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سؼيذُ هيرحقجَ لٌگرٍدي
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الملخص
يجذالشحوي اثي خلذٍى يبلن اسالالهٖ ٍهالاسا ارتوالبيٖ ،هٓٛالش يالبلوٖ راياله ضالْش ِ
ٍاستٓبؼ غ٘تِ لٌهشٗٔ رل٘لٔ استحذحْب ٍؤقلٕ يلْ٘ب "يلن الًوشاى الجطشٕ" ٍلٗذ اّتن
الذاسسَى ْٖ ؤًحبء الًبلن ثذساسٔ ًهشٗتِ ٍآحبسُ الوالٓٔ ًهالشا بلالٖ هٛبًالٔ انًالذلس ْالٖ
الًبلن انسالهٖ ٍبلٖ ؤّو٘ٔ دساسٔ التكالَسات انرتوبي٘الٔ ٍالس٘بسال٘ٔ ٍالحؿالبسٗٔ ْْ٘الب
الذٚتَس قِ حس٘ي ٗشٕ ثإى التكَسات انرتوبي٘ٔ ٍالس٘بس٘ٔ ؤحش هي آحبس التكَس الٓٛشٕ
ٍاألدثٖ ْذساسٔ األدة خبغالٔ ؤ دة الًالبلو٘ي الٛج٘الشٗي ًٗكٌ٘الب غالَسٓ ح٘الٔ يالي ٍاٖالى
الوزتوى ٍ كَسا ِ يلٖ ّزا ٖبهه ّزُ الَسٖٔ ثذساسٔ ٍ حل٘ل سسبئل ؤسسلْب ٚل هي اثي
خلذٍى ٍالَصٗش األدٗت اثي الخك٘ت ثًؿْن لجًؽ سَجٔ للتًشّٗ ٍالتًشِّ يلٖ ح٘ب ْوالب
الوتٗلّجٔ ٍآسائْوب بًّْوب ٖذ يبلزب األحذاث التبسٗخ٘ٔ ْٖ حَة ؤدثٖ لِ ًبث٘ش ؤدث٘ٔ هاحشٓ
ؤؾّ بلٖ رل ٙؤىّ ّزُ الشسبئل ذلّ يلٖ اْتٌبى ادثالٖ هالي ٖجلْوالب ٚوالب ٓ٘الذ بْالبدات
س٘بس٘ٔ ٍ ،بسٗخٍ٘ٔ ،يلوٍ٘ٔ ،ؤدث٘ٔ
الکلوبت الذليلية :اثي خلذٍى ،اثي الخك٘ت ،سسبئل ،انْبدٓ

* يؿَ ّ٘ئٔ التذسٗس ْٖ الوشٚض انٖل٘وٖ الوًلَهب ٖ للًلَم ٍالتٌَٛلَر٘ب(هشثٖ)
** يؿَ ّ٘ئٔ التذسٗس ْٖ الوشٚض انٖل٘وٖ الوًلَهب ٖ للًلَم ٍالتٌَٛلَر٘ب(هشثٖ)
الٛب جٔ الوساٍلْٔ 5بقوِ يلٖ¬ًژاد چوبصٚتٖ

alinezhad@isc.gov.ir
mirhaghjoo@isc.gov.ir
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المقذمة
انْتٌبى َّ اإل ٘بى ثٌٓ٘ي هختلٓ٘ي هي ٌْالَى الٛالالم ْالٖ ث٘اله ٍاحالذ ْالإٚخش ،هخالل
الٌس٘ت ٍالحوبسٍٔ ،الوذح ٍالْزٍَ ،التٌْئٔ ٍ التًضٍٗٔ ،ن ٗختع ثبلٌهن ،ثالل ٗٛالَى ْالٖ
الٌخش ؤٗؿب َٗٚلِ ًبلٖ﴿ 5كل من عليها فان( )62ويبقی وجه ربك ذوالجلال والاكرام﴾(الالشحوي-61 /
ْ )62ةًِ روى ث٘ي الٓخش ٍالتًضًْٗٔ ،ضٕ سجحبًِ رو٘ى الوخلَٖبت هالي اإلًالس ٍالزالي
ٍالوالئٍ ٔٛسبئش ؤغٌبِ هب َّ ٖبثل للح٘بٓ ٍ ،وذح ثبلجٗبء ثًذ ٌْبء الوَرالَدات ْالٖ يطالش
لٓهبت ،هى ٍغِٓ را ِ ثًذ آًشادُ ثبلجٗبء ،ثبلزالل ٍاإلٚالشام(اثي هًػالَم الوالذًٖ،6413 ،
د )96356ربء اثي خلذٍى ْٖ سسبئلِ ٚخ٘ش هي ّزا الٓي ٍؤهب الشسبلٔ هي ؤّالن الػالٌبيبت
اإلًطبئ٘ٔ ٍَّ الوش جكٔ ثبلحؿبسٓ انساله٘ٔ ٍ هْش ْٖ زل٘بت هختلٓالٔ ٍؤثشصّالب الشسالبئل
الخَاً٘ٔ ٍّٖ الوسزبت التٖ ٗجًخْالب الٌالبإل إلخالَاًْن ٍؤغالذٖبئْن ٍ ٗالَم ثالبلتًج٘ش يالي
يَاقّ الَداد ٍؤحلٖ الٛلوبت التٖ ٗتجبدلْب األغذٖبء ثٌْ٘ن ٍاثالي خلالذٍى اّالتن اّتوبهالب
ٍاسًب ثْزا الٓي ٍيلٖ ّزا ٌبٍل ّزا الوٗبل الٛطّ يي ؤّن الٗ٘ن الذنل٘ٔ التٖ ضخش ثْالب
الشسبئل اإلخَاً٘ٔ اثي خلذٍى بلٖ غذِٗٗ اثي الخك٘ت

اثَصٗذ يجذالشحوي ثي اثَيجذاهلل هحوذ ثي هحوذ ثي اثالَثٛش هحوالذ ثالي الحسالي ثالي
هحوذ ثي ربثش ثي هحوذ ثي اثشاّ٘ن ثي يجذالشحوي ثي خلذٍى الولّٗت ثَلّٖ الذٗي يبلن،
س٘بسٖ ،هٓٛش ،هاسا ٍٖبؼٍ ،لذ ْٖ ًَس اٍل سهؿبى الوجبس٘ سٌٔ  ٔ296ؤٕ  62هالبَٗ
6996م ٍ َّْٖ ْٖ  61سهؿبى  ٔ333الوَإْ  62هالبسإل 6031م ْالٖ الٗالبّشٓ(هَسالَٕ
ثزٌَسدٕ ،6923 ،د )00059اًِّ ٖذ لٖٗ يلٖ ؤثِ٘ ٍيلٖ ثًالؽ يلوالبء الًَس ٍالالَاسدٗي
بلْ٘ب الٗشآى حٓهبً ٍ ٓس٘شاً حنّ الحذٗج ٍالِٓٗ ٍاللُٔ ٍالٌحَ ٍٚخ٘شاً هي الطًش ٖذ هبت ؤثَُ
ٍؤهِ ح٘ي ٚبى اثي السبثى يطش احش ضالَ٘و الوالشؼ ْالٖ الالجالد ْإغالج يجالذالشحوي ْالٖ
يٌَٓاى الطجبة ٍح٘ذاً هٌٓشداً ن ٗطذّ حجبل الحٌ٘ي بلٖ الَقي ثبيالج ًٓسالٖ ٖالَٕ ٌْالشاُ
ٗتٗلّت ْٖ الجالد ٍاألٖكبس دائوبً هٌْبٖٓ 5ػٔ ،ثسٛشْٓ ،بإل ،هػش ،سالَسٗٔ ٍ ،لوسالبى(ْشٍا،
6442م)632،1 5
بىّ ح٘بٓ اثي خلذٍى ٌٗسن بلٖ ؤسثًٔ ؤقَاس ٍّٖ5
 6قَس الٌطإٓ ٍالجلٌَ الزٕ ٌٗتْٖ بلٖ الًطشٗي هالي يوالشُ ٍٖالذ ؤٖؿالبُ ْالٖ الذساسالٔ
ٍالتًلن
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 6قَس الٌطإٓ اإلرتوبيٖ -الس٘بسٖ ٍَّ قَس روى ث٘ي دساسالٔ الًلالن ٍاألدة اسالتوش
ّزا الكَس لوذٓ يطشٗي سٌٔ ،رشّة خاللِ الػذاسٓ ٍالشٗبسٔ بلٖ الحجس
