافات الري لررحتق

الملف التح اني الد غرصف بالتوا والب
ع  ،وغ م تلف

رتبو ،ثد  :فدرح او دا داصدمن اغ ال دا ،وظعدوا

 ،وكدا نأدول نعدم اليدمات وظعدوا الكعدوز الثم عدن

اتلرامافات العبوغن الري نعر م وقودعا في ااغاس وال ع المتبلن.
الرح

لأل وا الري

الموح ن الثان ن :إن داالن اتلراما العبو غُم ّك اا ن
لرحدم قب وقودعا ا وتلف ان وقا اإلاشاد والروج العبو  ،ثم إن صد لح اتلرادما

بحددد تاق د غعددد ص د لحا حدددغث ا دق تددا ل د أبعددادل اليكمغددن والعتاقدغددن ،ح ددث واد فددي صددح ح
البخداا ليددظ " أشددم " فددي لد اق اتلراددما العبدو ل عددوا اليددر والمحد الرددي لددربرلر بعددا

اا ن ،و علوس أن ليدظ " اتلرادما " أحدد اشدرتاقات اليعد " أشدم " ا وتلدف لمدا اوال ألدا ن
 قال(( :أشم العبي  دلر أطم

اآلطداس ،فتدال :هد قدمون دا أاى؟ إندي أاى اليدر قتدي

خ ددول ب ددوقكم واق ددي الت ددم)) ( ،)1فاتلرا ددما أبع ددد دددى د د العب ددوعا د د ح ددث الم دددى
الم رتبلي المصحول بالدقن ،والوج دلر

رتب اا ن ،والرحدغم

الوقو في المعالف.

الموح ددن الثالثددن :إن بعددض اتلراددمافات العبوغددن الم ددرتبل ن هددي دبددااا د د أ ددااات

صددغمى لت دداس ال ددادن ث د  :كثددما التر د ولدديف الددد اع ،وحدددا اتض د مابات ال ال د ن ،وح ددما
الحل م ،وقياي المبا ،وضعف اا انن في قلول المجال ،واخرول اا

الممع دلر ني

المجرمعي حرر ت غأ

وهو داخ وطع  ،وشعوا المدؤ بالغمبدن فدي دغداا اإللدوس ،وزخمفدن الم داجد،

واقخاتهددا كانددا للحدددغث وال ددمم وغ مهددا د اإلغددماي الدن وغددن الرددي قُبعددد الم ددجد دد الجددو

الموحي والرعبد  ،الد غعبغي أن قكون دل الم اجد ،كما كانال في ااغاس الخوالي د صددا

هدل اا ن ،هددا باإلضدافن إلدر اتلرادما العبدو للمحد والرحددغات ال الد ن المعاصدما الردي
غمم بعا العالم اإللو ي.

واب ألددأل أن غوفتعددا لك د

ددا هددو خ ددم ،و خددم ددوانددا أن الحمددد ب ال العددالم ،

والصوا وال وس دلر ل د المملل و ل وصحب أجمع .
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قبد أن أقعدداول وضددو البحددث بالداالددن أاى د المعالد ب ددان قعمغددف اتلراددما
العاح ر اللغوغن واتص وح ن وباك

وجز:

أوت :قعمغف اتلراما لغنا:
د د المعل ددوس أن الج دددا اللغ ددو اغ ددن ي ددمدا د د

ودتتت رعددا ،قد قكون رتاابن

ي ددمدات اللغ ددن العمب ددن غ ددأقي بمع ددان

ح ث الدتلن ،وقد قرباددد أح اندا ،و د خدول الع دم فدي

المعاجم وكر اللغن قب أن " اتلراما " غأقي بمعان

أبمزها ا غأقي:

 -اتلراما  :هو إ عان الع م ،غتال :الرادمفال إبلعدم ،إتا قع عرعداا لرصد بعا بدالع  ،وااصد

ف د  :وضددي غددد دلددر حاجبددف كددي ت قمععددف الاددم

د الع ددم ،قددال أبددو عصددوا العددمو :

اتلرا ددما ه ددو أن قأ ددي غ ددد دل ددر حاجب ددف :كال ددد غ ددر

د د الا ددم

حر ددر غ ددرب

الايع( ،)0وفي هدا الصدد غب الثعالبي أنوا الع م بتول  :إتا ن م إن ان إلر قوس في الام ،

فألصد ددق حد ددم كي د د بجبعر د د  ،فعدددو اتلد ددركيا  ،ف د د ن زاد فد ددي افد ددي كي د د د د د الجبعد ددن ،فعد ددو
اتلرايا  ،ف ن كان أافي

تلف قل و ،فعو اتلراما .

()3

اد َدم  ،وهددو المكددان الممقيددي ،والعددمل قتددول :أشددمفال دل د  :أ
 واتلراددما  :ددأخوت د ال َفوق ،وتلف الموضدي ادم ( ،)4و اداا اااي :أدال عدا ،وشداافال الاديع:
اطلعال دل

أ أشمفال دل
فوق.

كان مقيي ،ف ن

()5

 -اتلراما  :هو اليحد

أااد أن غ لي دلر شيع أشم دل د  :أ اطلدي دل د

واتلركادا والرحدم  ،وهدو دأخوت د قدولعم :الرادما العد

وااتن :أ أن ق لبعما شمغير بالرماس وال و ن.

()6

 اتلراما  :هو الع ما البع دا إلر اا وا الم رتبل ن ،كدا أشاا إل د الجدوهم  ،وهدو دأخوتقولعم :أتن شمفاع :أ " طوغلدن " ،والم رادم

د الخ د  :الع د م ال وغد  ،قدال الخل د :

لعم شاا  :دق ق طوغ  ،ف صبح اتلراما هو الريك م والع م الدق ق ال وغ المدى (.)8
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وفد ددي ضدددوع د ددا قتددددس :ف ن د د غوحد ددظ أن المعد دداني اآلند ددف تكمهد ددا قص د د فد ددي المععد ددر
ح ث العر جدن ت قعداقض ب ععدا د ح دث الدتلدن اتصد وح ن

اتص وحي لولراما فعي
دلر ص لح اتلراما .

ثان ا :قعمغف اتلراما اص وحا:
غ ددرعم

ص د لح اتلراددما دعددد الداال د كد ح د قخصص د والددرعمال  ،فأه د

اليت لعم قعمغيعم ،كما إن المرخصص باليكم اإللو ي والداالات الم رتبل ن لعدم قعدمغيعم،
وف ما غأقي ب ان تلف-:
قعمغف اتلراما دعد اليتعاع:
 -هو الر لي إلر الايع،

( ،)7وااص في تلف أخوت

خول الراماف وفحص والع م ف  ،كما في الراما ااضدح ن
الحدغث العبو الامغف الد غأ م بالراما ااضح ن ،فع

دلددي ب د أبددي طال د قددال(( :أ منددا الددول اب  أن ن راددم العد وااتن ،وأن ت نأددحي
بمتابلن ،وت دابما ،وت شمقاع ،وت خمقاع(.)12( )))8

 اتلراما  :هو الر لي إلر الائ لواع اافت قعمي ل ؤال أس ت (.)11قعمغف اتلراما دعد المرخصص باليكم اإللو ي والداالات الم رتبل ن:
 اتلراما  :هو الر و حاجات المجرمي ،وقاو حمكر نحو الم رتب (.)10 -أو هددو الع ددم والرعبددؤ بحدددوم ااش د اع قبد وقودعددا باددااا أو قحدددغما ا اخددد ز دداس المبدداداا،

واتحر ال للم رجدات ،و عمفن لب العجاا والخوص.

 -أو هو اإلخباا د ااحدام الم رتبل ن واا وا الغ ب ن الري لو قواج اا ن في قادس أغا عا

قب وقودعا (.)13

81

اتلراما العبو في الجان ال الي وأثمل في قيع الرخ
د .أحمد للمان دب د المحمد

اتلرماق جي ...

المطلب األول
االستشراف النبوي للخريطة السياسية المستقبلية للعالم
أ ا ف ما غرعلق باتلراما العبو للخمغ ن ال الد ن الم درتبل ن للعدالم ،فتدد ح دال

ال ددعن العبوغددن بعصد

وافددم د اتلراددمافات الم ددرتبل ن للخمغ ددن ال الد ن للعددالم باددك ددداس

واإللددو ي باددك خدداص ،فتددد الددم المص د ير  د خددول أحادغثد الكمغمددن صددواا للحدددود
ال ال د ن للعددالم اإللددو ي قب د ان ددوق حمكددن اليددرح اإللددو ي ،والع د م فددي اا ددم أن قلددف

اتلراددمافات صدددات د العبددي  فددي أحلددف المواقددف ا ل ب د للصددحابن أن حدددود دولددرعم
داع والددعا غمرددد د شددمق
ندددا " المدغعددن المعددواا " ددا هددي إت حدددود ؤقرددن ،وإن أ ددا عم فأد ا

اااي إلر غمبعا ،وف ما غأقي ب ان لبعض المواط والاواهد الري الرام بعا العبي  خمغ دن
العالم اإللو ي ال ال ن-:

أوت :الملول  غ رام الخ الدفادي ااول لخمغ ن العالم اإللو ي:
وغرمث تلف في الااس والعدماق والد م  ،إت أنعدا الخد الددفادي ااول لجزغدما العدمل،

والوفال أن العبي  ت ّكم الصحابن  بعدا اتلراما الع م إبان غدزوا الخعددق ( ،)14وهدي
الغزوات الري واج الم لمون ف عا صعوبات شدغدا للغاغن ،فع البدماع ابد ددازل  قدال:

((أ منا الول اب  بحيم الخعددق ،قدال :ودمضدال لعدا صدخما فدي كدان د الخعددق ت قأخدد
ف عا المعاول ،قال :فاكوها إلر الول اب  ،فجاع الول اب  ،قال :دو وأح ب  ،قال:

وضي ثوب ثم هب إلر الصخما ،فأخدد المعدول ،فتدال :ب دم اب ،فأدمل حصدول ،فك دم ثلدث

الحجم ،وقال :اب أكبم أد ال ياق ح الااس ،واب إني ابصم قصواها الحمم

كاني هددا،

ثم قال :ب م اب ،وضمل أخمى ،فك مت ثلث الحجم ،فتال :اب أكبم أد ال ياق ح فااس،

واب إندي ابصددم المددداق  ،وأبصددم قصددمها اابد ض د

كدداني هدددا ،ثددم قددال :ب ددم اب ،وضددمل

حصول أخمى ،فتلي بت ن الحجم ،فتال :اب أكبم أد ال ياق ح ال م  ،واب إني ابصم أبوال
صععاع

كاني هدا)) (.)15

أثم هدا اتلراما في قيع الرخ

80

اتلرماق جي في فكم الت ادا اإللو ن

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية ()0210

وغ ددرياد د

العدد ()1

المجلد ()02

كانون الثاني

ددا قتدددس :أن العبددي  غمغددد قمب ددن الصددحابن دلددر الرخ د

اإللراددمافي

الم ددرتبلي ،حرددر فددي أحلددف ال ددمو وأشدددها ضددماوا ،فمد خددول هدددا الحدددغث نرعددم دلددر
دددى دمددق الع ددما اتلراددماف ن الم ددرتبل ن الرددي كددان غع ددم إل عددا العبددي  ،فالحدددغث ت غترصددم

دددال إل ددر اف ددي ععوغ ددات الجع ددود المحاص ددمغ  ،المععكد د

د د قعد د الحي ددم ،وحص دداا الع دددو،

وإشد د د د د ددادات المعد د د د د ددافت ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
الم دان

ﮙ ﮚ ﮛ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮊ ( ،)16ولك د د د د د غمغ د د د ددد ص د د د ددعادن الت د د د ددادا

احم المعاناا ،وبث الريك م البع د المدى في أفكااهم ،وقيع معم إلر أن العدد

الد غجاهدون

أجل أكبم د حددود المدغعدن الجغماف دن الردي غددافعون دععدا ،فعدو غمردد إلدر

ك بتعن غمكد أن غصدلعا الم دلمون ،إت إن الرخ د

الددفادي دد المدغعدن المعدواا ت غعحصدم

بألوااها ،وإنما قمرد الخ ن الدفاد ن الاا لن لرام  :العماق ،والااس ،وال م .

ثان ددا :العبددي  غ راددم انع دداا إ بماطواغددن فددااس وإ بماطواغددن الددموس فددي الاددمق وانأددماس
مالكعما إلر خمغ ن بود الم لم :
و د اتلراددمافات العبوغددن الراددمف دل د الصددوا وال ددوس برغ ددم الخمغ ددن ال ال د ن

للعالم ندا  ،وغرمث تلدف بانع داا اإل بماطدواغر الع م رد اللرد كانردا ق د مان دلدر العدالم،

وهمددا اإل بماطواغددن الياالد ن ،واإل بماطواغددن المو ان ددن ،وغعددد هدددا اتلراددما الراددمافا د مددا ا
ان لم غك أحد

العمل في الجاهل ن غجمؤ أن غعاجم هدل اإل بماطواغات فأو د الريك م

بزوالعا وضمعا إلر خمغ دن العدالم اإللدو ي ،وهكددا قدأقي البادااا العبوغدن الع مدر المبادما بعددا

الحدددم ال الددي الكب ددم قبد وقودد  ،فعد جددابم بد لددمما  قددال :قددال الددول اب (( :إتا

هلددف ك ددمى فددو ك ددمى بعدددل ،وإتا هلددف ق صددم فددو ق صددم بعدددل ،والددد ني ددي ب دددل لرددعيت
كعوزهما في لب اب)) (.)18

قال الحافظ اب حجم( :قول  :ك مى بك م الكا  ،وغجوز اليدرح ،وهدو لتد لكد

ولي ملكن اليمس ،وق صم لت لك

د ولدي ملكدن الدموس ...وقدد الرادك هددا دي بتداع

ملكددن اليددمس ا ان خددمهم قر د فددي ز ددان دثمددان ،والراددك أغأددا ددي بتدداع ملكددن الددموس،

وأج د د د تلددف بددأن المددماد :ت غبتددر ك ددمى بددالعماق ،وت ق صددم بالادداس ،وهدددا عتددول د د
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اتلرماق جي ...

الاافعي ،قال :ولب الحدغث أن قمغادا كدانوا غدأقون الاداس والعدماق قجدااا فلمدا ألدلموا خدافوا

انت ا ليمهم إل عما لدخولعم في اإللوس ،فتال العبي  تلف لعم ا ق با لتلدوبعم ،وقباد ما

لعم بأن لكعما ل زول د اإلقل م المدكواغ  ،وق الحكمن في أن ق صم بتي لكد  ،وإنمدا
ااقيي

الااس و ا واتها ،وك مى ته

لك أصو واألا أن ق صم لما جاعل كرال العبدي 

قَبلَ وكداد أن غ دلم ،وك دمى لمدا أقدال كردال العبدي  زقد فدددا العبدي  أن غمدزق لكد كد
مزق)(.)17
وبعاع دلر هدا الري م – أدعي ااخ م  -ف ن غعجلي لعدا الرادما نبدو
ا

خدم غحوغد

العد العبو  ،وهو أن لف اليمس زال بالكل ن ولم غبق ل أثم غددكم ،أ دا لدف الدموس ،ف ند زال

دد بددود الادداس فتد  ،وانكيددأ إلددر ددا وااع البحددم اابد ض المرولد  ،ولددب زوال لددف اليددمس
قما ددا ا انعددم أصددابرعم ددددوا المص د ير  ح ددث ددددا العبددي  دلددر ك ددمى لمددا ددزق كراب د

بتول (( :اللعم زق لك )) ( ،)18فلم غبق لألكالما لف ،وقال في ق صم(( :اللعم ثبال لك ))

( )02قال ال بماني :فثبال ل لف ببود الموس إلر ال وس ،وقعحر لك د الااس ،وقال الاافعي:
وك هدا وثق غصدق بعأ بعأا.

