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تمهيد

احلمد اهلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه… وبعد.
يعددد لبل د ول مددف ل ددص ع ص د ع علددى ع ص د د ع ،ح ددر رلددس السددموع يعم عل دده السددالم
حبمة نه ل ص مف آعم (عل ه السالم) ،لكونه خلق مف نار ،وآعم خلق مف طني ،وع ص ال ار يف زعمه
ِ
ل ددص مددف ع ص د ال د اك ،ولددد ورع رآ د ال،صددة يف ال ،د آ الك د  ،لددال ىلعا لَ َسد َ
دم َد الْ َم َالئ َكددة آلُّه د ْ
ِ
ِ ِِ
ِ
يف ،لَد َ
دال يَددا لِبْلِد َمددا َمَد َعد َ َ ْ ىلَ ْسددم َد لِ َمددا َخلَ ْ،د بَِد َدد َ
ْ
َْجَعددو َ  ،لَّل لبْلد َ ا ْسددكَ ْكبَدَ َوَآددا َ مد َدف الْ َكددال ِ َ
ِ
ِ
ني ،لَ َال َنَا َخْد ِمْه َخلَ ْ،كَِن ِم ْف نَار َو َخلَ ْ،كَه ِم ْف ِطني}.1
ت َْم آْ َ م َف الْ َعال َ
َسكَ ْكبَد ْ َ
ْ
وّل ريب الكاريخ اإلنساين بصورة عامة مليء هبذع ال مارج السد ةة ،ولسد ا حبا دة ل احلددير
ع ها ،ألن ا س آز على مولف ال ورسي مف هذع املشكلة ،واليت ىلعد خط املشاآص اليت ىلوا ه اجملكمعات
اإلنسددان ة ،وعلددى و دده اجملصددوا اجملكمددل املسددل  ،الددذ يعددول علددى ال ابطددة الدي ددة بدددل ال ابطددة ال،وم ددة
والع ل ة واجل س ة.
ول،ددد لددام ال ورسددي بكشددا د هددذا الددداء ،وىل،ددد عددالج ددذا امل د ر الوب ددص ،ل،ددام بامل،ارنددة بددني
املدن ددة الب ب ددة واملدن ددة اإلسددالم ة ،لدداألو مددف ةارهددا ال،وم ددة السددلب ة والع ص د ية واألنان ددة ،ب ددا ال ان ددة مددف
ةارهددا الكعدداو واألخددوة واةبددة واأللدددة ،ولددد اسددكمد رل د آلدده مددف للسدددة ال ،د آ الك د  ،و اربدده امل ي د ة
الطويلة.
ومل يككددف ال ورسددي بك،ددد ني يددات ،د عة ،بددص لدددم مشدداريل وم ،حددات ح ددارية لل لددي بددالبالع
والعبداع ،وخاصددة ع دددما عرمث ةددة خطد ا يهدددع اسددك ،ار الددبالع مددف الوّليدات الشد ل ة ،ومددف عالئد رلد
امعددة الزه د اء مددل ل د وغ واسددعة ددا علددى د ار اجلددامل
اجملط د الد ،د واجلهددص واّلخددكالف ،لددال ي ىلجس د
األزه  ،ولكح مدارس لكعل العلوم احلدي ة والعلوم الدي ة الش ع ة.
وس حاول يف هذا البحر لل،اء األضواء على مشكلة الع ص ية ،وآثارهدا ،وآ د دة ىلعامدص ال ورسدي
معها ،يف ظص الي وف املك،لبة وامل ط بة اليت م ال ورسي.2
واهلل نسجل الكول ق والسداع
 1سورة ا ايية .37-37
 2مل يكطد ا الباحددر ل سد ة ح دداة ال ورسددي ،ورلد لشدده ىله الواسددعة ،ف لك د ة املالدددات والككددب وال سددائص الدديت لدد
حول س ىله ،وخولا مف خ وج البحدر عدف حددوعع املع ولدة يف املدات ات الدول دة ،ومدف راع مع لدة سد ىله ،لل ا دل اجمللدد
الكاسل اجملاا بس ىله يف آل ات رسائص ال ور ،و املالف ال ،لألسكار ورخا حممد علي يف آكابده سدع د ال ورسدي ر دص
ال،در يف ح اة مة.
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العنصرية من الناحية اللغوية واالصطالحية

دا اسدكعمال مسدبق يف آكدب ل،هداء اللبدة ال،د دة ،وهدي آلمدة مشدك،ة
الع ص ية آلمة حمدثة لد
مف الع ص مبعىن األصص ،ل عص آص شيء صله.3
مددا مددف ال اح ددة اّلصددطالح ة لالع ص د ية  Racialismهددي اّلعك،دداع اجلددازم بددج بعددس األ دداس
ساسا ل ص مف األ داس األخد  ،و علدى م هدا شدجنا وم ىلبدة  ،4لالع صد ية يف اايكهدا ني يدة ر ع دة ىلد ر
الكداوت اّل كماعي واّلسكبالل واحل وك حبمة انكماء الشعوك أل اس خمكلدة.5
وّل ريددب الع ص د ية آان د سددبب احل د وك الطاح ددة ،وعمل ددات اإلبدداعة اجلماع ددة يف آ د مددف
ص،اغ العامل ،وخاصة يف الدول اليت ل ها ىللدو ث،دايف وطدائدي وع لدي ،واخدكالف مدذهد وعيدن ،والكداريخ
مكددكب باألم لددة ،يف وربددا و م يكددا الشددمال ة و ل ي ،ددا و ملان ددا ،ولددد ا يف اسددبان ا خددالل لد ة حمدداآ الكدكد
املهولة.
ول ،ددد عرمث ال ورس ددي خط ددورة ه ددذا امل د ر الع ددال ،وال ددداء الوب ددص عل ددى الع ددامل اإلس ددالمي ،ألن دده
سد مزا وحدىلدده ،ويشددك ْجعده ،لددذا حدداول بكدص مددا وط مددف طالدة و هددد الكعامددص مدل مشددكلة الع صد ية،
ولددذل يفددد يف موسددوعكه الك د  -رسددائص ال ددور -معاجلددة علم ددة وللسددد ة عل  ،ددة مسددكمدة مددف آيددات
ال ،آ الكد  ،و اربده امل يد ة املصد،ولة دذع املشدكلة ،وصددا ال ورسدي ع ددما لدالل ل رسدائص ال دور هدي
ل ددو وس د لة ،و يف دل عواء ددذع األم ددة يف ه ددذا البل ددد يف س ددب ص لع دداعة اإلخ ددوة اإلس ددالم ة الس دداب،ة ،واةب ددة
الساب،ة ،وحسف اليف والكعاو املع و بني ثالةائة مل و مسل .6
حيدداول ال ورسددي يف ،مددوغ رسددائله لعدداعة الكدواز ل اجملكمددل اإلنسدداين عامددة ،رلد اجملكمددل الددذ
اهكددز ب اندده بسددبب األلك دار والكصددورات الدديت ل زملددا املدن ددة الب ب ددة احلاض د ة ،وال ورسددي ي طلددق مددف للسدددة
ال،د آ الكد م،ارندا هبددا للسددة املدن ددة الب ب دة املاعيددة ،ورلد ل ددرمث مددد ىلدجث آددص واحدد م همددا يف ىل ب ددة
اجملكمل اإلنساين ،لاملدن ة الب ب ة ىل ال،وة ن،طدة اّلسدك اع يف احل داة اّل كماع دة ،ب مدا ال،د آ الكد يد
 3ابف م يورل لسا الع ك (ب وت ،عار صاعر ،ط ،1ع.ت)  ،217/7األزه  ،بو م صور حممد بف محدل ملذيب
اللبة ،حت ،دق حممدد عدور م عدب (بد وت ،عار لح داء الد ا ،العد  ،ط2001 ،1م)  .212/7ولدار مدل لد دف مدف
العلماءل املعم الوس ط ،حت ،ق ،مل اللبة الع ب ة(ع.م.عار الدعوة ،ع.ط.ت) .771/2
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Oxford Advanced Learners Dictionary (Oxford University Press) Pp 1241. And see:
http://www.businessdictionary.com/definition/racialism.html.

