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 ندوة

 *المغيبة الحقائق إبراز في ودورها ،التاريخية األطالس

 

 للمحاضر: الذاتية السرية 

  املغل ث أمحد بن اهعبد بن سام  األستاذ/ الشي. 

 مبحافظررررر  املررررر ز مدينررررر  مواليرررررد مرررررن -

 هر.1382 عام ،األحساء

 ر رررري  ختصررررص ،تيبيرررر  بكررررالوريو  -

 جغيافريا. وفيعي تاري ،

 .ةمبكي سن فري الكيي  القيآن حف  -

 للمشرريوع االجتماعيرر  العلرروم تررأليف لفييررق اكعضررو  َفلِّررُك -

                                      
 ينررايي 24 املوافررق هررر1436 اآلخرري ربيرر اليابرر  مررن   السررب  مسرراء أقيمرر  *

 ،املغلرروث أمحررد بررن اهللسررامي بررن عبررد   األسررتا  سررعا ة قرردم ا، م2015

 الشرامل  للمشريوع  االجتماعي  العلوم تأليف فييق عضو املش ور، األطالسي

طرررال  األ ترررأليف فييرررق عضرررو ،والتعلررري  الرتبيررر  بررروزارة املنررراه  لت رررويي

 بررن إبررياهي  الرردكتور سررتا األ وأ ارهررا ،الع ي التعليميرر  برردارة امللررك عبررد

 اإلجتماعيرر  العلرروم بكليرر  واحلضررارة الترراري  قسرر  ر رري  املرر يي، حممررد

 اإلسالمي . سعو  بن حممد اإلمام جبامع 
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 وعرررن والتعلررري ، الرتبيررر  بررروزارة املنررراه  لت رررويي الشرررامل

 للمشيوع. التعليمي تصمي وال الفي الدع  على مشيًفا

 امللرررررك بررررردارة التعليميررررر  األطرررررال  ترررررأليف فييرررررق عضرررررو -

 الرتبيررر  وزارة عرررن الترررارخيي اجلانررر  وممثرررل الع ي ،عبرررد

 املشيوع. فري والتعلي 

 العبيكران  مبكتبر   املدرسري   األطرال   تررأليف  فييرق  عضو -

 بالييا .

 واألوقرررا  اإلسرررالمي  الشررررررررررررؤون وزيررري قبرررل مرررن َفُكلِّررر -

 الررردعوة تررراري  أطلررر  )وثيقررر  بإعررردا  واالرشرررا  لررردعوةوا

 هر.1429 سن  ،اإلسالمي  

 )وثيقر   بإعردا   واآلثرار  للسرياح   العام  اهليئ  قبل من َفُكلِّ -

 املنررررت  فررررري واألثرررررررررررررررريي  السرررررررررررياحي  املفرررراهي  تضررررمن

 لت ويرررررررررررررررري الشررررامل باملشرررريوع التعلرررري  ملنرررراه  التعليمرررري

 اهليئر   برن  التفراه   مريكية  حس  هر،1430 سن  اه  املن

 والتعلي . الرتبي  ووزارة واآلثار للسياح  العام 

 وزارة ورقررررررررررر   بإعردا   والتعلري   الرتبير   وزيري  قبل من َفُكلِّ -

 بالرردول العميانرري للرررتاث الرردولي للمررؤمتي والتعلرري  الرتبيرر 

 سررررن  الرررردولي ؤمتياملرررر فررررري تقررررد  ا ومت اإلسرررررررررررررررالمي ، 

 هر.1431
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 الري   السياحي  لرتبي ل املصور األطل  ملشيوع مديي ا َفُكلِّ -