اثي خلذٍى ٚبى ٚخ٘ش التٗلّت ْٖ األحَال ٚوب ٚبى ٚخ٘ش التٌّٗل ْالٖ الالجالد ْٛالبى لالِ
هٌػت الٛتبثٔ بر ٚبى هساٍنً يي ٚتبثٔ التحو٘ذٗٔ ثبلٗلن الُل٘م ث٘ي الجسولٔ ٍهالب ثًالذّب
هالالي هخبقجالالبت ؤٍ هشاسالال٘ن(اثي خلالالذٍىٍ )66 56466 ،هٌػالالت الالالَصاسٓ للحٓػالال٘٘ي
ٍالوشٌٗ٘٘ي(هَسَٕ ثزٌَسدٕ ،6923،دٍ )00659هٌػت الحزبة ْٖ ْبإل(يجالذ الز٘الل،
ٍ )616 56921هٌػت الٗؿبء ثوػش(ٚحبلٔ ،6449 ،دٚ )66459وب سزي سٌت٘ي ْٖ ْبإل
ٍايتضل يي الوزتوى ٍاستٗشّ ْٖ ٖلًٔ اثي سالهٔ(اثي خلذٍى)03 56964 ،
 9قَس اإلثتًبد ٍالًضلٔ الزٕ ؤٖؿالبُ ْالٖ التالإلّ٘ ٍالٛتبثالٔ ٍاسالتوشّ ؤسثالى سالٌَات هالي
6920م بلٖ 6923م
 0قَس اإليبدٓ ْٖ الوالٓبت ٍانهتْبى ثبلٗؿبء ٍاستوش لوذٓ  63سٌٔ هالي 6923م بلالٖ
6031م(الوػذس ًٓسِ)14-23 5
خلفية البحث
بى الذساسبت السبثْٗٔ ،لن زذ دساسٔ هستٗلٔ تٌبٍل ّزا الوَؾَوٍ ،اهب ٌّالب٘ ثًالؽ
الذسسبت حَل اثي خلذٍى ٍاثي الخك٘ت ًحَ دساسالٔ السال٘ذ غالبل سالل٘وبى يجالذالًه٘ن
ثًٌَاى «اثي خلذٍى ْٖ الخكبثبت الًشث٘ٔ الوًبغشٓ دساسٔ ػٌ٘ٓ٘ٔ ٍ حل٘ل٘ٔ» ْالٖ هزلالٔ
الًلَم انرتوبي٘ٔ ثزبهًٔ الَٗٛهٍ ،دساسٔ «حٗبْٔ الٗشى الخبهي الْزشٕ ث٘ي هٌْزالٖ اثالي
خلذٍى ٍاثي الخك٘ت» لوحوذ ثي يلٖ الٛتبًٖ ْالٖ هزلالٔ ديالَٓ الحالٍٕ ،دساسالٔ السال٘ذ
سٍح اهلل غ٘بدٕ ثًٌَاى «دساسٔ الوْبسات اللَُٗٔ لذٕ اثي خلالذٍى» ْالٖ هزلالٔ األثحالبث
الوتًلٗٔ ثبللٍُٔ ،ؤٗؿب دساسٔ الس٘ذٓ ْت٘حالٔ حالذاد ثًٌالَاى «اثالي خلالذٍى ٍآسائُ اللَُٗالٔ
ٍالتًل٘و٘ٔ(دساسٔ حل٘ل٘ٔ ًٗذٗٔ)» ْٖ هخجش الووبسسبت اللَُٗٔ ْٖ الزضائش
حياة ابه خلذون العصرية
ؤقلّ الٗشى الخبهي الْزشٕ(الشاثى يطش للو٘الد) ؤٕ يػش اثي خلالذٍىٍ ،الالجالد الًشث٘الٔ
ْٖ اًْ٘بس س٘بسٖ ٍحٗبْٖ هي رشّاء هب َالٖ يلْ٘ب هي هحيٍ ،هب ًبٖت يلْ٘ب هي ٍٗالالت
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ْٗذ استَلٖ اإلسجبى يلٖ هًهن ثالد األًذلسٍَ ،بدسّب يذد ٚج٘ش هي الًشة هلتزئ٘ي بلٖ
ًَس ٍهشاٚص ٚبًه األًذلس الًشث٘ٔ لزل ٙالًْذ هختػشٓ ْٖ هولٛالٔ َشًبقالٔ حٛوْالب
ساللٔ ثٌٖ ًػشٍٖ ،ذ دام حٛوْب هي سٌٔ 6696م بلٖ سٌٔ 6046م()ٔ342-164
ٍؤهب الوُشة ْٗذ ٚبى يلٖ هب سؤٌٗب هالي التٓٛالٍ ٙاإلؾالكشاةٍٚ ،البى حالبْالً ثالبلخَسات
ٍالٓتي ،تًبٖت ِْ٘ الذٍل ًبٖجبً سشًٗبً ٍؤهب هػش ْٛبًه حاله حٛالن الووبل٘الٍٚ ،ٙبًاله
الحبل ْْ٘ب َ٘ش هب هي الوُشة ٍاألًذلس ،ؤٕ اًّْب ٚبًه ؤضذّ استٗشاساً ٍٚبًه ثً٘ذٓ يي ّزا
التٌبحش الزٕ ٍرذًبُ ْْ٘ب ث٘ي األسش الوختلٓٔ ٍث٘ي السالق٘ي ٍالالَصساء ٍالخالبسر٘ي يلالٖ
السلكٔ(الٓبخَسٕ)963-969 56441 ،
اثي خلذٍى الًبلن الٌبٖذ األدٗت ٍؾى ؤسبإل يلن انرتوبو ٍدٍّى ْلسٓٔ التبسٗخ ح٘الج
ٓشّد ثْوب ٍثوب استٌجكِ هي هجبدٕ الًذل انرتوبيٖ ٍانٖتػبدٕ ٍالس٘بسٖ ٍهب هٗذهتالِ
بن خضأً يلَم ارتوبي٘ٔ ٍس٘بسال٘ٔ ٍاٖتػالبدٗٔ ٍؤدث٘الٔ(ْشصاد )41 56924،راياله ضالْش ِ
ٍاستٓبؼ غ٘تِ نس جبـ اسوِ ثٌهشٗالٔ رل٘لالٔ اسالتحذحْب ٍؤقلالٕ يلْ٘الب "يلالن الًوالشاى
الجطشٕ" ؤٍ انرتوبو انًسبًٖ(الطً)664 56432 ،ٔٛ
ً
ابه خلذون کاتبا
بهتبص اثي خلذٍى ثسًٔ بقاليِ يلٖ هب ٚتجِ الٗذاهٖ يلٖ ؤحَال الجطالش ٍٖذس الِ يلالٖ
بستًشاؼ اٙساء ٍ ًٗذّب ،دٖٔ الوالحهالٔ هالى حشٗالٔ ْالٖ التٓ٘ٛالش ٍبًػالبِ ؤغالحبة اٙساء
الوخبلٓٔ لشؤِٗ ٍٖذٚبى لخجش ِ ْٖ الح٘بٓ الس٘بسال٘ٔ ٍاإلداسٗالٔ ٍْالٖ الٗؿالبء ،بلالٖ ربًالت
ؤسٓبسُ الٛخ٘شٓ ْٖ ضوبلٖ بْشٗٗ٘ٔ بلٖ هػش ٍالحزبص ٍالطبم ،ؤحش ثبلٍ ْٖ هَؾَي٘ٔ ٍيلو٘ٔ
ٚتبثب ِ يي التبسٗخ ٍهالحهب ِ ٍلْزا ٖذ زوًه يٌذ اثي خلذٍى حشٍٓ قبئلالٔ هالي الًلالَم
ٍلوًشْٔ ثٌَاحْ٘ب الوختلٓٔ ٍرل ٙثسجت خجشا ِ الَاسًٔ ْٖ ه٘البدٗي الس٘بسال٘ٔ ،لخذهتالِ
ْٖ هً٘ٔ الولَ٘ ٍاألهشاء ،لٛخشٓ ؤسٓبسُ ٍ ٌٗال ِ ث٘ي الذٍل الوُشث٘الٔ ٍاألًالذلس ٍلٗشاء الِ
ٍدساستِ ْٖ ٚل ْشغٔ سو لِ(ضوس الذٗيٍٖ )632 56446 ،ذ ٖ٘ل حَل اثي خلالذٍى
ؤًِ ل٘س ْ٘لسَْب برتوبي٘ب ْحست ،ثل َّ يالبلن برتوالبيٖ ٍٍاؾالى يلالن اإلرتوالبو يلالٖ
ؤسسِ الحذٗخٔ ٍلن ٗسجِٗ بلٖ رل ٙؤحذ حتٖ اٙى ٗشٗجبً(ْشٍاٍ )96 56426 ،ؤهب ٖبهاله
ضْشٓ اثي خلذٍى يلٖ ذٍٗي اضْش آحبسُ "ٚتبة الًجش ٍدٗالَاى الوجتالذؤ ٍالخجالش ْالٖ ؤٗالبم