 5جل ددة م ددف العلم دداء واألآ دداع ني الس ددول اىل نيل املوس ددوعة الدلس ددد ة ،ىل ْج ددة ،د د آد د م (بد د وت ،عار الطل ع ددة ،ط،2
2007م)ا .717
 6ال ورس د د د ددي ،س د د د ددع دل آل د د د ددات رس د د د ددائص ال د د د ددور ،ىل ْج د د د ددةل لحس د د د ددا لاسد د د د د الصاحلي(اس د د د ددكانبول ،عار س د د د ددوزل  ،ط،7
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احلق ن،طة اّلسك اع يف احل اة اّل كماع ة ،هذا وّل ،ثان ا ،املدن ة الب ب ة عص امل دعة هدلا يف آدص شديء،
ب ددا ال،د آ الكد اعددص رضددا اهلل سددبحانه ،ون ددص الد ددائص هددو البايددة ،ثال ددا ،املدن ددة الب ب ددة ىلكاددذ الصد اغ
عسددكورا للح دداة ،ب ددا ال ،د آ الك د يكاددذ الكعدداو ساسددا يف احل دداة ،رابعددا ،املدن ددة الب ب ددة عددص الع ص د ية
وال،وم ة السلب ة رابطة اجلماعات ،ب ما ال ،آ الك يلكزم ب ابطة الديف والص ف وامله ة والوطف بدّل مف
ال وابط األخ ا شة ،خامسا ،املدن ة الب ب دة ىلددلل اإلنسدا ل لشدباغ ر باىلده ونزواىلده ل سد،ط مدف عر دة
املالئك ددة ل عرمث احل وان ددة ،ب مددا ال ،د آ الك د يدددلل اإلنسددا ل دداوز ال د د األمددارة بالسددوء ،وال لددي
بال وي ل معايل األمور ،ولشباغ مشاع ع السام ة حنو الكمال وامل ص اإلنسان ة العل ا.7
ف يلددا ال ورسددي يف ىلداصد ص هددذع املسددجلة ،ل شد ي آددص مسددجلة علددى حدددة ،ل كددو ال،ددار ء علددى
ل اعددة بدلسدددة ال،د آ الكد احل،ددة ع ددد م،ارنكهددا بدلسدددة املدن ددة الب ب ددة امله ئددة ،والدديت ىلجسد علددى سددة
س سلب ة ،ولد م رآ ها آندا ،وملا آان ال،وة ن،طة اسك اعها يف احل اة ،لإ مف شدج ال،دوة اّلعكدداء
علددى ايخ د يف ،وملددا آددا هدددلها و ايكهددا ولصدددها امل دعددة يف آددص شدديء ،لددإ مددف شددج امل دعددة الك دزاح
عل هددا ،وملددا آددا عسددكورها يف احل دداة اجلدددال والصد اغ ،لددإ مددف شددج رلد الك ددازغ ،وملددا آاند ال ابطددة الدديت
مددل اجلماعددات البش د ية ،الع ص د ية وال،وم ددة السددلب ة الدديت ىل مددو علددى حسدداك ايخ د يف ،لددإ مددف شددجاا
الكص دداعم ،وأل ددص ه دذا ل ،ددد علع د ه ددذع املدن ددة الب ب ددة احلاض د ة ة ددانني باملائ ددة م ددف البش د ية ل ح ددا
عش ة باملائة م ها ل سعاعة مموهة وزائدة ،ليل العش ة البال ة بني هاّلء و ولة .8
الش،اء ،و خ
مددا املدن ددة الدديت دداء هبددا ال ،د آ الك د لإاددا ىلجسس د علددى س د لااب ددة ،لدداحلق ن،طددة اسددك اع
احل اة اّل كماع ة بدل ال،وة ،ومف شج احلق العدالة والكواز  ،والد لة هي الباية وا ددف وامل،صدد بددل
امل دعددة ،ومددف شددجاا اةبددة والكمددارك ،وال ابطددة الدديت مددل اجلماعددات البشد ية هددي ال ابطددة الدي ددة والوط ددة
وامله ددة بدددل الع صد ية ،وهددذا مددف شددجاا اإلخددوة اجملالصددة والسددالم والوئددام ،والددذوع عددف الددبالع ع ددد اعكددداء
األ انب ،وعسكورها يف احل اة الكعاو بددل الصد اغ واجلددال ،ومدف شدج الكعداو الكسداند واّلحتداع ،وىل دل
هد ددذع املدن د ددة الد دديت د دداءت هبد ددا الش د د يعة ا د ددد بد دددل ا د ددو  ،وشد ددج ا د ددد رلد ددل اإلنسد ددان ة ل م الد ددي
الكماّلت.9
ف يكحد ،ال ورسي عف ح، ،ة السعاعة ،ل ،ولل ل السعاعة ىلكو سعاعة ع ددما ىلصدبح عامدة
للكددص و لألآ يددة ،ب ددد سددعاعة هددذع املدن ددة هددي أللددص ال،ل ددص مددف ال دداس ،أل ددص آددص هددذا ّل ي ضددى
ال ،آ الك مبدن ة ّل ىل مف سعاعة اجلم ل و ّل ىلع البالب ة العيمى .10
 7ال ورسيل رسائص ال ور  111/1ولار مل موضل آخ مف ال سائص ل .713/1
 8ال ورسيل ال سائص  ،111/1ورا ل ي ال ال سائص .713/1
 9ال ورسي ل ال سائص .711/1
 10ال ورسيل ال سائص .711-713/1
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ف لال رمحه اهللل لهذع الدساىل واألس اليت ىلسك د لل ها هذع املدن ة احلاض ة هي اليت علكها
عا زة – مل حماس ها – عدف تد ح سدو عشد يف باملائدة مدف البشد سدعاعة ظاه يدة ،ب مدا ل،د الب ،دة
ل ش،اء وىلعاسة وللق .11
ل هددذع امل،ارنددة والكحل ددص والكدك د الددذ لدمدده ال ورسددي يف رسددائله يف آ ههددا ني يددة مككاملددة،
وللسدددة ع،الن ددة عل ،ددة ،اسددكمدها مددف آيددات ال،د آ الكد  ،و اربدده امل يد ة الدديت صدد،لكه ،لاألسد السددلب ة
الدديت ب د عل هددا املدن ددة الب ب ددة ،ولعد بددالعا آ د ة يف لاللددص واضددط ابات ع دددة ،وخاصددة يف وربددا آمددا
رآد ال ورسددي ،ب مددا األسد اإلااب ددة الدديت ععددا لل هددا ال،د آ الكد ىلصددو الددبالع وحتدددب للعبدداع سددعاعمل
واسددك ،اره وراحددكه وىل دوازا  ،ألاددا س د ىل سددخ العدالددة اّل كماع ددة واملسدداواة بددني الشددعوك واألم د ،
وىلد لس ْج ددل شددكال اليلد واجلددور والع ص د ية واألنان ددة ،ومددل رلد آددا مددف بددني ندواك ال ملددا مددف ل دال
لل ورسيل حنف حبا ة ل احل ارة الب ب ة آ مف حا ك ا ل اجلمل بني العلوم الدي ة واحلدي دة  .12وّل
م هاّلء لد ه ب يدق املدن دة الب ب دة ،ومل يسد وا ورهدا ،ومل يددرآوا آ ههدا ،ومل ي،دارنوا بدني مدا داء
به اإلسالم للبش ية ،وما لدمكه املدن ة الب ب ة ،ول ال ورسي رال ا لكص ما اءت به املدن ة الب ب ة ،لال
حد ي كد مدا لدمكده هدذع املدن دة مدف خددمات ل لدة مدف ال اح دة العم ان دة والكك وجل دة ومدا شداآص رلد ،
ولكف املشكص حتص هذع املدن ة للبا ولالبا حمص املدن ة ال ،آن دة ،لدال بدجس مدف اّلسدكداعة مدف البد ك مدف
ال اح ة املاعية ،ش يطة اّللكزام ب،واعد الديف و سسه ،وعدم الكالي عف الديف و صوله.
وي،دددم ال ورسددي لاعدددة راسدداة مبزاهددا (خددذ مددا صدددا ،وعغ مددا آدددر) ح ددر ي،ددولل ويف ضددوئها
س د جخذ م ددف األ ان ددب – مش ددكوريف – آ ددص م ددا يع ددني ال ل ددي امل دددين م ددف عل ددوم وص د اعات ،م ددا الع دداعات
واألخددالا السد ةة ،لهددي رنددوك املدن ددة ومسدداوئها الدديت ّل يكبددني لبحهددا آ د ا لكوادا حماطددة مبحاسددف املدن ددة
الك د ة  .13ف حيددر ال ورسددي املسددلمني لاللكددداء بال ابددان ني يف املدن ددة ،ل ألا د حدداليوا علددى ىل،ال ددده
ال،وم ددة الدديت هددي ل دوام ب،ددائه  ،و خددذوا مبحاسددف املدن ددة مددف وربددا ،وح ددر ل عاعاىل ددا ال،وم ددة ناشددةة مددف
اإلسالم ،وىلزعه به ،لال ورة ىل،ك ي اّلعكصام باإلسالم .14
ل،د اع ف ال،د آ الكد بو دوع الشدعوك واألمد وال،بائدص املاكلددة ،لدال ىلعدا يَدا َيدُّ َهدا الَداس
لِنَا َخلَ َْ،اآ ْ ِم ْف رَ َآ َو نْدَدى َو َ َع ْلَداآ ْ شدعوباا َولَدبَائِ َدص لِكَد َع َدارلوا لِ َ َ ْآدَ َمك ْ ِعْ َدد اللَ ِده َىلْد َ،داآ ْ لِ َ اللَدهَ َعلِد
َخبِد } .15لاييددة صد حية يف ندددي الكداضددص بددني األ دداس ،وندددي آددو بع ددها ل ددص مددف الددبعس ايخد ،
 11ال ورسيل ال سائص .132/1
 12ال ورسيل ال سائص .111/1
 13ال ورسيل ال سائص .171/1
 14ال ورسيل ال سائص .171/1
 15سورة احلم ات ايية .17
1

لاألل ص واألعلى واألآ م هو األىل،ى ،لال وابط األخ ولق م يور ال ،آ الك ّل ل مة ا ،وهي هشة
م لوضة ،لذا ّل كف ل،وم ة ىلكو ل ص مدف خكهدا لّل بدالك،و  ،ولدد لدال صدلى اهلل عل ده وسدل ل يا
يهددا ال دداس ّل ل ربك د واحددد ،ول بدداآ واحدددّ ،ل ّل ل ددص لع د علددى عممددي ،وّل لعممددي علددى
ع  ،وّل ألمح على سوع ،وّل سوع على مح لّل بالك،و .16
ل،د لس ال ورسي ال،وم ة ل لسمنيل
وّلل ال،وم ة اإلااب ة.
ثان ال ال،وم ة السلب ة و آما يسم ها ال ورسي الع ص ية.
لال،وم ددة اإلااب ددة نابعددة مددف حا ددة عاخل ددة للح دداة اّل كماع ددة ،وهددي سددبب للكعدداو والكسدداند،
وحت،ددق لددوة نالعددة للممكمددل ،وىلكددو وس د لة إلس د اع آ د ل خددوة اإلسددالم ة .17مددا ال،وم ددة السددلب ة و
الع ص د ية لهددي م د ر مشدداوم م د  ،ي د وي م دو بددابكالغ ايخ د يف ،ويدددوم بعددداوة مددف س دواع ،ويكص د ف
بدحذر ،وهذا يولد املااصمة وال زاغ.18
ومف خالل ىلصدحي ل سائص ال ور ىلبني يل ال ورسي رلس ال،وم ة يف حالكني اث كنيل
الحالة األولى :عندما تغدو القومية أداة عنصرية لظلم األخر ،وهضم حقوقه الطبيعية.