()01

وغ درجلي اإل داس الخ دابي ااهم دن اإللدرماق ج ن ،والمكاندن الع مدن الردي لدبود الاداس

في نيوس الموس وق اصمقعم ح ث غتول( :و ععر " فو ق صم بعدل غملف ث

ا غملف " ،وتلف

أند كدان بالاداس ،وبعدا ب ددال المتددس الدد ت غدرم للعصدااى ن ددف إت بد  ،وت غملدف دلدر الددموس
أحد إت كان قد دخل إ ا لما وإ ا جعما ،فدانجلر دععدا ق صدم ،والدريرحال خزاقعد  ،ولدم غخليد
أحد

الت اصما في قلف البود بعدل) (.)00

وبالجملددن :ودلددر ك د قتدددغم ،فددالمماد د الحدددغث وقددي ت حالددن ا انعمددا لددم قبددق

ملكرعا دلر الوج الد كان في ز العبي .)03( 
أثم هدا اتلراما في قيع الرخ

اتلرماق جي في فكم الت ادا اإللو ن:

د خددول الرربدي واتلددرتماع فدي اتلراددمافات العبوغدن المرعلتددن باليروحدات اإللددو ن،

و خول الع م في ععج العبي  ،وصحابر الكماس  فدي ددان اليدرح ،ف ند غثبدال بالددل

اتنرااا اإللو ي داخ الجزغما العمب ن وخااجعدا كاندال الغاغدن عد هداغدن

التاطي أن العد
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كانون الثاني

طلد ال دل ن والجدال ،واتلدر وع دلدر المعاصد والمكالد الدن وغدن

خول الرولي الجغمافي.
وإن المرأ د د ف ددي أولوغ ددات اإلل ددرماق ج ن الر ددي انرعجع ددا الص ددحابن الي دداقحون ااواقد د ،

وتلد د ما الخل ي ددن الص دددغق  ،والي ددااوق دم ددم بد د الخ ددال  " ال ددد انع دداات ف ددي دع دددل
اإل بماطواغن الياال ن ،وقوضدال أاكدان اإل بماطواغدن المو ان دن " ،غوحدظ أن د أولوغدات الخل يدن

الصدددغق  قثب ددال دددداقم الدولددن د خددول التأ داع دلددر الممقدددغ وحمكددات الرمددمد فددي شددب

الجزغددما العمب ددن ،و د ثددم اتقجددال إلددر اليروحددات الكبددمى خددااب الجزغددما العمب ددن ،وان وق دا د
اتلراما العبو ليرح هدل اإل بماطواغدات نجدد أن وفداا الصددغق  لدم قوقدف د ما اليدرح
اإللو ي ب الرممت اليروحات في دعد اليااوق  ،وبلغال أوب د مرعا ،وك تلف

اتلرادما العبدو ح دث لداهم فدي قيع د الرخ د
والتادا الياقح
كانال

ثاا

اتلدرماق جي فدي فكدم الخليداع الماشدددغ ،

بعدهم.

و ما قجدا اإلشااا إل  :هو أن اليروحات الري حدثال في دعد دمم ب الخ ال 
اا وا الري الرامفعا العبي  بالمؤغا الري ا ها في نو دل د الصدوا وال دوس ،فعد

أبددي همغددما  قددال لددمعال العبددي  غتددول(( :ب عددا أنددا ندداقم اأغرعددي دلددر قل د ( )04دل عددا دلددو،

فعزدال ععا ا شاع اب ،ثم أخدها اب أبي قحافن ،فعز بعا تنوبا أو تنوب  ،وفي نزد ضعف،
ُ
واب غغيم ل ضعي  ،ثم الرحالال غمبا ،فأخدها ب الخ ال فلم أا دبتمغدا د العداس غعدز ندز
()06( )05
))
دمم ،حرر ضمل العاس بع
قال المبااكيوا ( :قد غكون ف إشااا إلر قلن اليروح في ز ان أبي بكم  وهدا أ م

ت صعي ل ف ا ان لبب قصم دق  ،فمععر المغيما ل افي المو ن دع ) (.)08

ثالثا :اتلراما العبو لم رتب بعض العواصم ال ال ن المعمن:
 -1اتلراما العبو ليرح الت

ع ع ن " :دغعن ال عبول الرمك ن حال ا "

والت د ع ع ن :بأددم التددا ولددكون ال د وفددرح ال دداع ولددكون العددون وك ددم ال دداع
الثان ن :هي أد م داق الموس بعاها ق

ع

الملف ،وهو أول

قعصم

لو الموس (.)07
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اتلرماق جي ...
الدد غدد

وقد الرام العبي  فرحعا ،و دح اا م الد غتوس بيرحعا ،والج

حصدونعا ،فعد دبددد اب بد بادم الخثعمددي ،دد أب د اضددي اب دععمدا أند لددمي العبددي  غتددول:
((لريرح الت

ع ع ن ،فلععم اا م أ مها ،ولععم الج

تلف الج )) (.)08

وقمراز هدل المدغعن بموقي الرماق جي عم ا ولدلف حاول كث م

خلياع الم لم

فرحعا ،اهم رعا و وقععا الممراز هدا.
أثم هدا اتلراما في قيع الرخ

اتلرماق جي في فكم الت ادا اإللو ن:

وفجددم طاقدداقعم ،وظعددم قددادا لعمددون
لتددد حيددز هدددا اتلراددما إ كان ددات التدداداّ ،

و عدددفعون نحددو اليأ د لن ،فكانددال تصدددا وهدددفا لك د التددادا اليدداقح ا لكددي غعددالوا اليأ د
والام الد جعل هدا اتلراما والرامغف العبو .
وقد لعر كث م

التادا إلر فرحعا ،فتد حاول الم لمون فرحعا قحال ق ادا عاوغن

 ،وقد الراعد الصحابي أبو أغول اانصداا  قحدال ألدوااها ،فمدا إن قمدال فردوح الاداس

في الععدغ الم مدون للخل يرد الماشددغ أبدي بكدم ودمدم اضدي اب دععمدا حردر وجد الخل يدن
الثالث دثمان  الصحابي عاوغدن بد أبدي لدي ان لمكدول البحدم والروجد صدول الادمال ،فبددأ

 بغزو قبمص ا ل معد ليرحعا ،وأد دت الكما في دعد لل مان ب دبد الملف ،وأغاس المش د،

وهدا

لمن ب دبد الملف ا إن لمي الحدغث

ااوغ حرر أدد لغزو الت

ع ع ن.

()32

ثم قرابعال المحاوتت ،وظلال ج وش اإللوس قدق أبدوال أواوبدا د الجعدن الادمق ن

ما ،و الجعن الغمب ن مات ،لعلعا قيلح فدي إحدداها فدي قحت دق قلدف العبدوعا المحمدغدن بيدرح

الت

ع ع ن ،ولك هدل العبوعا لم قرحتق إت بعد ثمان ن قمون ح ث أنعم لم غوفتوا لدلف حرر

أولر اب قعالر هدا اليأ لمحمد الياقح :وهو قاقد دثماني

لم لبر الدددوا إلدر اب ،وبلغعدا

للعدداس جاهدددا فاقحددا ،وقددد كددان اليدداقح د الملددو الدددغ غعرمددون بددالعلم ،فأناددأ المدددااس
الكث د ددما ،ودد ددم بحب د د للعلمد دداع والدددرتدا عم د د الدددبود البع دددا ،كمد ددا كد ددان غا دداوا العلمد دداع

وغحرم عم ،قال بعد اليرح " :إنكم قمونعي فمحا ،فمحي ل

ليرح هدل التلعن ،ب قرمثد فمحردي

بوجود ش خ دزغز الجان في دعد  ،هو ؤدبي الا خ حمد شم
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كانون الثاني

وكان والدل ال دل ان دماد قدد دعدد إلدر دلمداع الحددغث واليتد فدي ز عد برعلد م ولددل

( حمد الياقح) التم ن والحدغث واليتد  ،كمدا أند قعلدم الردااغخ والمغاضد ات والعلدوس الع دكمغن،

وأقت لغات ددا غ م الرمك ن ،وكان ش خ حمد ب حمزا غدكمل بحدغث الول اب  د فرح
الت

ع ع ن ،وغمجو ل أن غكون فاقحعا.

()30

وقد قم ل تلف داس ( 758هد) (1453س) وأطلق دل عا الم (إلوس بول) أ  :دغعن

اإللددوس ،وكددان فددرح قلددف المدغعددن فرح د ا دلددر دولددن ل دثمددان كلعدداا إت انرتلددال بع دم إلددر طددوا
الدولدن العالم دن ،فدان لق لدوط ععا غأدمون قحدال حكمعدم أطدما العدالم اإللدو ي الردي كاندال
اددررن ،وقمك د العثمددان ون د قوح ددد الادداس و صددم والحجدداز وغ مهددا قحددال ااغددن حكددم واحددد،

وأصدبحال الدولدن العثمان دن حا دن لبلددان العدالم اإللدو ي وجا عدن لادراقعا ،مدا حددا بال دل ان
(لل م ااول) أن غعل الت

ع ع ن داصمن لدولن الخوفن اإللو ن (.)33

 -0اتلراما العبو ليرح او ا داصمن إغ ال ا:
ق

او ا داصمن إغ ال ا دلر ضيا البحم ااب ض المرول  ،وقرمري بموقي جغمافي

ودغعي عم ح ث غتي الياق كان ف عا ،وهو أدلر لل ن دغع ن دعدد العصدااى ،فعدي ااد دن الرعصد م

في العالم ،فعدا غوحعا بول الثاني بابا الياق كان غعل أن عمن (الرعص م) وز ن للكع ن طالما

ظلددال قاقمددن ،وأكددد دل در أن المع مددات الرعص د مغن ق ددعر إلددر الت دداس بد د (واجباقعددا) د خددول

اادمال اإلغاث ن والم اددات اإلن ان ن بالمعاطق المعكوبن حول العالم (.)34

وهكدا ف ن فرح او ن المعر م وقودد غعدد حددثا د مدا نرمقد وقودد كمدا قمقد

د

قبلعدا فددرح الت د ع ع ن ،فعد أبدي قب د قددال( :كعدا دعددد دبددد اب بد دمدمو بد العدداص اضددي اب

دععمددا ،ول د  :أ المدددغعر قيددرح أوت :الت د ع ع ن أو او ددن ؟ فددددا دبددد اب بصددعدوق ل د

حلددق ،قددال :فددأخمب عد كرابددا ،قددال :فتددال دبددد اب :ب عمددا نحد حددول الددول اب  نكرد  ،إت

ل الول اب  :أ المدغعر قيرح أوت :ق

همق قيرح أوت)) غععي ق

ع ع ن أو او ن ؟ فتال الول اب  (( :دغعن

ع ع ن) ( ،)35ولمبما غكون فرح او ا رحتتا وواقعا فعدو فدي الوقدال

الحددالي د د طمغددق الدددداا الدددغ غماالددون العم د الددددو فددي أوابددا ددي اق ددا حجددم الوجددود
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اإللو ي في أواوبا ،واإلقبال المرزاغد

قب ااواب

اتلرماق جي ...

دلر الدخول في اإللدوس ،وقزاغدد دددد

المماكز اإللو ن ف عا.
 -3اتلراما العبو ليرح المداق في العماق:
و ددي أن الراددما فددرح دغعددن المددداق  ،العاصددمن ال ال د ن لألكالددما غدددخ ضددم

اتلراما الد قتدس تكمل في حادثن حيم الخعدق ،والري قتدس تكمها ،إت أني أفمدقعا بالدكم

تحرواقعا دلر حادثن غجدا بأ الباحث الوقو دعدها ،وددس قجاوزها ،وهي ا وقي ل ماقن ب

الف دعد اادق للعبدي  فدي العجدما ح دث الرادم العبدي دل د وال دوس وهدو دااد بيدرح

المدداق  ،وقوزغددي كعوزهدا دلددر الم دلم  ،وجعد ل دماقن لددواا ك دمى ،وف مددا غدأقي ب ددان ددوجز
اص هدل الحادثن الري هي
ح ددث كانددال قددمغ

اإلدجاز العبو الع م واتلراما المرحتق فعو-:
قددد جعلددال لمد غددأقي بدالعبي  أو بصدداحب أبددي بكددم  ح ددا أو

را ،جاقزا د من تدااها اقن ناقن لك

ععما ،وكان هدا الجع

العبي  ،فتد اوى البخاا في صح ح أن لدماقن بد

مدا حمد لدماقن دلدر رابعدن

الدف قدال(( :جاعندا الد كيداا قدمغ ،

غجعلون في الول اب  وأبي بكم ،دغن ك واحدد ععمدا ،د قرلد أو ألدمل ،فب عمدا أندا جدال

في جل

جال

قو ي بعي دلج ،أقب اجد

دععم ،حردر قداس دل عدا ونحد جلدوس ،فتدال

غا لماقن :إني قد اأغال نيا ألودا بال اح  ،أااها حمدا وأصدحاب  ،قدال لدماقن :فعمفدال أنعدم

هددم ،فتلددال ل د  :إنعددم ل ددوا بعددم ،ولكعددف اأغددال فونددا وفونددا ،ان لتددوا بأد ععددا ،ثددم لبثددال فددي
المجل د

لددادن ،ثددم قمددال فدددخلال فددأ مت جددااغري أن قخددمب بيملددي ،وهددي د وااع أكمددن،

فرحب عا دلي ،وأخدت ا حي ،فخمجال ب

ظعدم الب دال ،فح دال بزجد اااي ،وخيأدال

دال د  ،حرددر أق ددال فملددي فمكبرعددا ،فمفعرعددا قتددمل بددي ،حرددر دنددوت ددععم ،فعثددمت بددي فملددي،

فخددمات دععددا ،فتمددال فأهوغددال غددد إلددر كعددانري ،فالددرخمجال ععددا اازتس فالرت ددمال بعددا:

أضدمهم أس ت ،فخددمب الدد أكددمل ،فمكبدال فملددي ،ودصد ال اازتس ،قتددمل بدي حرددر إتا لددمعال
قماعا الدول اب  ،وهدو ت غلريدال ،وأبدو بكدم غكثدم اتلريدات ،لداخال غددا فملدي فدي اااي،

حرر بلغردا الدمكبر  ،فخدمات دععدا ،ثدم زجمقعدا ،فععأدال ،فلدم قكدد قخدمب غددغعا ،فلمدا الدروت
قاقمن ،إتا اثم غدغعا دثان لداطي فدي ال دماع ثد الددخان ،فالرت دمال بداازتس ،فخدمب الدد
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كانون الثاني

أكمل ،فعادغرعم باا ان ،فوقيوا ،فمكبال فملي حرر ج رعم ،ووقي في ني ي ح لت ال ا لت ال
د الحددب

دددععم ،أن لد عم أ ددم الددول اب  .فتلددال لد  :إن قو ددف قددد جعلددوا ف ددف الدغددن،

وأخبمقعم أخباا ا غمغد العاس بعم ،ودمضال دل عم الزاد والمرا  ،فلم غمز ني ولدم غ دأتني ،إت
أن قال :أخف دعا ،ف ألر أن غكر لي كرال أ  ،فأ م ددا م بد فع دما ،فكرد فدي اقعدن د
أدغم( ،)36ثم أر الول اب .)38( ))