 هر.15/8/1432 فري منه االنت اء مت

 امللكري  السرمو  صراح   قبل من هر1/2/1432 فري َفُكلِّ -

 من قرر  أميرررري الع ي عبررد بررن عبداحملسررن بررن سررعو  األمررري

 األثيير   ابرات والكت النقرو   أطلر   فكرررررية  بإعرررردا  حا ل

 والتعلرري   الرتبيرر  بررإ ارة للعمررل  تفييغرره ومت ،حا ررل مبن قرر 

   املشيوع. وثيق  إلجناز حا ل مبن ق 

 فرررري والرتبويررر  العلميررر  الشرر ا ات  مرررن العديرررد علرررى حصررل  -

 املدرسي. الكتا  وتصمي  تأليف يجمال

 بعررر  وقرررياءة ،والنميرررات السرررك  علررر  فرررري اهتمرررام لديررره -

 األثيي . والق   التارخيي ، اتواللوح الكتابي ، النقو 

 امل بوع : مؤلفاته أه 

 مكتبررررر  ونشررررري طبررررر  واليسرررررل، األنبيررررراء تررررراري  أطلررررر  -

 ومت .عامليرر  لغررات عرردة إىل وترريج  طبعرر .  12) العبيكرران،

 ناصري  بن حممد الشي  معالي قبل من الكتا  هيا تيشي 

 اإلسررالمي العررام لياب رر  املسررررررررراعد العررام األمررن العبررو  

 العررررررررررررريبي  باجمللرررررر  منشررررررررررور )مقررررررال عامليرررررر  ررررررررا  ةجل

  ول جلرا  ة  الشربا   اهللعبرد  ير  األ  ِقبرل  ومرن  هر ،1421

 منشررور )مقررال اإلبررداعي للعمررل اخلليجرري، التعرراون جملرر 
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 إىل حتويلره  مت قرد  األطلر   هيا أن علم ا اليوم ، جييدة فري

  30) مررن الكويرر ،  ولرر  تلف يررون لقنرراة تلف يرروني بينررام 

 فرري  املؤلرف  استضراف   ومت هرر 1427 سرن   رمضران  فري حلق 

   العويد. الع ي عبد الشي  بتقدي  حلقاته بع 

 طبرر  ،طبعررات  ، (8 اليسررول لسرررية التررارخيي األطلرر  -

 الكتررا  هرريا وحقررق بالييررا ، العبيكرران مكتبرر  ونشرري

 مواسرر  خلمسرر  انتشررار ا  واألوسرر  مبيع ررا )األكثرري وسررابقه

 اآلخري  هرو  بتحويلره  الكوير    ولر   تلف يرون  قام وقد .متتالي 

 سررررن  رمضرررران فررررري حلقرررر   30) مررررن تلف يرررروني ل نررررام 

 اليسرول  سررية  يسرتعي   مسرتقل  أطلر   أول ف رو  هر.1428

  الضرروء تسررلي  خررالل مررن و لررك واملكرران، ال مرران عرر 

 لغررات إىل تيمجترره ومت النبويرر . السرررية أحررداث مواقرر  علررى

 .ارسي والف الرتكي  اللغ  من ا عاملي 

 طبر   ،طبعرات   ، (4 الصرديق  بكري  أبري  اخلليف  أطل  -

 بالييا . العبيكان مكتب  ونشي

 طبرر  ،طبعررات  ، (4 اخل ررا  بررن عمرري اخلليفرر  أطلرر  -

 إىل تيمجتررره مت وقرررد بالييرررا . العبيكررران مكتبررر  ونشررري

 الفارسي . اللغ 

 طبرر  ،طبعررات  ، (3 عفرران بررن عثمرران اخلليفرر  أطلررر  -

 بالييا . العبيكان مكتب  ونشي
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 طبر   ،طبعرات   ، (3 طالر   أبري  برن  علري  اخلليفر   أطل  -