الحالة الثانية :عندما تحل القومية محل الدين.
لد ددي احلال ددة األو ع دددما ىلب دددو ال،وم ددة عاة ليل د األخ د يف ،وه د ح ،ددوله  ،لإا ددا سكص ددبح
م لوضة البكة ،ولد اى ال د (صلى اهلل عل ه وسل ) عف رل  ،لع ددما سدةص صدلى اهلل عل ده وسدل  ،مدف
العص ددب ة حي ددب ال ددص لوم دده ،ل ،ددالل ّل ،ولك ددف م ددف العص ددب ة يع ددني ال ددص لوم دده عل ددى اليل د .19
لالعصددب ة هددي ل يدددعو ال ددص ل نص د ة عصددبكه ،والكجل ددب معه د عل ددى مددف ي دداوئه ظ دداملني آ ددانوا و
ميلومني .20

 16رواع محدد بددف ح بددص يف مسد دع مددف حدددير ن د ة حدددثن مددف ،ددل ل خطبددة رسددول اهلل صددلى اهلل عل دده وسددل يف
وسط يام الكش يق ،ولد صحح لس اع احلدير الش خ شع ب األرناؤوط ،رلد احلددير  .111/1 27177ومدا آ د
ال صوا مف الككاك والس ة على هذع احل، ،ة ،ولس ا حبا ة ل الكط ا ل رل خولا مف اجمل وج عف صدلب املوضدوغ
ولبه ،لممل اييات واألحاعير حول هذا املوضوغ يكطلب عراسة مسك،لة م د عة.
 17ال ورسيل ال سائص .111/2
 18ال ورسيل ال سائص .111 /2
 19رواع محددد يف مسد دع عددف آعددب بددف ع ددار رلد احلدددير  13103وابددف ما دده يف سد ه بدداك العصددب ة رلد احلدددير
.7111
 20ابف م يورل لسا الع ك .702 /1
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ول،ددد رآ د ال ورسددي م دداّل ل مددا يف الكدداريخ اإلسددالمي حددول هددذع املشددكلة ،ح ددر حتددد ،عددف
األمددويني ع دددما ىلسددلموا م،ال ددد السددلطة يف (10ه د172 -ه دد) ،ح ددر صددور ال ورسددي الص د اغ بددني ب دداء
ال س ددول (ص ددلى اهلل عل دده وس ددل ) واألم ددويني بجن دده صد د اغ ب ددني ال ددديف وال،وم ددة ،ي ،ددول رمح دده اهللل اعكمد دد
األمويو على د العد ك يف ىل،ويدة الدولدة اإلسدالم ة ،ولددموه علدى د ه  ،ل دلوا رابطدة ال،وم دة
على رابطة اإلسالم ،لجض وا مف هكنيل
األو ل آروا األلوام األخ ب ي مل هذع ،لولدوا ل ه الك اه ة وال دور.
ال ان ةل األس املكبعة يف ال،وم ة والع ص ية س ظاملة ّل ىلكبل العدالدة وّل ىلوالدق احلدق ،لر ّل
ىلس ىلل األس على ولق العدالة .21
وّل د م األمددويني هبددذع الس اسددة الع صد ية آددانوا السددبب يف ظهددور حآددة ا كماع ددة لصددالح ة
ع ل بجهص املساواة ،ف انكه ل حآة س اس ة ارلة خط ة ع ل بالشعوب ة.22
ول،ددد حتددد ،اجلدداحب(ت211هدد) عددف س اسددة بددن م ددة ،ع دددما  ،دوا اسددكبداعه بالسددلطة عددام
اجلماعة ،ل،الل وما آا عام ْجاعة ،بص عام ل لة وله و ية و لبة ،والعام الذ حتول اإلمامة ملكا
آس ويا ،واجملاللة صبا ل ص يا .23
لالع ص ية والعدالة مك اعىلا ّ ،ل كف اكمعدا ،ل أل احلداآ الع صد يد دص مدف هد ب دو
سه على ه  ،لجىن له يبلغ العدالة ،ب ما اإلسالم اب ما لبله مدف عصدب ة اهل دةّ ،ل لد ا بدني
عبددد حبشددي وس د د ل شددي لرا سددلما  .24لل،ددد آددا عم د ي،ددولل بددو بك د س د دنا و عكددق س د دنا ،يعددن
بالّل ،25مل بالّل آا عبدا حبش ا.

 21ال ورسيل ال سائص .71/2
 22انيد د ل حب ددا امل ش ددور يف ،ل ددة الدمد د اجلدي ددد (الع دددع  11سد د ة  ، 2001العد د اا ،آآ ددومث) ع ل ددات آد د م س ددكوينل
مالحيات حول الدراسات اليت ىل اول احلآة الشعوب ة.
 23اجلدداحبل رسددائص اجلدداحبل حت ،ددق عبددد السددالم هددارو ( ب د وت ،عار اجل ددص ،ط1111 ،1ه دد1112،م) .11/2
ولد لال ابف عم ملعاويةل لإ هذع اجملاللدة ل سد هب لل دة وّل ل صد ية وّل آسد وية يكوارثهدا األب داء عدف ايبداء ،ولدو آدا
آذل لك ال،ائ هبا بعد  ،لواهلل ما عخلن مل السكة مف صحاك الشور  .انيد ل ابدف لك بدة الددي ور ل اإلمامدة
والس اسة ( ع.م.ط.ماسسة ناص لل ،الة)  .212/1را ل آكاب ال ىلداريخ الكع يدب الددين ( رب دص ،مطبعدة امعدة صدالي
الديف ،ط )2007 ،1ا  11وما بعدها.
 24ال ورسيل ال سائص .71/2
 25رواع الباار مف حدير اب بف عبد اهلل رضي اهلل ع هما ،باك م الب بالل بف رباي رل احلدير .7111
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وعل ه ،لإنه آما ي،ول ال ورسيل ّل كف للامة رابطة ال،وم ة بدّل مف رابطة الديف يف ضوء هذا
األم د اجلددازم ،لر ّل ىلكددو ه ددامث عدالددة لددط ،ولعددا ملدددر احل،ددوا ،وي د ل اإلنصدداف  ،.26ف لددالل ل
اعكمدداع األمددويني علددى لوم ددة الع د ك وحددده يف لعارة شدداو الدولددة ،وني د مل املكعال ددة علددى سددائ األل دوام
آجا عب دد ،وىلسدم كه بداملوايل ...هدذا األمد هد ا العصدب ة ال،وم دة لدد األمدويني ،لدجع هبد األمد ل
ارىلكاك ىلل الدا عة األل مة اليت ّل د ل ها رمحة وّل عطدا وّل ر لة .27
ف عاع ال ورسي ل دس ايية الك ة اليت هي احلك الدصدص يف م دص هدذع املدواطف العويصدة ،ىللد
اييددة الدديت حتدددع طب عددة العاللددات بددني بددن البش د علددى اخددكالف ل دواا و لس د كه و اسدده ومشددارهب ،
خل ،دداآ طوائددف ولبائددص و ممددا وشددعوبا ،آددي يع د ف بع ددك بع ددا،
ي،ددول ال ورسددي مدس د ا اييددةل
وىلكع لد د دوا عل د ددى عاللد د داىلك اّل كماع د ددة ،لككع د ددارلوا ل م د ددا ب د د د ك  ،ومل يفعلكد د د لبائ د ددص وطوائ د ددف لكك د دداآ وا
لككااصموا .28
وبعد حتد ،ال ورسي عف األمويني يف الكاريخ ،وعوره يف ىلد ص ال ابطة ال،وم ة على ال ابطة
الدي ة ،حتد ،عف عص ع الذ آا يعاين مف امل ر ندسده ،ح در انكشد الدكد ال،دومي وىل سدخ ،مكهمدا
وربددا وراء ىلدشددي هددذا امل د ر ،ح ددر ثدداروا مشددكلة ال،وم ددة بشدد،ها السددلد ّل اإلاددا  ،ورل د مددف ددص
تزيق العامل اإلسالمي ،ل سهص عل ه ابكالعه.29
ول،ددد عاند شددعوك وربددا آ د ا مددف هددذا املد ر اجملطد  ،ملددا ععدوا ل الع صد ية ،و و لدوا ل هددا يف
هددذا العص د  ،ل د م العددداء الكدداريي امللدديء بدداحلواع ،امل يعددة بددني الد نس د ني واألملددا  ،آمددا ظه د الدددمار
ال ه ب الذ حدثكه احل ك العامل ة  .30ف لال ال ورسي وهو يكحد ،عدف املدن دة الب ب دةل ل ،مدوغ مدا
ارىلكبكدده البش د ية مددف ميددامل و د ائ وخ انددات يف ال ،د و األو لاءهددا واسددكد كها هددذع املدن ددة احلب ددة م د ة
واحدة .31
ىل،ول آاريف آرمس ونغ وهي ىلكحد ،عف ال ورة الد نسد ة يف آوادا ل بدد ت مب دص عل دا ،لك هدا مدا
احنطد ل لوضددى وسددد عمدداء ووحشد ة ...لع دددما ىل د ك ال ددزعة ال،وم ددة وحدددها ددذورا بددني
لب د