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الًشة ٍالًزن ٍالجشثش ٍهي يبغشّن هي رٍٕ السلكبى األٚجش" الزٕ ٖذم لِ ثحج يبم ْالٖ
ضاٍى اإلرتوبو اإلًسبًٖ ٍَٖاًٌِ٘ ٍَّ ،الجحج الزٕ بضتْش ْ٘وب ثًذ ثبسالن «هٗذهالٔ اثالي
خلذٍى» ٍَّ يجبسٓ يي هٗذهٔ ْٖ ْؿل يلن التبسٗخ حن ستٔ ؤثَاة ْٖ ضاٍى الًوشاى
«ؤروى ْالسٓٔ الُشة هي ؤى «هٗذهٔ اثي خلذٍى» ّٖ ؤيهن يوالل ؤدثالٖ ٗوٛالي ؤى
ٗخلِٗ ؤٕ يٗل ثطشٕ ْٖ ؤٕ صهبى»(هَٖى هبرَدٕ) ٚوب ٗجذٍ هي هالٓب الِ «اىّ اساللَة
اثي خلذٍى اسلَة الشغبًٔ ٍالذٖٔ ٍالَاًٖ٘ٔ ٍاسلَة اإلًبٖٔ ٍالسَْلٔ ٍالَؾَح»(الٓالبخَسٕ،
 )969 56933هى ؤى هب ؤلِّٓ ن ٗكلٕ يلِ٘ ًخش ًبحش ٌْٖ لً ٌِٛخش يالبلن ٍهٓٛالش ن ٗؿالحٖ
الذٖٔ لػبل الزوبل الهبّشٕ(يجذالزل٘ل )619 56921 ،بًِّ هي ؤٖالذس هالي يالبلذ الًجالبسٓ
الًشث٘ٔ ثوتبًٔ ٍدٖٔ ٍسَْلٔ ٍ ٍؾَح ْتشٕ اللُٔ ستٓبد لالِ اًٗ٘البداً يز٘جالبً هْوالب الذْٗه
هًبًِ٘ ٍهْوب اثتًذت ،اََاسّب ٍهْوب ػَسّب ٍ شٕ يجبس ِ وتذ ٍ كَل ْالٖ الشاثف ٍح٘الٕ
ٍْٖ سلسل سائى(الٓبخَسٕ )969 56933 ،اًِّ ٖذ ؤلّّ بلٖ ربًت ٚتبة الًجش ،سسالبلٔ ْالٖ
الوٌكٕ ،س سبلٔ ْٖ الحسبة ،ضشح يلالٖ ٖػال٘ذٓ ثالشدٓ ،ضالشح يلالٖ ٖػال٘ذٓ اثالي يجالذٍى
اإلضج٘لٖ ،لجبة الوحػل ْٖ ؤغَل الذٗي ،سحلٔ اثي خلذٍى ،قجً٘ٔ الًوشاى ،ضٓبء السبئل
لتْزٗت الوسبئل ،ضشح سرض ْٖ اغَل الذٗي للسبى الالذٗي اثالي الخك٘ت(ٚحبلالٔ،6449 ،
د663 ،6؛ الٓبخَسٕ ،6933 ،دٍ ،)646 51لِ سسبئل ؤسسلْب بلٖ لسبى الذٗي اثي الخك٘ت
التٖ ٍٖى هَٖى الٌٗبش ٍالذساسٔ ْٖ ّزا الوٗبل بىّ الشسبئل التٖ جبدله ث٘ي لسبى الذٗي
ثي الخك٘ت ٍيجذالشحوي اثي خلذٍى ذلّ يلٖ اْتٌبى ؤدثٖ هي ٖجلْوالب ٚوالب الذلّ يلالٖ
الشَجٔ الخٌبئ٘ٔ بلٖ دساسٔ األخجبس الس٘بس٘ٔ ٍالًلو٘ٔ ٍاألدث٘ٔ(هَسالَٕ ثزٌالَسدٕ،6923 ،
دًٗ 001 59الً يي التًشّٗ ٍ )630-693يلٖ ّزا األسبإل ا زِ ّزُ الَسٖالٔ ًحالَ دساسالٔ
الشسبئل الوزَٚسٓ دساسٔ ؤدث٘ٔ ٍ ،بسٗخٍ٘ٔ ،س٘بس٘ٔ
حياة لسان الذيه ابه الخطيب فی وظرة عابرة
ٍلذ اثي الخك٘ت ْٖ ؤسشٓ يشث٘ٔ سلوبً٘ٔ ًضحه بلٖ األًذلس ٍلذ ْٖ لَضٔ ٍٖ٘ل ْالٖ
َشًبقٔ ٍضتّ هّ٘بنً بلٖ الذسإلٗ ،إخز يي الًلوبء ٍاألدثبء ،حتٖ ثشو ثالبألدة ٍيلالَم اللُالٔ
ٍالِٓٗ ٍالٓلسٓٔ ٍالكتّْٛ ،بى هي ؤضْش سربنت األًذلس لزل ٙالًْذ استَصسُ اثَ الحزبد
َٗسّ سلكبى َشًبقٔ ،حنّ اثٌِ السلكبى هحوذ ثًذُ ٍساح حسّبدُ ٗالذثّشٍى لالِ الذسالبئس،
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ٌْسجَا بلِ٘ الضًذٖٔ لسلَ ِٚهزّت الٓالسْٓٔ ،بيتٗل ْٖ ْبإلْ ،إسسل بلِ٘ ؤيالذائُ سرالبنً
خٌَُٗ ْٖ السزي سٌٔ 6920م(ٔ221/الٓبخَسٕ)300 56933 ،
ٚبى اثي الخك٘ت ؤيهن ضخػ٘ٔ نْشت ثبألًذلس ْٖ الٗشى الخبهي الْزشٕ ،سَاء ْالٖ
ه٘ذاى التٓ٘ٛالش ؤٍ الس٘بسالٔ ؤٍ الطالًش ؤٍ األدة ٍبًّالِ ٗوٛالي ؤى َٗؾالى ْالٖ غالّ ؤيهالن
ضخػ٘بت التبسٗخٖ األًذلسٖ ٖبقجٔ ٍالَاٖالى اًّالِ لوالب ٗطال٘ش الذّطالٔ ٍاإليزالبة هًالبً ،ؤى
زتوى ْٖ ضخػ٘ٔ اثي الخك٘ت يجٗشٗبت هتًذدٓٗ ،جلٍ ْٖ ٚلّ هٌْب الزسٍٓ َْْ ،قج٘الت
ٍ ْ٘لسَِٚ ٍَّ ،ب ت ٍضبيش هي الكشاص األٍل ٍَّ ،هاسا ثبسو ٍَّ ،ؤخ٘شاً ٍصٗالش ٍس٘بسالٖ
حبٖالالت الٌهالالش ٖالالَٕ اإلدسا٘(يٌالالبىٖ )63 56413 ،الالبل الوٗالالشٕ ْالالٖ ٚتبثالالِ «ًٓالال
الك٘ت»(الوٗشٕ َّ )61-62 56412 ،الَصٗش الطْ٘ش الٛج٘ش ،لسبى الذٗي الكبئش الػ٘ه ْالٖ
الوطشٔ ٍالوُشة ،يشِ الخٌبء يلِ٘ ثبلًٌجش ٍالًج٘ش ،الوخل الوؿالشٍة ْالٖ الٛتبثالٔ ٍالطالًش
ٍالكتّ ٍالوًشْٔ الًلَم يلٖ اختالِ اًَايْب ٍهػٌٓب ِ خجش يي رلٙ
لّٗت اثي الخك٘ت ثزٕ الَصاس ٘ي 5الٗلالن ٍالسالٍّ٘ٗٗ ،البل لالِ ؤٗؿالبً رٍ الو٘تتال٘يٍ ،رٍ
الٗجشٗيٍ ،رٍ الًوشٗي ،ألًِّ ٚبى ٗطُل ثبلتإلّ٘ ٍالٛتبثٔ ل٘الًٍٗٗ ،الَم يلالٖ التالذث٘ش األهالَس
الوولًْ ٔٛبساً ،رل ٙؤًِّ ٚبى هػبثبً ثذاء األسٔ ،ن ٌٗالبم هالي الل٘الل بنّ الٌالضس ال٘س٘ش(ثسالج ،
)96 56440
تأليفاته
ثلُه ػبًِ٘ٓ ًحَ ست٘يٖ ٍَّ ،ذ ْبٔ ؤٖشاًِ ،هي ح٘ج الًذد ٍهي ح٘الج الوحتَٗالبت
ٍَٗٗل الوٗشٕ ْٖ رل5ٙ
ؤلزُّ هي الػَجب الُالؽ الشق٘الت
ػبًّ٘ الَصٗش اثي الخك٘الت
الالَاصٕ ٚتجالالِ ؤم ؤٕ ق٘الالت
ْإٗٔ ساحالالٔ ًًٍ٘الالن يال٘ص