غتول االرات أبو شدعبن :ولدم غتدف اا دم فدي قصدن لدماقن دعدد هددل المعجدزا ال داهما

البّعن الدالن دلر حماغن اب لعب وحي ل  ،ب قع ّدال إلر نبدوعا أخدمى دا كدان غجدول صدداقعا
بخلد إن ان ق إت أن غكون نب ا غوحر إل

العبددي  وقددال« :كددأني بددف غددا لددماقن قلددب

هم لماقن بالمجو الريال إل
اب  ،تلف أن لما ّ

لددواا ك ددمى» فتددال لددماقن رعجبددا :ك ددمى بد

هم ددز!! قددال :نعددم فمجددي لددماقن وهددو فددي ح ددما د أ ددم هدددل العبددوعا ،وقددواادت دلددر ني د شددرر
العدواج

والخدواطم والخلجددات العي د ن :حمدد بد دبدد اب الدد خددمب

قو غخار ال لد  ،وغخدا المصدد ،وت غكداد غدأ

درخي ا داادا د

دلدر ني د د غواقد المادمك  -غعددني

لواا ك مى إن لأل م العج !! ( ،)37فعو الراما ت ق ر غ العتول المادغن

(.)38

وقد وفر لماقن بما ودد ،فجع ت غلتدر أحددا د ال لد إت ادل قداقو :كي درم هددا

قصر وقصن

الوج  ،فلما اطمأ ّن إلر أن العبي  وص إلر المدغعن جع لماقن غت ّ ا كان
فمل  ،واشرعم هدا دع  ،وقعاقلر اال عن حرر ا درألت بد ندواد كدن ،فخدا اؤلداع قدمغ

غكون تلف لببا إللوس بعض أه

أن

كن ...وق م ااغاس في صالح الدددوا اإللدو ن بعدد جعداد

وكيدداح وقأددح ن وصددبم ،وغدددخ العبددي  كددن عرصددما ،وقدددول دولددن الاددم وااصددعاس ،وغتاب د

لماقن الول اب مجع

بالجعمانن ،ف لع دلر الكرال ،ف تول ل الول اب:
حع وال اقف
ّ

ال دوس غدوس الوفداع والبدم ،ادن قدال :فددنوت عد وألدلمال ...وقددوا دجلدن الردااغخ

دمدن ،وغددأقي

ز الخل ين العبتم الملعم دمم ب الخ ال  ،ف يرح اب دلر الم لم بود فدااس و ععدا

المددداق  ،وغثد ّ دددمش ك ددمى ،وغددؤقر بالغعدداقم ،وف عددا لددوااا ك ددمى ،وقاجد  ،وب دداط  ،وجددواهمل

الغال ن الري ق ّدات بألو االو

الدااهم والدنان م ،وغتدف اليدااوق رعجبدا د أ اندن الجعدد

أدوا هدا لدووا أ انن !! ف تول ل دلي  :إنف دييال ،فع ّيال المد ن
وقوادهم ،ف تول :إن قو ا ّ
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اتلرماق جي ...

!! وغت ددم دم ددم الغع دداقم بد د الم ددلم  ،وغرعي ددف دعع ددا فل ددم غعلد د عع ددا ش دديع ،وغر دددكم دم ددم

والم لمون نبوعا الول اب  ،و تالر ل ماقن ،فأقر بد  ،وألب د لدواا ك دمى ،وكدان لدماقن

اجو كث م شعم الددااد  ،وقدال لد  :قد  :اب أكبدم ،الحمدد ب الدد لدلبعما ك دمى بد هم دز،

وألب ددعما لددماقن بد

الددف( )42أدماب ددا د بعددي دددلج ،وافددي بعددا دمددم صددوق  ،ثددم أاكد لددماقن،

وط ددف بد المدغعددن ،والعدداس حولد  ،وهددو غمفددي دت مقد ددمددا قددول اليددااوق :اب أكبددم ،الحمددد ب
الددد لددلبعما ك ددمى بد هم ددز ،وألب ددعما لددماقن بد
اعودا

الددف أدماب ددا د بعددي دددلج!! وكددان غو ددا

أغاس المدغعن الخالدا ،وهكدا صدق اب وددل ،ونصم جعدد اإللدوس المرتد  ،وجعد

وااثن اااي لعبادل الصالح  )41( .قال قعالر :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭼ (.)40

اابعا :اتلراما العبو للوضي ال الي الحالي للتااا ااواب ن:
لتد ش ّخصال اتلرامافات العبوغن دعاصم التوا الموجودا دعد العصااى ،ولع

تلددف الراددخ

غزى

هددو اتلددريادا واتشددرما فددي الخ ددم د خددول قعمد م الخصددال الج دددا داخد

المجرمي الم لم ،فتد واد في صح ح

لم أن الم رواد التمشدي قدال :دعدد دمدمو بد العداص

 :لمعال الول اب  غتدول(( :قتدوس ال دادن والدموس أكثدم العداس ،فتدال لد دمدمو :أبصدم دا

قتول ،قال :أقول ا لمعال الول اب  ،قال :ل قلال تلدف ،إن فد عم لخصداتا ا أابعدا:
إنعددم احلددم العدداس دعددد فرعددن ،وألددمدعم إفاقددن بعددد ص د بن ،وأوشددكعم كددما بعددد فددما ،وخ ددمهم
لم ك وغر م وضع ف ،وخا ن ح عن جم لن :وأ عععم

ظلم الملو )) (.)43

و ددا نج دددل ال ددوس د د قددوا و عع ددن لل دددول ااواوب ددن هددو قحت ددق لولرا ددما العب ددو ،

فاتقحدداد ااوابددي الددد بدددأ كيكددما طمحعددا اقد

الددوزااع البمغ دداني ددداس  1846ح ددث ددددا إلددر

إقا د ددن اقح د دداد ال د دددول ااواوب د ددن ،وهك د دددا قوال د ددال أش د ددكال الوح د دددا اتقرص د ددادغن ،وال الد د د ن،
والمعلو اق ددن ،والصددعاد ن المج دددا لمعدداني التددوا واتنددد اب والركا د فددي كد شدديع ح ددث ولددد

اقحاد أواوبا لليحم والصل لعن 1851س

()44

وقمال ياوضات قألد

المجموددن ااواوب دن

داس 1858س ،وجمى الروق ي دلر ( عاهدا او ا) الري كانال بمثابن إدون د

ود المجمودن

في العاس تاق  ،ثم قوح د الجمداا ااواوب دن فدي لدعن 1867س ،وأنادئ الع داس العتدد ااواوبدي
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ح ددث قدداس لددعن 1888س ،وفددي العدداس ني د جددمى انرخددال البملمددان ااواوبددي باشددما د قب د

ش ددعول ال دددول اادأ دداع ،وف ددي دغ ددمبم1881س وق ددي زدم دداع اثعر ددي دا ددما دول ددن أواوب ددن ف ددي
( الرمغخال) اقياق ن اتقحاد ااواوبي ،الردي قدع

دلدر قحت دق الوحددا اتقرصدادغن والعتدغدن بمدا

في تلف ادرماد دملن أواوب ن وحدا بحلول داس 1888س ،وكدلف قحوغ المجمودن ااواوب دن

إل د ددر اقح د دداد ل ال د ددي د ددي د ددعح البملم د ددان ااواوب د ددي زغ د دددا د د د الص د ددوح ات ،ودل د د د  ،و ع د ددد

1883/11/1س أطلددق

ددمر اتقحدداد ااواوبددي دلددر المجمودددن ااواوب ددن ،وقحتتددال الوحدددا

ااواوب ن اقرصادغا ول ال ا (.)45

أثم هدا اتلراما في قحي ز كا

ال اقن لدى العالم اإللو ي:

إن العالم اإللو ي غبردئ التمن الواحد والعامغ بكم هاق

الرحدغات والمااك

والمآزق ،ععا :أزق حأاا  :وغرمث في غ ال المامو الحأاا الم رت العابي د ضدم م
اا ن المحتق ل موحاقعا و العا وق لعاقعا.
وإن

المؤلم والمحدزن أن دول العدالم اإللدو ي ،وقدد أدر دلدر الدرتول أكثمهدا

نحو أكثم د نصدف قدمن ،وهدي ت قملدف ادمودا

درتو للم درتب  ،وكاندال إلدر وقدال قمغد

قحداول أن ق ددري د د الرعدداقض الموجددود بد الاددمق والغدملا لرحرمددي فددي خعددق أحدددهما فددي
حاولن ععا للحياظ دلدر ني دعا ،ولكد زوال اتقحداد ال دوف ري أبتدر ظعدم بعدض قلدف الددول

كا ددوفا ،وال ددبعض اآلخ ددم د د دول اإلل ددو ن وق ددي فمغ ددن ل دددول المح ددوا المأل ددمالي بزدا ددن

الوتغات المرحدا ،والجم دي لدواع الدد ادرمددوا دلدر اتقحداد ال دوف ري ون ا د اتشدرماكي أو

الدغ ادرمدوا دلر الوتغات المرحدا ون ا عا المألمالي وجدوا أني عم أ داس المادمو الغمبدي،

ودل عم أن غخرااوا :إ ا أن غلحتوا ب وغدواوا في فلك  ،وإ ا أن غبحثوا اني عم د خعدق د
نددو خددم غحرمدوا بد شددمغ ن أن غكوندوا

غجدددوا ،ف د
الم رتبلي.

()46

ددرعدغ لدددفي ثمد تلددف الخ دداا ،فد ن لددم غجدددوا ولد

بددال اإللددوس خ ددااا ت عدداص د اللجددوع إل د ا لرأل د

خا ا :اتلراما العبو لمؤل ن الحكم وطب عن اا

الماددمو الحأدداا

المجرمعي ف عا:
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اتلرماق جي ...

فع دد ب حاقم  قال(( :ب عا أنا دعد العبي  إت أقال اجد  ،فادكا إل د الياقدن،

ثم أقال خم ،فاكا إل ق دي ال دب  ،فتدال :غدا ددد  ،هد اأغدال الح دما؟ قلدال :لدم أاهدا ،وقدد
الح ما ،حرر ق و بالكعبدن ت

أنب ال دععا ،قال :ف ن طالال بف ح اا ،لرمغ ال ع عن قمقح

قخا أحدا إت اب - ،قلال ف ما ب عي وب ني دي فدأغ ددداا ط دئ الددغ قدد لدعموا الدبود ،-

ول طالال بف ح اا لريرح كعوز ك مى ،قلال :ك دمى بد هم دز؟ قدال " :ك دمى بد هم دز،
ول طالال بف ح اا ،لرمغ المج غخمب

ته أو فأن ،غ ل

ع كي

غجد أحدا غتبل عد  ....،قدال ددد  :فمأغدال ال ع عدن قمقحد

غتبل ع  ،فو

د الح دما حردر ق دو بالكعبدن ت

قخا إت اب...وكعال ف م افررح كعوز ك مى ب هم ز ،ول طالال بكم ح اا ،لرمون ا قدال
العبي أبو التالم  غخمب

ع كي .)48( ))...

وقد قأم هدا الحدغث الرامافات ددغدا ععا:
 اتلراد ددما بح د ددوم اا د د المجرمعد ددي فد ددي ظ د دال الي ،بح ث غأ

ؤل ددات الدول ددن اإللدددو ن ون ا عد ددا

الم افمون دلر أني عم.

 -اتلراما بدوبان العصب ن التبل ن ،وتلف

رام

قول دد ب حاقم " ،فأغ دداا

طي " ؟ إت بمحصلن هدا اتلراما تابال العصب ن ،ونزدن الرممد والعص ان وق ي ال دمق،

وفمضال ه بن الدولن ولل انعا دلر ااااضي الري كان غ ودها لل ان التب لن والعا ما.
 قوزغي كعوز ك مى ب هم ز ،وقد قتدس الحدغث د تلف. اتلراددما لحالددن المخدداع اتقرصدداد  ،وكثددما المددال ،ودددزا اا ددن وددددس افرتااهددا ،وانريدداعالعوز دععا.

لادل ددا :اتلراد دما العب ددو لحال ددن الرع دداف

الا دددغد ال ددد لد د ح باا ددن (اتنرعازغ ددن

ال ال ن) :
فع دممو بد ددو اانصداا  :أن الدول اب  قدال(( :فأبادموا وأ لدوا دا غ دمكم،

فو اب ت اليتم أخار دل كم ،ولك أخار دل كم أن قب

دل كم الددن ا ،كمدا ب د ال دلدر

كان قبلكم ،فرعاف وها كما قعاف وها ،وقعلككم كما أهلكرعم)) (.)47
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فتددد جدداع الرحدددغم فددي هدددا اتلراددما العبددو

ال ل الميمل للغعر والرعاف

العدد ()1
د الرعدداف

في اا وال وجمععا أشد خ واا

كانون الثاني
فددي الدددن ا ا وتلددف ان

اليتدم ،ح دث أن فرعدن الغعدر

غالبا ا قكون دغع ن ،وفرعن اليتم غالبا ا قكون دن وغن ،وهو ا نعاني عد ال دوس فدي ع دم الدبود
اإللو ن ح ث اكر حال بودنا وجن داا ن د الركداثم فدي اا دوال ،والدرغول حاجدن العداس،

وض ددعيعم ،وأص ددبحال اتنرعازغ ددن ال الد د ن ،والروجد د العيع ددي البماجم دداقي ( )pragmatismداع
العصم ،وهدل الموجن الري ت قعدم المحمدن والعدوادا ،د أبدمز عالمعدا الصدما ال الدي الدد
قع ا البود حال ا ،والد أحمق وغحدمق ااخأدم وال داب  ،و د
اتنرخاب ددن الرددي غتددوس بعددا بعددض ال الددن الميل د  ،و د
الري جعلال

عالمعدا حالدن شدماع ااصدوات

عالمعددا أغأددا كثددما الدددكاك ال الد ن

العم ال الي ،والوظ ين العا ن ععن لواقدزاق ،وك د المدال واتلدرزادا عد ،

وقحوغد اا ددوال المععوبدن دد طمغددق الصدديتات اليالدددا إلددر البعددو ااجعب ددنا لددر يح أاصدددقعم
بالمل ااات في ح غكرو

وغ الاع بل ر الجو واليتم والممي ودداباق .