 26ال ورسيل ال سائص .71 /2
 27ال ورسيل ال سائص .30/2
 28ال ورسيل ال سائص .117/2
 29ال ورسيل ال سائص .111/2
 30ال ورسيل ال سائص .111/2
 31ال ورسيل ال سائص .113/1
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ال دداس ،مددف اةكمددص حتددط مددف ل مددة روحهد ولنسددان كها ،علددى ىلعل هددا  .32ولعددص ال ازيددة
ب ،دداعة عولددف هكل د األملدداين ( Adolf Hitlerت1111م) واحلآددة الداش د ة Fascism 34الدديت لاعهددا
موسدول ن اإليطدايل(ت1111م) Benito Mussoliniخد م دال اسدد ح، ،دة ال،وم دة السدلب ة والع صد ية
يف وربددا ،ي،ددول ساندرسددو ل اجل د اير العي د وحدددع ال،دداعر علددى ل دداعة البش د ية حنددو ط يددق احل يددة
هكل د ىلددجث بدلسدددة ه مددص (ت1171م) Friedrich
الدي ددة والس اس د ة واحل يددة الدك يددة  .35يبدددو
 Hegelولشددكه (1111م)  Johann Gottlieb Fichteي،ددول لشددكه يف آكابدده نددداءات ل األمددة
األملان ةل آو املد ء خالل دا وآونده ملان دا يدا شديء واحدد  .36ويكطد ف ه مدص ويبدالغ لدائالل األملدا هد
وح ددده ال ددذيف ىلدهمد دوا احل ي ددة ب طاله ددا الكل ددي الش ددامص  .37وه ددذع ال ي ي ددة ىلس ددمى باألملان ددة هب ي دولد د
 Herrenvolkالشعب الس د و الس اعة الشعب ة ،و ه ي اس  Herrenrrasseالعد ا و اجلد ،
ىلدددوا الع د ا األملدداين و اجل د اجل مدداين علددى سددائ األع د اا واأل دداس يف ْج ددل حندداء العددامل ،وهددذا
ي،ك ددي حيك د هددذا اجل د األعي د واألل ددص هددذا العددامل آلدده ،لكوندده يسددكمق رل د  .ولددوّل طب عددة
البحر ىلد ر اّلخكصار واإلااز لكط ل ا ل هذع املسجلة آ و عمق ،ولذآ نا م لة عديدة على رل .
Nazism

 32آدداريف رمس د ونغل ال زع ددات األص دول ة يف ال هوعي ددة واملس د ح ة واإلسددالم ،ىل ْجددةل حمم ددد اجلورا(عمش ددق ،عار الكلمددة،
ط2001 ،1م) ا.201
33
ال ازيددة نسددبة ل آلمددة ندداز  Naziوهددي اخكصددار ّلس د احلددزك العمددال اّلش د اآي ال،ددومي األملدداين National
 Sozialistsche Deutsche Arbeiterparteiبزعامدة هكلد الدذ سد ط علدى ملان دا سد ة (1172م) انيد ل عبدد
الوهاك املس ل الصه ون ة وال ازية وااية الكاريخ (ال،اه ة ،عار الش وا ،ط1127 ،1هد2001،م) ا.11
 34الداشد ة آلمددة طل،هددا موسدول ن سد ة  ،1111ولددد سد ط علددى م،ال ددد احلكد يف ليطال ددا حد سد،وطها ب ددد احللددداء
س د ة  ،1111والداش د ة مشددكق مددف الكلمددة الالىل ددة  Fascesحزمددة مددف العصددي ومعهددا الدددجس ،واملعددىن العصددا
الواحدة ّل ىلصلح ،ول معها لوة وّل م،اومة ،ولعا العصي ،كمعة ّل يكس ها شيء ،وي مز الدجس ل ال،ائد و الدزع
الواحد و الدولة املكحدة ،حت لم ة زع واحد حيك لب كه عل ها ويوحدها .ني ل عبد امل ع احلدنل املعمد الشدامص
ملصطلحات الدلسدة(ال،اه ة ،مككبة مدبويل ،ط2000 ،7م) ا .113
 35ل د ك  ،ورالسددكيل اإلسددالم واملس د ح ة ،ىل ْجدده عددف ال وس د ةل خلددف حممددد احلددداع(الكوي ،اجملل الددوطن لل ،الددة
والد و وايعاك1113 ،هد1117،م) ا.21
 36ب ىل اند ددد رسد ددصل حكمد ددة الب د د ك ىل د ددة ع.ل د دااع زآ يد ددا (الكوي د د ،اجملل الد ددوطن لل ،الد ددة والد د ددو وايعاك1117،م)
.123/2
 37ب ىل اند رسصل حكمة الب ك .177/2
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ف حت ددد ،ال ورس ددي ع ددف عه ددد احل ي ددة (لع ددال املش د وط ة -الدس ددكور) 38ح ددر ظه د ت ْجع ددات
خمكلدة لل وم واألرمدف حتد ،داء نديدة آ د ة ،سدبب ىلد لدة املسدلمني ...حد آدا مد ه مدف صدبح ل،مدة
سائبة لأل انب ،وم ه مف ىل ع وضص ضالّل بع دا .39
ل،د آا ال ورسي حبق مدة ،يددعو ل اإلخدوة اإل ان دة ،واّلحتداع واّلئدكالف ،وآدا حيدارك بشددة
آ ددص لك د و يدولو ددة ىلس ددبب ىلد ل ددة املس ددلمني ،مل دددع وح دددمل  ،وآ ددا يف الول د ندس دده حي دداول عائم ددا
ياس لخوة ل ان ة صاعلة بني شعوك العدامل اإلسدالمي ،ومبدا ىلآ دا عولدة ل هدا لوم دات خمكلددة ،و عيدا
مكعدددعة ،ل،ددد حدداول يف رسددائله حيددالب علددى هددذا الكعدداي السددلمي واألخددو بددني الشددعوك واألم د
واألعيا .
ول،ددد عرمث ال ورسددي حت ،ددق هددذا امل،صددد األعلددى ،وهددذا ا دددف ال ب ددص يكطلددب هددوعا خملصددة
بارة ،لمدل آونده آ عيدا ي كمدي ل لوم دة خمكلددة ،ولبدة مكباي دة ،لّل نده آدا عومدا يددعو ل ىلد د ص رابطدة
الددديف علددى ال د وابط األخ د املالكددة ،وخاصددة يف حواراىلدده مددل ععدداة ال،وم ددة ال آ ددة مددف الع ص د يني ،ح ددر
ي،ول رمحه اهللل وعلى ال مف ندن علدى عاللدة وث ،دة وصداعلة و خدوة خالصدة بداألىل امث احل ، ،دني ،لدإين
لس على عاللة بدا مل الدعوة ال،وم ة ألم الك مف املكد يفني .40
لال ورسي انطاللا مف للسدكه املك ورة ،واليت اسك،اها مف آيات ال ،آ الك  ،و اربه امل يد ة ،يد
اّلخددكالف يف اللبددة وال ،الددة واجل د ّل يدددل ح، ،ددة اّلخددوة الدي ددة ،بددص رل د ىل ددوغ ربدداين ،ي سددخ
األخوة والوحدة آ  ،أل البايدة مدف رلد الك دوغ والكلدو الكعدارف ،ولد الكااصد والكصداعم آمدا رآد
ال،د آ الكد  .ي،ددول ال ورسدديل ل األآد اع الددذيف يبلددغ ىلعددداعه املاليددني ،مل ي سدوا لددوم كه  ،وّل لسدداا
م ددذ ل ددوف السد د ني ،وآ ددانوا لخ ددوة ح ، ،ددني لألىلد د امث يف ال ددوطف ،ورل دداله يف س ددوي اجله دداع م ددذ س ددالف
العصور ،لولل ل زلك لوم كه  ،و نس كموه لساا  ،لل مبا يكو ىلكل دك هذا ألم ال ا – ممدف يعددو
مددف ع صد آخد  -عسددكورا يم ددا مددف عسداىل آ  ،ولّل لهددو ،د ع هددو  ،وىلصد ف اعكبدداطي ّل د ّ ،ل ل
هواء األشااا ّل ىلكبل ،وّل نكبعها حنف .41