(الوػذس ًٓسِ)93 5
ش٘ لسبى الذٗي هػٌّٓبت هطَْسٓ ْٖ التبسٗخ هٌْب« 5اإلحبقالٔ ْالٖ البسٗخ َشًبقالٔ»،
«الحلل الوشَٖٖٔ»« ،األيالم ْ٘وي ثَٗالى ٖجالل اإلحالتالم هالي هلالَ٘ اإلسالالم»« ،اللوحالٔ
الجذسٗٔ ْٖ الذٍلٔ الٌْشٗٔ»ًٓ«ٍ ،بؾٔ الزشاة» ٍؤلّّ ؤٗؿبً ْٖ التػَِّ ٍالوَسٖ٘ٗ ٍالٓٗالِ
ٍالكتّ ٍلِ سسبئل ٚخ٘شٓ ،روى ٖسوبً هٌْب ْٖ ٚتبثِ «سٗحبًٔ الٛتّبة ًٍزًٔ الوٌتبة» ٍلِ
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ؤٗؿبً دَٗاى ضًش ،ل٘س هالي الكجٗالٔ الًبل٘الٍْٔ٘ ،الِ هَضالحِ الوطالَْسٓ(الٓبخَسٕ56439 ،
)300-306
رسائل ابه الخطيب
تشاٍح سسبئلِ ث٘ي سسبئل دَٗاًٍ٘ٔ ،سسبئل بخَاً٘ٔ هي ٌْئٔ ٍيضاءٍٚ ،زل ٙلِ سسالبئل
ْٖ الَيم ٍاإلسضبدٍ ،لِ ٍغبٗب ٍهي ؤضْشّب ٍغال٘تِ ألٍندُ اثالي خلالذٍى ٗٗالَل لٌالب ْالٖ
شروتِ إلثي الخك٘ت« 5بًِّ ثلٍ ْٖ الطًش ٍالتشسل ح٘ج ن ٗزالبسٕ ْْ٘والبٍ ،هالل الذٍلالٔ
ثوذاٗحٍِ ،اًتطشت ْٖ اْٙبٔ ٖذهبُ»(يٌبى )663 56413 ،ؤهب ؤساللَثِ ْْالَ ؤغالذٔ هخالبل
يلٖ هب غبس بلِ٘ الٌخش األًذلسٖ ْٖ ؤيػشُ األخ٘شٖٓ ٍَّ ،شٗت هي ؤسلَة الٗبؾٖ الٓبؾل
ٍؤّنّ ه٘ضا ِ الطُّ ثبلوزبص ٍالجذٗى حتٖ اإلسالشاِ ٍاإلسالتٛخبس هالي اإلضالبسات التبسٗخ٘الٔ
ٍالًلو٘ٔ ،اإلسْبة ٍاإلقٌبةٍ ،بيتوبد السزى َبلجبً(الٓبخَسٕ)306 56439 ،
الرسالة الولی
هي 5اثي الخك٘ت
بلٖ 5اثي خلذٍى
الواسا/6 5روبدٕ األٍلٖ214/
دراسة و تحليل فی الرسالة :لْزُ الشسبلٔ التٖ إخش ٍغَلْب بلٖ اثي خلذٍى حتٖ
ثًج ثِ األا ٗزٖء يٌذ ٍْب ِ يلٖ السلكبى رَاًت هختلٓٔ هٌْب5
 الجبًت التبریخي :بىّ الٛب ت ثًذ ؤى ٌبٍل هٗذّهٔ ٍدّٗٔ للشسالبلٔ ؤخالز ٗطال٘ش بلالٖؤخجبس الَقي ح٘ج َٗٗل «ٍْ٘وب ٗشرى بلٖ الَقي»(اثي خلذٍى )662 56466 ،حالن ٗطال٘ش
بلٖ ؤسوبء هذى هٌْب ثشٍَٔ ،ثزٓ ،الُبسٗي ،ثٍُ٘ٔٗ ،ػشح ثٓتحْب ٍالذخَل ْْ٘ب «ٍاإلسالت٘الء
يلٖ هب ٌٗبّض خوسٔ آنِ هي السجٖ»(الوػذس ًٓسِ)663 5
حن ْت داس الولٍ ٙلذٓ ٖشقجٔ( شثْب) ٍهذٌٗالٔ ر٘البى ٍهذٌٗالٔ اثّالذٓ «لالن ٗتضّٗالذ هالي
الحَادث بن هب يلوتن؛ اإلؾكشاة هستَل يلٖ الَقي ثًذ يوش ثي يجالذاهلل ٍاألًالذلس
ض٘خ َضا ْب األه٘ش يجذالشحوي ثي يلٖ ثي السلكبى اثٖ يلٖ ثًذ ٍْبٓ الط٘خ اثالٖ الحسالي
يلٖ ثي ثذس الذٗي» (الوػذس ًٓسِ ،)664 5حن ٗخجش يي يَدٓ السلكبى هل ٙالٌػبسٕ بلٖ
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هل ٙبضج٘ل٘ٔ ٍهخبلٓٔ ٖشقجٔ لْب بى السلكبى ٖذ لّٗت ثًٗت ّزُ الوّٓ٘ٛالبت ثالال "الٌُالٖ
ثبهلل"
ٍؤهب هب ٗشرى بلٖ هب ٗتطَِّ بلِ٘ رل ٙالٛوبل هي ضُل الَٖه ْػذست ػبًّ٘ ٗٗالبل
ْْ٘ب ٗب اثشاّ٘ن ٍن اثشاّ٘ن ،الَ٘م(لًلِ ٗط٘ش بلٖ ٗب اثشاّ٘ن ايشؼ يي ّزا)
 الجبًت الحکوي :ح ٘الج رالبء الٛب الت ثٛلوالبت تخلالل الشسالبلٔ ٍ ضٗالذّب هَيهالٍٔحٛؤ ،هٌْب هب غشح ثِ ْٖ الٌْٖ يي اإلستُشأ ْٖ قلت الالذً٘ب «الًبٖالل ن ٗسالتٌٛحِ
اإلستُشأ ْ٘وب آخشُ الوالَت»(اثالي خلالذٍىٍٗٗ )661 56466 ،الَل« 5اىّ الطالَٔ هخالبهش
الٗلَة ٍ ػَس اللٗبء هوب ٗضّذ ْٖ الَقي ٍحبؾش الًٌن»(الوػذس ًٓسِ)662 5
 الجبًت األدثي :بى الٛب ت ؤًطالإ سسالبلٔ ؤدث٘الٔ ْالٖ اساللَة ٗوتالبص ثٛخالشٓ التًالبث٘شالوشادْٔ ٍالوٓشدات الوسزًٔ ٍالٛلوبت الشًٌ٘ٔ ٚوب َٗٗل « سٌّٖ اهلل رل ٙيلالٖ ؤْؿالل
حبل ٍٗسشُّ ٖجل انس حبل يي داس الوحالبل»(الوػالذس ًٓسالِْ )662 5بلٛب الت ٗطال٘ش بلالٖ
هالٓب ِ ٖجل ؤى ٌٗتْٖ ٚالهِ هٌْب الُ٘شٓ يلٖ ؤّل الح٘شٓ ،حوالل الزوْالَس يلالٖ السالٌي
الوطَْس ،ؤرضاء لتبسٗخ َشًبقٔ ٍ لخ٘ع ٚتبة «التبد» للزَّشٕ
 جبًت العاطفة الصاادةة :ح٘ج ثذؤ الشسبلٔ ثال «ؤخٖ ٍداً ٍايتٗالبنً»(الوػالذس ًٓسالِ5ٍ )666رًل هٌضلٔ ٍلذُ «ٍهحلّ ٍلذٕ ضٓٗٔ سٌٛه هٌّٖ ْااداً»(الوػذس ًٓسِ ،)666 5حن
يجش يي ضذٓ الطَٔ بلِ٘ ٍ«بى ٌٚه ْٖ هجبحتٚ ٙبلًبقص الزٕ ن ٗشٍٕ ٍاٚٙل الالزٕ ن
ٗطجى»(الوػذس ًٓسِ ٍّٖ )666 5دل٘ل يلٖ ؤى الوشسالل ال٘الِ لػالٕ٘ ثٗلجالٖ الوشسالل ن
ٗٓبسٔ هخ٘لتِ
الرسالة الثاوية
هي 5اثي الخك٘ت
بلٖ 5اثي خلذٍى
الواسا/60 5سث٘ى الخبًٖ223/
دراسة و تحليل فی الرسالة :بى ّزُ ؤقَل سسبلٔ ٚتجْب اثي الخك٘ت هي َشًبقٔ بلٖ
غذِٗٗ الحو٘ن يجذالشحوي ثي خلذٍى ٍهي ؤّن رَاًت الشسبلٔ5
