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والكتابططرم مططخ  الخطط   إخ : ""ابططخ خوططدوخ"لوجططود.  لططوث ا أصطط ث بابطط    بططاا البرب ططري عر طط    لطط   فططي دا ططا اإ الخطط   
بط   لطوث فطي موآطع يخر:ُ وكط   1 ريوالكتابُر مخ خواض اإاساخ التي ُ مم  ُز بهطا عطخ الو طواخاإاساا الصاائع

       2.لاا عخ مصر أخ بها مبو خ مختص لتبو   الخ  البربي"
"كاخ الخُ  البربطي بالاطام مباَلامطُم مطخ اَإوكطا ي واَإتلطاخي والجطودلي فطي الدولطر "التباببطر" يَلمطا بواط   توط  الدولطر  

ططططططططططططططططططم   بططططططططططططططططططالخ  "الوم ططططططططططططططططططر "ي وااتلططططططططططططططططططث ماهططططططططططططططططططا إلطططططططططططططططططط    مططططططططططططططططططخ الوآططططططططططططططططططارل والتططططططططططططططططططر ي و ططططططططططططططططططو الُمسم
ي َلمططا كططاخ بهططا مططخ دولططر  "يث الماططبر" اسططباا "التباببططر" فططي البصطط بري والمجططد د خ َلُمو ططَ  البططر  بطط رض  "الو ططرل"َ

   3البرا  ".
 ".واللو ُ  ساروا جم با والخ    "قو   له  ساور البرا  إبا   
ِ  " "التباببر"مخ "الو رل  "ولطُلطِّاها"الو رل  " ا مخا ما لطُلطِّاوُ جاز إَ إخ أ ث الوَِ  تبوم  مصطر  "ر م م  وَ ""ومخ  ي ر"مم وَح

 4سم  الُمساد...  مابوخ مخ تبومها إال بإباه .كتابر تُ  "لوم ر "البرب ري وكاخ الكتابرم 
 زا. ي تكر ما مملهي عو  رسولم مومدالبربيي وباه اهللي عاد ازوث الووي اإَ  والخ   

 كر  اقرأ ورب  الم   باللو  الب  عو     ما ل   بو    اإاساخم عو 5 
دا طر والرومطر لواطاف. فطاقترخ اللوط  بطالبو ي ي ف هطا الهَ " الوطوح المووطو  "مس ورل م كوماتطُم في قرياام  الكومرُ   َ دم سم جم تم 

ر الجمطاث فطي اإسط     طدرا  الجمطاث. وا ر و  والبرفاخ وا َ اإاساخم المؤمخم عخ غ ره مخ مخووقاتم بالب اهللُ  زم وم   
كواهطا  ر ط م إ مطاخ أا ط   بط خ اإاسطاخ واللو طر تااغمطامي وااسطجامام وتوافلطامي مطخ   ا ولطا "الازالطيي "كما  را ا

ططرمُووخ . كمططا اعتمططد   6و ططي قططد اا ولطط  مططخ اططص اللططريخ الكططر   :لولكطط  ف هططا جمططاث  وطط خ ُتر وططوخ ووطط خم تمس 
. إبام فموبطُر ال طيَا دل طث  عوط  7جم ث   وُ  الجمطاث ر ر الجماث في اإس   عو  الود ث ال ر  : "إخ  اهللم ا 

هططا كتابتُ  أخ تكططوخم  فططي  ططبه الوالططرَ  رُض تمططو   طططَم الجم وططري و ُ وو   كومططا َ  تلتآططي موبططرم ي وموبططر الببططد هللي 8جمالططم
الططب   دركططم البصططر:  ي  جطط  أخ  تخ طط  الجمططاثم للريا ططرا اآل ططا َ  . والخطط  البربططيي و ططو وسطط ور تسطط  رَ جم وططرم 



كططر بالبلططث رم المبططااي الُمد   مططخ البطط خي وجمططاثُ   ططد إدراكططام قططوم مططخ البصططر ال ططا ري واللوطط  أم البا اططر أم  "فالبصطط رلُ 
اللوط  بمطا  دركطم مطخ المطور ال طر ور اإله طر  لطبلُ  بصطاري فتكطوخ ال موالطرم مخ جماث الصور ال ا رل للم  ع  ُ أم 
 9بوغ...وأم  ت م أم 

كماالتططم الممكاططر  با كااطط  جم ططعُ وآططرم كمالطططُم ال ئطط  بططم الممكططخ لططم... فططإَ جمالطططُم ووساطططُم فططي أخ  م  "كططث  ططيا  
 10واآرل فهي في غا ر الجماث" 

 بالود ث ال ر  : لب   باي كتابر م ي ا  اهللي أخ  تب م أمخ  اا كاخ عو  المسو  المؤمخ 
 كوخياإتلاُخ أول  با كاخ اإتلاُخ فر آر م في البمثي فإَ  11أخ ُ تط َلاطمم".َإبا عمثم عم م   كودَ أم مخ  و ُ  ُ  خ اهللم "إَ 

أم  أمخ اَإتلططاخ با ططر اَإسطط    ططو  "ما طط  التجوططي"  با ططر المسططو  المططؤمخ  ططو تلططاخواإَ  .ي ططا  اهللعاططد كتابططر 
فتجو  طا  الجمطاث سطتا   إخ غطا   الوطخ اإسط مي ي الجماث باتم الب   لوداا اوو السمممر الُممم  زَل والموودَل في

 غ ر اما  ي جمال ر خو ر ماااا ب خ جمال ر م الوخ اإس ميي وأ   عااصره فخ الخ  البربيي  إَ اإتلاخ. ومع إَ 
َرُ  البصط رلَ رَ د  جمال ر  ست وها البو ي وتُ  " مرئ ري  أعوط  يفطي التبطر   عوط  الجمطاث وموبتطم كها البصطائري فططمُمد 
ولمططا كااطط  صططووا  رفططع بكب ططر مططخ كمططاال  ال ططا ري وكمططاال  المبططااي البا ا ططر أم  يالوططف رم َ مططخ ُمططد   بكب ططر  