 38املشد وط ة هددي لعددال ال يددام ال ملدداين يف الدولددة الع مان ددة ،ولددد علددف السددلطا عبددد احلم ددد ال دداين املشد وط ة مد ىلني،
األو يف بدايددة حكمدده يف  11مددارت 1133م ،ف ْجدددها ثالثددني عامددا بعددد هز ددة عولكدده مددل روس د ا ،ف عدداع العمددص
باملش د د د وط ة وه د د دي امل د د د ة ال ان د د ددة يف  27ت د د ددوز س د د د ة 1101م ،واس د د ددكم ت املش د د د وط ة ح د د د معاه د د دددة مون د د دددروس يف
1111/10/70م.
 39ال ورسيل ال سائص .111/2
 40ال ورسيل ال سائص .111/2
 41ال ورسيل ال سائص .117-111/2
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وملددا ح د ال ورس ددي هددذع األخ ددوة اإل ان ددة مهدددعة م ددف عاخلهددا ،ولابل ددة للكصدددغ والكش دديي،
حاول يطدو خطدوات هامدة مدف دص احلدداا عل هدا ،ألادا لدو ىلصددع لكمزلد الوحددة ،وخاصدة
الع ص د ية وال،وم ددة السددلب ة ىلبلبل د يف س د الع ددامل اإلسددالمي ،ومعل ددوم م ددف ةاره ددا احل د وك والعد دداء
والدمار آما حصص لبلدا عديدة يف العامل ،ول،د رآ ال ورسي لصة ط يدة حول هذع املسجلة ،لال رمحده
اهللل ح ما آ يف مدي ة (وا ) ،لل ألحد طال األآ اع الب وريف ،ل،د خدم األىلد امث اإلسدالم آ د ا،
لك ف ىل اه ؟ لالل لين ل ص ىلآ ا مسلما على ش، ،ي الداسق ،بص ارىلبط به آ مف ارىلباطي بوالد ،
جملدمكه اإل ا خدمة لعل ة  .42آا هذا احلوار ا اع ء لبدص ىلدشدي ال،وم دة السدلب ة يف الدولدة الع مان دة،
وع دددما ىلدشد هددذع العدددو بددني شددعوك الدولددة الع مان ددة ،وحلد ال ابطددة ال،وم ددة حمددص ال ابطددة الدي ددة،
مد ت األيددام والسد و  ،وعخددص رلد الطالددب – يددام سد  -املدرسددة احلدي ددة يف اسددكانبول ،ف لابلكدده بعددد
ع د ا ال،وم ددة الك عيددة لددد حت د مث ل دده مددف د اء الدددعو الع ص د ية ال آ ددة لددد بعددس
عددوعط ،للمسد
معلم دده ،ل،ددال يلل لنددن ل ددص اي آ عيددا لاسدد،ا ،دداه ا بددص ملحدددا علددى ىلآددي صددا  .43هددذع هددي ةددار
ال،وم ددة السددلب ة والع صد ية ،ىلل،ددي بددني اإلخددوة يف اهلل البب دداء والعددداوة والك اه ددة ،وىل ،ددي علددى الصدددالة
واةبة والكعاي .
ول،د حاول بعس مف يشبص م اصب مهمة ي ال ع ة ال،وم ة ،لشدف همومدا علدى ال ورسدي،
لكوندده مددف لوم ددة خمكلدددة ،لمددف عسددائ ععدداة الع ص د ية مددف األىل د امث لددو ل نددك ىل د امث ،ويف األىل د امث مددف
ص اف العلماء ،و رباك الكمال الك يف بد ص اهلل ،ول سع دا هذا آ ع  ،لالكعاو مدل مدف لد مدف
لوم كك ي ايف ال اوة ال،وم ة .44
ولعص هذا الذ علل ال ورسدي ل اّلنكسداك ل ل يكده (ندورس) بددل لوم كده ،عرءا للشدبهات الديت
ثد ت حددول صددله ،ي،ددول رمحدده اهللل ولندده شدديء ي،لددب ددوه العدددل ل ظلد  ،ويددوحي ل اّلحن دداز مددف
هددة العدددل ،هددو الكعبد الددذ يطلددق علددي بكسددم يت ،ويف آددص مد ة (سددع د الكد ع ) مددل ا،ددي (سددع د
ال ورسي) ه دا ،ويف اسدبارطة يف الكح، ،دات ،ورآد ه ليدا بدجين آد ع  ،وهبددا يوليدو حسدا ضدد ع دد
لخددوط يف ايخد ة ،يكعلددق باحلم ددة ال،وم ددة ،ل ددال عددف هددذا ىلب د جملد اةكمددة وماه ددة عدددالكها ىلب د ا
ىلاما .45
ل األخددوة اإلسددالم ة يف ىلصددور ال ورسددي هددي الآ ددزة األسدداس ،وهددي م،دمددة علددى ْج ددل املعدداي
األخ د  ،ي ،ددول رمح دده اهلل ل ولين س ددكع ذ ب دداهلل مائ ددة ل ددف م د ة م ددف ض ددحي هب ددذع الك د ة الك دداث ة م ددف
 42ال ورسيل ال سائص .111/3
 43ال ورسيل ال سائص .111/3
 44ال ورسيل ال سائص .112/2
 45ال ورسيل ال سائص .277/1
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اإلخ دوا الط ب ددني امل ابطددني بددإخوة خالدددة ،و دددونن بدددعوامل اجملالصددة ،ول د ه آ يددة األآ د اع املطل،ددة،
واسكبدل هباّلء امل امني ععوة ع ص ية ولوم ة سلب ة آسبا لوع ب عة شااا مع ني حيملو اس الك ع،
ويعدو مف ع ص الك ع ،ممف سلكوا سب ص اإلحلاع واإلنسالخ مف املذاهب وال.46 ،
ل،د اشكبص ال ورسي يف بداية مس ىله بالس اسة ،ظ ا م ه رلد خد وسد لة ل صدالي يف شد
،دداّلت احل دداة ،وهددي الدديت ىلسددمى مب حلددة سددع د ال،ددد  ،لك دده بعددد علددى عددف الس اسددة ،واسددكعار بدداهلل
م ها ،ع ف بسع د اجلديد ،اعك،اعا م ه الس اسة ش ّل ىل مد خد ا ،لبدد حب داة ل ان دة هاعئدة يف خدمدة
ال،د آ الكد  ،ي،ددول رمحدده اهللل ل،ددد خدار سددع د ال،ددد مددار الس اسددة مددا ي،ددارك العشد سد وات علدده
ىلل د الط ي ددق رات مش دداآص
ي دددم ال ددديف والعل د ع ددف ط ي،ه ددا ،ل ددذهب حماولك دده عراج ال ي دداي ،لر ر
ومشكومث ل ها .47
ولال يف موضل آخ ل لنن آما يعل اجلم دل ىلآد الددن ا والس اسدة م دذ آ د مدف ربعدني سد ة،
لّل الددذ علعدن ل ب ددا هددذا اإلخطددار ال،لددد والعاللددة ال،ويددة الدديت شددع ت هبددا ،هددو ىلددجث رسددائص ال ددور
الدديت آشددد م ددذ سددني س د ة عددف لص د ط يددق إلن،ددار اإل ددا  ،واملعمددزة املع ويددة لل ،د آ الك د يف هددذا
العص د يف البلدددا الع ب ددة والباآسددكا آ د مددف بددالع خ د  .48رآ د ال ورسددي هددذا الكددالم بعددد
بارمث الكعاو الوث ق بني ىلآ ا والع اا وباآسكا  ،عله يكو سببا لوحدة املسلمني ،ولل ار األمدا والسدالم
بدني ربعمائدة مل دو مسدل  ،ف حددذر رمحده اهلل مدف الع صد ية وععدو ال،وم ددة ،ألادا ل خطد عيد  ،نسددجل
اهلل يدددلل ىلعدداونك مددل الع د اا والباآسددكا ماليددني مددف الع ص د يني ،ويكسددب يف الول د ندسدده صدددالة
ةاعائة مل ونا مف ال صار وسائ األعيا األخ اةكا ني ل لل ار السالم .49
الحالة الثانية :عندما تحل القومية محل الدين.
هذع احلالة هي خط ها ،ألاا ع دما حتص حمص الديف ،لإاا سكصبح الديف البديص للدديف اإل دي،
ي،ددول ال ورس دي وهددو يكحددد ،عددف الدك د اإلاددا ال،ددومي ،بجندده اددب يكددو خاعمددا ل سددالم ،وللعددة
حص ة له ،وسورا م عا حولهّ ،ل حيص حمص اإلسالم ،وّل بدديال ع ده ،أل اّلخدوة الديت حهدا اإلسدالم
ىلك مف لوف نواغ اّلخوة ،وااا ىلب،ى خالدة يف عامل الب،اء وعامل ال زخ .50

 46ال ورسيل ال سائص .112/2
 47ال ورسيل ال سائص .37/2
 48ال ورسيل ال سائص .111/3
 49ال ورسيل ال سائص .117/3
 50ال ورسيل ال سائص .117/2
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ف ضاف رمحه اهلل لائالل و ذا لال ىلكو اّلخوة ال،وم ة مهما آان لوية لّل سدكارا مدف سدكار
اّلخددوة اإلسددالم ة ،وياللدده للامددة ال،وم ددة بددديال عددف اإلسددالم خ انددة خ لدداء شددبه مددا يكددو بوضددل
حمار ال،لعة يف خزي ة ملاس ل ها ،وط ي األملاسات خارج ال،لعة .51
ويعك،ددد ال ورسددي هددذع املك دددة الش د طان ة والدس سددة واجملديعددة ص د اعة احل ددارة الب ب ددة ،لهددي
الدديت ل زمل دا ،لددذا ّل ي ببددي اّل ددداغ هبددا ،واّليف د ار وراءهددا ،ف ىلط د ا ال ورسددي ل بعددس األل دوام يف آس د ا،
ع دما د ه ب يدق املدن دة الب ب دة ،لكدا الويدص والعدداء ،ي،دول رمحده اهللل ل األلدوام املك ،يدة يف آسد ا ،لدد
تسددكوا بال،وم ددة ،وحددذوا حددذو وربددا يف آددص ال دواحي ،حد ضددحوا بك د مددف م،دسددامل يف سددب ص رلد
الك،ل د .52
وهذع احلالة اجملط ة ىلدش يف العامل اإلسالمي ،وخ ج مف بني شعوك املسلمني ع اص مكط لدة
يبة ىلدعو ل الكعويص على ال ابطة ال،وم دة بددل ال ابطدة الدي دة ،واألم لدة علدى رلد آ د ة ،ل،دد ع،دد يف
بدداري س د ة (1117م) مددات حددول رابطددة ال،وم ددة لكحددص حمددص ال ابطددة الدي ددة ،وآددا ددص املشددارآني مددف
ال صددار  ،وهددذع ال د وابط يف ىلاريهددا مل ىل م د لّل احلصدداع امل د مددف الص د اعات وال زاعددات واجملصددومات بددني
األم والشعوك والدول ،ألادا روابدط مصدلح ة مالكدة ىلدزول بدجعىن اخدكالل يف ب كهدا ،ب مدا ال ابطدة الدي دة
ىلب،ددى وّل ىلددزول لّل بددزوال الددديف ندسدده ،ي،ددول ال ورسددي ل لل سد ه ددامث رابطددة ح ، ،ددة ولويددة د اإلسددالم
بني الع ك وال مث والك ع واألرناؤوط واجلآ والالز .53