إن ال ددع م ال الد د ن المعاص ددما قعد د

أز ددن أخوق ددن " با ر دداز " ح ددث قرع دداظم ف د د

إ بماطواغات اإلق ا ال الي الد أاجععا إلر محلن العصوا الول ر ،ح دث اجرددل رعداطوا
المردزلي والمجدا ل ا ل كوندوا حاشد ن لعدم ،غ بلدون وغز دمون لكد

ال الن أنال ا
ال الي ،ولو كان دلر ح ال صالح اليتماع

أبعاع الاع المحموس تاب لعادن

دا غيعلد

ح اس

الدن ا اليان ن ،وصدق المص ير  إت غتول(( :إن لك أ ن فرعن ،وإن فرعن أ ري المال))(.)48

المطلب الثاني
االستشراف النبوي للتحديات السياسية المعاصرة التي يمر بها العالم
اإلسالمي
أوت :اتلراما العبو للعجمن الغمب ن دلر العالم اإللو ي:
اا م

فعد ثوبددان دولر الددول اب  قددال :قدال الددول اب (( :غوشدف أن قدددادر دلد كم

ك أفق ،كما قدادر ااكلن دلر قصعرعا ،قال :قلعا غا الول اب أ
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غعرز المعابن

قال :أنرم غو د كث م ،ولك قكونون غثاع كغثاع ال

اتلرماق جي ...
قلول ددوكم ،وغجع

في قلوبكم الوه قال :قلعا و ا الوه ؟ قال :ح الح اا وكماه ن الموت))

(.)52

إن اتلراددما العب ددو للعجمددن الغمب ددن دل ددر العددالم اإلل ددو ي غعددد د د المعجددزات
أابعن دام قمنا ،و دا الحدمول المروحتدن

واتلرامافات العبوغن الري أخبم بوقودعا قب أكثم

الري غاععا الغمب ون ضد بلدان العالم اإللو ي إت ثال لدلف ،وت غزال وقيعم هو العداع

الم لم وقأاغاهم ،ح ث غتول اللواد العبمو( :ت غ ععي أن أغمض ن م دلر حت تن ت شف

ف عا :وهي أن الععصم اإللو ي ددو أص العداوا لعا ،وإن ل الرعا الحتدن غعبغدي أن قرجد إلدر
قتمغ غ م الم لم

الععود) (.)51

ول ال الرصمغحات العداق ن للتدادا الغدمب

وغ دمهم د الم درعممغ أقدواتا غتولونعدا

بددأفواهعم ،ثددم قددده أدااب المغدداح ،بد كانددال قجددد الر ب ددق العملددي والم ددداني ،كددان الم ددلمون
ضح ن لرلف المماالات الوحا ن ،فتد قداس اإلنجل دز باضد عاد الم دلم  ،وقرلدوا أدددادا كث دما

ععم إبان حتبن اتلرعماا البمغ اني ،وح دبعا هعدا أن نددكم دا قدمال ال د د "لدكاا ح ددا" لدي م

باك ران في التاهما ،ح ث غتدول( :إن أضداب م الردأاغخ قادعد باادمدال الوحاد ن ،والت دوا الردي
قعددمي لعددا الم ددلمون دلددر أغددد البمغ ددان  ،إ ْت كددانوا غاددعتون العدداس بعددد حاكمددات لددمغعن،

وغ لتددون دل د عم العدداا الددبال قافعددن ،وغ ددل ون دل د عم ضددغوط ا ل ال د ن واقرصددادغن مهتددن)...

( ،)50ولددم غترصددم دددداع الغددمب
الم رعممون

للم ددلم فددي الععددد وحدددها ،ب د وجددد فددي ك د دولددن قمك د

الع معن دل عا ،فتد وجد في جزا أندنون ا والخل ج العمبدي ،ولدواح زنجبداا،

واأغعال في اول ا بما فعلر في التوقاز ،وأتاب جان ،والا اان ،أفغان ران إبان حتبن الثمان عات،

ووجدددنال بمددا فعلد اتلددرعماا اليمن ددي فددي الجزاقددم ولدداقم بلدددان الاددمال اافمغتددي ،واأغعددال بمددا

فعلرد إغ ال ددا فددي غزوهددا ل ددمابل

والمغددمل ،إند العددداع الددد قوااثد التددوس جد وا دد ج د  ،وت

غمكععا أن نع ر اتنرعاكات المه بن والباعن الري ااقكبعا جعدود اتحدرول اا مغكدي فدي العدماق،

والرد م المععجي الد

الدولدن د خدول قخمغد المؤل دات ،وزا اليرعدن بد أبعداع الادع

الواحد ،وضمل الع ج اتجرمادي وااخوقي

خول بث اافكاا الم مو ن ،هدا باإلضدافن

إلر اغر ال الكياعات العلم دن ،واضد ماا كث دم د العلمداع والميكدمغ إلدر العجدما خدااب الدبود،
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وقد ا رد هدا العداع حرر إلر ااناش د الوطع ن دعد الغمب

الع ددالم اإلل ددو ي ،فالجع ددد ف ددي إغ ال ددا حد د غمق ددد

كانون الثاني

العدد ()1

دعد إدون حالن الحمل ضد بلدان

وب د د

الح ددمل قاد د دا تل ددرعماا ب ددود

الم لم كان غعاد قاقوا( :غا أ ال أقمي صوقف وت قبكي ،ب أضحكي وقأ لي ،أت قعلم أن
ددمواا ا ابدددل د ددي فددي لددب لددحق اا ددن

إغ ال ددا قددددوني ،وأنددا تاه د إلددر طددمابل فمح د ا
الملعونن واحاال دغععا ،لأقاق بك قوقي لمحو التم ن) ( ،)53وقال ف ل

فوندالي( :إن

الأددموا ليمن ددا أن قتدداوس اإللددوس فددي هدددا العددالم ،وأن قعددرعج ل الددن دداق ددن لإللددوس ،وأن

قحاول دلر ااق إغتا انرااال) ( ،)54وقال اغوج اولرو - :اق

ق م الرخ د

الخااج ددن اا مغك ددن ،و ددادد وزغددم الخااج ددن اا مغك ددن ،و رادداا الددمق

فدي وزااا

"جون ددون" لاددؤون

الاددمق ااولد حرددر ددداس  1868س ( :-إن ال ددمو الرأاغخ ددن قؤكددد أن أ مغكددا إنمددا هددي جددزع
كم د لرددأاغخ العددالم الغمبددي ..بيل ددير  ،ودت دق د  ،ون ا د  ،وتلددف غجعلعددا قتددف دلددر ال ددم

العت د ض اآلخددم د قددأاغخ العددالم الاددمقي ،بيل ددير ودت دق د المرمثلددن فددي " الدددغ اإللددو ي"،

ول

فدي ولدي أ مغكدا الرعكدم تنرماقعدا للعدالم الغمبدي ،إت أنعدا إنمدا قرعكدم بددلف للغرعدا ودغععدا،

وفل يرعا ،وثتافرعا ،و ؤل اقعا)(.)55

وإتا كانال الع م ال ال ن الغمب ن قد دملال ل نعاا ،وبألال

شرر

أج قثب دال

وجودهددا فددي الدددول الرددي قمكعددال د ال د ما دل عددا ،فد ن هدددا اتلددرعماا أو تا لددم غمكددز فددي
حاابن أ ن

اا م كما اكزت ال الات الغمب ن في حاابن اا ن اإللو ن( ،ولم ق رعم قلف

العدداوا د أجد ألددبال ل الد ن أو اقرصددادغن وحدددها ،بد الدرعمت  -فددوق تلددف  -ا لرح د م

الوجددود اإللددو ي ،وتلددف بردددوغ شخص د ن الم ددلم ،واتنحددما بمتو ددات وجددودل ،وضددمل
االد

ااخوق دن وقيك كعدا ا ل تبد الثتافدن الغمب دن بكد

غكون الم رعمم قد قمك

ألوان اتلرعماا) (.)56

دا قحروغد د

بدادئ فالددا ،وبدددلف

إطياع الجدوا المرتدا الري قددو الم لم إلر تاو ن ك لون

لتددد ق لددي الم ددرعممون إلددر التددااق  :اآلل د وغن واافمغت ددن وطمعددوا ف عددا ،وفددي هدداق

التااق غت

ات الموغ

الم لم  ،وهؤتع الم لمون ت غمثلدون قدوا ل الد ن وحددها،

بد غمثلددون – فددوق تلددف – قددوا اوح ددن إتا اندددفعال ت غتددف أ ا عددا شدديع ،بدددلف قددال الحدداكم
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اتلراما العبو في الجان ال الي وأثمل في قيع الرخ
د .أحمد للمان دب د المحمد

اليمن ددي فددي الجزاقددم فددي تكددمى ددموا اقددن لددعن دلددر الددرعماا الجزاقددم( :إنعددا ل د نعرصددم دلددر
ددا دا ددوا غت ددمؤون الت ددم ن ،وغركلم ددون العمب ددن ،ف جد د أن نزغد د الت ددم ن العمب ددي د د

الجزاق ددمغ

وج ددودهم ،ونترل ددي الل ددان العمب ددي د د أل ددعرعم) ( ،)58وق ددال غودل ددرون اقد د

وزااع بمغ ان ددا

ال ابق ( :ا داس هدا التم ن وجود ا  -في أغد الم لم – فل ق در ي أوابدا ال د ما دلدر
الاددمق ،وت أن قكددون هددي ني ددعا فددي أ ددان) ( ،)57وغتددول أن ددوني ندداقعج ( :عددد أن جمددي حمددد

( )أنصاال ااول في

لي التمن ال دابي ،وبددأ أول خ دوات اتنراداا العمبدي ،أصدبح العدالم

الغمبي أن غح د ح دال اإللدوس كتدوا داقمدن وصدلبن قواجد دبدم البحدم اابد ض) ( ،)58وغتدول

الميكم" ل وبولد فاغ " ،وقد أللم ولمر ني

" حمد ألد "( :إن اوح الحمول الصل ب ن دا

قددزال قر ددكي فددوق أوابددا ،وت قددزال قتددف د العددالم اإللددو ي وقيد ا غحمد
الابح الم رم ال في الترال) (.)62

ثان ا :اتلراما العبو لحال اا ن و ا قمم ب

ثددااا واضددحن لدددلف

فر ل ال ن واض مابات:

فاإلابدا فددي العمد ال الدي المادديو بالر ددت  ،والرعداحم والصددما ال الددي الددد

جم وغجم إل ر التر والرصي ن الج دغن أو ا غ لدق دل د ب د " اتغر دال ال الدي" هدو لدمن هددل
الممحلددن ،ح ددث أنعددا ت نكدداد ن ددمي ناددما أخبدداا حرددر ن ددمي خبددما دد

هعا ،وقصي ن شخ

ترد

ددواط أو

ددؤول

عم هعا  ،واقررال ب هدل الجمادن أو قلف ،وب هدل الدولن وجااقعا أو

الري هي أبعد ععا ،وهدا ا الرامف المص ير  ،فع أبي همغما  أن الدول اب  قدال:

((ت قتوس ال ادن حرر غكثم العمب ،قالوا :و ا العمب غا الول اب ؟ قال :التر التر )) (.)61
ولع د

وباك ران وغ مها

ددا غحدددم د الراددماع للتر د فددي العددماق ولددواغا وال د م ول ب ددا وأفغان ددران
البود اإللو ن

إاهاصات ا حددا عد فدي اتلرادما العبدو اآلندف

تكمل.
وقد حدا العبي 

هدا الصع ي بما اوال جمغم البجلي  أن العبي  قال ل في

حجدددن الد ددودا (( :الرعصد ددال العد دداس ،فتد ددال :ت قمجعدددوا بعد ددد كيد ددااا ،غأد ددمل بعأد ددكم اقد ددال
بعض))(.)60
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المجلد ()02

العدد ()1

كانون الثاني

ودد أبدي همغدما  قدال :قدال الدول اب (( :والدد ني دي ب ددل ت قدده الدددن ا،

حردر غدأقي دلدر العداس غدوس ت غددا التاقد فد م قرد  ،وت المتردول فد م قرد  ،فت د  :ك دف غكدون
تلف؟ قال :العمب ،التاق والمترول في العاا)) (.)63

ولعدددا ف نعددا نجددد الروج د العبددو غحددث دلددر ادرددزال اليددر دعددد وقودعددا ،ت ب د إن

اتلراما العب و لعدل الممحلن غؤكد وجود ثلن قل لن بااكن

دمفال طمغق الخوص ،ولب العجاا

هدل اا ن قعردزل اليدر ا انعدا

قوج عات الملول  ،فع أبي لع د الخدا  ،أن

قددال :قددال الددول اب (( :غوشددف أن غكددون خ ددم ددال الم ددلم غددعم غربددي بعددا شددعف الجبددال،
و واقي الت م ،غيم بدغع
إن اإللددوس ل د

الير )) (.)64

دغ د ان ددواع وانعددزال ب د هددو دغ د غحددث دلددر الماددااكن اليادلددن،

واتند اب اتجرمادي ،وددس اتن واع دلر الدات ،ولك دعد وقو الير وحدوثعا ،ف ن الروج

العبو غؤكد دلر ضمواا ادرزال الير  ،وفماا المؤ بدغع خا ن اتنزتق فدي أقدون اليدر  ،و دي

اشرداد الير الري الرام العبي  وقودعا ح ث إنعا قجع اإلن ان المؤ غرمعدر جدواا ابد

و غاداا دالم الدن ا ،فعد أبدي همغدما  دد العبدي  قدال(( :ت قتدوس ال دادن حردر غمدم المجد

بتبم المج  ،ف تول :غا ل رعي كان )) ( )65ا وتلف ان الير قد دمال ،فلم غعد الادخ

غم دز

ب العدو والصدغق ،و ل و دل .
وقد وصف العبي  هدل الير بما اوال ألا ن  قال(( :أشم العبي  دلر أطدم

اآلطاس ،فتال :ه قمون ا أاى؟ إني أاى الير قتي خول ب وقكم واقي الت م)) (.)66
أنزل

ود د أس لددلمن اضددي اب دععددا قالددال :الددر تظ العبددي  ،فتددال(( :لددبحان اب ،دداتا

الخزاق  ،و اتا أنزل

الير )) ( ،)68قال التمطبي :وغحرم أن غكون المماد بالام دا

أشاا إل في حدغث أس للمن اتا أنزل الل لن

اليدر  ،و داتا أندزل د الخدزاق  ،فأشداا بددلف

إلر اليروح الري فرحال بعدل ،فكثمت اا وال فدي أغددغعم ،فوقدي الرعداف
وكدلف الرعاف

دلر اإل ااا (.)67

ثالثا :اتلراما العبو لصيات بعض التادا ال ال

الدد جدم إلدر اليدر ،

دعد وقو الير :
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اتلرماق جي ...