الوطط  فططي والتهططا أمعوطط  درجططا  الوطط ي ولمططا كااطط  أمسططبا  الموبططر ال كططاخ  البططا خ أمقصطط  درجططا  الكمططاثي
ُر كماُلها إال في و   اهلل  تبال ي ف   ستو  الموبطر إال  طو وم "ولكواهطا جمال طرم البا ا طرم كطاخ ال بطد لهطا  21ُ تمصم

فططي ا ططر الازالططيي  ططو مجموعططر  ططرو  ومزا ططا  مططخ  ططا ر تختوططي ورااه وتمتمبم مامططُم" َإخ موهططو  الكمططاث الجمططالي
تلا ططري ُالمططَرُر مططخ خ لهططا المططدم الططب  بواططر البمططث الواططي مططخ الجمططاث. وُ لمططد ُ  "الازالططي" مططب م عوطط  بلطط  بتبططداده 

طططعم مططا  و طططُ  بططالخ ي مطططخ تااسططَ  جمططاال   مم الوطططرو  وتواز هطططاي الخططط  الوسططخ ف لطططوث :الخطط  الوسطططخ كططُث مطططا جم
 13ترت بهاي ووسخ اات امها..." واستلامرَ 
اخ ملتآططط ا  الجمطططاث "الجططط ث"ي بموهطططو  "ابطططخ فططط يلوجمطططاث ام با طططر الووسطططور اإسططط م ري مرادفططط تلطططاخ  اإَ َإبا كطططاخ 
 تمد   هور هي   سمم  ج المي ومباد   هوَر الج ث  ي الجماث. فكث جماث  .  وكث جماث  "فاام و ث  م 14عربي"

. الجمطاث فطي الخط  البربطيي أمقطدف أماطواا الجمطاث والجط ث وأمرقا طا اكتسط  قدسط تم 15ج ثي ولكث ج ث  جماث
ِم س ميي وأم بباتم في الوخ اإَ  فاستلثم الخاصر مخ كتابر اللريخ الكر  ي    ط   روو  ري  ي مطخ أم  قا  لاوسم جمال  رم

 س مي.ا  التوو د ر في الوخ اإَ سمال
خ واللو  ومطا م هرل متجو ر فهي "التالي":  فهو "الساب "ي والكتابرُ  يث  آ  وم مُ  ف  د  لم م   ي واللو ُ مبدا   الخ ا  مؤمخ  

 خ اهلل ُ لس  باللو  وبما إَ   16  س روخ
 عو  الاص وفي  با التلد   اللو م   م د  خ اهلل قم أم  اجدُ  اللريخ  الاصَ تراتب َر روخ. مخ  ُ  مس  



الوططوح " و "بإ جططاد "اللوطط  العوطط  يإخ اهلل تبططال  الططب  فططت  عططال  التكططو خ والتططدب ر: "َ عربططي" ابططخ.  لططوث  توآطط ث
 17   عال  التدو خ والتس  ر..."رم  هم ي مم "المووو 

مي ... إاما اوُاطثُ دم و  : ل ف فو  اللو  موجود  مُ "ربيع ابخ " :  لوث ؟ بخ مبتدم الخو ي فما  و  با اللو إَ  اللو ُ 
ال فطي إَ  لهطا توصط ث   رُ همط   التي  ي الدوالي عبارل عما  وموطم فطي باتطم ب ر ط  اإجمطاث مطخ غ طر توصط ثي فط   م 

  ِ  "  "موطططث  . فهطططو لأ  اللوططط   موطططث التجم طططثي والطططاوف لأ  الوطططوح المووطططو "المووطططو  وح الطططب   طططو" الوطططوحالطططث 
 81التوص ث".

". خ اللو م ومخ المبوو  أم   19عاد المتصوفر  و "البلث الكوي 
ثم عطخَ  ي بالتبو   ال بالبا ي البلطثُ البو م  ثم بَ قم  متبو    وثُ "أم  "عربي ابخ " لوث ِم ه أخ ي وأمطرم طممُ طمطمطا عو   اهللَ  الوثي فطمبطملططم

مططتبو     لبطال   طو "البلطث الوث"ي وأوثُ مطخ ا أسطتاب   وثُ  فطي الوطوح المووطو  الطب  خولطم ماطم... فط مُ طمم  كتط م مطا عو ط
 ااببطابيَ موجطود   ... و  طو عاطد البلط ا "الطاوف الكو طر"ي "و طي أوثُ "الوطوح المووطو  "عخ أسطتاب مخوطو   طو بم خم أم 

 20ماوصث  عخ البلث" 
ث ي  ططي ع اهططا التططي قالطط  بهططا مططخ قبطط"عربططي ابططخ و طط ُخه  " المتصططوفرَ  كبططار قططاث بهططا إسطط م رُ  صططوف ر   فوسططور  
 ." الواك  ب مر اهلل "فوسور

ملوطر" و"ابطخ  ابطخبطداعا  "رقط  مراتط  الجمطاث. فإَ أم  البربطي   في اللرخ الرابع  جر  لالبا طر مط  د   بوطغ الخط ُ 
 دركتم البص رل.تم الب خ وأم به  ما رأم الوآارل اإس م ر ب م  س   فازداا  مبال ُ   عال  اإَ البو ا " وغ ر ما ملم 

أساسط ري  لووطرو  البرب طر مبتمطدا عوط  الخط  المسطتل   والخط  الماواطي كووطدل    ادسط ام  ا امطام  " رابخ ملوط "قا أم 
فطي ا طا  البوطور ال طبر ر.  "الورا  طد " مخ الساكخ والمتور  التطي اعتمطد ا المكوارم  بب د الوودلم   بم إل  ود  تُ 

خ طا وخ و طبراا وموسط ل وخ و ط  بط خ  بطام اه  جم ألوطااه . فكط م  ل  َ  آا ما  بتمده الموس ل وخ في تط   وت بم أم 
طططمُ  والوجطططودي  تجطططاه الا ططط َ  وا  مطططاخ   جططط ث  إَ   ي  لوطططوخ موقططط م ومصطططو   ومتوطططر ي وصطططام    ي وسطططاكخ  خ  وم ا  وُمططط تل  َ س 