موقف النورسي من ثورة الشيخ سعيد بيران

لام ثدورة الشد خ سدع د بد ا سد ة (1121م) ع ددما عرمث الشد خ رابطدة الدديف الديت آاند
ىل د بط األىل د امث واألآ د اع لددد حل د  ،وحددص حملهددا ال ابطددة ال،وم ددة ،ومددل رل د لددإ ثورىلدده لشددل  ،ومل حت،ددق
هددالها ،وآددا ال ورسدي يكولددل لشدلها ،و ددذا مل يسداندها ومل يشددارمث ل هدا ،مددل لحلداي الشد خ بد ا آسددب
ىلجي د ال ورسي ،لكونه ل ندورا ور يا و ىلباعا ،ول سكمل ل حدوار حدد الدذيف داءوا ل ال ورسدي ل  ،عده
باملشدارآة يف ثددورة الشد خ سددع د بد ا  ،وهددو حسددني باشددا ،واحلدوار طويددص دددا ،س ،كصد علددى مددا لدده صددلة
مبوضوع ا ،لال حسني باشا لل ورسيل س د يل معك لسكشارة يف م خاا ،ر و ىلجر لطالب
باجمل وج ،ألين ريد حتد ،معك حدي ا خاصا ،ل،ال لده ال ورسديل ّل كدف ،لهداّلء دزء مدف آ داين،
ّل يدددارلوين ،وضددح مددا ع دددمث ،ل،ددال لدده حسددني باشددال س د د ر ددو ىلددجر ل ددا بالعص د ا مددل الش د خ
 51ال ورسيل ال سائص .117/2
 52ال ورسيل ال سائص .113/2
 53ال ورسيل ال سائص .13/1
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سع د ،ل حف مسكعدو  ،ل،ال له ال ورسيل مل ىل،ومدو بالعصد ا ؟ ل آدا لزيدد وعمد و رندب ،لمدا رندب
ي ددا ،ب ددص س د اا عم دداء املس ددلمني ،ل ،ددال ل دده حس ددني باش ددال ل ،ددد هلك ددا ال د وس ولكلون ددا و ب دداعوا موال ددا
سه حد بسوء ،ولكف اي صبح عي ا مهدعا ،وشد ل ا مع ضدا
ورراري ا ،ب ما ظص ش ل ا مصانا عو
للهك  ،لجر ل ا بالعص ا  ،لم وعنا املشاة والد سا على هبة اّلسكعداع .وبعد وضدح حسدني باشدا
األم واحلواع ،املاملة ،واألسكار مط ا ومسكب ا يف الكدك  ،رلل األسكار ر سه ،ولدال بكدص لطدف ولدنيل
يها الباشا ىلعال ل سكش عيدوا محدد اجلدزر وندكحده مكددائلني بده ،ىل،بدص مدا ي،ولده اجلدزر ؟ ل،دال الباشدال
نع  ،لجخ ج األسكار الديوا مف به ولكحه مكدائال به ،ولرا هبذا الب مامه ل
هف ز ببف عي له ىلني ،لصدا آ شيت هف عآف
نه ز لامن نه ز وامن مف عر ار ب .54
ويعنل مد ه مدف ي دل مدف ط يدق الك سدة ،ويددخص اإلسدالم ،ومد ه مدف يعدوع ل معبدد ال هدوع
ل كهوع ،ما نا للس مف هاّلء وّل مف هاّلء.
لددال األسددكارل ر ي د يددا باشددا ،لجنددا اي لس د م د ك وّل م د ه  .ل،ددال الباشددال يددا سددكار ل،ددد
وه عز يت ،وضعد ييت ،للو عددت ل عشد ط سد ،ولو  ،دب الباشدا لكالدى عدف العصد ا  ،لدال
ال ورسدديل نع د ول ،ول دوال ددب وخدداف ،وّل ي،ول دوا راا الدددم .وع دددما اسددكوعغ الباشددا األسددكار ،آ د ر عل دده
األسد ددكار ثد ددال ،م د د اتل ّل ىل د د ا الد دددم يد ددا باشد دداّ ،ل ىل د د ا الد دددمّ ،ل ىل د د ا الد دددم ،وعد دداع حسد ددني باشد ددا ل
عش ىله،ول ا لواىله ،لذا مل حتد ،ية حاعثة يف م ط،ة وا .55
وآاند الولددوع ىلك د زيددارة ال ورسددي إلل اعدده باملشددارآة يف ال ددورة ،لممددا لالدده ال ورسددي لولددد الشد خ
سددع د بد ا ل ل مددا ىل،ومددو بدده مددف ثددورة ىلدددلل األخ ل،كددص خ دده ،وّل حت،ددق يددة نك مددة ،لاألمددة ال آ ددة لددد
رلعد رايدة اإلسدالم ،وضددح يف سدب ص عي هدا مةدات األلددوف بدص املاليدني مدف الشددهداء ل دال عدف ىل ب كهددا
ماليني األول اء ،لذا ّل يسكص الس ف على حداع األمة البطلة امل ح ة ل سالم ،األمة ال آ ة ،و ندا ي دا
ّل سكله عل ه .56
وّل د م هددذا املولددف اجلد ء مددف ال ورسددي ي دددء عددف ل اندده العم ددق بدداّلخوة الدي ددة ،وال ابطددة
اإل ان ة ،و اا األساس واملع ار لب اء ،كمل مسل مسامل آمف مطمةف مسدك ، ،ولدو آلمدات هدذ ال دص
طب ،وحول ل والل عملي ّلسك ،العامل اإلسالمي ،ولكحول ل ،كمل ي ع بالسدالم والوئدام ،ولبددا
عور ا رائعا حيكذ به يف العامل.
 54ش د ي عي دوا اجلددزر للمددال عبددد السددالم اجلددزر  ،ضددبط ال د د وعلددق عل ددهل حتسددني لب د اه الدوسددكي (عهددومث ،عار
سب يز2001 ،م) .117/1
 55ال ورسيل ال سائص  201-203/1ال،صة مذآورة يف ا ام رل .11
 56ال ورسيل ال سائص .201/1
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مشروع جامعة الزهراء

ىلوصص ال ورسي بعد دارك طويلدة احلدص الوح دد ل لدي األآد اع ومدواآبكه ملسد ة العلد واملع لدة
واملدن ة الع مل لخواا األىل امث يف بلد واحد ،ش يطة معاجلدة املشداآص الد ال ،امل ابطدة العويصدة ،والديت
ملدددع ح دداة األآد اع ،وهددي (اجلهددص والد،د واّلخددكالف) .واحل، ،ددة الدديت ّل ،ممددة ل هددا حددص ْج ددل هددذع
املشاآص ىلكمف يف ىلجس مدرسة الزه اء ،ألاا بطب عكها سك ،ي على اجلهدص والد،د واّلخدكالف ،ول،دد
ىلددو ال ورسددي خ دددة مددف يسددكبص بعددس ععدداة ال،وم ددة السددلب ة مددف الكد ع ن،دداء ندددوس العدوام ،وطهددارة
للددوهب  ،ل ولعددوا يف شددبامث اإلحلدداع والكب يددب ومددا شدداآص رل د  ،ي،ددول رمحدده اهللل ل عدددونا هددو اجلهددص
وال د ورة واّلخددكالف ،وسد ماهد هدداّلء األعددداء ال الثدة بسددالي الصد اعة واملع لددة واّلىلددداا  .57ف ىلطد ا
ل الكعدداو والكعاضددد بددني الك د ع وال د مث لددائالل وس د كعاو ونكصدداعا يدددا ب ددد مددل األىل د امث ،وه د لخوان ددا
احل ، ،ددو الددذ آددانوا السددبب  -مددف هددة – إلي،اظ ددا مددف دلك ددا وعلع ددا ل سددب ص ال لددي  .ف ضدافل
نعد د نكع دداو معهد د  ،وم ددل ْج ددل م ددف ااورن ددا ،أل اجملص ددام والع ددداء لس دداع و لس دداع ،ل ددال عل د د ولك ددا
للاصام .58
ل،د آا ال ورسي على ل اعة اّلخوة الدي ة لف ىلدوم ل ب ،الوّليدات الشد ل ة مكالددة مدف
ال اح ددة العم ان ددة وال ،ال ددة والعلم ددة واملع ل ددة ،م،ارن ددة بالوّلي ددات األخ د د ال آ ددة املكط ددورة ،أل انع دددام
املساواة ،و اك العدالة اّل كماع ة ،وآسوف اإلنصاف س ولل البلد يف ص اغ طب،ي وع لي يهدع األمف
والسالم ،ولذل لدم ال ورسي على هذا املش وغ احل ار الوطن ،ألنه سد ،ذ البلدد مدف خطد لداعم
يزلزل آ ا البلد ،ول،د بدا للمساولني ابة مطالب ال ورسي وموالدده ،ألنده مل يكدف مكولعدا يدجط ر دص
مف ىلل األص،اغ بلباسه الب يب املع وف ،وه ةكه املعهوعة ،و ىله املع ولة ،ل ااطب املساولني هبذا
الكالم اجل ء والص يح ،ويطالبه حب،وا لخوة يف الوّليات الش ل ة ،لذل امل باجل و  ،و ح ص ل
مسكشدى اجملاريب ،وعني له طب ب ملعاجلكه ،ولكف بعد عرآوا هذا ال ص بكامدص ع،لده ،و نده داع
يف ععوىلدده ،وخمل ددد يف ن ك دده ،حدداول وزي د األم ددف ش ددد ق باشددا يب ي دده مببل ددغ م ددف املددال لك ددي يع دددل ع ددف
مطالبدده ،ح ددر لددال لدده الددوزي ل السددلطا – عبددد احلم ددد ال دداين -يسددل عل د  ،آمددا م د بص د ف م ىلددب
شدده لد لددف لد ل ،ولددالل لندده سد ىلدل ل ثالثددني لد ة ،ل،لد وابددال نددا لسد مكسددول م ىلددب ،ول
بلغ لف ل ة ،لجنا مل آت ل ه ا لّل مف ص ميت ،ول مف ص ندسدي ،ف ل مدا حتداولو ىل،د ده يل
لد لّل ىلدداوة للسددكوت ،ل،ددال الددوزي ل ند ىلد ع لراعة السددلطا  ،وهددذع اإلراعة ّل ىلد ع ،للد وابددال لنددن
 57ال ورسيل ال سائص .11/1
 58ال ورسيل ال سائص .11/1
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د الد صدة ل،دول احلدق ع ددع ،ل،دال الدوزي ل سدككو
رعها لكي يككدر السلطا ويسكدع ن ،ع د رل
العالبة وخ مة ،اجلواكل لو آاند نك مكهدا لل،دائي يف البحد  ،لدإ البحد سد كو يل لد ا واسدعا ،ول نددذ
لعدددامي لسددجرلد يف للددب األمددة ،علمددا بددجنن ع دددما ح د ت ل سددكانبول ح د ملا ،ولددد وضددع روحددي
علددى راحددة آدددي ،لددالعلوا مددا بدددا لك د  ،و نددا عددن مددا لددول ،لددال ال دوزي ل ل ال اح د ب ش د املعددارف
والعل ددوم يف آ عس ددكا ه ددو اي موض ددل عراس ددة يف ،لد د ال ددوزراء ،ب ددديل الزم ددا ل لر للم ددارا ددص حب ددر
املعددارف ،واسددكعمص يف امل ىلددب ،وعلددى سدداس ذ هددذا؟ ملددارا ىلد ددلو امل ددالل الشاص د ة علددى امل ددالل
العامة  .59هذع آان ول زيارة لده ل اسدكانبول سد ة(1117م) يف عهدد السدلطا عبدد احلم دد ال داين،
لكددف ال ددص عدداع خددايل ال ددديف ،ف بعددد لحددد عش د ة س د ة س د ة (1103م) عدداع للمطالبددة باملش د وغ
ندسدده ،ل،ددد ل ددى ال ورسددي سددا و سددني سد ة مددف عمد ع يف سددب ص حت ،ددق هددذا املشد وغ ،ألندده آددا علددى
ل اعة مطل،ة ،هذا املش وغ س ادم البالع والعباع.
راع ال ورسددي ىلجسد مدرسددة الزهد اء – شدد، ،ة اجلددامل األزهد  -يف مدي ددة بكلد  ،ومددل لد وغ ددا
يف آددص مددف مدي ددة وا وعيدداربك  ،ول،ددد حدداول رمحدده اهلل زيددارة اجلددامل األزهد لكددف اليد وف مل ىلسددمح لدده،
وسكني س ة رعت الدذهاك ل اجلدامل األزهد  ،باعكبدارع مدرسدة العدامل اإلسدالمي،
ح ر لالل لبص
ألاددص ل دده مددف العلددوم ،ولكددف مل يككددب يل نص د ب ل دده ،لهددداين اهلل ل لك د ة ،وهدديل اجلددامل األزه د
مدرسة عامة يف ل ي ،ا ،لمف ال ور لنشاء امعة يف آس ا على ارع ،بص وسل م ده ب سدبة سدعة آسد ا
على ل ي ،ا .60
ول،د بني ال ورسي هداف هذع املدرسة ،وهي آايطل