آلي العمد ال الدي المعاصدم ،فكد

إن الغموا واقبا العوى ،واحركاا الحت تن
ل الي غرصوا أن المج المخلِّ والمعتدد ،وأند اجد الممحلدن والتاقدد الأدمواا ،وبدوند لدو

غععدداا اا د واتلددرتماا فددي البلددد ،وهدددا غعددد د إقبددا العددوى ،الددد جع د كث ددما د الحكدداس

الم ددربدغ ت غصددغون احددد ا انعددم اادلددم ،وت غ ددمعون لماددواا ناصددح ا انعددم ااحكددم،

وب ب هدل ااهواع الري حدا ععا العبي  قب

ات ال ع  ،فتد ظعمت الخوفات واليمقدن

والراددمتس فددي صدديو اا ددن ح ددث غُعددد إقبددا العددوى د أهددم االددبال الرددي قددددو إلددر اليمقددن

واتنت دداس ،وإن الددرحكاس العددوى دلددر العتد اإلن دداني لددب ألدداس فددي حالددن الرخددب  ،والرعثددم
الد غعرم العمد ال الدي ،ح دث إن التدمااات المبع دن دلدر ااهدواع قدزب الدبود فدي غدا مات

غ م داولن ،وقوقي اا ن في آزق و آلي ت قح د دل عا.
وقد دم أه اللغن العوى بأن  ( :حبن اإلن ان للايع وغلبر دلر قلب )
وأ ا في اتص وح فعو ( :ون العي

الام ) (.)82

(.)68

إلر دا ق درلدل د الادعوات د غ دم داد دن

وقد وادت أحادغث د الول اب  قحدا

إقبا العوى ،وق رام وقو بعدض

العاس ف  ،ح ث غتدول العبدي (( :إندي أخدا دلدر أ ردي د ثدوم :د زلدن ددالم ،و د هدوى
ربي ،و حكم جاقم)) (.)81

ود أبي بمزا االلمي  د العبي  قال(( :إنما أخار دل كم شعوات الغي في

ب ونكم وفموجكم ،و أوت العوى)) (.)80

غتول اإل اس الاعبي( :إنما ُل ِّمي العوى هوى ا ان غعو بصاحب )

(.)83

وك ددان إب ددماه م الر م ددي احمد د اب غت ددول( :اللع ددم ادص ددمعي ب دددغعف ،وب ددعن نب ددف د د

اتخددرو فددي الحددق ،و د اقبددا العددوى ،و د لددب الأددولن ،و د شددبعات اا ددوا ،و د الزغد

والخصو ات) (.)84

اابعا :الراما العبي  لحال العالم العمبي في الوقال الحاضم:
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كانون الثاني

فمكانن العمل دلر الم مح ال الي الددولي ل دال كمدا كاندال دل د فدي صددا هددل

اا ددن ،فعددي ت ق ددم صدددغتا ،وت قغ د ض ددددوا ،واان مددن ال ال د ن العمب دن هددي الواقددن ااضددعف
دول ا ،فعدل إلماق قحر ااااضي وقتر اابمغاع ،وقأمل ددمي الحداق كد

تدماات جلد

اا والتانون الدولي ،ولم ق ر ي الجا عن العمب ن بك أدأاقعا عد قأل عا أن قدفي ضماا أو
قجل نيعا ب إن اجرمادات التادا العمل أصبحال ثاا الرعجان الاداا  ،ولدخمغن الجم دي ا

انع ددم ل ددم غ ددر عوا أن غيعل ددوا شد د ا اش ددتاقعم ،فك ددف بع ددم أن غ ددؤثموا ف ددي التأ دداغا العالم ددن،

وأصبحعا داقما ضح ن لمؤا مات اآلخمغ و خ داقعم ،فعددا العدماق قمكرد اان مدن العمب دن لتمدن
لدداقغن لتددوى الاددم واتحددرول ددي أن العددماق د المؤل د للجا عددن العمب ددن ،وكدددا فل د

ولددواغا ،وغ مهددا د ااق دداا ،وهدددا ددا الراددمف العبددي  بتول د ...(( :ول عددزد اب د صدددوا

ددددوكم المعابددن ددعكم ،ول تدددف اب فددي قلددوبكم الددوه  ،فتددال قاقد  :غددا الددول اب ،و ددا الددوه ؟

قال :ح الدن ا ،وكماه ن المدوت)) ( ،)85وغمكد أن ن رادم حالدن الخ دم الدد غعددد العدالم
اضددي اب دععددا قالددال :أن العبددي 

العمبددي د فزدد  الددد أخبددمت دع د زغعد بعددال جحد

دخ د دل عددا فزدددا غتددول(( :ت إل د إت اب ،وغ د للعددمل د شددم قددد اقرددمل ،فددرح ال ددوس د ادس

غددأجوب ،و ددأجوب ث د هدددا ،وحلددق ب صددبع  ،وبددالري قل عددا ،فتالددال زغع د  :فتلددال غددا الددول اب:
أنعلف وف عا الصالحون؟ قال :نعم إتا كثم الخبث)) (.)86

قال الحافظ اب حجم :والمماد بالام ا وقي بعددل د قرد دثمدان ،ثدم قوالدال اليدر

حرددر صدداات العددمل بد اا ددم كالتصددعن بد ااكلددن ،كمددا وقددي فددي الحدددغث اآلخددم غوشددف أن
قدادر دل كم اا م كما قدادر ااكلن دلر قصعرعا ،وإن المخاط بدلف العمل (.)88

خا ا :اتلراما العبو للمح والصعوبات والحمول الري لرواج العالم اإللو ي:
العماق:

 -1اتلراما العبو لحصاا اقرصاد غص

د أبي نأما قال :كعا دعد جابم ب دبد اب  ،فتال(( :غوشف أه العدماق أن ت

غجبر إل عم قي ز وت داهم ،قلعا:

أغ تا ؟ قال:

 -0اتلراما العبو لحصاا اقرصاد غص

قب العجم ،غمععون تا .)87( ))..

بود الااس:
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د أبي نأما قال :كعا دعد جابم ب دبد اب  ،فتال...(( :غوشدف أهد الاداس أن
أغ تا ؟ قال:

ت غجبر إل عم دغعاا وت د  ،قلعا:

قب الموس.)88( ))...

وغ ددرياد د الحدددغث ال ددابت  :أهم ددن هدددغ البلدددغ بادربااهمددا قل د اا ددن ح ددث

ق ددعر الدددول المعادغددن إلددر الددرعدافعما د خددول الحصدداا والغددزو الع ددكم وغ ددم تلددف د

ولدداق اتلددرعدا  ،وغأددا إلددر تلددف :ف د ن هدددل ااحادغددث الكمغمددن ق ددعر إلددر ليددال أن دداا
شددعول هدددغ البلدددغ

د خددول قاددخ

أدددداقعم ،وقحدددغمهم د الرحدددغات الرددي قددواجععم،

فدالعماق ون غ دداهم العجددم فددي إضدعا دولددرعم ،وجعلعددم قددابع لعدم ،وأ ددا أهد الادداس :فمصدددا

الخ ددم دل د عم د " الددموس " :الغددمل المعاصددم إللددماق الرددي قحر د الجددوتن ال ددواغن عددد ددداس
1868س.
 -3اتلراما العبو لكثما اا وال ي ضعف في الردب م واإلدااا:
قبرلددر اا ددن بتددادا قعتصددعم الكيدداعا ،ول د

الموجودا في كث م

دول العالم العمبي ،ولك

أدل دلددر تلددف د الموازنددات الأددخمن

غ م جدوى ح ث ضدعف الخدد ات ،وهددا

المال العاس ،ووضع في غ م حل  ،فع أبي نأما قال :كعدا دعدد جدابم بد دبدد اب  ،فتدال:

قال :قدال الدول اب (( :غكدون فدي خدم أ ردي خل يدن غحثدي المدال حث دا ،ت غعددل ددددا قدال:
قلال ابي نأما وأبي العوع :أقمغان أن دمم ب دبد العزغز ،فتات :ت)) (.)72
ته :

 -4انح اا نعم اليمات د كعز

فع أبي همغما  قال :قال الول اب (( :غوشف اليمات أن غح دم دد كعدز د

ته د  ،فم د حأددمل فددو غأخددد ع د ش د ا ،قددال دتبددن :وحدددثعا دب ددد اب ،حدددثعا أبددو الزندداد ،د د
اادمب ،د أبي همغما  د العبي  ،ثل  ،إت أن قال :غح م د جب

ته )) (.)71

قاد م الداالددات إلددر أن نعددم اليدمات إتا انح دم ،ف ددو غريجددم عد الخددزغ الزقبتدي

العاقد  ،وقددد حدددم فددي أهددواا جعددول العددماق دعددد قجي يعددا أن انيجددم ععددا الزقبددق ا ان اااي

ااقيعال داجن حمااقعا ،فلم غعد

الممك بتاق قحال اااي ف يا دلدر لد حعا ،وقدد قدداا

الخبماع تلف اا م في ح ع  ،ولمبما غكون هدا الزقبق هدو المتصدود ا تلد ما إتا دلمعدا أن ثمعد
أغددو د الددده  ،ولمبمددا غخددمب الددده
112

ددي الزقبددق إتا انح ددم الي دمات ،وقددد غكددون المددماد د

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية ()0210

المجلد ()02

العدد ()1

كانون الثاني

الحدغث الده ني  ،ف خمب إتا انح م الععم ،إت ت شيع غمعي تلدف ،ودلدر كد حدال ،ف ند
المت و ب قحتق هدا اا م ووقود

رتبو ا ان الراما الد ت غع ق د العوى.

 -5اتلراما العبو لصما الدول اإللو ن ي إلماق :
واتلراما العبو للصما ي ال عود غؤكد ناول حمل فاصلن ي ال عود ،وهدا ا

تكددمل حدددغث أبددي همغددما  أن الددول اب  ،قددال(( :ت قتددوس ال ددادن حرددر غتاق د الم ددلمون
ال عددود ،ف تددرلعم الم ددلمون حرددر غخربددئ ال عددود

الاددجم :غددا

ال عود)) (.)70

د وااع الحجددم والاددجم ،ف تددول الحجددم أو

ددلم غددا دبددد اب هدددا غعددود خليددي ،فرعددال فاقرل د  ،إت الغمقددد ،ف ن د د شددجم

و د الموحددظ أن الم ددروطع ال عددود فددي فل د
الاجما ،وغعربمونعا نافعن لعم الرلعا ا

المحرلددن غكثددمون د زاادددن هدددل

اتلراما العبو هدا.

 -6اتلراما ب عوا قاقد ل الي دمبي غرصف بالتوا والب

:

فع د أب ددي همغ ددما  دد د العبددي  ق ددال(( :ت قت ددوس ال ددادن ،حرددر غخ ددمب اجد د

قح ان ،غ وق العاس بعصال)) (.)73
وقح ان :هي قب لن

دد

قباق العمل المادعواا ،و ععدر " غ دوق العداس " :أ  :اجد

حكم د و عع ددر " بعص ددال " :ه دددا دب ددااا دد د ق ددخ م الع دداس وال ددرمداقعم ،ك ددوق الماد ددي غعمد د
بعصال( ،)74فعو كعاغن د ق ل دلر العاس وق خ مل لعم(.)75

قال الحافظ اب حجم :وفي تلف إشااا إلر أن لف التح داني غتدي فدي خدم الز دان

دعدد قددبض أهد اإلغمددان ،واجددو كث دم مد غبتدر بعدددهم إلددر دبدادا ااوثددان ،وهدم المعبددم دددععم
باماا العاس الدغ قتوس دل عم ال ادن (.)76

 -8اتلراما العبو لحالن اتقررال الداخلي ب بعض الجمادات اإللو ن:
قاددعد عدداطق ددغدددا د الددبود اإللددو ن حالددن د اتضد مال ال الددي الددد ولددد

احرتانددا أدى إلددر قكي ددم بعددض الجمادددات اإللددو ن لددبعض ،وق ددب هدددا فددي الددرحول اليمغددق

المعااي لد اع خصو  ،والغمغ أن أدب ات ك فمغق ،وخ ابعم اإلدو ي الخااجي غعد إلر
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شيع واحد ،وهو افعن اإللوس بح
ف بالععف واإلاهال
الدغ حرر ُوص َ

ددواهم ،لك !! أ افعن هددل وقدد ُش ِّدوهال صدواا هددا
قب أدداع اا ن الحت ت

وقد الرام العبي  هددل الممحلدن العصد بن بكد

؟.

مااقعدا و آلد عا ،فعد أبدي همغدما

 قال :قال الول اب (( :ت قتوس ال ادن حرر قترر ف ران ،ددواهما واحدا))

()78

واتلراددما العب دو لحالددن اتض د مال ال الددي واتخددرول اا عددي ،هددو د بددال

الرحدغم لأل دن د اتنخدمال فدي اليدر  ،والردوال بدد اع العداس ،فعد ابد دمدم اضدي اب دععمدا،
قال :قال الول اب (( :ل غزال المؤ في ف حن

دغع  ،ا لم غص د ا حما ا)) (.)77

ودع ددد وق ددو اتحرد دمال ال ددداخلي والص ددما الم ددد م ،فلدد

المباداا باادمال الصالحن ،وطلد العجداا د اب قعدالر ،واتبرعداد دد

أ دداس اإلن ددان العاقد د إت
دواط الادبعات ،فعد

أبي همغما  أن الول اب  قال(( :بداداوا باادمدال فرعدا كت دي الل د الم لدم غصدبح المجد
ؤ عا وغم ي كافما ،وغم ي ؤ عا وغصبح كافما ،غب ي دغع بعمي
ولرأك د الرحدغم

الدن ا)) (.)78

ددس اتنزتق في أقون هدل اليرعن غ رام العبي  طب عن هددل

الممحلن الد وغن ،وغصيعا بتول (( :والد ني ي ب دل ت قده الدن ا ،حرر غأقي دلر العاس

غددوس ت غدددا التاق د ف د م قر د  ،وت المترددول ف د م قر د  ،فت د  :ك ددف غكددون تلددف؟ قددال :العددمب،
التاق والمترول في العاا)) (.)82

 -7اتلراما العبو لحالن الربع ن اليكمغن وال ال ن لألجعبي:
فع أبي همغما  أن العبي  قال(( :ت قتوس ال ادن حرر قأخدد أ ردي بأخدد التدمون

قبلعا ،شبما بابم وتاادا بداا فت د  :غدا الدول اب ،كيدااس والدموس؟ ( )81فتدال :و د العداس إت

أول ف)) (.)80

وغامح الميكم اليمن ي الاع م (جان بدول لدااقم) حالدن الربع دن اليكمغدن الردي أصد

بعددا العددالم اإللددو ي بتول د  :كعددا نُحأ دم اؤلدداع التباق د وأوتد ااشددما وااثمغدداع وال ددادا د

إفمغت ددا و لد ا ،ون ددو بعددم بأددعن أغدداس فددي أ ددرمداس ولعدددن والعددموغج وبلج كددا وبددااغ ا فررغ ددم
وب عم ،وغلرت ون بعض أنمال العوقات اتجرماد ن الجدغدا ،وغرعلمون عا طمغتن جدغدا في

الددمواح والغدددو ،وغرعلمددون لغاقعددا ،وألددال
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زغجات أواوب ن ،ثم نلتععم أللول الح اا الغمب ن .كعا نأي في أدماق قلوبعم المغبن في أواوبا،
ثم نمللعم إلر بودهم ..وأ بود؟ بود كانال أبوابعا غلتن داقما فدي وجوهعدا ،ولدم نكد نجدد
عيدا إل عا ،كعا بالع بن إل عم اج ا ونج ا ،ولك

إلر بودهم ،كعا نص ح

عد أن أاللعا (الميكدمغ !) الددغ صدعععاهم

أ رمداس أو بمل أو بااغ  :اإلخاع البام ! ف مقد اجي أصواقعا

أقاصي إفمغت ا أو الامق ااول أو شمالي إفمغت ا ..كعا نتول :ل ح المده اإلن اني أو دغ

اإلن ددان ن ح د اادغددان المخرليددن ،وكددانوا غددمددون أصددواقعا هدددل د أفددواهعم ،وح د نصددمال
غصدمرون ،إت أنعددا كعدا واثتد

وضععا في أفواهعم.)83(!...