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 الجبًت األدثي :بى ّزُ الشسبلٔ ْٖ ٖؤ ؤدث٘ٔ لوب ربء ثِ هي الوحسالٌبت الجذًٗ٘الٍٔالٛلوبت الوسزًٔ ٍالتلو٘ ٍاإلٖتجالبإل ٍاألث٘البت الطالًشٗٔ ٍاساللَة ٗٗالشة هالي اساللَة
الوٗبهبت األدث٘ٔ هٗذهٔ الشسبلٔ هكلى ضًشٕ سائى ٗػَس سَجٔ الٛب ت الٗلج٘ٔ ٍضَٛاُ هالي
الج٘ي ٍالٓشأٚ ،وب ٗط٘ش بلٖ هحبٍلٔ الًبرل٘ي ٍٗجشٕ ًٓسِ هي التإحش ثْن5
ثٌٓسالالٖ ٍهالالب ًٓسالالٖ يل الّٖ ثٌْ٘الالٔ
حج٘الالت ًالالإٕ يٌّالالٖ ٍغالالنّ ألًّتالالٖ
ٍٖذ ٚبى ّنُّ الطّ٘ت-ن ٚبىٚ -بْ٘بً
ٍبًّٖ يلٖ هب ًبلٌٖ هٌالِ هالي ٖیلالٖ
ٍ الالبهلل هالالب ؤغالالُ٘ه ْ٘الالِ لًالالبرل

ٌْ٘الالالضلٌٖ يٌْالالب الوٛالالبإل ثإحوالالبى
ٍساش سْبم الجال٘ي يوالذا ْإغالوبًٖ
ْٗالالالذ ؤدًّالالالٖ لوّالالالب شحّالالالل ّوّالالالبى
ألضالالتبٔ هالالي لٗ٘الالبُ ًُجالالٔ نوالالأى
حبه٘تالالِ حتالالٖ اسيالالَٕ ٍ حبهالالبًٖ

(اثي خلذٍى)636 56466 ،
ٍّزُ ْٗشٓ ول روبنً ؤدث٘بً ٍدنلٔ« 5ؤهب الطَّٔ ْحذّث يي الجحش ٍن حشدٍ ،ؤهب الػّالجش
ْبسإل ثِ ؤٗٔ دسد ،ثًذ ؤى زبٍص اللَّٕ ٍالوًٌشد ،لٛي الطذّٓ ًطٕ الٓشدٍ ،الواهي ٌٗطٕ
هي سٍح اهلل األسد؛ ٍؤًٖ ثبلػجش يلٖ بثش الذّثش»(الوػذس ًٓسِ)636 5
ٖذ اضتول الشسبلٔ يلٖ ؤهخبل استخذهه خ٘ش استخذام ْالٖ الشسالبلٔ هٌْالبٍ« 5الشرالَو
ثولء الً٘جٔ هي الخ٘جٔ ٍٍَٖش الزَسشٓ هي الحَسشٓ»(الوػذس ًٓسِ«ٍ )663 5ثًج التوش بلالٖ
الْزش»(الوػالذس ًٓسالِ« ٍ )660 5حالبل الزالشٗؽ دٍى الٗالشٗؽ»(الوػالذس ًٓسالِ)663 5
الط َٕٛهي الٓشأ ٍالج٘ي ٍّزا هًٌٖ نْش ْٖ حَة التًبث٘ش األدث٘ٔ الشائًالٔ ًهوالبً ٚالبى ؤٍ
ًخشاً بًِ َٗٗل 5برا ٚبى الٓشأ َّ الحوبم األٍل ًْالم الوًَّل ؤي٘ه هشاٍؾالٔ الٓالشأ يوالل
الشّأ ٍٚبدت لَئ اإلضت٘بٔ ؤى ٓؿٖ بلٖ الس٘بٔ5
ؤٍسالالى ؤهالالش الػالالجش يػالال٘بًب
شٚتوالالًَٖ ثًالالذ طالالً٘٘ٛن
ٍؤسالالالتو٘ الالالالذهى ؤح٘بًالالالب
ؤٖالالشو سالالٌّٖ ًذهالالالبً الالبسًٓ
(الوػذس ًٓسِ)636 5
الوضد ث٘ي األدة ٍالتبسٗخ ؤٍ ٚتبثٔ ٗزَص لٌب ًكٕ يلِ٘ التالبسٗخ األدثالٖ الالزٕ ٗختلالّ
وبهبً يي بسٗخ األدة ْْزا َّ ٗزٚش هب ٌٌُٗ٘ب يي صٗبدٓ ٍ ٓؿ٘لٍ« 5سثّوب ًلله ثُطال٘بى
الوًبّذ الخبل٘ٔ ٍرذّدت سسَم األسٖ ثوجبٚشٓ الشسَم الجبل٘ٔ ؤهخبل ًَى الٌَٕ يالي ؤّل٘الٔ
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ٍه٘ن الوَٖذ الوْزَس يي هػكلِ٘ ٍحبء األحبْٖ الوخلخٔ يي هٌبصل الوَحالذٗي ٍؤحالبس ثال٘ي
ل ٙاألقالل ح٘شٓ الولحالذٗي»(الوػالذس ًٓسالِ )636 5اىّ اثالي الخك٘الت ٌْٗالٖ سسالبلتِ
ثبلساال يي ؤحَال الػذٕٗ ثًجبسات ؤدث٘ٔ هتتبل٘ٔ هٌْب ّ٘ٚ« 5حبل ل ٙالطوبئل الوضّشٓ
الخوبئل ٍالط٘ن الْبه٘ٔ الذٗن ّل ٗوشّ ثجبلْب هي سايه ثبلجًذ ثبلِ ٍؤخوذت ثًبغّ الجال٘ي
رثبلِ ؤٍ شحٖ لطاٍى ضإًْب سٛت ن ٗٓتش ٍضَٔ ٗجهّ حجبل الػجش ٍٗجتش»(الوػالذس ًٓسالِ5
)666
الرسالة الثالثة
هي 5اثي خلذٍى
بلٖ 5اثي الخك٘ت
الواسا 5يبم سجً٘ي ٍسجًوبئٔ
الوَؾَو 5بربثٔ يي سسبلت٘ي لٗبّوب هي اثي الخك٘ت
دراسة و تحليل فی الرساالةٚ :بى اثي خلذٍى ثتًَس ٍ لٖٗ الشسبلت٘ي السبثٗت٘ي هي
الَصٗش األدٗت لسبى الذٗي اثي الخك٘ت حن ؤربة يٌْب ثْزُ الشسبلٔ التٖ لْب قبثى البسٗخٖ
ٍقبثى ؤدثٖ
 الجبًت األدثي :سَن اى اثي خلذٍى ٖجل ؤى ٗإ ٖ ثٌع الشسبلٔ ْٖ التًشٗالّ غالشحثإًٌٖ ٓبدٗه هي السزى خط٘ٔ الٗػَس يي هسبرلتِ ْلن ٗٛي ضإٍُ ٗلحالٕ لٌٛالِ رالشّة
حزِٖ ٍهٗذس ِ ْٖ هٗذهٔ الشسبلٔ ح٘ج ٗجذٍ قبثى األدة ٍالٛتبثٔ األدث٘ٔ ٍاؾحٔ رل٘ٔ
بًِ َٗٗل« 5س٘ذّٕ هزذاً ٍيلَّاً ٍٍاحذٕ رخشاً هشرَاً ٍهحالل ٍالالذٕ ثالشّاً ٍحٌالَاً هالبصال
الطَٔ ٗشيٖ سوًٖ اًجبء٘ ٍٗخ٘ل بلّٖ ؤٗذٕ الشٗبح ٌالبٍل سسالبئل ،ٙحتالٖ ٍسد ٚتبثالٙ
الًضٗض يلٖ استكالو ٍيْذ َ٘ش هؿبو ٍٍدّ رٕ ؤرٌبإل ٍؤًَاو ٍحّ٘٘تِ حّ٘ٔ الْبئن لوَاٖى
الُوبئن ٍالوذٗ للػجبح الوتجلذ ٍاهلّ يلٖ هٗتشح األٍل٘بء »(اثالي خلالذٍى)669 56466 ،
ْبهب التٌٗ٘ي ْ٘وٛي ؤى ًلخػِ ْٖ ًج٘ش اثي خلالذٍى يالي هطالبيش الػالذأٖ التالٖ شثكالِ
ثػذِٗٗ الَصٗش ْٖ ثذاٗٔ ّزُ الشسبلٔ
 تؼظين الذولة ٍرجبلهب :اى اثي خلذٍى ٖبم ثتًه٘ن الذٍلٔ ٍٍصٗشّالب ْالٖ ٖسالن هاليالشسبلٔ ،ح٘ج ٗخٌٖ يلٖ حسي التذث٘ش ٍان ٘بى ثخَاسٔ الًبدٓ لَصٗش الذٍلٔ5