 بداا.اإَ  والبا خي  تومسوخ في سب ه  اوو الجماث بووغ م ملا َ  والول لري ال ا رَ  ال ر برَ 
. "الوططاك  بطط مر اهلل"  ططُ  ااتصططاراته  بوططت  مصططر عوطط   ططد المبططزي جططد  ع ططط تولطط  لووططا م  خ أم  853فططي عططا  

ط    رم ب  ه  "اللا رل" مد ار م ع  مر م عم وا عاصمتم  ا  ف و ا د  عخ ك ااه ي ووو   له  مكااطا م بطارزا م فطي التطار م. أمم
ي بلاف رمي وت  غم  بكث ما  جبوها مد ارم عمراا ر   و بر مدخ اإس  .    دم ِم

جططدر ا بالططدرف والبوططثي بططرا م وأم بلا ططا أم ر  بمصططر وأم لالوططا م  خ أع طط  الططدوث اإسطط م ر التططي اسططتكااطط  دولططر 
خ كطاخ لودولطر الوا م ططر سطور ا الوآطار  الخطاصي فططإخ عصطر الوطاك  بطط مر بببهطا عوط  الت مطث والب طط . وا َ وأم 

 اهلل  و ب  ر   أ    وأع ُ  مراووها.



أقط   مطؤرخ خ عاصطروا     الوكط م  وآطبتها البصطر الوطا مي التطي متطار  خ تكوخ ُجطث  مصطادرمخ المؤس  أم 
طط. رغطط  بلطط  فلططد وم الوططا ميي قططد ااططدبر  خططبوا عاهططا اا ماهططا ال ططيا الكب ططر عبططر المططؤرخ خ ال ولطط خ الططب خ أم وم صم

ططها فتططرل الوططاك  بطط مر اهللي  ططي مططخ أغاطط  فتططرا  أكخ اللططوث م   ُ بهططا. وتطط  لمطط واست ططهدوا خ الوتططرل الوا م ططري وأخص 
 21مخ التااقض.  ا الكب رُ هم بم ام خ  م التار م اإس مي بالوبائ  والمراجع وا َ 

  22SACY" " اهطا  خصط ر اسطتباائ ر.جمطع المؤر خطوخ عوط  أم ي التطي أم "الوطاك "ل   خصط ر التااقض  بود إَ  لبث  
ف لطوث  Muller""و بطالغ الب مطر المست طر   23"عااخ"  يغمض  خص ر في تار م اإس  غر  وأم اها أم أم و 

خ  ططبا الم ططر  ططو أم  يغمططض ال خصطط ا  التططي عرفهططا التططار ماططم مططخ أم ب م  " :الوططاك "عططخ  ططوا  أاجبطط   خ  عجطط  مم
َِ قد أُ  خ وجابا م كب وام سرتم... ب   لوث إَ أُ   24 بوموا ." ماها إال عو  صورتم ف  است  ع أخ ا ورم  بغم ف 

 ططبه ال خصطط ر الُممم  ططزل التططي  مبمبمطط   تصططرفا  الوططاك  بطط مر اهلل وأموقبطط  المططؤرخ خ بهططبا التاططاقض الططب   ططا  
خ س رتمم البلاف ر كاا  برل فطي الب طاا واَإبطداا و طو المطر الطب   هماطا فطي  ِم جمبوا أم ِم كتاباته  عام؛ َإال أماه  أم

 يزمطخ الوطاك  بط مر اهلل في كتابم: "قوافث البروبر ومواكبها" "ولبث   "ب ه مومد عوي "  لوث الباوث با البوث. 
فلططد كططاخ " ططبا الخو وططر  ب طط  عوطط  أ ططث البوطط  والوآططثي وال سطط ما الو سططوري  ي ططا  الوططا م  خ بلافططرأم  ز ططرم كططاخ أم 

م بطم وامطهمُ ت  الطب   ُ  أخ ال طبوبم  لطي  و خطاث إَ " : " هُ    فطي االسطتماا إلط  ماطا راته ." بط   لطوث بمط ع  مر   بوبل   رُ بُ     وم 
 خالمه  أخ ا  ر  ااي إل  أمام كاخ لوبلافطَر فطي مصطر عهطد الوطا م  25iالاوابغ." عبلر رَ   بوبَ  اما  و مخ قب ثَ إَ 

   ُخ ع   ي فلد قمر بوا البوماا والمو وب خي وأمجزلوا له  الب ااي وت  تهاف   ؤالا عو  مصر فاد  تبط  بهط  
ببآططه  عوطط  عوططو  الووسططوري والر اآطط ا ي وال طط ي والهادسططري وأم ططتهر مططاه  "البتلططي"ي و"ابططخ  عج جططاي وا اك طط م 

 طططططواف" أ طططططا  الوطططططاك  بططططط مر اهلل  رعططططط  البومطططططاا خاصطططططر و مطططططد   بالمطططططاث والوما طططططر ل اصطططططرفوا م مئاططططط خ إلططططط  
 .26َإبداعاته 

 
ماطب "كطاخ  طا . خمسر أ هر وستر أ  سار و  لودم ع ر لم مخ البمر إَ   طي صب ام  833  الواك  الخ فر عا  تول  
لو طبر  مام مجوسطام  تخبم اي وقد "ال ارمر"دع   ُ  و جوف في مكاخ   ي و  ل  الم داخ في كث   رك  إَ  الخ فرم  مَ ل   وم تم 

ا طده ال طبراا با جوطف وأم خ "الوطاك  كطاخ إَ ف لطوث: "إَ  يوببوقطم " الوطاك  " ببلافطر " الملر ز  " هُ و  ام  ُ   27وال براا". 
َِ ب  لططم مططخ الَوطط" الوططاك   "صططائد  ي وقططد وآططر فططي المجوططف مططخ لططم درا ططر  بال ططبري كططاخق فططي  بلطط  مططا لطط ف    َ 