 إىل تيمجتررره مت وقرررد بالييرررا . العبيكررران مكتبررر  ونشررري

 الرتكي . اللغ 

 العبيكران  مكتب  ونشي طب  ،طبعات  4) األ يان، أطل  -

 ويتنرراول الكرربري. الق رر  مررن صررفح   751) فررري بالييررا 

 ع  انتشار  ،عقا د ،)تاري  باأل يان التعييف األطل  هيا

 مر   بالديانر ،  اخلراص  احلردث  مسريح  على تفصيلي  خيا  

 ومت املوثقررررر ، والنصررررروص بالصررررور  معتقرررررد كرررررل ترررردعي  

 املختلف . اإلعالم وسا ل ع  الكتا  استعيا 

 طبر   ، الصديق بكرررري أبي ع د فري اليِ  َّة حيو  أطل  -

 .نطبعت   هر.1429 بالييا ، العبيكان مكتب  ونشرررري

 فرررري اإلسرررالمي املشررريق علرررى الصرررليبي  احلمرررالت لررر أط -

 بالييا . العبيكان مكتب  ونشي طب  الوس ى، العصور

 ، الياشرردين اخللفرراء ع ررد فررري التارخييرر  األحررداث أهرر  -

 طبعات . ثالث) الوراق  ار

 كرررربري، مقررررا  جداريرررر   )خيي رررر   اليسررررول غرررر وات -

 يقالصرد  بكري  أبري  ع رد  فرري  الريِ  َّة  حليو  أخيى وخيي  

، بالييا . العبيكان مكتب  ونشي طب  وكالهما 

 ونشررري طبررر  معيفرررري ، تيبويررر  وسررريل  ، اليسرررول غررر وات -

 بالييا . واإلعالن للدعاي  العاملي  الشيك 
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 ترولي  علرى  عام را  عشريين  مبناسرب   األول؛ التعلري   را د الف د -

 الرتبير   وزارة احلررررررك ،  مقاليرد  الشييفررن  احلريمن  خا م

  . السرررابق والتعلررري  الرتبيررر  وزيررري معرررالي بتقررردي  والتعلررري .

 .)رحم     اليشيد األمحد حممد

 حاسروبي  بينرام   وريرا ة،  قيرا ة  السرعو ي ؛  العيبي  اململك  -

 املتعد ة. بالوسا  

 ،الياشردين  اخللفاء ع د فري اإلسالمي  الفتوحات أطل  -

 العبيكان. مكتب  هر،1434 ،الثاني  ال بع 

 العبيكرران، مكتبرر  وفق  ررا" تأرخًيررا" مرريةوالع احلرر  أطلرر  -

 هر.1435 الثاني  ال بع 

 هر.1432 العبيكان، مكتب  األموي ، الدول  تاري  أطل  -

 العبيكرررران، مكتبرررر  اململرررروكي، العصرررري ترررراري  أطلرررر  -

 هر.1433

 ،الررريه  اإلمرررام مكتبررر  العثمانيررر ، الدولررر  تررراري  أطلرر   -

   يع را مب الكتر   ألكثي األول بامليك  فاز وقد هر.1435

  ،39)  ورتررره   بالكويررر  اإلسرررالمي الكترررا  معررري 

 شررريك  لررردى أخررريى لغرررات سررر  إىل للرتمجررر  حالي رررا وُيعرررد

 تيكيا.   والرتمج  للنشي الرتكي  "كينا "

 العبيكران،  مكتبر   الكريي ،  القريآن    األمراكن  أطل  -

 هر.1436
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 املرتمج : مؤلفاته أه 

 والنشري  لل باعر   املراهية   ار واليسرل،  األنبيراء  تراري   أطل  -

  اإلعدا . حت  ،ولغات طبعات  4) بإندونيسيا،

 لل باعرر  املرراهية  ار ، اليسررول لسرررية التررارخيي األطلرر  -

 اإلندونيسي . باللغ  طبعات  4) بإندونيسيا، والنشي

  اليسرول  نصرية   ار ، اليسول لسرية التارخيي األطل  -

 .تطبعا  4) رتكي ال باللغ  برتكيا، والنشي لل باع 

 ،األ يران   أطلر   مرن  مقت ر   )وهرو  اإلسرالمي  الردين  أطل  -

 .نتطبع   بإندونيسيا، والنشي لل باع  املاهية  ار

 فرررري اإلسرررالمي املشررريق علرررى الصرررليبي  احلمرررالت أطلررر  -

 بإندونيسريا.  والنشري  لل باعر   املراهية   ار الوس ى، العصور

   بإندونيسريا،  والنشي لل باع  املاهية  ار األ يان، أطل 

 .نطبعت

 ) ار الرتكير   باللغر    طالر   أبري  برن  علري  اخلليف  أطل  -

 نطبعرررت   برتكيرررا ، والنشررري لل باعررر  أوزبرررك يوسرررف  .