اإلفتنان واإلفادة فی رسائل ابه خلذون وابه الخطيب08 /

« ح٘ي نْشت يلٖ ٗذّب خَاسٔ الًبدٓ ٍهب زذد آخش األٗبم هي هًزضات الولٔ ٍلٛالن
ْْ٘ب ٍالحوذهلل ثحسي التذث٘ش ٍٗوي الٌٗ٘جٔ هي حو٘ذ األحش ٍخبلذ الالزٚش قالشاص ْالٖ حلّالٔ
الخالْٔ الٌػشٗٔ ٍ بد ْٖ هٓشٔ الَصاسٓ ٚتجْب اهلل لٛن ْ٘وب ٗشؾبُ هي يجالبدُ »(الوػالذس
ًٓسِ)660 5
حن ٗخٌٖ يلٖ الذٍلالٔ ٍٗك٘الل حٌالبءٍٍُٖٓ« 5اله يل٘الِ انضالشاِ هالي ؤّالل ّالزا الٗكالش
الوحشٍإل ٍاريتِ ْٖ الول سشٍساً ثًضّ انسالم ٍبنْالبساً لًٌالٔ اهلل ٍاسالتكشاداً لالزٚش الذٍلالٔ
الوَلَٗٔ ثوب ستحِّٗ هي قّ٘ت الخٌبء ٍالتوبإل الذيبء ٍالحذٗج ثًٌوتْب ٍاإلضالبدٓ ثٓؿاللْب
يلٖ الذٍل السبلٓٔ ٍالخبلٓٔ ٍ ٗذّهْب »(الوػذس ًٓسِ)660 5
ٍْٖ الٗسن األخ٘ش هي الشسبلٔ ٗخبقت اثالي الخك٘الت ٍٗكلالت هٌالِ ٚالٖ ٗٗجّالل ؤٖالذام
الحبٚن يَؾبً هٌِ ْْزا َّ ح٘ج َٗٗلٍ« 5سَجتٖ هي سال٘ذٕ -اثٗالبُ اهلل -ؤى ٗٗجّالل يٌّالٖ
اٖذام ل ٙالزات الوَلَٗٔ ًٍٗشِْ ثوب يٌالذٕ هالي التطال٘ى لساللكبًِ ٍالطالٛش لًٌوتالِ »
(الوػذس ًٓسِ)6625
 جبًت الرسالة اإلخواوية :بىّ ّزُ الشسبلٔ تلَّى ٚوب ٚبى هي الوتَٖى ثلَى الشسبئلاإلخَاً٘ٔ ح٘ج ًزذ لْب قَلْب ٍؤدثْب ٍالتًج٘ش يالي الوطالبيش ٍاألحبسال٘س الٗلج٘الٔ ٍؤخ٘الشاً
األخجبس يي ؤحَال الزات ح٘ج َٗٗل5
«ٍاى طََّْه الس٘بدٓ الٛشٗؤ بلٖ الحبل ًْلٖ هب يلوتن س٘شاً هى األهل ٍهُبلجٔ للٗالبم
يلٖ الحم ٍاٖكبيبً للُٓلٔ ربًت الًوش
هشّٕ هى اٙهالبل ْالٖ غالًذ
ّل ًبًْٖ ٍالزذُّ ْٖ غالجت
يلٖ بىّ لكّ اهلل هػبحت ٍرَاس ّزُ الشٗبسٔ الوضًٍ٘ٔ -حسالج ٙثْالب يلو٘الٔ -يػالؤ
ٍاْ٘ٔ غشْه ٍرِ الٗػذ بلٖ رخ٘ش ٖ التٖ ٌٚه ايتالذّّب هالٌْن ٚوالب يلوالتن »(الوػالذس
ًٓسِ)666-660 5
 الجبًت التبریخي :ثذؤ اثي خلذٍى ثإخجبسُ يي األٍؾبو الشأٌّ ْٖ ًَس ٍالوُالشةثتػشٗحِ «ٍؤهب ؤخجبس ّزا الٗكش» حنّ رٚش ؤخجبس ًَس ؤٍنً حنّ الوطشٔ« 5ؤهالب ؤخجالبس ّالزا
الٗكش ْال صٗبدٓ يلٖ هب يلوتن هي استٗشاس السلكبى اثٖ الحالٕ ثالي الساللكبى اثالٖ ٗح٘الٖ
ثتًَس هستجذّاً ثإهشُ ثبلحؿشٓ ثًذ هْل ٙض٘خ الوَحذٗي ؤثٖ هحوذ البْشا٘ٚي»(الوػالذس
ًٓسِ)661 5
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ن ٗٗذّم غَسٓ هي س٘بسالٔ الحالبٚن الزذٗالذ ٍهًبهلتالِ هالى الٌالبإل ح٘الج ٗطال٘ش بلالٖ
ح ّ
اإلستجذاد ْٖ الشؤٕ ٍالوؿبٗٗٔ ْٖ الزجبٗٔ ٍبضبئ األهي ْالٖ الكالشٔ ٍالشيبٗالب ْْالَ ٗٗالَل5
«هي استٗشاس السلكبى ثتًَس هستجذّاً ثإهشُ هؿبٗٗبً ْٖ رجبٗٔ الَقي هػبًًبً لْن ثَْشٓ
يلٖ ؤهبى الشيبٗب ٍالسبثلٔ »(الوػذس ًٓسِ)661 5
حنّ ٗخجش غذِٗٗ الَصٗش يي ؤخجبس الحبد ْٖ السٌٔ األخ٘شٓ ٍٗط َٛهي ٍارْالِ الحزالبد
ٍارِ ًٓسِ هي اختالل ٍْسبد السٗبٗبت ٍٚخشٓ الْشد ٍٖتالل الٛخ٘الشٗي ْْالزا ّالَ ح٘الج
َٗٗل« 5ؤهب ؤخجبس الوُشة األٖػٖ ٍاألدًٖ ْلذٗٛن قلًٍِ ،ؤهب الوطشٔ ْإخجبس الحالبدّ ّالزُ
السٌٔ هي بخاللِ ٍبًتٗبؼ سلكبًِ ٍبًتضاء الزٓبٓ يلٖ ٚشسِ٘ ٍْسالبد الوػالبًى ٍالسالٗبٗبت
الوًذّٓ لَْذ اهلل ٍحبدّ ث٘تِ هب ٗسخي الً٘ي ٍٗك٘ل الججّ حتٖ لضيوالَا ؤىّ الًْ٘الٔ ا ػالله
ثبلٗبّشٓ ٍٚخش الْشد ْٖ قشٖب ْب ٍؤسَاْٖب »(اثي خلذٍى)662-661 56466 ،
الرسالة الرابعة
هي 5اثي الخك٘ت
بلٖ 5اثي خلذٍى
الواسا 5سث٘ى األٍل يبم ؤحذ ٍسجً٘ي ٍسجًوبئٔ
الوَؾَو 5الٛالم ٍانستكالو
دراسة و تحليل فی الرسالةٚ :تت اثي الخك٘ت ّزُ الشسبلٔ ٍؤسسلْب هي َشًبقٔ بلالٖ
اثي خلذٍى الزٕ ٚبى ْٖ سٓش الحذ للشسبلٔ رَاًت هٌْب5
 جاوب الرسالة اإلخواوياة :ح٘ج يجّش يالي الطالَٔ ٍالشَجالٔ الٛخ٘الشٗي بلالٖ غالذِٗٗالحو٘ن الزٕ ْشّٔ ثٌْ٘وب ْشأ هالبًى حالن ٗخجالشُ ٍٗسالتخجشُ يالي الحالبل ٍؤهالل التَْ٘الٕ
ٍالٌزبحَٗٗ ،لٗ« 5ب س٘ذٕ ٍٍلّٖ ٍؤخٖ ٍهحلّ ٍلذٕ! ٚبى اهلل لٛن ح٘ج ٌٚتن ٍن ؤيذهٛن
لكِٓ ٍيٌبٗتِ ٍؤ حوذ اهلل يلٖ انسالتٗشاس ْالٖ ْٚالّ رلال ٙالٓبؾالل الالزٕ ٍسالًٛن ٌٓٚالِ
ٍضولٛن ْؿلِ »(الوػذس ًٓسِ)663 5
حن ٗخجش يي حبلِ ٍضذٓ الؿًّ ٍالوشؼ ٍالًزض ح٘ج َٗٗلْ« 5بيلوَا اًّٖ ٖذ ثلالٍ ثالٖ
الوبء الضثٖ ٍاستَلٖ يلّٖ سَء الوضاد الوٌحشِ ٍ َاله األهشاؼ ٍؤيَص الًالد لجٗبء السالجت