د أن هدؤتع الميكددمغ ت غملكدون كلمددن واحدددا غتولونعدا غ ددم ددا

 -8اتلراما العبو لونيراح ال الي واتقرصاد في جزغما العمل:
فع أبي همغما  أن الول اب  قال(( :ت قتوس ال ادن حرر غكثم المال وغي ض،

حر ددر غخ ددمب المجد د بزك دداا الد د ف ددو غج ددد أح دددا غتبلع ددا عد د  ،وحر ددر قع ددود أاي الع ددمل موج ددا
وأنعااا))(.)84

إن ظاهما اتنيراح اتقرصاد وال الدي صدول الغدمل ولدد قحاليدا دم تدا ب ععدا وبد

الدول الامول ن في المع تن ،وأندرج الادماقح البواجوازغدن الردي هدي د الدوفما والثدماع دا غوصدلعا
إلددر حددد الغددموا ،وغمك د

ادداهدا تلددف فددي ولدداق إدددوس بعددض الدددول العمب دن الثمغددن وتل د ما

المعرجددن للددعي  ،د خددول الع ددم فددي طب عددن د اددعم ،ونم د قيك ددمهم ،ح ددث الددوفما المال ددن
الملع ن ،والبدخ في المع ان ،والرم في العممان ،وقحول الصحاا التياا إلر موب خأماع.
 -12اتلراما العبو لحالن الرباهي بالم اجد واابعاد ال ال ن المعاصما لدلف:
غتددوس بعددض قددادا اان مددن ال ال د ن الم ددربدا ببعدداع الم دداجدا لرلم ددي صددواقعم دعددد

المأ العاسا وللربداهي أ داس ولداق اإلددوس ،ت بد إن بعدض التدادا كاندال لدغد قوجعدات دلمان دن
ر مفن وحتدا دلر أبعاع الخ اإللو ي ،و ي تلدف غتدوس ببعداع

دجد غؤ د كد جمعدنا ل عدم

أ دداس الكددا مات ،وولدداق اإلدددوس دلددر أند المجد الرتددي العتددي ب ددد أند فددي الحت تددن غحدداال اب

والددول والمددؤ ع  ،وغحدداال كد

ددلم إت د وافددق اأغد  ،وأغددد أفكدداال وقوجعاقد  ،وف مددا غرعلددق
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بربدداهي العدداس بالم دداجد ،وتلد ما ال الد

ددععم ،فتددد واد دد أن د

((ت قتوس ال ادن حرر غرباهر العاس في الم اجد))

()85

اتلرماق جي ...
 أن العبددي  قددال:

.

هددا وإن بعأدعم صددات دععم أفكداا هدا ددن وخ دما ،فأحدد الحكداس فدي دولدن دمب ددن

ع عددن كددان غددمى فددي صددوس ا أددان لددببا فددي قددأخم دجلددن اإلنردداب ،فكددان غددأ م الدددواقم الحكو ددن

و وظي عددا بعدددس الصددوس ،وفددي دولددن أخددمى غتحددم اق ددعا ني د بددأ وا خددااب قخصص د  ،ف ددت

حج ن ال عن العبوغدن الم عدما ،وغأدي بددت دععدا كرابدا إبرددد د دعدد ني د  ،وحمد العداس دلدر

ق ب ت  ،وقاقد خم كان غتدول إن د غعرمدي إلدر حزبد لد حصدانن كحصدانن "دمدم بد الخ دال"،
وزد د م خددم م د اشددرعم ببعدداع الم دداجد ،وااق ادهددا غددوس الجمعددن كددان اشددرعم دع د التددول " :إن

أقدداقوا ( )86هددو ثلددي اادلددر " وفددي ن دداس خددم كددان اجددال اا د ال الددي غرربعددون د غصددلون

ااوقددات الخم ددن فددي الم دداجد ،وغُيددرح لددف خدداص لمماقبددن الدددغ غصددلون صددوا اليجددم فددي
الم ددجد ،ناه ددف د د لددجون و عددرتوت هدددل اان مددن الرددي ل ددال باإللددو  ،ح ددث قمددااس
ضددهم أبادي أندوا الرعدددغ واتنرعاكدات واتهاندات العي د ن والج دددغن ،باإلضدافن إلدر ادرتددال
اإللو

أقاال الموقوف

حرر وصلال الخ ن بدبعض أجعدزا قلدف اان مدن أنعدم غعرتلدون

زوجات المعرتل وأخدواقعم ا للم داو ن دلدر شدم الحماقدم د أجد انردزا اتدرمافدات قحدال

الرعدددغ

د خددول الرعدغددد باتغرصددال وانرعددا الحم ددات ،ح ددث طيحددال أقب ددن قلددف اان مددن

بالم الم الري جلبال العك ات والعزاقم لأل ن ،وصدق المص ير  الد الرام هدا اا دم

بما غموغ أن

ب

الف  قال :قال الول اب (( :غأقي دلر العاس ز ان الصابم ف عم دلدر

دغع كالتابض دلر الجمم)) (.)88

 -11اتلراما لحالن اخرول الموازغ وح ما الحل م وض ا اا انن:
فع د كع د  قددال(( :إنددي اجددد نعددال قددوس غرعلمددون لغ ددم العم د  ،وغريتعددون لغ ددم

العبددادا ،وغ لبددون الدددن ا بعم د اآلخددما ،وغلب ددون جلددود الأددأن ،وقلددوبعم أ ددم د الصددبم ،فبددي
غغرمون ،أو إغا غخاددون؟ فحليال بي اق ح لعم فرعن قرم الحل م ف عا ح مان)) (.)87
و

عالم هدل الممحلن الري قم الرامافعا نيا ض ا اا انن ،ونداا الاخ

وقعدد الوتعات ال ال ن برعدد الب عن اكثم
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 حدغث  ،اأغال أحدهما وأنا أنر م اآلخم :حدثعا(( :أن اا انن نزلال في جدا قلول المجال،

ثم دلموا
اا انن

التم ن ،ثم دلموا

قلب  ،ف

ال عن ،وحدثعا د افععدا قدال " :غعداس المجد العو دن ،فرتدبض

أثمها ث أثم الوكدال ،ثدم غعداس العو دن ،فرتدبض ،ف بتدر أثمهدا ثد المجد ،

كجمم دحمجرد دلدر اجلدف فدعي  ،فردمال عربدما ،ولد

ف د شديع ،ف صدبح العداس غربداغعون ،فدو

غكاد أحد غؤد اا انن ،ف تال :إن في بعي فون اجو أ عا ،وغتال للمجد  :دا أدتلد و دا أظمفد

و ا أجلدل ،و ا في قلب ثتال حبن خمدل
ل كان

إغمان ،ولتد أقر دلي ز ان و ا أبالي أغكم باغعال،

لما ادل دلي اإللوس ،وإن كان نصمان ا ادل دلي لاد  ،فأ ا ال وس :فما كعال أباغي

إت فونا وفونا))

(.)88

و ض ا اا انن الري الرام العبدي  وقودعدا قول دن اا دم لمد هدو لد

أهدو لد

ح ث غتول العبي (( :ف تا ض عال اا انن فانر م ال ادن ،قال :ك ف إضادرعا؟ قال :إتا ولد

اا م إلر غ م أهل فانر م ال ادن)) (.)122

وفي الخراس نتول :لبحانف اللعم وبحمد  ،أشعد أن ت ال إت أنال ألرغيم وأقول

إل ف ،ون أل قعالر ح

الخراس وح

ال ت  ،والعجاا

الير ا ظعم ععا و ا ب

إن ولي

تلف والتادا دل .

الخاتمة
الحمددد ب ال العددالم  ،والصددوا وال ددوس دلددر ل د د المملددل ل د دنا حمددد و ل د
وصحب أجمع :
وبعد:
ف ني وبعد ا قتدس

ٍ
دمي لجاند ٍ د اتلرادمافات العبوغدن فدي الجاند ال الدي

ح دث أود فدي الخرداس أن أبد أ دما عمدا :وهددو أن د اتلرادمافات العبوغددن دا ت غتبد الرأوغد ،

و ععا ا غتب الرأوغ ل ب عن حدوث و اه رد دي كدون أن أ دم حدوثد د اا دوا الحرم دن ا انعدا
كوس العبي  الد ت غع ق د العوى ،فمثال ا ت غتب الرأوغ  :فرح الت

ع ع ن ،وفدرح

العددماق وال د م والادداس ،وفددرح اغ ال ددا وغ مهددا د اتلراددمافات ،و د اتلراددمافات ددا قتب د
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الرأوغ ل ب عن حدوثعا ي أنعا نؤ إغمانا جاز ا بوقودعا وحدوثعا

اتلرماق جي ...
رتبو ،و ما غحرم الرأوغ

الم المج التح اني الد غرصف بالتوا ،وغع م دلر العاس ،وطب عن الكعوز الري لرخمب د
نعم اليمات ه المتصود ععا الده حت تن؟ أس أش اع ني ن ق مرعا ق من الدده

دثو كدالزقبق

ااحمددم دلددر لددب المثددال؟ ،وه د أن اتلراددما بص د مواا أاي العددمل موجددا وأنعددااا ،ه د

المتصدددود ععد ددا اانعددداا حت تدددن ؟ أس أن المتصدددود ععد ددا حال ددن الم دداحات الخأد ددماع الكب د ددما،

والمرعزهددات اليااهددن ،وواحددات المدداع ،والعددافواات الكب ددما الرددي قمددأل المغدداي ودبددي وأبددو ظبددي
والدوحددن ددثو بادربااهددا جددزع د جزغددما العددمل؟ ،و رددر ل د رحتق اتلراددما العبددو لحدددوم
المعمكددن الياصددلن ب د الم ددلم وال عددود؟ ا وتلددف ان بعددض اليصدداق الم ددلحن العا لددن دلددر
الدد غحتدق اتنرصداا ،وهددا أ دم غ بدي ت

ال احن العمب ن قددي أنعدا لدركون د ضدم الجد

غمك احد أن غحدد وقال وقود أو غجزس باديع لدم غر دمق لد اتلرادما العبدو أو غرعاولد ،

إت نح

أ واون باإلغمان بوقو هدا الحدم لك ت نعلم رر و ل تود هدا الج .
وأخ ما :ف ن الباحث غوصي برداغ

اتلرامافات العبوغن ضم المعاهج الرعل م ن فدي

الجا عات والمعاهد اإللو ن ،وتلف اهم رعا اإللرماق ج ن في ح اا اا ن باإلضدافن إلدر إناداع
مك ددز داال ددات

ددرتبل ن غع ددرم بداال ددن اتلرا ددمافات العبوغ ددن ،وداال ددن ف دداق

ددرتب الع ددالم

اإللددو ي ف ددي ض ددوع الرح دددغات الرددي غرع ددمي لع ددا الم ددلمون فددي كد د أ دداك قواج دددهم ،واف ددد
المؤل ات الرعي دغن المعع ن بما غروصلون إل

أبحام وقوص ات.

واب ألأل أن غوفتعا لما غحب وغمضال ،وأن غح

داقبرعا في اا وا كلعا ،وأن غج منا

خز الدن ا وددال اآلخما ،و خدم ددواندا أن الحمدد ب ال العدالم  ،وأفأد الصدوا وأقدم
الر ل م دلر ل دنا حمد ودلر ل صحب أجمع .

هوامش البحث
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_____________________
( )1صددح ح البخدداا  :ابددي دبددد اب حمددد ب د إلددماد البخدداا ( ،المرددوفر  056ه دد) ،قحت ددق:

ص د ير دغ د البغددا ،داا اب د كث ددم ،ب ددموت ،ل 1428 / 3هد د 1878 -س ،187/4 ،ب ددمقم

.3588
( )0قعدددغ اللغددن :اب دي عصددوا حمددد ب د أحمددد ب د اازهددم العددمو ( ،المرددوفر382 :هد د)،
قحت د ددق :حم د ددد د د ددوي مدد د د  ،داا إح د دداع الرد د دمام العمب د ددي ،ب د ددموت ،ل0221 /1س،

.035/11

( )3فت اللغن ولم العمب ن :ابي عصوا دبد الملف ب

حمد بد إلدماد الثعدالبي (المردوفر:

408هد) ،قحت ق :دبد المزاق المعد  ،داا إح اع الرمام العمبدي ،ب دموت ،ل1400 /1ه د
0220 -س.134/1 ،

( )4ل ان العمل :ابي اليأ

حمد ب

كمس ب دلر ب

ع وا اانصاا الموغيعر اإلفمغتدر

(المروفر811 :هد) ،داا صادا ،ب موت ،ل 1414 /3هد.180/8 ،

( )5عجم تاغ

اللغدن :ابدي الح د أحمدد بد فدااس بد زكمغدا التزوغعدي الدماز ( ،المردوفر:

385ه د د) ،قحت ددق :دب ددد ال ددوس حم ددد ه ددااون ،داا اليك ددم ،ل1388 /ه د د 1888 -س،

.063/3
( )6قعدغ اللغن :ابي عصوا العمو .035/11 ،
( )8غع م :الصحاح قاب اللغن وصحاح العمب ن :ابي نصم إلماد ب حماد الجدوهم اليدااابي
(المروفر383 :هد) ،قحت دق :أحمدد دبدد الغيدوا د داا ،داا العلدم للموغد  ،ب دموت ،ل/4

1878س ،1362/4 ،وغع م أغأا :عجم تاغ

اللغن :تب فااس.063/3 :

( )7غع ددم :البحددم الماقددق شددمح كعددز الدددقاقق :لدزغ الدددغ بد إبددماه م بد

حمددد المعددمو بدداب

نج م المصم (المردوفر882 :ه د) ،داا الكردال اإللدو ي ،ل /0بددون قدااغخ.021/7 ،

وغع م أغأا :المولودن اليتع ن الكوغر ن :وزااا ااوقا والاؤون اإللو ن ،دولن الكوغال،
ل 1425/3هد 1874 -س.317/3 ،
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( )8المتابلن :ا ق ي طم أتنعا ،والمدابما :دا ق دي د جاند ااتن ،والادمقاع :المادتوقن،
والخمقدداع :المثتوبددن .شددمح ال ددعن :اب دي حمددد الح د ب د
البغدو الادافعي (المردوفر516 :ه د) ،قحت دق :شدع

ددعود ب د

حمددد ب د اليددماع

اااندؤول  -حمدد زه دم الاداوغ ،

المكر اإللو ي ،د اق ،ب موت ،ل1423 /0هد 1873 -س.338/4 ،
( )12لع الرم د  :ابي د ر حمدد بد د در الرم دد ال دلمي (المردوفر  088هدد) ،قحت دق:

أحمد حمد شداكم و خدمون ،داا إح داع الردمام العمبدي ،ب دموت ،بددون قدااغخ ، 76/4 ،وقدال
هدا حدغث ح

صح ح.