 28صاوبم".  و كافئُ  والاادرم   دم الج   لا رهي  ستب دُ 
غطط  رُ  كططاخ ماططب بدا ططر وكمططم. وابططر  أمخ "الوططاك  "   بال طط خ البلططافي " الوططاك "  تمططا  أخ ا عوطط  وُص دلاا اصططتط

درا  الصب  ماهاي وأم في فه  المبااي  فم ر  مم كاخ قد تم  يسام رَ ام صَ   عبلر تم كاا  ُمبمك رل .           خ  وا 



 كبطر مطخي كااط  توطو  أم "الوطاك  بط مر اهلل "   ف طمرب طإبا عوماا أخ مكتبر اللصطر الطب  تم  مر غر بام ولخ  كوخ الم 
وكطاخ ف هطا الخ طو  الماسطوبر أم ط اا كب طرل.    مو طوخ وسطتما ر ألط  كتطا "يوأ "كتطا  "ألَ  أل   وسطتما ر ألط 

بلطد مجطالف الطدعول كااط  تُ  خ  أم والده "البز ز" كاخ مخ كبار الولهطاا والبطارف خ بووسطور الطدعول الوا م طري و  خ  وأم 29
 "اطماب  ُ لطر  ي واام كاخ  ُ "الواك "بااا البكور سوم ل ف لم مخ الم " البز ز  "با عرفاا أخفي  با اللصر. وا َ   وم ام 

ِ   هُ طملُِّوم بها وُ بد  ُ بم  يل  مجالف الوك  ومجالف الدعولخوم إَ د  تم و ُ ماب ا  م  "الماصور ِم   الوك  ببدهي و طو لتوثم
 والبوماا لتبل وم.   لوو ده المؤدِّب خ والخ ا  خ قد    م 

اا إل  بل  كوم مطا آوبا أم في التصر . وا َ  وجد ر   يفي التوك ر في البلافري وعم    و كبا ا   الصبي عو  سبر  
 .ستباائ ام ادركاا لمابا كاخ  با "الكائخ الب   " وقول  ك مري لم  يمخ ابوغ وعبلر ر"الواك   " عر  عخ

ِم  خ  با الوت  اللو أم  دم     آ وع بمها  الدولر"ي بم  : "كاخ الواك  صب ا و اما بدأم "ابخ الص رفي " لوث الاوفي  ِ 
 ططبه الدولططر الب  مططري   ططر  باوسططم عوطط  مصططا رَ ب د ططم اللططو ت خي و ُ  لططبض عوطط  السططو ر  ول ل ططام  كططاخ واكمططام 

بَ  يمد  ام  علو ام  د  في تدب ر ا ا ا ام ب  و ُ   ا ت ارُ  ر البمث المآاي عو  مجالف الوهو والوب  التي  امرُ و و ُ ؤ 
 30.مخ كاخ في سام" 

 893الوسط خ بطخ الابمطاخ "عطا  "  فلد كتط  للاآطي قآطاتم يببلافتم  م و بتص ُ وكاخ الصبي الببلر   ب  برأُ 
 ii.مخ جم ث رأ اا ما  سبد  في الدا ا واآلخرل" ول ي ب  بااي وجث   ستبخ باهلل عز  إَ طَ طام لم: "تطمب    ه. عاد

الخط  البربطي بكب طر ا تمامطم وال طوا د كب طرلي اطورد ببآطها مبطاال ال  وخطص   يللد ا ت  الواك  بالبلافطر والبمطراخ
 وصرا:

خبطططار الاب طططاا وتجو طططد الخططط  وأم  يباكره مطططا  وتطططا  إل طططم مطططخ كتطططا  اهللُ ططط ال بطططد لوخو وطططر مطططخ جوططط ف  "كطططاخ  - والأم 
 32والخوواا." 

طططرمُه الوطططاك  وأ طططر  عوطططط  تز  اطططم  خصططط اي وأم  –اطططور الجطططامع الم  -باا طططا  أمورد  غاطططاه بطططالخ و  البرب طططر. قططططدعمم 
ر": "أخ مططا باططي مططخ  ططبا الجططامع فططي أ ططا  الخو وططر "الملر ططزل" الطط  عططخ "أخ عبططد ال ططا ر"ي "كتططا  الروآططر البه طط

 خصط ا  طبا الجطامع بماتصط   وللطد زر  33البز ز كاخ سورام فلط  وأخ الوطاك   طو الطب  باط  الجطامع الاطور.
ططا تبلطط  مططخ يبططاره الواكم ططري فرأ طط   ططر  ام مططخ اآل ططا          4002عططا   اللريا ططر ُوَوططرم  بططالخ   وبوططث عم 

 يوجططدار اللبوططر وقبططر الموططرا  يالجططامع كوطططهاي و بوططو الروقططرم  عااصططرم   اططت  ُ  كططاخ  ططوالكططوفي عوطط  الخ طط ي و 
 با ال ر   المُوط   بالجطامع الماطوري قطد  ُقَصطدم ماطم  خ  ك م  34و ستمر عبر جم ع الجدراخ المو  ر دوخ اال اا

كب طرل  عرب طر   رائبطر   الجطامع خ طو   رجطاام أكث  رور الطدا ا. وتتطوزُا  لي الجامعم تم  مباركرم  قريا رم  تم مرم أخ  كوخ 
  مستلث ساآبم في المستلبث  لستكوخ موآع بوث



البرب ططر الجم وططر المووططورل جم ططعم  الر ططازلُ   َ وم مم لوجططامع الز ططري  مطط "مر اهللالوططاك  بطط م "  ططداه بططا  خ ططبي أم  -بالبططا 
م و طو أمطر اططدر وجطوده عوط  زو  ي الُمطبطالخ  الكطوف عوط  مطخ درفت طمي فلطد ز  اتهطا كتابطر  عدا اللس  الم  جزائمي ماأم 