لل ار السالم يف الوّليات الش ل ة.



لظهار حماسف املش وط ة واحل ية واّلسكداعة م ها



الولوف اع ال،و املدم ة آال،و اإلحلاعية.



ىلجمني مسك،بص العلماء األآ اع واألىل امث.

لةال ىلدسد الع ص ية األلوام يف البلدا الع ب دة وا دد وليد ا وال،ددال

وىلآسكا وآ عسكا .
لع دداء الد د وي اإلس ددالم ة ال دديت ه ددي ال،وم ددة احل ، ،ددة الص ددائبة الس ددام ة

الشاملة ،لك ال ش ف اّلمك ال بالدسكور ال ،آين لَِعَا الْم ْاِم و َ لِ ْخ َوة}.61
 59ال ورسيل ال سائص .31 -31/1
 60ال ورسيل ال سائص .117/3
 61سورة احلم ات ايية .10
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لككصالح العلوم ال ابعة مف الدلسدة مل الديف.




لككصا احل ارة األورب ة مل ح،ائق اإلسالم مصاحلة ىلامة.

لككدق وىلكعاو املدارس احلدي ة مل املدارس الش ع ة يف األناضول.62



للحام املع لة عف ط يق املدرسة ل آ عسكا .



لن،ار اإلسالم مف األساط واإلس ائ ل ات والكعصب املم،وت.63

ف لددال ال ورسدديل لددذا بددذل هددد آلدده لكجسد هددذع اجلامعددة يف مآددز الوّليددات الشد ل ة الدديت
هي وسط بني ا د والبالع الع ب ة ولي ا وال،دال وىلآسكا .64
ول،د اسكطاغ ال ورسي بجسلوبه العلمي ي ،ل ال دواك بددكح امعدة آهدذع ،ي،دول رمحده
اهللل ول السلطا رشاع رمحه اهلل هو ول مف لدر ي ة لنشاء هذع اجلامعدة ،لاصدد عشد يف
لددف ل د ة رهب ددة إليفدداز ب ائهددا ل،ددط ،وح مددا ر ع د مددف األس د يف احل د ك العامل ددة األو والددق
ثالثة وسكو ومائة نائبا -مف بني مائكني -يف ال ملا  ،وولعدوا علدى عصد د مائدة و سدني لدف
ل ة –ب ،مة الل ة ال م ة آنةذ -للب ر ندسه ،وآا آمال مصطدى مف ضم ه .65
وممدا لالده ال ورسددي وهدو ياطددب ال دواك ب،ولددهل ل يف الشد ا حدوايل سدة ماليددني مدف األآد اع،
وحوايل مائة مل و مف اإليد ان ني وا دوع وسدبعني مل وندا مدف العد ك،و ربعدني مل وندا مدف ال،د،داس ،لهداّلء
ىل بطه اّلخوة وحسف اجلوار وحا ة بع ه ل البعس ايخ .66
ف لددال خماطبددال لجنددا اسددجلك ددا ض د ور آ د  ،الدددرس الددذ يكل،دداع الطالددب يف مدرسددة وا
اجلامعددة بددني الشددعوك واألم د  ،م الدددرس الددذ ي د د بددني ىلل د الشددعوك ،وحيص د ىلدك د ع ب،ومدده ل،ددط،
وي ك لخوة اإلسالم .67
وبعددد د وعش د يف س د ة س د ة(1110م) ل د ر وزي د املع ددارف ىلول ددق ايل د لنشدداء مدرسددة
الزه اء يف وا باس امعة الش ا ،ووالدق علدى رلد رئد اجلموريدة دالل بايدار ،وحداول لصددار لدانو
لكاص د سكني مل ونا مف الل ات إلنشائها .68
 62ال ورسيل ال سائص .113/3
 63ال ورسيل ال سائص  113/3واني آذل ال سائص .111/1
 64ال ورسيل ال سائص .113/3
 65ال ورسيل ال سائص .113/3
 66ال ورسيل ال سائص .111/3
 67ال ورسيل ال سائص .111/3
 68ال ورسيل ال سائص .101/1
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ف حذر ال ورسي املساولني مف مشكلة خ مكدالمة ،وهي عدم مع لة هايل الوّليدات الشد ل ة
اللبددة ال آ ددة ،وهددذا حي ددص ب د ه وبددني ىلعلد العلددوم احلدي ددة واملكطددورة واملك،دمددة ،لعدددم معاجلددة هددذع املشددكلة
وحلها بال ريب س كو سببا يف ىلدشي الدوضى واّلضط ابات ،واحلكومة مل آواا ماض ة يف مشداريعها،
وخاصة يف ب اء املدارس يف ىلل الوّليات ،ولكف املشكلة ،مدد اّلسدكداعة مدف هدذع املددارس احلدي دة
ي حص يف الذيف يع لو اللبدة ال آ دة ،ب مدا حيد م األآد اع مدف ىللد العلدوم واملعدارف لعددم معد لكه باللبدة
ال آ ددة ،ولعدددم مع لددة معلم د ه باللبددة اةل ددة ،لددذا ّل ادددو مددامه سددو اّل د اط يف املدددارس الدي ددة
ط ي،ا للمع لة .69
وهذا يدل بال ريب على عمق ىلدك ال ورسي وني ىله ال البة ،أل اّللكصار على العلدوم الشد ع ة
عو اجلمددل ب هدا وبددني العلدوم احلدي ددة ،سد ا ج د ال مددف املكعصددبني ،ي،ددول رمحدده اهللل ضد اء ال،لددب هددو
العلددوم الدي ددة ،ونددور الع،ددص هددو العلددوم احلدي ددة ،لبامكزا همددا ىلكملددى احل، ،ددة ،لكد يددة الطالددب ،وىلعلددو
آال اجل احني ،وبال الهما يكولد الكعصب مف األو  ،واحل ص والشبهات يف ال ان ة .70
لذا ال ي ال ورسي على املساولني ال ،ام بدكح ثال ،مدارس عور ة للكعل يف موالل خمكلددة مدف
آ عسكا .
لحداهال يف ب الشباك ،اليت هي مآز عشائ األرىلوشي.
ثان كهال يف وسط موىل،ا وبل،ا وساسو .
ثال كهال يف وا اليت ت ص وسط ح درا وسبكا .
وىل دددرس يف ه ددذع امل دددارس العل ددوم الدي ددة م ددل العل ددوم احلدي ددة ال د د ورية ،ولد د كف يف آ ددص مدرس ددة
سو طالبا يف األلص ،ىلككدص احلكومة مبعاشه .71
ول،ددد اسددكطاغ ال ورسددي حبددق حي،ددق مشدداريعه احل ددارية يف للددوك املسددلمني مددف خددالل رسددائله
املب وثة ،و ن،ذ األخوة اإلسالم ة مف خط الع ص ية وال،وم ة السلب ة ،وخاصة األخوة احل ، ،ة بدني األىلد امث
واألآ اع ،وصدا رمحه اهلل ع دما لالل ل رسائص ال ور هي لو وسد لة ،و يفدل عواء دذع األمدة يف هدذا
البلددد يف سددب ص لعدداعة اإلخددوة اإلسددالم ة السدداب،ة ،واةبددة السدداب،ة ،وحسددف اليددف والكع دداو املع ددو بددني
ثالةائة مل و مسل .72