 للردكتور  ط ريان  جامعر     علمير   ورسرال   الرتكير .  باللغ 

 رضا ي. علي

 باإلندونيسرررري   " وفق  ررررا  تأرخًيررررا  " والعمررررية  احلرررر   أطلرررر  -

 .نطبعت   والرتكي 
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 املاالويرر ، باللغرر  ، الصررديق بكرري برريأ اخلليفرر  أطلرر  -

 م.2013 ،بإندونيسيا املاهية شيك  ونشي طب 

 املاالويرر ، باللغرر  ، الصررديق بكرري أبرري اخلليفرر  أطلرر  -

 م.2013 ،بإندونيسيا املاهية شيك  ونشي طب 

 طبر   املاالوير ،  باللغر   ، اخل را   بن عمي اخلليف  أطل  -

 م.2014 ،بإندونيسيا املاهية شيك  ونشي

 طبرر  املاالويرر ، باللغرر  ، عفرران بررن عثمرران اخلليفرر  طلر  أ -

 م.2014 ،بإندونيسيا املاهية شيك  ونشي

 إىل برتمجت ررا التوحيررد  ار قامرر  للمؤلررف األوىل األطررال  -

 الفينسي . اللغ 

 علرررى بنررراء  ررررر بالييرررا  السرررالم  ار مررر  امرررؤخي  االتفررراق مت -

 مرن  و لرك  ،ر ير  اأُل اللغر   إىل أطلس را   12) برتمجر   رر رغبت ا

 العبيكان. مكتب  م  التنسيق خالل

 : 1)  مشرتك مؤلفات

 طبر   االبتدا ير  ،  )امليحل  السعو ي  العيبي  اململك  أطل  -

 العبيكان. مكتب  ونشي

 طبر   املتوسر   ،  )امليحلر   السعو ي  العيبي  اململك  أطل  -

 العبيكان. مكتب  ونشي
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 طبرر  نويرر  ،الثا )امليحلرر  السررعو ي  العيبيرر  اململكرر  أطلرر  -

 العبيكان. مكتب  ونشي

 للمنررراه  الشرررامل للمشررريوع والتعلررري  الرتبيررر  وزارة مناهررررر  -

 والنشرا   ال الر   كترا   واملتوس    )االبتدا ي  للميحلتن

 .اكتاب   36) عد  واملعل 

 : 2) مشرتك  مؤلفات

 للسررياح  العامرر  اهليئرر  ،السررياحي  للرتبيرر  املصررور األطلرر  -

 .نطبعت   واآلثار،

 :اإلعدا  حت  كتا 

 اإلسالمي . والفيق املياه  أطل  -

 الفضا ي : ال ام  فري املشارك 

 صررررفا" لقنرررراة وتقد رررره إعرررردا ه مررررن حلقرررر   13) تسررررجيل -

 أبري  الياشرد  اخلليفر   ع رد  فرري  الريِ  َّة  حريو   عن "الكويتي 

 متتالي .  ورات ثالث خالل عيض  وقد . الصديق بكي

 الفرررت  حليكررر  يدانيررر امل احللقرررات مرررن جمموعررر  تسرررجيل -

 نفس ا. للقناة اإلسالمي،

 ف يرررونيلتل )الكتررا    عررن  ثقافرررري بينررام   فررري  املشررارك   -

 العشرماو ،  اليمحنعبرد  الردكتور  وتقردي   إعردا   من ق ي
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 عرن  احلردي   عن كامل  ساع  ملدة لقاء ختصيص مت حي 

 املؤلف. م  واليسل األنبياء تاري  أطل 

 الرري  الرتبررو  مليرردانا بينررام  حلقررات بعرر  فررري املشررارك  -

 فرري  األوىل السرعو ي   العيبير   اململكر   قنراة  عر   يقدم كان

 احلجيالن. ماجد األستا  اإلعالمي م  هر،1420 سن 

 اإلسرالم  فرري  طريء  قبيل  تاري " عن حماضية فري املشارك  -

 ،هررر1429 سررن  ،السررياحي سررررلمى م يجرران بينررام  فررري"

 والنايالت. الصحياء ااتقن نقلته الي 

 اجلديردة   ورته فري "السعو ي  صباح" بينام  فري املشارك  -

 هر.1430 شوال ش ي فري

 مر   الفضرا ي   اجملرد  بقناة حوار ساع  بينام  فري املشارك  -

 "احلررر  بعنررروان السرررنيد ، ف رررد الررردكتور ال نرررام  مقررردم

 تارخيي ا".