  35أبوا  الجوامع الوا م ر.
 "اإسطططكادر ر"ي وجططامع "المل طططف" طططي وجططامع  898 "را طططدل"جططامع  :عمططائر كب ططرل أ مهطططا "الوطططاك "ا طط  أم  –راببططا 

 " الوطاك"ي وغ ر طا الكب طر مطخ المطدارف والمست طو ا  والمؤسسطا . وكطاخ "جبث المل طط "ط  فخ  في سو  و  صم ومُ 
 36 بتز  اها وتآم اها كب را مخ الخ و  البرب ر.  هت   خص ام 

 طط  895ه "دار الوكمر" أو "دار البوط " عطا  ا اؤُ  و إَ  "الواك "بلافي عمرااي قا  بم     عمث  ولبث أم  - خامسام 
خططزائخ مططخ هططا وُوَمومططَ  الكتططُ  إل  ي " وقططد جوططف ف هططا البومططاا والولهططاا د ا ططر عوم ططر كبططرم. ماهططا جامبططرم  جططاع م 

الولهططاا المبمططورلي وجوططف ف هططا أ آططا اللططرااي وعومططاا الووطط ي وأصططوا  الاوططو والواططري وال بططااي والخ ططا وخ 
الاساخوخي وقد ُفر م   به الدار وزخرف  وُأَق  م لها قُطو ا   وُخطد ا   وفرا طوخ وغ طر   ُرَسطموا بخطدمتها. ووصطث فطي 

اك  بط مر اهلل "ي مطخ الكتط  التطي أممطر بوموهطا إل هطاي مطخ سطائر البوطو   به الدار مخ خزائخ أمم طر المطؤما خ "الوط
اآلدا  والخ و  الماسوبري ما ل  ُ رم مبُوم مجتمبام لود ق  مخ الموو  وأباح الواك  بل  كوم لسائر الااف... 

ممع بمبوها أبدامي و لوث "الملر زم": "إخ الواك  ب مر اهلل" قد أمممد  "دار  فكاا  لم مخ المواسخ الم بورل التي ل  ُ س 
مططد ا بالموططابر وأم  . وغ ر مططاالبوطط " بخططزائخ مو ئططر بالمخ و ططا  الجم وططر مططخ صططااعر "ابططخ ملوططر" و"ابططخ البططوا  

ساتبل مخ واستلد  لها كبار الم  "يالواك  ب مر اهلل الماصور "اسبر الس  ق   والور  المبرو  "بالماصور "والم 
ِ  الخط  البربطيي وقمط –ال طبر  –الهادسطر  –عوط  الووط   –الر اآط ا   –ر الووسطو –كث اختصطاص: ال ط     م ر 

 37البوماا والمو وب خ وأجزث له  الب اا. 

عوط   خ    بلطافي  طامث  لكطث مموكتطمي عمطثم ي  با "الكائخ الب   " كاخ صاو  مُ "الواك  "خوخ صر اللوث فإَ 
سططبل   م المسططتلبو ر است ططو  الططزمخ اآلتططي ببلو ططر  ؤ تمططخ ر تاو ططبه بمراسطط   وقططرارا  دلطط  عوطط  عبلر تططمي وعوطط  أم 

خ  طبه السط رل بواجطر إلط  دراسطر مبملطر لاهطا وتط  اآلخ لط  تططُب   ولهطا واوطخ اطرم أم   زمااها بمئطا  السطا خ.
 مخ البوث.

وططداث التططار م .  ططبا مطططا وصططث للمططراا التاططوخ  خ فطططي لباططاخ . تولططوا دعطططول كب ططرا مطططخ أم  آططاا الططزمخُ أم  
 " ططا  الخو وططر الوططا ميبهطط  الططزمخ وتطط  كااطط  مواططته  الكبططرم أم  ث   ُططلطط   م و هططاي فاسططتجابوا لهططا . وَ بم تم ل  فططي مُ التوو ططد 
 39  ط  285أو في عا   38. ط 228باُبها في عا    . ُعوِّل  دعول التوو د ب  ُأغو م  "ال ا ر
  ر م ماه  لدرا المخا ر.   لَ تم  أماوسه واااولوا عو   "التاوخ وخ"  استتر

وتكطاد  يواطدر  الوبطائ  يط  المراجطع والمصطادراآلخر وقو   مخ تار خه  وآاا الببُض  ر ببض  تم تم سم اباستتار   و 
 و  بكرا   واادبر  يبار  .م  الر م له ي باائه  بالت   ر له  أخ قا  ببض أم د  لم البر ر. ولو ل   ُ  تابد  الموادُ 



عطداا. وور . مهمته  وما ر الباور البرب ر مطخ الم  تاث  قو م ق "التاوخ وخ"ماب وجود   في لبااخي كاخ  
ببد استجابته  لدعول التوو طدي  الب وال  في م اد خ الوغ . وسجووا روائعم     لومهمري خاآوا الورو م كااوا أم 

 اا اووا إل  جاا  مهمته  الساس ري بما قاتووا وقوتووا مخ أجوم. 
 صططال  بططخ  و طط  " ططو الم ططر  د ي قططا  مططاه  مططؤر   فططي الاصطط  الوث مططخ اللططرخ الخططامف ع ططر مطط  
ووآططع كتابططم "أخبططار السططو  مططخ بر ططر  يوالروا ططا  ال ططوه ر يخبططار   مططخ المسططتادا  الخ  ططرجمططع أم  التاططوخي"ي

باواخ " تار م ب رو ".  با بورفاقم  "كماث صو بي "بوتر بخ عوي أم ر الار ". وقد ول   با الكتا  الدكتور
 يمططخ أوائططث عهططد ا فططي إمططارل الاططر  يسططرللهططبه الُ  تار خططام  ي  القططدار أخ  بلطط  دوخ غ ططره ططاا :"الكتططا  الططب 