 69ال ورسدديل ال سددائص  .111/1ول،ددد ال د ي ال ورسددي
وال آ ة ّلزمة .را ل ال سائص .107/1
 70ال ورسيل ال سائص .107/1
 71ال ورسيل ال سائص .111/1
 72ال ورسيلال سائص .713/1

ىلكددو اللبددة الع ب ددة يف ىللد املدددارس وا بددة ،والك عيددة ددائزة،
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فذلكة البحث

ع دددما ىلطبددى ال ابطددة ال،وم ددة علددى ال ابطددة الدي ددة يف الددبالع املسددملة الدديت ىلع د ف بددالكلو ال،ددومي
والشعو وال ،ايف والع لي ،لإ البلد س كحول ل بارة مف اّلضدط ابات والدوضدى الس اسد ة ،أل مدهدوم
األخددوة اإلسددالم ة س كالشددى وي هددار ،وسددكهك آددص لوم ددة ب دسددها ،وبع اص د ها مددف اللبددة وال ،الددة واجل د
والع د ا ،وهددذا بكددص ىلجآ ددد م ددالس لدلسدددة ال ،د آ الك د اجلل ددة الدديت ىل د لس ْج ددل ال د وابط الدديت ىلسددبب
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الك اح والكااص والكصاعم ،وّل ي ال ورسي بجسا بال وابط الوط ة وامله ة و ها ،ع دما ّل ىلكو عاة
ليل ايخ  ،وّل ىلكو بديال عف الديف ،بج حتص حمله ،ولد وضح ال ورسي هذع احل، ،ة يف رسائله.
ول،ددد رآددز ال ورسددي علددى مدهددوم ال،وم ددة بشدد ،ها اإلاددا والسددلد ،لال،وم ددة اإلااب ددة نابعددة مددف
حا ددة عاخل ددة للح دداة اّل كماع ددة ،وهددي سددبب الكعدداو والكسدداند ،وحت،ددق لددوة نالعددة للممكمددل ،وىل سددخ
مدهوم األخوة اإلسالم ة ،ب ما ال،وم ة السلب ة و الع ص ية م ر ور مشاوم هز وربا ح،بة مف الزمف،
لهي مف لل ازات املدن ة الب ب ة ،راعت تزيق العامل اإلسالمي ل سهص ابكالعه.
ول،د حاول ال ورسي مف خالل رسائله وحواراىله ي ،ذ البلدد مدف شد هدذع الدسدائ واملكايدد،
لبددد بإصددالي الوّليددات الش د ل ة خش د ة حتو ددا ل بددارة للددق واضددط ابات يف املسددك،بص ،وخاصددة ععدداة
ال،وم ددة ظه د وا ب ددني األآ د اع واألىل د امث ،وه دداّلء بجلك دداره وىلص ددورامل الع ص د ية س د ولعو البل ددد يف ح د ك
ض وس ،آما حصص رل يف بعس عول العامل ،وباألخد وربا.
امعدة عي مدة علدى د ار
وآا مف ْجلدة مدا ال حده ال ورسدي ألصدالي الوّليدات الشد ل ة ىلجسد
امعة األزه جملدمة الدديف والددن ا ،ألنده هبدذع املاسسدة املع ل دة سد كمكف مدف حماربدة األعدداء ال الثدة(الد،
واجلهددص واّلخددكالف) ،وآددذل ال د ي لددكح مدددارس باللبددة الك عيددة يف م طدداا مع ددة ل ددكمكف األآ د اع مددف
اّلسكداعة مف العلوم احلدي ة ّل الكعويص ل،ط على العلوم الدي ة الش ع ة.

أهم النتائج

مف ه ال كائا اليت ىلوصص لل ه الباحر ،نو زها يف ال ،اط الكال ةل

الع صد ية رابطددة هشددة ّل ىلدددوم ،ألاددا ىل،ددوم ساسددا علددى ظلد ايخد ،

وىلصبح بديال عف الديف ،ألاا ىل لس ال ابطة الدي ة ساسا.

الع ص ية مف ةار املدن ة الب ب ة اجملب ة ،عاند م هدا وربدا عهد ا ،وهدي

ىل يد ب ها يف العامل اإلسالمي ل شككه ،ل سهص ابكالعه.
11

املدن ددة اإلس ددالم ة ال دديت سس ددها ال،د د آ الكد د ىل د لس ْج ددل ش ددكال

الع ص ية ،وىلامف مببد الكعاو والكعارف والكساند والكعاضد بني األم والشعوك ،وخد
ال اس ندعه لل اس.
لف ىلدوم األخوة اإلسالم ة بني شعوك العدامل اإلسدالمي وخاصدة بدني

األىل امث واألآ اع ،لرا مل حت،ق احلكومة العدالة واملسداواة بدني الوّليدات الشد ل ة املكالددة،
والوّليات األخ املكطورة.

لد ددف يد ددكالد األآ د د اع مد ددف مشد دداآص الد ،د د واجلهد ددص واّلخد ددكالف لّل

امع ددة مكط ددورة امع ددة ب ددني العل ددوم الدي ددة واحلدي ددة ،وي،ص ددد ب ددذل امع ددة
بكجس د
الزه اء على ار امعة األزه لكي ىلكالد ىلل الوّليات مف مشاآص الد،د واجلهدص
واّلخكالف.
لددف ىلكحددق املسدداواة بددني األىلد امث واألآد اع لّل لرا لامد اجلكومددة بدددكح

مددارس باللبددة الك عيدة أل األآد اع ّل يدهمدو اللبددة ال آ دة ،وبددذل سد كمكف األآد اع
مف مواآبة الكطور املع يف وال ،ايف يف البلد.

أوال) القرآن الكريم.

المصادر والمراجع

ثانيا) كتب صحاح السنة والمسانيد والسنن.

ثالثا) الكتب والمؤلفات والرسائل
 .1ابف لك بة الدي ور ل اإلمامة والس اسة ( ع.م.ط.ماسسة ناص لل ،الة).
 .2ابف م يورل لسا الع ك (ب وت ،عار صاعر ،ط ،1ع.ت).
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 .7األزهد د  ،ب ددو م ص ددور حمم ددد ب ددف مح دددل مل ددذيب اللب ددة ،حت ،ددق حمم ددد ع ددور
م عب (ب وت ،عار لح اء ال ا ،الع  ،ط2001 ،1م).
ل د ك  ،ورالسددكيل اإلسددالم واملس د ح ة ،ىل ْجدده عددف ال وس د ةل خلددف حممددد
.1
احلداع(الكوي ،اجملل الوطن لل ،الة والد و وايعاك1113 ،هد1117،م).
 .1ب ىل اند رسصل حكمة الب ك ىل ة ع.لااع زآ يا (الكوي ،اجملل الوطن لل ،الدة
والد و وايعاك1117،م).
 .7اجلدداحبل رسددائص اجلدداحبل حت ،ددق عبددد السددالم هددارو ( ب د وت ،عار اجل ددص،
ط1111 ،1هد1112،م).
 .3اجلددزر ل ش د ي عي دوا اجلددزر للمددال عبددد السددالم اجلددزر  ،ضددبط ال د د وعلددق
عل هل حتسني لب اه الدوسكي (عهومث ،عار سب يز2001 ،م).
 .1عبد ددد امل د د ع احلدد ددنل املعم د د الشد ددامص ملصد ددطلحات الدلسد دددة(ال،اه ة ،مككبد ددة
مدبويل ،ط2000 ،7م).
 .1عبد الوهاك املس ل الصه ون ة وال ازية وااية الكاريخ (ال،اه ة ،عار الشد وا،
ط1127 ،1هد2001،م).
 .10ع لددات آ د م مصددطدى ل ىلدداريخ الكع يددب الدددين ( رب ددص ،مطبعددة امعددة صددالي
الديف ،ط.)2007 ،1
 .11آاريف رمس ونغل ال زعات األصول ة يف ال هوعيدة واملسد ح ة واإلسدالم ،ىل ْجدةل
حممد اجلورا(عمشق ،عار الكلمة ،ط2001 ،1م).
 .12جل ة مف العلماء واألآاع ني السول اىل نيل املوسوعة الدلسد ة ،ىل ْجدة ،د آد م
(ب وت ،عار الطل عة ،ط2007 ،2م).
 .17لد د ددف مد ددف العلمد دداءل املعم د د الوس د د ط ،حت ،د ددق ،مد ددل اللبد ددة الع ب د ددة(ع.م.عار
الدعوة ،ع.ط.ت).
، .11لددة الدم د اجلديددد (العدددع  11س د ة  ، 2001الع د اا  ،آآددومث) ع.ع لددات
آ م مصطدىل مالحيات حول الدراسات اليت ىل اول احلآة الشعوب ة.
 .11ال ورس د د د د ددي ،س د د د د ددع دل آل د د د د ددات رس د د د د ددائص ال د د د د ددور ،ىل ْج د د د د ددةل لحس د د د د ددا لاسد د د د د د
الصاحلي(اسكانبول ،عار سوزل  ،ط1111 ،7هد1111،م).
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