( )11عجددم لغددن اليتعدداع :حمددد اواس قلعجددي  -حا ددد صددادق قع بددي ،داا العيدداق

لل بادددن

والعام والروزغي ،دمان – ااادن ،ل 1427 /0هد  1877 -س.61/1 ،
( )10اتقجاه ددات الحدغث ددن ف ددي قخ د د

المع دداهج الداالد د ن ف ددي ض ددوع الروج ع ددات اإلل ددو ن:

حمود أحمد شوق ،داا اليكم العمبي ،ب موت ،ل1401 /1هد0221 -س.171/1 ،
( )13غع م :ظاهما اإلاجاع في اليكم اإللو ي :ليم ب دبد المحم الحوالي ،داا الكلمن،
المملكن العمب ن ال عودغن ،ل 1402 /1هد 1888 -س 426/1 ،و ا بعدها.
(ُ )14لم ال بالخعدق لحيم العبي  الخعدق ب شااا للمان الياالي  ،ولدم ال بدااحزال
جمي حزل أ  :طاقين ا تجرما طواقف المادمك دلدر حدمل الم دلم وهدم :قدمغ ،
وغ يان ،وال عود ،و د

ععدم ،وهدم الددغ لدماهم اب قعدالر بدااحزال ،وأندزل اب قعدالر

فددي تلددف صدددا لددواا ااح دزال .غع ددم :قددااغخ الخم د  :ح د ب د

()15

حمددد ب د الح د

الدِّغاابَ ْكم (المروفر866 :هد) ،داا صادا – ب موت.488/1 ،

دعد اإل داس أحمددد :ابدي دبددد اب أحمدد بد حعبد الاد باني( ،المرددوفر  041ه د ) ،ؤل ددن

قمطبددن ،صددم ،ل/بدددون قددااغخ،323 /4 ،

ددعد البددماع بد دددازل  ،و ددعد أبددي غعلددر:

ابددي غعلددر أحمددد ب د دلددي ب د المثعددر الموصددلي الرم مددي (المرددوفر  328ه دد) ،قحت ددق:

ح د د لد ددل م ألد ددد ،داا المد ددأ ون للر د دمام ،د اد ددق ،ل 1424/1هد د د 1874 -س/3 ،

 ،044بمقم  ،1675وقال الحافظ الع ثمدي :اوال أحمدد ،وف د
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اب حبان ،وضعي جماد  ،وبت ن اجالد ثتدات .جمدي الزواقدد :لعلدي بد أبدي بكدم الع ثمدي،
(المروفر  728هد) ،داا المغان للرمام ،التاهما ،ل 1425/1هد.132 /6 ،
( )16لواا ااحزال :اآلغران.11 – 12 :
( )18صح ح البخاا  ،75/4 :بمقم .3101
( )17فددرح البدداا شددمح صددح ح البخدداا  :اب دي اليأ د أحمددد ب د دلددي ب د حجددم الع ددتوني
الاافعي ،داا المعمفن ،ب موت ،اقدم كربد وأبوابد وأحادغثد  :حمدد فدؤاد دبدد البداقي ،قداس

ب خماج وصحح وأشم دلر طبع  :ح الدغ الخ

 ،ل1388 /هد.006/6 ،

( )18ال ع الصغ م للب عتدي :ابدي بكدم أحمدد بد الح د بد دلدي بد ولدر ال ُخ ْ َدمْوجمد
الخمال دداني الب عت ددي (المر ددوفر457 :ه د د) ،قحت ددق :دب ددد المع ددي أ د د قلعج ددي ،جا ع ددن

الداالات اإللو ن ،كماقادي د باك دران ،ل1412 /1ه د 1878 -س ،416/3 ،بدمقم

.0804
( )02ال ع الصغ م للب عتي ،416/3 :بمقم .0804
( )01المصدا ني  ،416/3 :بمقم .0804
( )00فرح الباا شمح صح ح البخاا .006/6 :
( )03فاقدددا :قددال التمطبددي :فددي الكددوس دلددر المواغددن الرددي لي عددا إتا هلددف ك ددمى فددو ك ددمى
بعدل ،ودلر المواغن الري لي عا هلف ك مى ثم ت غكدون ك دمى بعددل بد اللي د بدون،

وغمك الجمي بأن غكون أبو همغما لمي أحد اللي

قب أن غموت ك دمى واآلخدم بعدد

تلددف قددال :وغحرم د أن غتددي الرغدداغم بددالموت والعددو  ،فتول د إتا هلددف ك ددمى أ هلددف
لك وااقيي ،وأ ا قول ات ك مى ثم ت غكون ك مى بعدل ،فالمماد ب ك مى حت تدن.

وقال الحافظ اب حجدم الع دتوني :وغحرمد أن غكدون المدماد بتولد هلدف ك دمى قحتدق

وقو تلف حرر دبم دع بليظ الماضي ،وإن كان لم غتي بعد للمبالغن في تلف كما قدال
قعددالر ":أقددر أ ددم اب فددو ق ددرعجلول" وهدددا الجمددي أولددرا ان خددمب الددمواغر
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فحمل دلر الرعدد دلر خو ااص  ،فو غصاا إل
فرح الباا شمح صح ح البخاا .006/6 :

اتلرماق جي ...

ي إ كان هدا الجمي ،واب أدلم.

( )04والتل د  :الب ددم ددا كانددال .والتل د  :الب ددم قب د أن ق ددوى ،ف د تا طوغددال ،فعددي ال ددو ،
والجمي التل  ،وق  :هي الب م العادغن التدغمن ،الردي ت غعلدم لعدا ال ،وت حدافم ،قكدون

بددالبماا  ،قدددكم وقؤنددثا وق د  :هددي الب ددم التدغمددن ،وغددن كانددال أو غ ددم وغددن .غماجددي:
ل ان العمل.678/1 :

( )05وقول  :فالرحالال غمبا :أ انتلبال الدلو الري كانال تنوبا غمبا :أ دلوا د من ،والغمل
بيرح الغ المعجمن ،ولكون الماع المعملن ،وقول  :فلم أا دبتمغا بيرح المعملن ،ولكون

الموحدا ،وفدرح التدا  ،وك دم الدماع ،وقاددغد الرحران دن :أ اجدو قوغدا غيدم بيدرح أولد ،

ولددكون اليدداع ،وك ددم الددماع ،ولددكون الرحران ددن ،وقول د  :فمغ د بيددرح اليدداع ،وك ددم الددماع،
وقادددغد الرحران ددن الميروحددن ،واو ب ددكون الددماع ،وخ ددأل الخل د  ،و ععددال :غعم د دمل د

البال  ،وقول  :حردر ضدمل العداس بدالع

بيدرح المعملرد و خدمل ندون هدو عداخ اإلبد إتا

شمبال ،ثم صدات .غماجي :قحين ااحوت .468/6 :

( )06صددح ح البخدداا  ،1342/3 :بددمقم  ،3464كرددال فأدداق الصددحابن ،بددال قددول العبددي  لددو
كعال رخدا خل و.

( )08قحين ااحوت .468/6:
( )07ف ض التدغم شمح الجا ي الصغ م :زغ الدغ دبدد الدمؤو بد قداب العدااف بد دلدي بد

زغ د العابدددغ الحددداد ثددم المعدداو التدداهم (المرددوفر1231 :هد د) ،المكربددن الرجااغ ددن
الكبمى ،صم ،ل1356 /1هد.060/5 ،

()08

ددعد اإل دداس أحمددد ،078/31 :بددمقم  ،17888والم ددردا دلددر الصددح ح  :ابددي

دبد اب حمد ب دبد اب الحاكم الع ابوا (،المروفر  425هد) ،قحت ق :ص ير دبد

التادا د ا ،داا الكر العلم ن ،ب موت ،ل 1411/1هد  1882 -س ،467/4 :.بمقم
 ،7322وقال :حدغث صح ح ،ووافت الحافظ الدهبي في قعت ب .
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( )32غع م :قااغخ ال بم "قااغخ المل والملو " :ابي جعيم حمد ب جمغم ب غزغد ب كث م
ب غال ال بم (المروفر312:هد) ،داا الرمام ،ب موت ،ل 1378 /0هد.532/6 ،
( )31غع م :داالات في ال ما والرااغخ :اتا وااع العجوس دلر الرااغخ اإللو ي :لمحمد ب

حا د العاصم  ،وغع م كرال ( وتكمهم بأغاس اب ) للا خ حمدد العبددا ،ص 47 - 45
كرال المعردى1403 ،هد.

( )30جلددن الب ددان ( 037دددددا) :قصدددا دد المعردددى اإللددو ي ،86/185 :وداالددات فدي

ال د ما والرددااغخ :دداتا وااع العجددوس دلددر الرددااغخ اإللددو ي :لمحمددد ب د حا ددد العاصددم ،

وغع م كرال (وتكمهم بأغاس اب) للاد خ حمدد العبددا ،ص  47 - 45كردال المعرددى،
1403هد.
( )33غع ددم :فددرح الت د ع ع ن :دبددد العزغددز حا ددد :جلددن الب ددان ( 037دددددا) :قصدددا د د
المعردى اإللو ي.120/138 ،

( )34مصد ااحدام :أحمد فعمي .afahmee@albayan-magazine.com :
()35

عد اإل اس أحمد ،004/11 :بمقم .6645

( )36قددال ص د ير البغددا :و ععددر( :ألددودا) أشخاصددا( .أكمددن) ااب ددن مقيعددن د د اااي ( .د
ظعم)

خلف( .فح ال بزج ) نك ال أليل وفي ن دخن (فخ دال) خيأدال أددول

وجمات زج دلدر اااي فخ رعدا بد د غ دم قصدد( .بزجد ) الدزب الحدغددا الردي قكدون
فددي ألددي الددم ح( .فمفعرعددا) ألددمدال بعددا ال د م( .قتددمل بددي) د الرتمغد وهددو نددو د

ال م دون العدو وفوق العادا وق هو أن قمفي غدغعا عدا وقأدععما عدا( .اازتس) لدعاس

ت اغ

لعا وت نص

كرول دل عا ت نعم فكدانوا فدي الجاهل دن إتا أاادوا أ دما ضدمبوا بعدا

ف ن خمب [ت] قمكوا وإن خمب [نعم] فعلوا( .فالرت مال بعا)

اتلرت اس وهو طل

عمفن ا ق م( .الد أكمل) أ ت قأمهم وت قتدا دل عم( .دثدان) الددخان د غ دم نداا
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وفدي ن ددخن (غبداا)( .لدداطي) عراددم( .لدم غمز نددي) لددم غأخددا عددي شد ا ولدم غعتصددا ددالي.
(كرال أ ) كرال واددن( .أدغم) هو الجلد المدبوغ .صح ح البخاا .62/5 :

( )38صح ح البخاا  ،62/5 :بمقم .3826
( )37ال ما العبوغن دلر ضوع التم ن وال عن :حمد ب

حمد ب لوغلم أبو ُشدعبن (المردوفر:

1423هد) ،داا التلم – د اق ،ل 1408 /7هد.83/1 ،
( )38ال ما العبوغن :ابي الح

دلي ب دبد الحي ب فخم الدغ العدو ( ت1402 :هد)،

داا اب كث م – د اق ،ل1405 /10هد.044/1 ،
( )42اتلدر عال فدي عمفدن ااصدحال :ل ولدف بد دبددد اب بد

حمدد بد دبدد البدم (المرددوفر

 463ه د دد) ،قحت د ددق :حمد ددد دلد ددي البجد دداو  ،داا الج د د  ،ب د ددموت ،ل 1410 /1هد د د،

.588/0

( )41ال ما العبوغن دلر ضوع التم ن وال عن :حمد ب

حمد ب لوغلم أبو ُشعبن.83/1 ،

( )40لواا الروبن :غن.33 :
( )43صح ح

لم :ابدي الح د

دلم بد الحجداب التاد م الع دابوا ( ،المردوفر 061

هد) ،قحت ق :حمد فؤاد دبد البداقي ،داا إح داع الردمام العمبدي ،ب دموت ،ل /بددون قدااغخ
 ،0000/4بمقم .0787

( )44جمغدا الامق ااول 1883/1/17 ،5165/ ،س ،تال االرات فعمي هوغد .
( )45غع د ددم :الم د ددلمون دلد ددر اد دداا التد ددمن الواحد ددد والعاد ددمغ  :د .حمد ددد طد دداهم حك د د م،
 ،114/56جلن الب ان ( 037دددا) :قصدا د المعردى اإللو ي.
( )46غع د دم :الم د ددلمون دلد ددر اد دداا التد ددمن الواحد ددد والعاد ددمغ  :د .حمد ددد طد دداهم حك د د م،
 ،114/56جل د ددن الب د ددان ( 037د د ددددا) :قص د دددا دد د د المعر د دددى اإلل د ددو ي .و جل د ددن
(الحوااع) ،ص  ،18/ ،31 07خمغف 1882س ،تال االرات فعمي هوغد .
( )48صح ح البخاا  ،188/4 :بمقم .3588
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( )47صح ح البخاا  ،84/4 :بمقم .3157
()48

د ددعد اإل د دداس أحم د ددد ،15/08 :ب د ددمقم  ،18481ول د ددع الرم د ددد  ،568/4 :ب د ددمقم

 ،0336قال الا خ شع

اإلاناؤول :هدا حدغث صح ح ،وإلعادل قدو  ،والح د بد

لددواا صدددوق ت بددأس ب د  ،وبدداقي اجددال اإللددعاد ثتددات اجددال الصددح ح ،...فتددد اوى ل د
الرم ددد والع دداقي ،وأخمج د الرم ددد د د أحمددد ب د

اإللعاد .وقال :هدا حدغث ح
()52

صح ح غمغ .

ع ددي ،د د الح د ب د لددواا ،بعدددا

عد اإل اس أحمد ب حعب  ،70/38 :بمقم  .00388وقال الاد خ شدع

إلعادل ح

.

اااندؤول:

( )51فص المتال ف ما ب العلمان ن و المالدون ن د اتقصدال :لدا ي د دا ح د  ،الدداا ال دلي ن،
الكوغال ،ل 1427 /1هد  1877 -س ،ص .52
( )50حصدداد الغددموا :الا د خ حمددد الغزالددي ،داا الب ددان ،الكوغددال ،ل  1882 /1س ،ص – 088
.087
( )53لمدداتا قددأخم الم ددلمون و قتدددس غ ددمهم :لأل ددم شددك

أالددون ،داا اليكددم ،ب ددموت ،ل /0

 1865س ،ص .30
( )54اتلددرعماا الغمبددي فددي أفمغت ددا ال ددوداع :قددأل ف ف ل د فوندالددي ،ص  .0نتدوا دد كرددال :قددادا

الغمل غتولدون :د دموا اإللدوس وأب ددوا أهلد  :جدول الددغ العدالم ،ل 1385 /0ه د 1885 -
س ،ص .45

( )55الم دؤا ما و عمك ددن المص د م :ل ددعد جمع ددن ،داا الكرددال العمب ددي ،ب ددموت ،ل 1868 /3س ،ص
.70
( )56اإللددوس والغددمل وجع د ا لوج د  :الا د خ إب دماه م الععمددن ،بدددون تكددم الددم و كددان ال بددي ل /1
 1408هد  0227 -س ،ص .31
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( )58قادا الغمل غتولون :د موا اإللوس أب دوا أهل  :جول الدغ العالم ،ص .31
( )57اإللددوس دلددر يرددمق ال ددمق :حمددد ألددد ،قمجمددن د .دمددم فددموخ ،داا العلددم ،ب ددموت ،ل /4
 1860س ،ص .41
( )58التو ن والغزو اليكم  :حمدد جدول كادف ،دابي داا الغدد ،العاشدم كربدن اا د  ،الكوغدال،
ل /بدون قااغخ ،ص .01
( )62ابح ددال حم دددا ول ددم أخ ددم الم د د ح :د .دب ددد المع ددي ال ددداتقي ،داا الا ددعال ،ل ددواغا،
د اق ،ل 1403/3هد  0220 -س ص .122

( )61صح ح

لم ،18/00 :بمقم .158

( )60صح ح البخاا  ،35/1 :بمقم .101
( )63صح ح

لم ،0031/4 :بمقم .0827

( )64صح ح البخاا  ،13/1 :بمقم .18
( )65صح ح البخاا  ،57/8 :بمقم .8115
( )66صح ح البخاا  ،187/4 :بمقم .3588
( )68صح ح البخاا  ،187/4 :بمقم .3588
( )67فرح الباا .128 /13 :
( )68ل ان العمل.381/15 :
( )82الرعمغيات :لإل اس الجمجاني ،داا الكر العلم ن ،ب موت ،ل /بدون قااغخ ،ص .058
()81

عد البزاا :ابي بكم أحمد ب دمدمو بد دبدد الخدالق البدزاا ،قحت دق :حيدوظ الدمحم

زغ اب (المروفر080هد) ،ؤل ن دلوس التم ن ،ب موت ،ل1428/1هد ،314/7 ،بمقم

 ،3374والمعجم الكب م :لل بماني  ،18 /18بمقم  ،14وقال الع ثمي :اوال البزاا وف
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ل الرم د  ،جمي الزواقد :للحدافظ
زلن دالم وجدال عافق وغ م تلف.

ددعد اإل دداس أحمددد ،402 / 4 :وقددال الع ثمددي :اوال أحمددد والبددزاا وال بمان دي ،واجال د
اجال الصح ح .جمي الزواقد :للحافظ الع ثمي ،177 /1 :بال في البد وااهواع.