 40.ووت  ماتص  اللرخ الخامف ع ر

  أو ببططد ا 3540خبططار" والمتططوفي سططار " صططد  الم  واآططع كتططا  "ومططد بططخ سططبا أم "بطط  كططاخ المططؤر    
وتطط  بطططدا ا  الوكططط   "التاطططوخ  خ"م للمطططراا ر اكمطططث ببططده مسططط رل التططوأم  "صطططال  بططخ  و ططط  "خططب عطططخوقطططد أم   بلو ططث

 41الببمااي. 
عططططخ المططططراا  "وأومططططد بططططخ سططططبا  "صططططال  بططططخ  و طططط "خ المبوومططططا  التططططي قططططدمها لاططططا إفططططاططططدرتهاي  رغطططط  

كبطططر  طططؤالا المطططراا وقطططد لوتتاطططي فطططي  طططبه الاصطططوص صطططوا  وم طططزا   طططمو  أم  كااططط  مهمطططر جطططدا.  "التاطططوخ  خ"
  أ مها: 
ُِ مخ أكبر الُ أم : والم أ  عوط  الاطاف  وكمطوخ ب طاه   مطراا  رااي كاا  له  صطابر ُ تَلاواهطا و بتا طوخ ماهطا. أم

اططم لبمططر  تبوطط   قدسططي  قططث  بالبططدث و بتا ططوخ مططخ عططر  جب ططاه  ال مططخ ج ططو  رعا ططا  ؟ عج طط    ططبا المططر  إَ 
و تبوط  عطخ  يبالبطدثالوطاك  بط مر اهلل كطاخ  وكط  "خ الخو وطر با تبكراا أم إَ  يا  ره في تار م الوكا . ولخ ابج 

 ساروا عو  مب   إمامه . "التاوخ  خ"أمواث رع تم وأخ 
  الووطططر عوططط  الخ ططط  عطططوا بهطططا  طططي مهاطططر الاجططارل والر طططازل "أم رم وبم  هطططا المططرااُ ام لم باا ططا: إخ أكبطططر مهاطططر أت   

 والب   وغ ر ا مخ المواد و به مهخ فا ر.
 ض.جاد صااعر ال بر واللر مراا أم خ ببض الُ بالبا: أم  
ِم راببا:    فخ "البما ر" و بر  عو  الهادسر والرس  و بمر الجسور. خُ لَ ت  مراا كاخ  ُ خ ببض الُ أم
 مراا امتاز بالوو  والبو  مبا أ  "بالوكمر".غو  الُ خ أم خامسا: أم  
 دو ر.مراا تبا   مهار ت ب   الااف ووص  له  الُ خ ببض الُ سادسا: أم  
 اللراال والرس  وفخ الخ .ُ ت َلخ  خ  كُ  "التاوخ ا " مخ الم را  خ كب رام ساببا: أم  



م امططلَ ت  خ  ُ خ أ طط  مطا كططاخ عوط  الم ططر التاطوخي أم أم  "أومطد بططخ سطبا "و "صططال  بطخ  و طط "باماطا:  ؤكططد لاطا  
 "  وقو مطا  كطاخ  "ابطخ   و ط اق خ فطي  طبا الم طداخ.ب  خ كب را  ماه  كطااوا سمطأم ق  . و  و" فخ الخ " ببدل أم  يج دهو ُ 

   بكُر  أم رام  مخ المراا  "التاوخ  خ"  دوخ  أخ   صوم  ب ام  كاخ  با   كتابر  مو ور .
اهط  تلطاخ وبرعطوا بهطا كمطا أم إمطا تلاو طا أ   وأم  "التاوخ طوخ" به الموري و طي مطخ ال طؤوخ البلاف طر ا طت  لهطا  

 يكططااوا بو  علططوث مم ططزل مبدعططر "ي خالتاططوخ "مططراا خ الُ ا تمططوا بتبل طط  اسططائه . كططث بلطط   ططدث بوآططوح عوطط  أم 
 :"س   الد خ التاوخي"ل  مرات  مم زل.  لوث  اعر   الم ر دفبته  في ولث البلافر إَ  يقو ر ما بر واووف  

 وااتواا ز ب خ آر   م                 وخ ر سج ر لومرا علث   
 :"أبو الب ا المبر "وقد سبلم  
 في صبوم والمساا .طث م  رام ……….ما  سوم البلطال إَ  ال خُ  كب م  
وبططرا مططاه   "يالماططابرل التباببططر"مططراا التاططوخ  خ و طط  ووططدل  ططمو  أكبططر أُ  فإتلططاخ فططخ الخطط  كططاخ م ططزلم  إبام  

عز الطد خ جطواد بطخ عوط  الطد خ " رااي س قتصر عو  بكر واود ماه   و الم إال أم . كب روخ في  با المآمار
 42.و ر فائلري وبكاا خار . اجتمع لم البكاا والمبرفروقدرل عل ي. كاخ با قول بدا ر"سو ماخ

 "ببوبط "برا  با الم طر بوطخ الخط  البربطيي كتط  عوط " ال ط م بهطاا الطد خ مومطود بطخ مومطد" خ  ط   
 43".ال ومار"و  م الب د ال ام ر خاصر بالخ  "الماسو  الوائ "و  ارد   خم بلو  

وقططد  يزرُ اططم كتطط  ي ططر الكرسططي عوطط  وبططر أم ا غ ططرهي ماهططا أم لطط   سططبلم إل هطط اختراقططا  للم ططر "جططواد" كططاخ 
    جَ بم ا  والكتابطر واآطور قر تهطا ولط   مطي " جطواد": وكتبطم اآل ر  خريورأ   في  :"  وقاث ع ااام  "ابخ  و  " ا د ا 

  عمالطم الخارقططر بوطخ الخط . خسطارل أخ تآط ع  طبه العمطاث وال  بلططع أم وق ط ُ  "جطواد"كطاخ الم طر  44 "عاطي  طيا
: "ابطخ  و ط " قطوثُ  إخ    كتط  عوط  وبطر الرز ؟. ولكخ  ث عر  التار م قبث  با الم ر خ ا ام  ماها  يا. 