 تقررردي  الثقافرررري  قنررراة عررر  ثقافرررري بينرررام  عررر  املشرررارك  -

  .بو  حممد األستا 

 اإلخبارير   قنراة  فرري  اهلواء على ثقافري بينام  فري املشارك  -

 الررررتاث مرررؤمتي سرررب مبنا العقيلررري، خالرررد األسرررتا  تقررردي 

 أخيى. وبيام  اإلسالمي ، الدول فري األول العمياني

 الثقافررررري  بالقنرررراة "جلرررري  خررررري" بينررررام  فررررري املشررررارك  -

 احملمو . صاح الدكتور تقدي  السعو ي ،
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 معرري  عررن هررر1432 للعررام اإلخباريرر  قنرراة يفررر املشررارك  -

 بالييا . الدولي الكتا 

 فررري يرر التارخي األطررال  عررن احملاضرريات مررن العديررد ألقررى -

 والتعلرري  الرتبيرر  إ ارات بعرر و السررعو ي ، اجلامعررات بعرر 

 الثقافري . الصوالن بع  فري واملشارك  باململك ،

 وصال اةقن   اإلسالمي  الفتوحات عن حلق  ثالثن تسجيل -

 هر.1435 سن  ،املبار  رمضان لش ي

 مررر  اليسرررال  قنررراة   تارخييررر  حلقرررات لتسرررجيل االسرررتعدا  -

 هر.1436 رج  ش ي م ل 
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 الندوة: ملدير الذاتية السرية 

 زيينـامل مدـح بن حممد بن يمـإبراه /الد ت   األستاذ:  

   اإلسررررالمي  واحلضررررارة الترررراري  تا رررررررسأ -

 العلرررروم كليرررر ب حلضررررارةوا الترررراري  قسرررر 

 سرعو   برن  حممرد  اإلمرام  جبامع  االجتماعي 

.القس  ر ي  رررررر بالييا  اإلسالمي 

 العيبيررر  العلررروم تررراري  متحرررف إنشررراء علرررى العرررام املشررري  -

اإلسالمي . سعو  بن حممد اإلمام جبامع  واإلسالمي 

 التعرراون جملرر  برردول واآلثررار الترراري  مجعيرر  جملرر  ر رري  -

لعيبي .ا اخللي  لدول

 األمررن ،السررعو ي  التارخييرر  اجلمعيرر  جملرر  ر رري  نا رر  -

سابًقا. للجمعي  العام

 االجتماعي ر   والشرؤون  العمل وزيي ملعالي متفي  غري مستشار -

هر.1425 رر هر1420

 اللجرررران مررررن عديررررد   العامرررر  األمانررررات مررررن عررررد  ا ترررروىل -

 اجلامعررر   اخرررل واملرررؤمتيات والنررردوات العلميررر  واجملرررال 

 ا.وخارج
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 العلميرررر  واالحتررررا ات اجلمعيررررات مررررن عديررررد  فررررري عضررررو -

املتخصص .

 الرداخل    العلمي ر   واملرؤمتيات  النردوات  من د يعد   شار  -

واخلار .

 ،العلميررر  اليسرررا ل مرررن جمموعررر  ومناقشررر  باإلشررريا  قرررام -

 املقردم  العلمري  والنتا  األحباث من جمموع  حتكي  وكيا

  اخررررل امعرررات اجل مرررن  عرررد     العلمررري  والرتقررري  ،للنشررري 

 وخارج ا. اململك 

 الدرجر   مرن  اهلل  )رمحره  ع ي عبدال امللك وسام على حاصل -

 هر .1419) عام األوىل

 املررؤرخن لشرروام  العرري  املررؤرخن احتررا   رع علررى حاصررل -

 م.2010

 تررررراري    "صررررفحات  بعنرررروان  يومررررري  إ اعرررري  بينررررام   لرررره  -

 إ اعيتن. للدورتن احلضارة"

 ،واحلضراري    التارخيي ر   ؤلفرات وامل الكتر   مرن  جمموعر   لره -

 العلمي ررررر  الررررردوريات مرررررن عديرررررد   املنشرررررورة واألحبررررراث

 اآلتي : االهتمامات وفق املتخصص 

  الصليبي . احليو  عصي   و وله الشام بال  تاري 
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  املسلمن. عند العلوم وت ور التعلي  تاري 

  اإلسالمي . احلضارة   ومدارسه ال   تاري 

   عنررد احليبير   التحصررينات اصر  وخب العسرركي  التراري 

 املسلمن.