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ٍالًزض يي دًِْ ٍّٖ ّزُ الوذاخلٔ رًل اهلل الًبٖجٔ ْْ٘ب بلٖ خ٘ش ٍلن ؤ الش٘ ٍرْالبً ْالٖ
ٍرَُ الح٘لٔ بن ثزلتِ »(الوػذس ًٓسِ)663 5
ٍٚوب ٗجذٍ هي ّزُ الشسبلٔ ٍالشسبلٔ السبثٗٔ ؤىّ اثي الخك٘ت ٚبى ٗشَت ْالٖ ؤى ٗخجالش
غذِٗٗ يي ألِ٘ٓ ٍهب غذس لِ هي آحبس ؤدث٘ٔ ْػشح ْٖ ّزُ األخ٘شٓ «ٍآخش هب غذس يٌّالٖ
ٌّٚبش سو٘تِ ثبستٌضال اللكّ الوَرَد ْٖ اسش الَرَد ؤهل٘تِ ْٖ ّزُ األٗبم ثالَدٕ لالَ
ٍٖٓتن يلِ٘ »(اثي خلذٍى )663 56466 ،حن ؤًْٖ سسبلتِ ثوب ٗالذل دنلالٔ ٍاؾالحٔ يلالٖ
ًَْٚب سسبلٔ بخَاًٍ٘ٔ« 5األحَال ٚلْب يلٖ هب شٚتوَّب يلِ٘ ٍاحجبثٛن ثخ٘ش يلٖ هب يلوتن
هي الطَٔ ٍالتطَِ ٍاإلس وبؼ لوٓالبسٖتٛن ٍن حالَل ٍن ٖالَٓ بن ثالبهلل»(الوػالذس ًٓسالِ5
)663
الرسالة الخامسة
هي 5اثي خلذٍى
بلٖ 5اثي الخك٘ت
الواسا/6 5ضَال226/
الوَؾَو 5رَاة لشسبلٔ اثي الخك٘ت
دراسة و تحليل فی الرساالةّ :زُ ؤقَل سسبلٔ ؤسسلْب اثي خلذٍى بلٖ غذِٗٗ الالَصٗش
اثي الخك٘ت رَاثبً يي سسبلٔ لٗبّب هٌِ ثًذ هب اضتذّ سَء الهيّ ٍ ٛالذّس الزالَّ الالَدّٕ لوالب
ؤحذحِ الحسبد ٍ الٌوبهَى لْزُ الشسبلٔ قبثى ؤدثٖ ٍقبثى بسٗخٖ
 جبًت الرسالة اإلخواوية :بى الٌطبـ ٍالشَجٔ ٍ الَداد جذٍ ٍاؾحبً هي ّزُ الشسالبلٔخالْبً لوب ًَدًبُ ْٖ الشسبئل الجبٖ٘ٔ ح٘ج ٗك٘ل الٛالمٍٛٗ ،خش التًبث٘ش الَدٍّٗٔٗ ،اٚذ يلٖ
اخالغِ ْٖ الَد ٍالػذأٍٖٗ ،حبٍل ؤى ٗضٗل الُجبس الوٛذس يي هشآٓ الحت الػبْ٘ٔ ْ٘ٗالَل5
«ٗب س٘ذٕ ًًٍن الذخش ألثذٕ ٍالًشٍٓ الَحٖٗ التٖ ايتٗلتْب ٗذٕ ؤسلّن يل٘ٛن سالم الٗالذٍم
يلٖ الوخذٍم ٍالخؿَو للول ٙالوتجَو ن ثل ؤح٘٘ٛن ح٘ٔ الوطالَٔ للوًطالَٔ ٍالوالذلذ
للػجبح الوتجلذ ٍؤًتن ؤيلن ثوب ْٖ ًٓسٖ ٍؤٚجش ضْبدٓ ْٖ خٓبٗب ؾو٘شٕ ٍلَ ٌٚه را٘
ْٗذ سلّ هي حَٖٗٛن ٍرو٘ل ؤخزٚن ٍ ارتالة الحم ثوسبي٘ٛن ْحبش هلل ؤى ٗٗالذح
ْٖ الخلَظ لٛن ؤٍ ٗشر سَاثٗٛن ٍاهلل ٍرو٘ى هب ٗٗسن ثِ هب اقلى يلالٖ هسالت ٌِٛهٌّالٖ
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َ٘ش غذٖٗٗ ٍغذٗٗٛن الوالثس لٖ ٍلٛن »(الوػذس ًٓسالِ )606-603 5حالن ٗطالٛش لوالب
ًشؼ لِ هي التْؤ ٍالهي السٖء ح٘ج ٚبد ؤى ٗٗى ْٖ الوْلَٗٗ ٔٛل« 5بًِّ ٖذ يلالن هالب
ٚبى هٌٖ هي بروبو األهش يلٖ الشحلٔ بل٘ٛن ٍالخَِٓ بلالٖ حبؾالشٓ الالجالد بلالٖ يالذٍ ٛن
ًشؾه ْْ٘ب للتْن ٍٍٖٓه ثوزبل الهٌَى حتٖ َسقه ْٖ الْل ٔٛثوب اس ٓى يٌٖ هوب لالن
آ ِ ٍنقَٗه الًٗذ يلِ٘ لَ نحلن هَنًب الخل٘ٓٔ ٍحسي سؤِٗ ّْٖ ٍحجبت ثػ٘ش ِ لٌٛه هي
الْبل٘ٛي األٍل٘ي »(اثي خلذٍى)606 56466 ،
 الجبًت الحَاريٚ :وب َّ الوتَٖى هي الػذٗٗ٘ي الػبحج٘ي للشسالبئل الوالزَٚسٓ اىٌّّب٘ قبثى حَاسٕ ْٖ سسبلٔ اثي خلذٍى5
الف) ح٘ج ؤضبس بلٖ هب َٗارِْ غذِٗٗ هالي الوٛالبسُ ٍالوػالبئت ٍٗشرالَ خالغالٔ هالي
ٍسقتْب ٍٗإهل لِ حسي الوأل ْٖ األهل ٍاألٍند ٍاٙحبس ٍهي ثًذُ ٗشٕ بيشاؾِ يالي الالذً٘ب
ٍانرتٌبة هي هتًْب ٍحكبهْب يٌبٗٔ هي اهلل لِ ،ح٘ج هب ضبء اهلل اى ْٗل ٙلالًْوب٘ ْالٖ
هتى الذً٘ب َٗٗل« 5اْذت ْٖ ٚتبثٛن الًضٗض يلَّٖ ،شٗت هب  ِّٓ٘ٚالٗالذس هالي ٌَٗالى الحالبل
لذٗٛن ٍيزجه هي إ ٖ اهلٛن الطبسد ِْ٘ ْحوذت اهلل لٛن يلٖ الخالظ هي ٍسقٔ الذٍل
يلٖ ؤحسي الَرَُ ٍؤرول الوخبسد الحو٘ذٓ الًَاٖت ْٖ الذً٘ب ٍالذٗي الًبئذ ثحسي الوأل
ْٖ الوختلّ هي ؤّل ٍ ٍلذ ٍهتبو ٍاحش ٍاضْذ لوب الْوتن لاليشاؼ هي الذً٘ب ًٍالضو ال٘الذ
هي حكبهْب يٌذ انغحبة ٍانٖجبل ًٍْٖ اٙهبل بن رزثبً ٍيٌبٗٔ هي اهلل ٍحجّالبً ٍبرا اساد اهلل
اهشاً ٗسشّ اسجبثِ»(الوػذس ًٓسِ)600-609 5
ة) لوب ٌبٍل هَؾَو بدثبس الحم ٍّضم اٙهبل ًٗتجش ّزُ الحبلٔ سالججبً للٓالشاس بلالٖ اهلل
ٍاستٗجبل الوطبٚل ٍ ْزٗت الٌٓس حن ٗتٓبءل ثالإىّ الحالبل الزذٗالذٓ سالتادٕ بلالٖ حجالبت
األٖذام ٍغٓبء الجػ٘شٓ ٍ خكٔ الوٗبهبت ٍبًبسٓ ثشٔ الًشْبى ،ح٘ج ٗٗالَلْ« 5البلهي اىّ ّالزا
الجبيج الزٕ ّضم اٙهبل ًٍجز الحهَل ٍَّّى الوٓبسٔ الًضٗض ٗسَهٛن الٓشاس بلالٖ اهلل حتالٖ
ٗإخز ث٘ذٚن بلٖ ْؿبء الوزبّذٓ ٍٗستَٕ ثٛن يلٖ رَدّٕ الشٗبؾٔ ٍاهلل ْٗذٕ للتالٖ بلالٖ
اَٖم ٍٚإًٖ ثبٖٙذام ًٗله ٍالجػبئش ثةلْبم الحٕ غٗله ٍالوٗبهبت خلٓه ثًالذ ؤى اسالتٗجله