إلط  كب طر مطخ المراجطع المتاوطر   ُ    بم ك طد وصطو  . وقطد سمطوطد غ طره "  طو قطوث أم أم ل هطا "ولم اختراقا  لط   سطبلم إَ 
إل  الكتابر البالاطر الدقطر عوط   "جواد"سب  الم ر    بكر لواودقع عو  أم عخ فخ الخ ي قد مها وود بهاي فو  أم 

 كب طرلي ق مطابا  فطي  طبا الوطخ. بكطر  مراجطع فطخ الخط  البربطي أم اطم الس طأم  "ابخ  و  "أجز  مع  . وأكادم زُ وبر أرم 
عططخ . وتوططدب  المراجططع iiiار"بمططار الووبططر" وقوطط  "صططا ر الام بمططار" وقوطط  "غُ ب ططكلو "الام  ي ططي فططي غا ططر الدقططر والر افططر
 . "جواد"ز قبث الم ر أقع عو  مخ كت  عو  وبر الرُ ولكااي ل   الدق لركب ر ممخ كتبوا الخ و      

 البروبطر مخ كبار الخ ا  خ في بط د كب ر   قد ابغم  يأام ببد عصر  با الم ر يوو ومخ البج   والمُ  
 يزأخ  كتط  ي طر الكرسطي عوط  وبطر أرُ  ي ماه واود   ول   جرؤ   يفكتبوا خ و ا في غا ر الدقر والر افر يس  اإَ 

ال طط م اسطط   "ومططخ أباططاا قومططم عا طط  بططم الببلططر  الااباططر المروططو   ي ططبا الم ططر لَ دم ومططمططخ وم  وتطط   هططر واوططد  
 ."  مكار 



تهط  أُ اا موا    بالجاا ا ي كا  وكط   م ل طا  و أم  3951وي عا  ف  و  ال هادل. و لهبا الرجث عوي   
ال ط م "الموكمطر   َ ُاط   وجههطا لووتطال. عم  خ ال طا م دعاا إل  رسالر زعط م أم وقد استاد اإ  .بهااغتصابلتث فتال ببد 

تلر طره ببطد   صدر ال  مُ وأم  يجر ا  الدعولم في مكتبم لوث مرلي و سار  مُ ل تُ تم لم إخب را م لصور الخ .  "اس  
 خ آطمائرم "إَ  : لوث ببد بل  يالجاا ا موكمر  ث. وقد سمبُ  رئ فم صور الرسالر. وصدر الوك  ببراال الموك  

ال طط م و  اهططا تلططار ر صططو ور لسططبب خي الوث عوطط ُ لم  "ال طط م اسطط   مكططار "اللآططال ترتططاح عاططدما تبتمططد تلططار ر 
 ."آم ره الب  ال  رق  إل م ال   :و البااي يمبرفتم

عو طم كخ طا ي فلطد  لط  يخطر و اتطم رومطم اهلل. لطخ أتوطدثاسطتمر  إَ  ب اطي و ب اطم صطداقر    ومهطا بطدأ    
ال ططط م اسططط   "مؤواطططر المطططري فطططي الكتطططا  الرائطططع الطططب  وآطططبم عطططخ والطططده  "الطططدكتور سطططامي مكطططار "كوااطططا اباطططم 

  .45مكار 
 س تود ث عخ اإاساخ الوااخ و اإاساخ المؤمخ.                     

. كمط مطاخ  م  لط  بط خ الوططخ و اإَ  "ال ط م اسط   مكطار "كطاخ   م" أبط  عو ططم اإدرا  و "علومط خ   م  وبهمطا مبطا م
دراكطمي ف اطدو كومطا فطي إَ  وطف  مي و ُ با  طو  طدر  فطي وس طعمط . فطإَ م" ماوتطم أخ  تجطاوز إلط  أم "اوسمط خ   م وس ي وكم 

 .و     صواي وكوما سبرم الغوار ر    عم م 
م المبرفططر توقططا م "لووكمططر و مو وبططري فزادتططم المو بططر و اإرادل  ططوقا م لومبرفططري وزادتطط م عوطط  عبلر ططر  خ الُطط  م ت  ومططتم 

الول لططر. وقططد عرفتططم  ططواث و اتططم  البلططث". ومططخ "البلططث" و "الوكمططر" اتخططب لاوسططم ابراسططا م  ططتوم ف باططوره  ر طط م 
 رم ب طدا طاهي عم   ُ َسطو  وم و إ مطاخ صطاد   بابط ي راح ال ط م  ُ ي فا طر فطبل عا لا م متوهوا في سب م إل  الول لطر بمو بطر  

َِ  تا   اَ   ود.ل ها أم لخ  وولم إَ  ل ها أودي وباعتلاد ي أخ  بلم إَ بداعا  التي ل   س  اإَ  عبلر ي بخوارَ 
وطططدود  و اختطططر م  "واآلخ"  مااطططم. فهطططو فطططي الوطططخ تجطططاوز "ال طططخ"دا طططاه بواطططم و إَ  ف وسطططو  اعتطططزث  طططؤوخم  

طبداعططم  ُ "الك ط ".  ططو فطي م ططداخ إَ  ططي و  تببططدي و ططو فطي مُ و  صم الوططال خ عوطط   بططدا و  توطاخ. و ططو فططي كط ه  ُ    صم
َِ  ا ولَ  َِ  الواود الود. فااخ جبث مخ الخط  تبب طرام و م هطرا م  الجماث الم و ي جماثَ  اوو بووغَ  الجا دَ  البا َ 

و ت ط  وت طط   ر   لرووطم المتدفلطر بالجمطاث و الخ ططر. تطارل تكطوخ  ططبه الطروح فطي سططبر الطدا ا بم هر طاي و تططارل تمط
ُِ لتكططاد تختوططي كططبرا  البططا خ الططب  ال  دركططم   فوسططور ال طط م عوطط  إبداعططمي فتططارلم  ُف لبططا . و تططابكولططي الم إال أم