( )83ل ددع ال ددداا ي :اب ددي حم ددد دب ددد اب بد د دب ددد ال ددمحم ال ددداا ي (المر ددوفر  055ه د د )،

قحت ق :فواز أحمد ز ملدي وخالدد العلمدي ،داا الكردال العمبدي ،ب دموت ،ل 1428/1هدد،

.102/1
( )84جا ي ب ان العلم وفأل  :ابي دمم غولف ب دبد اب ب

حمد ب دبدد البدم بد داصدم

العمددم التمطبددي (المرددوفر463 :هد د) ،قحت ددق :أبددي ااشددبال الزه ددم  ،داا اب د الجددوز ،
المملكن العمب ن ال عودغن ،ل 1414 /1هد  1884 -س.1188/0 ،

( )85لع أبي داود ،111/4 :بمقم  ،4088وقال االباني حدغث صح ح.
( )86صح ح البخاا  ،187/4 :بمقم .3587
( )88فرح الباا .128/13 :
( )87صح ح

لم ،0034/4 :بمقم .0813

( )88صح ح

لم ،0034/4 :بمقم .0813

( )72صح ح

لم ،0034/4 :بمقم .0813

( )71صح ح البخاا  ،57/8 :بمقم .8118
( )70صح ح

لم ،0038/4:بمقم .0800

( )73صح ح البخاا  ،173/4 :بمقم .6822
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( )74مقاا المياق ح شمح اكاا المصاب ح :لعلي ب ال ل ان حمد أبدي الح د ندوا الددغ

المو العمو التاا (المردوفر1214 :ه د) ،داا اليكدم ،ب دموت – لبعدان ،ل1400/1ه د
0220 -س.3428/7 ،

( )75قال االرات :ص ير البغا في قعل تاق دلر صح ح البخاا .57/8 :
( )76فرح الباا .115/13 :
( )78صح ح البخاا  ،18/8 :بمقم .6835
( )77صح ح البخاا  ،0/8:بمقم .6760
( )78لع الرم د  ،478/4 :بمقم  ،0185وقال :هدا حدغث ح
( )82صح ح

صح ح.

لم ،0031/4 :بمقم .0827

( )81و ععر (بأخد التدمون) ق د م ب د ما اا دم قبلعدا( .شدبما بادبم) الادبم دا بد اأس اإلبعداس

واأس الخعصددم والكددف يروحددن يمقددن ااصددابي والمددماد ب ددان شدددا اقبددادعم والمبالغددن فددي
قتل دددهم .وتك ددم ف ددااس وال ددموس انع ددم ك ددانوا أكب ددم مال ددف اااي ح ع ددد وأكث ددمهم اد ددن

وأولععم بودا والعاس إنما غتلدون

كان هدا حال ول

المماد الحصم .وكدلف تكمل

لل عود والعصااى في الحدغث اآلقي انعم كانوا الماعواغ بالدغانات ال دماوغن .صدح ح

البخاا 120/8 :
( )80صح ح البخاا  ،120/8 :بمقم .8318
( )83جان جا اولو ،فدي تد دن كردال ( :عددبو اااي) ،للكاقد اإلفمغتدي :فدمان

فدانون.

جلن الب ان :العدد  ،037قصدا د المعردى اإللو ي.
( )84صح ح

لم ،821/0 :بمقم .158

( )85لع أبي داود ،103/1 :بمقم .448
( )86زد م قمكي لاهم في قيك ف الدولن العثمان ن ،و ؤل
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( )88لددع الرم ددد  ،506/4 :بددمقم  ،0062وقددال الرم ددد  ( :هدددا حدددغث غمغد
الوج ودمم ب شاكم ش خ بصم قد اوى دع غ م واحد

د هدددا

أه العلم ) وقال االبداني:

صح ح.
( )87لددع الددداا ي ،342/1 :بددمقم  328وقوفد ا ،وقددال حتتد  :إلددعادل صددح ح ،وقددد افعد

ال بماندي فددي المعجددم ااولد  :غماجددي المعجددم ااولد  :ابددي التالددم لددل مان بد أحمددد
ال بماندي (المردوفر  362هدد) قحت دق :طدااق بد ددوي اب بد

حمددد ودبدد المح د بد

إبددماه م الح ددعي ،داا الحددم  ،التدداهما ،ل 1415/ه د  ،388/7بددمقم  ،7831إت أن
إلعاد الداا ي أصح.
( )88صح ح البخاا  ،124 /7 :بمقم .6488
( )122صح ح البخاا  ،01/1:بمقم .58

المصادر والمراجع العلمية
 بعد التم ن الكمغم. -1اتقجاهات الحدغثن في قخ

المعاهج الداال ن في ضوع الروج عات اإللو ن :حمود

أحمد شوق ،داا اليكم العمبي ،ب موت ،ل1401 /1هد0221 -س.
 -0اتل ددرعماا الغمب ددي ف ددي أفمغت ددا ال ددوداع :ق ددأل ف ف ل د د فوندال ددي ،ل 1385 /0ه د د -
 1885س.
 -3اتلر عال فدي عمفدن ااصدحال :غولدف بد دبدد اب بد

حمدد بد دبدد البدم (ت 463

هد) ،قحت ق :حمد دلي البجاو  ،داا الج  ،ب موت ،ل 1410 /1هد.
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 -4اإللوس دلر يرمق ال مق :حمد ألد ،قمجمن د .دمم فموخ ،داا العلم ،ب موت ،ل /4
 1860س.

 -5اإللوس والغمل وجعا لوج  :الا خ إبماه م الععمن ،بدون تكم الم و كان ال بدي ل /1
 1408هد  0227 -س.
 -6ق دأاغخ الخم د  :ح د ب د
صادا ،ب موت.

حمددد ب د الح د الدددِّغاا بَ ْكددم (المرددوفر866 :هد د) ،داا

 -8قحيددن ااحددوت باددمح جددا ي الرم ددد  :اب دي العددو حمددد دبددد الددمحم ب د دبددد الددمح م
المبااكيواى (المروفر1353 :هد) ،داا الكر العلم ن ،ب موت ،بدون قااغخ.

 -7الرعمغيات :لإل اس الجمجاني ،داا الكر العلم ن ،ب موت ،ل /بدون قااغخ.
 -8جا ي ااصدول فدي أحادغدث الملدول :لمجدد الددغ أبدي ال دعادات المبداا بد
حمددد ب د

حمدد بد

حمددد اب د دبددد الكددمغم الا د باني الجددزا اب د ااث ددم (المرددوفر626 :هد د)،

قحت ددق :دبددد التددادا ااانددؤول ،كربددن الحلددواني  -بعددن المددوح  -كربددن داا الب ددان،

ل /1بدون قااغخ.

 -12جمغدا الامق ااول 1883/1/17 ،5165/ ،س ،تال االرات فعمي هوغد .
 -11حصاد الغموا :الا خ حمد الغزالي ،داا الب ان ،الكوغال ،ل  1882 /1س.
 -10داال ددات ف ددي ال د د ما والر ددااغخ :دداتا وااع العج ددوس دل ددر الر ددااغخ اإلل ددو ي :لمحم ددد
اب حا د العاصم ،كرال المعردى1403 ،هد.
 -13ابحال حم د ولدم أخ دم الم د ح :قدأل ف دبدد المع دي الدداتقي ،داا الادعال ،لدواغا
 د اق ،ل 1403/3هد  0220 -س. -14لع أبي داود :لل مان ب ااشعث ال ج راني اازد (ت  085هد) ،قحت ق :حمدد
حي الدغ دبد الحم د ،داا اليكم ،ب موت ،ل/بدون قااغخ.
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 -15لع الرم د  :ابي د ر حمد ب د ر الرم د ال دلمي( ،ت  088هدد) ،قحت دق:
أحمد حمد شاكم و خمون ،داا إح اع الرمام العمبي ،ب موت ،بدون قااغخ.
 -16لددع الددداا ي :ابددي حمددد دبددد اب ب د دبددد الددمحم الددداا ي (ت  055ه دد) ،قحت ددق:
فواز أحمد ز ملي وخالد العلمي ،داا الكرال العمبي ،ب موت ،ل 1428/1هد.
 -18ال ع الصغ م للب عتي :ابي بكدم أحمدد بد الح د بد دلدي بد ولدر ال ُخ ْ َدمْوجمد
الخمال د دداني الب عت د ددي (المر د ددوفر457 :ه د د د) ،قحت د ددق :دب د ددد المع د ددي أ د د د قلعج د ددي،
جا عن الداالات اإللو ن ،كماقاي د باك ران ،ل1412 /1هد 1878 -س.
 -17ال د ما العبوغددن :لعلددي أب دي الح د ب د دبددد الحددي ب د فخددم الدددغ العدددو (المرددوفر:
1402هد) ،داا اب كث م – د اق ،ل 1405 /10هد.
 -18ال ما العبوغن دلر ضوع التم ن وال عن :حمد ب
1423هد) ،داا التلم ،د اق ،ل 1408 /7هد.

حمد ب لوغلم أبو ُشعبن (المروفر:

 -02صدح ح البخداا  :ابدي دبدد اب حمددد بد إلدماد البخداا ( ،ت  056هدد) ،قحت ددق:
ص ير دغ البغا ،داا اب كث م ،ب موت ،ل 1428 / 3هد  1878 -س.
 -01صح ح

لم :ابي الح د

دلم بد الحجداب التاد م الع دابوا ( ،ت  061هدد)،

قحت ق :حمد فؤاد دبد الباقي ،داا إح اع الرمام العمبي ،ب موت ،ل /بدون قااغخ.
 -00فددرح البدداا شددمح صددح ح البخدداا  :ابدي اليأد أحمددد بد دلدي بد حجددم الع ددتوني
الاددافعي ،اقددم كربد وأبوابد وأحادغثد  :حمددد فددؤاد دبددد البدداقي ،قدداس ب خماجد وصددحح

وأشم دلر طبع  :ح الدغ الخ
 -03فرح الت

 ،داا المعمفن ،ب موت ،ل 1388 /1هد.

ع ع ن :دبد العزغز حا د :جلن الب دان (العددد 037ا) :قصددا دد المعرددى

اإللو ي.
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 -04فص المتال ف ما ب العلمان ن والمالون ن

اتلرماق جي ...

اتقصال :إدداد لا ي د ا ح

ال لي ن ،الكوغال ،ل 1427 /1هد 1877 -س.

 -05فتد د اللغ ددن ول ددم العمب ددن :ابد دي عص ددوا دب ددد المل ددف بد د

 ،الداا

حم ددد بد د إل ددماد الثع ددالبي

(المرد ددوفر408 :هد د د) ،قحت د ددق :دبد ددد الد ددمزاق المعد ددد  ،إح د دداع الر د دمام العمبد ددي ،ل/1

1400هد 0220 -س.
 -06ف ض التدغم شمح الجا ي الصغ م :زغ الدغ دبد المؤو المعداو التداهم (المردوفر:
1231هد) ،المكربن الرجااغن الكبمى ،صم ،ل1356 /1هد.
 -08قادا الغمل :جول العالم ،داا اااقم ،دمان – ااادن ،ل 1421/1هد 1871 -س.
 -07التو ددن والغددزو اليكددم  :حمددد جددول كاددف ،ددابي داا الغددد ،العاشددم كربددن اا د ،
الكوغال ،ل /بدون قااغخ.

 -08ل ان العمل :لمحمد ب

كمس ب

ع وا اافمغتي المصم  ،داا صادا ،ب دموت ،ل/1

بدون قااغخ.
 -32لمداتا قددأخم الم ددلمون وقتددس غ ددمهم :لأل ددم شدك

أالددون ،داا اليكددم ،ب ددموت ،ل

1865 /0س.
 -31المؤا ما و عمكن المص م :لعد جمعن ،داا الكرال العمبي ،ب موت ،ل1868 /3س.
 -30اتا وااع العجوس دلدر الردااغخ اإللدو ي :لمحمدد بد حا دد العاصدم  ،كردال المعرددى،
1403هد.
 -33جلددن (الحددوااع) ،ص  ،18/ ،31 07خمغددف ددداس 1882س ،تددال االددرات فعمددي
هوغد .
 -34جل ددن الب ددان ( 037د ددددا) :قص دددا دد د المعر دددى اإلل ددو ي ،داال ددات ف ددي ال د د ما
والرااغخ.
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المجلد ()02

العدد ()1

كانون الثاني

 -35جمي الزواقد :لعلي ب أبي بكم الع ثمي( ،ت  728هد) ،داا المغدان للردمام ،التداهما،
ل1425/1هد.
-36

مصد ااحدام :أحمد فعميafahmee@albayan-magazine.com122 :

حمدد دبدد ال دوس

 -38مداا المياق ح شمح اكاا المصداب ح :ابدي الح د دب دد اب بد

ب د د خد ددان حمد ددد ب د د أ د دان اب ب د د ح د دداس الد دددغ المحمد دداني المبد ددااكيوا (المرد ددوفر:
1414هد) ،إدااا البحوم العلم ن والدددوا واإلفرداع  -الجا عدن ال دلي ن ،بعدااس الععدد،

ل 1424/3هد1874 -س.
 -37الم ردا دلر الصح ح  :ابدي دبدد اب حمدد بد دبدد اب الحداكم الع دابوا (،ت
 425ه د د دد) ،قحت د د ددق :ص د د د ير دبد د ددد التد د ددادا د د د ددا ،داا الكر د د د العلم د د ددن ،ب د د ددموت،

ل 1411/1هد 1882 -س.
 -38الم لمون دلر ااا التمن الواحدد والعادمغ  :د .حمدد طداهم حكد م ،جلدن الب دان
(العدد  :)037قصدا د المعردى اإللو ي.
-42

عد أبي غعلر :ابي غعلر أحمد ب دلي ب المثعدر الموصدلي الرم مدي (ت  328هدد)
قحت ق :ح

-41

لل م ألد ،داا المأ ون للرمام ،د اق ،ل 1424/1هد  1874 -س.

عد اإل اس أحمد ب حعب  :ابي دبد اب أحمد ب

الا باني (ت 041هد) ،قحت ق :شع

دبد اب ب دبد المح
-40

حمد ب حعب ب هول ب ألدد

ااانؤول  -دادل مشدد ،و خدمون ،إشدما  :د

الرمكي ؤل ن الملالن ،ل 1401 /1هد 0221 -س.

عد البزاا :ابي بكم أحمد ب دممو ب دبد الخالق البزاا ،قحت ق :حيدوظ الدمحم
زغ اب (ت080هد) ،ؤل ن دلوس التم ن ،ب موت ،ل1428/1هد.

 -43صعف اب أبي ش بن :ابي بكم دبد اب ب حمد ب أبي ش بن الكوفي (ت  035هد)،
قحت ق :كمال غولف الحوت ،كربن المش د ،المغاي ،ل 1428/1هد.
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اتلرماق جي ...

 -44المعجم الصغ م :لل بماني :ابي التالم للمان ب أحمد ب أغول ال بماني( ،ت 362

ه دد) ،قحت ددق :حمددود شددكوا حمددود الحدداب أ مغددم ،المكر د اإللددو ي ،ب ددموت ،داا

دماا ،ااادن ،ل1425/1هد 1875 -س.
 -45المعجم الكب م :لل بماني :ابي التالم للمان ب أحمد ب أغول ال بماني( ،ت 362

هدد دد) ،قحت د ددق :حم د ددد دب د ددد المج د ددد ال د ددليي ،كرب د ددن العل د ددوس والحك د ددم ،الموصد د د ،

ل 1424/0هد 1873 -س.
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