ٍالًشْبى ض٘وه ؤًَاسُ ٍثَاسِٖ ٍالَغَل اًٛطّ حٗبئِٗ لوّب اس ًٓه يَائِٗ»(الوػذس ًٓسِ5
)606-600
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وتيجة البحث
هوب ٗلٕ٘ ؤى ٗزٚش ٌٚت٘زٔ ّزُ الَسٖٔ الوٗذهالٔ التالٖ ٌبٍلاله اإلْتٌالبى ٍاإلْالبدٓ ْالٖ
سسبئل الوٓٛشٗي الٛج٘شٗي اثي خلذٍى ٍاثي الخك٘ت5
بى الكبثى الُبلت يلٖ الشسبئل َّ قبثى األدثٖ خبغٔ ْ٘وب غذس هي لسالبى الالذٗي اثالي

الخك٘ت
بى ّزُ الشسبئل ٗى ثسَْلٔ ٍٍؾَح حه الشسبئل اإلخَاً٘ٔ ٍهي حن الشسبئل األدث٘ٔ
بىّ اثي الخك٘ت ٗتَٓٔ يلٖ اثي خلذٍى ْٖ ؤسلَثِ الج٘بًٍٖ ،ن ضال ٙؤىّ ؤساللَة اثالي
خلذٍى التبسٗخٖ ًٗتجش هي ؤسْى األسبل٘ت التبسٗخ٘ٔ هي ح٘ج َٖٓ التًج٘ش ٍبثشاص الوًبًٖ
بى ٌّب٘ نبّشٓ ٖلوب ًزذّب يٌذ اٙخشٗي ٍٗوٌٌٛب ؤى ًسالوِ٘ ثهالبّشٓ ٚتبثالٔ التالبسٗخ
األدثٖ الزٕ ٗختلّ يي التبسٗخ ٍيي بسٗخ األدة ْْزُ الهبّشٓ ٖشّة ٚتبثالٔ التالبسٗخ هالي
التػَٗش الَاؾ الواحش
ًهشاً بلٖ هٛبًٔ الكشْ٘ي يلوبً ٍؤدثبً ٚبى هي الوتَٖى ؤى ٗٛالَى ٌّالب٘ ربًالت حالَاسٕ
ْوي الزَاًت الوًٌ٘ٔ ثْب ْٖ الذساسٔ َّ الزبًت الحَاسٕ خبغٔ ْٖ سسبلٔ نثي خلذٍى
سَن ٍرَد رَاًت ٍهاله بسٗخ٘ٔ ل ٌِٛلن ٗٛالي ّالزا الزبًالت ثح٘الج ًٗكٌ٘الب غالَسٓ
هتًَٖٔ يي األحذاث التبسٗخ٘ٔ ٍالس٘بس٘ٔ
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المصادر والمراجع
القرآى الکرین.
اثي خلذٍى ،يجذالشحوي 6466م ،التؼریف ثبثي خلذٍى ٍرحلتِ غرثبً ٍ شرقبًٖ ،البّشٓ 5هكجًالٔ لزٌالٔ
التإلّ٘ ٍالتشرؤ ٍالٌطش
اثي خلذٍى ،يجذالشحوي 6964ش ،مقذمة اثي خلذٍى ،شرؤ هحوذ پشٍٗي گٌبثالبدٕ ،الوزلالذ األٍل،
الكجًٔ الشاثًْٔ ،شاى 5ثٌگبُ شروِ ٍ ًطش ٚتبة
اثي هًػَم الوذًٖ ،يلٖ غذس الذٗي 6413م ،أًَار الرثيغ في أًَاع الجذیغ ،حٗ٘الٕ ٍ شروالٔ 5ضالبٚش
ّبدٕ ضٛش ،الزضء انٍل ،الكجًٔ انٍلٖ ،الٌزّ 5هكجًٔ الًٌوبى
حذادْ ،ت٘حٔ 6366م ،اثي خلذٍى ٍآراؤُ اللغوية والتعليمياة(دراساة تحليلياة وقذياة)٘ ،الضٕ ٍصٍ5
هخجش الووبسسبت اللَُٗٔ
حسي ثسج  ،احوذ 6440م ،لسبى الذیي اثي الخطيت ػصرُ ،ثيئتِ ،حيبتِ ٍآثبرُ ،الكجًٔ انٍلالٖ،
ث٘شٍت 5داس الٛتت الًلو٘ٔ
الطً ،ٔٛهػالكٖٓ 6432م ،الوغرة ٍاألًذلس آفاب اساممية وحضاارة اوسااوية ٍهجبحا

أدبياة،

الكجًٔ انٍلٖ ،ث٘شٍت 5داس الٛتت انساله٘ٔ.
ضوس الذٗي ،يجذ األه٘ش 6446م ،موساوعة الفکر الترثَي الؼرثي اإلسالهي :اثاي خلاذٍى ٍاثاي
األزر  ،الكجًٔ انٍلٖ ،لجٌبى 5الطش ٔٚالًبلو٘ٔ للٛتّبة
يجذالزل٘ل ،د م 6921ش ،تبریخ ادثيبت ػرة ،هتشرن 5آرس بش آرسًَش ،چبح سَمْ ،شاى 5اًتطبسات
اه٘شٚج٘ش
يجذاهلل يٌبى ،هحوذ 6413م ،لسبى الذیي ثي الخطيت حيبتِ ٍتراثِ الفکري ،الكجًٔ انٍلٖٖ ،البّشٓ5
هٛتجٔ الخبًزٖ
الٓبخَسٕ ،حٌب 6933ش ،تبریخ األدة الؼرثي ،چبح دٍمْ ،شاى 5اًتطبسات قَإل
الٓبخَسٕ ،حٌب 6441م ،تبریخ األدة في الوغرة الؼرثي ،الكجًٔ انٍلٖ ،ث٘شٍت 5داس الز٘ل
ْشصاد ،يجذالحس٘ي 6924ش ،الوٌهج في تبریخ األدة الؼرثي ،چبح سَمْ ،شاى 5اًتطبسات سخي
ْشٍا ،يوش 6442م ،تبریخ األدة الؼرثي ،الزضء السبدإل ،الكجًٔ الخبلخٔ ،ث٘شٍت 5داس الًلن للوالٗ٘ي
ْشٍا ،يوش 6426م ،تبریخ الفکر الؼرثي إلي أیبم اثي خلذٍى ،ث٘شٍت 5داس الًلن للوالٗ٘ي
ٚحبلٔ ،يوش سؾب 6449م ،هؼجن الوؤلفيي ،الزضء الخبًٖ ،الكجًٔ األٍلٖ ،ث٘شٍت 5هاسسٔ الشسبلٔ
الوٗشٕ ،احوذ ثي هحوذ 6412م ًفح الطيت هي غصي األًذلس الرطيت ،ث٘شٍت 5داس غبدس
هَسَٕ ثزٌَسدٕٚ ،بنن6923.ش ،دائرة الوؼبرف ثسرگ اسالهي ،رلذ سَم ،چبح دٍمْ ،شاى 5هشٚالض
دائشٓ الوًبسِ ثضس ٜاسالهٖ
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الوقبالت
 «اثي خلذٍى في الخطبثبت العربية المعاصارة دراساة تصاىيفية،م6331  غبل سل٘وبى،يجذالًه٘ن
9  الًذد،90 ٌٔ الس،َٗهٛ ربهًٔ ال5ٔ٘ هزلٔ الًلَم انرتوبي،»وتحليلية
 «ثقافة القرى الثبهي الهجري ثيي هٌهجاي اثاي خلاذٍى ٍاثاي،م6431 ٖ لوحوذ ثي يل،ًٖتبٛال
664  الًذد،ٕ هزلٔ ديَٓ الح،»الخطيت
ٕ رسالتبسّب،» «ًقذ ٍ ثررسي تَاًش زثبًي از دیذگبُ اثايخلاذٍى،ش6946  سٍح اهلل،غ٘بدًٕژاد
6 ُ ضوبس،0 ُ دٍس،ًٖصثب
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