 بار الووبر".في الد قر وت  لتخالم "غُ   كت  الخ  كب را م وتارل  تاا   الخ ُ 
فطي رسطالتم وطوث الخط  واللوط  : " أخ أ ط  صطوا  الخ طا  أخ  كطوخ  طجاعام ملطدامام  "ابخ  ملوطر "أك دم   

لط  خ الجااط ي سطم   الخط    ي   لطد     ‘  خ  كوخ عو   الاوفي وسطخ المباموطر  عادما  ُلبث عو  الكتابري وأ
ف ُتها ف م  خص اي "الاص ور  لمخ    وبها   .  ك ماي " بابخ ملور"  ُ ب دُد  صوا  "ال  م اس    مكار " وقد عمرم



"ع تا " ب   6611با    3وعمرفها كث مخ عر  ال  م والتلاه.  وجد  ب خ أمورا   مكتبتي ورقر مؤرخر في 
 "ال  م اس   مكار " . في  با الولاا س لُ  ال  م ما  رو  الخ ا  ؟  فااولاي ورقر وقاث ُأكت  : فكتب  

 

 
ي بلطر ي الوكمطر زادي والبلطث  َإمامطمي "  الخ ا  فااخ  بابُ  الجااخي مطؤمُخي خوطو  ي  طجاا ي عطال  ي عطار  

د  وا ر إل ها وقاث لي ال ب ف :  وفهم  الرسالر  ب خ خ ي سطياي  .  ب  تااوث الورقر مخ  "وس وم اللو  
فلد كاخ رومم اهلل صاو   رفطر لبلطر مهببطر. فطي كطث قريتطي عطخ فطخ الخط  البربطي لط  أمجطد أمجمطث مطخ تبر ط  
 ""ال  م اس   مكار " لوخ ا . أما أماا فمطا بكرتطم  ومطا َإال فارسطام عرب طام  مت طي صطهول جطوادهي و مت ط  سط ومم 

  وار  الجهث والكبر ااي و بود عخ الوكمر واَإبداا   والجماث. ي"اللو  
أمططا صططد لي الططدكتور" سططامي مكططار "ي  فهططو فاططاخ  رتوططث أمبططدا مططخ ملططا  إلطط  ملططا ي فططي رووططر  صططوف ر  

  كابد م اقها بورح يعو م  بوغ ملا  المكا ور واَإ را  .
ود ططر كططالل  والكططا  ف سططافر مبهططا قمومُمططم إلطط  أمعوطط ي  وتطط   مُخطط   لوواتططم مبتمططدا َإبططراز الوططر  البام 

لتبدو مسال  ابتهاث  إل  اهلل وتوقا لووااا في الو .  وتادو الوووُر الخ  ر ب خ  د م "إ ارلم  ااخ ا   صوفي"ي 
وقططد تمخو ططط  عططخ مآطططمواها ال ططا ري متسطططام ر اوططو جمطططاث با اهططا.  فالاطططا ر إل هططا  ببصطططره  بجططز عطططخ أدرا  

ُكم أمعم  وأمببد مدمي "موي الد خ عربي" كاه  هاي أما الاا ر إَل ها ببص رتم فمُمد رم



"سامي مكار " تخ   وروفُطم قواعطدم االلتطزا ي والهادسطر والاسط  الواآطوري وراوط  تبوطث  لاوسطها عطخ  
ر الوطر  اس   روو ر  عم لري فك ماها أ طارل إلط  تجربطر صطوف ر خو طر.  لط  تبطد الوووطر عاطده قائمطر عوط  عاصط

والخ ي بث أمآطا  فطي  لووتطم الوطوخ وال طكث. تما ط  عااصطر لووتطمي  ببآطها بطببضي موتو طر فطي داخوهطا 
بصراا خوي ُ صو ُر صراا "السال " ب خي المبصط ر وال اعطري بط خ الطدا ا واآلخطرلي بط خ البا طث والوط ي ل صطث 

لوططوخ وال ططكث كوهططا "وسطط ور إ ططارل" أمكبططر ماهططا ببططد  ططبه التجربططر المر ططرل إلطط  "الول لططر" و"الووداا ططر".  الوططر  وا
 "وس ور عبارل"ي "موي ابخ عربي""وس ور َإ ارل" إل  وودل تم وي في و جها الكبرل. 

 
 لوث "الدكتور سامي مكار " : " بل   الوووُر الخ  طر الصطوف ر تاوطو  طبا الماوط ي وتط  بواط   قممطام  

التجر طد ي عوطط  أم ططد  فاططاا خ كبطار ي مططخ  عططر  وفططرف  مطخ الجمططاث  ططا لري وأمخططب  تسطافر فططي ملامططا  الوططخ
وأمتططرا  وغ ططر  ي إلطط  أخ وصططث  ططبا الوططخ إلطط  البصططر الوططد ثي  فططإبا  ططو فططي ببططض  أعمالططم  وغططُث فططي  ططبا 
الماو  الصوفيي ف تخوص ببطض الواطاا خي وأاطا مطاه ي مطخ اللواعطد الصطارمر  لووطرو  متوطرر خ مطخ المباط  

قطططر "الوطططوح المووطططو " "بطططاللو "ي إلططط   ع قطططر أعمططط ي و طططث  تطططزاو  "اللوططط "   لب  EXOTERIQUEال طططا ر ل 
و"الووح" المووو "ي تزاوجام  تبدم الجمع بط خ "أباط خ موطروق خ" إلط   "ول لطر الجمطع بالواوطد"ي و طي توبطر "الوطوح" 

با "اللوط " "إسطلا  ا با "الوطوح" "فط ُض اللوط "ي وا   . (PROJECTIONهلل"إل  "اللو " وتوبطر "اللوط " إلط  مبدعطم. واَ 
و كطبا ُتصطب  الوووطر الخ  ططر با  أببطاد كب طرلي ُت ط ر كوهططا إلط  ول لطر واوطدلي و واطط  َكط  الواطاخ والُمتموملطي عططخ 

 البل ا ر الهادس ر الصارمري متجه خ بالو ي مخ الو  إل  الو . 
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