  وآثاره . املؤرخن مناه     راسات جمموع 

 موضرررروعات   العلميرررر  البحرررروث مررررن عديررررد إىل إضرررراف  -

 واملياكرر  األسررواق العمررل، )الوقررف، من ررا: عام رر  حضرراري  

 احلمرررو ، ليررراقوت البلررردان معجررر     راسرررات التجاريررر ،

 املسررلمن، نرردع والرريحالت اليحلرر  عررن  راسررات وجمموعرر 

 عنرررد وتعليم رررا املررريأة عمرررل املسرررلمن، عنرررد ال ررر  تررراري 

  .املسلمن
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 الُعمري العزيزعبد الد ت  / األستاذ )املضي  :  لمة: 

 رسررول سرريدنا علررى والسررالم والصررالة هلل واحلمررد اهلل بسرر 

 .وااله ومن وصحبه آله وعلى اهلل

 الصررح ب وإيرراك  ومتعنررا في ررا وبررار  أوقرراتك  اهلل أسررعد

 أسرتا  ا  نستضريف  أن املباركر   الليلر   هريه    يسعدنا والعافي ،

 يسرام  األسرتا   وهرو  وأطالسره  وأحباثره  كتبه خالل من للجمي 

   ا ر في املنرتجن  النروا ر  مرن  وهو ثاملغلو أمحد بن اهللعبد بنا

 .أحك  ما مبثل اهلل بإ ن وستحكمون العصي هيا

 اهلل برإ ن  بره  التعييرف  سريكون  لكرن  ،بره  أعي  أن ح وأ 

   .امل يي حممد بن إبياهي  أستا نا وهو اللقاء هيا ملقدم

 خررا م بوفرراة وأعرر يك  نفسرري أعرر   برردء    بررا     عرروني

 اهلل نسررأل الع ي ،عبررد بررن عبررداهلل امللررك لشررييفنا احلرريمن

 ،الضررعفاء اهلل عبررا  نمرر عبررٌد ف ررو املغفررية لرره وتعرراىل سرربحانه

 لره  اهلل نسرأل  أحرد،  عنرد  قرف يتو وال اجلمير   ب قي حق واملوت

 .واليمح  عفووال املغفية املسلمن ولسا ي

 هريه  أهرل  كلمر   مجر   أن وتعاىل سبحانه اهلل حنمد كيلك

 عبردالع ي   بن سلمان امللك الشييفن احليمن خا م على البال 

 نرردعو أن علينررا جيرر  ولكررن نشرريد، نأ وال منرردح أن نييررد وال

 والعبرا   الربال   خرري  فيره  ملا قهيوف أن وتعاىل سبحانه اهلل نسألف
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 سربحانه  اهلل نسرأل  .واخلرري  اهلردى  علرى  يعينره  ومن مساعديه،و

 مررن وأهلنررا بال نررا حيفرر  وأن ويوفقرره ويسررد ه يعينرره أن وتعرراىل

 فليسرررر  ،األمرررر    ومكانت ررررا ن اأشرررر يعلرررري وأن سرررروء كررررل

 تالحر    وكرل  ،عامر   للمسرلمن  هري  برل  فق ، ألهل ا السعو ي 

 ومن البال  هيه أهل من للمسلمن النف  عام هو  اخل ا وتياب  

 مجيع را؛  فري    يبرار   أن وتعراىل  سربحانه  اهلل نسأل ،األم  سا ي

 السالسر   ب ريه  للقيرا ة  االنتقرال  وهريا  الرتالح   هريا  فإن وليلك

 ررر  اهلل قردر  ال ررر  ويعري   التراري   يقريأ  من إال رمبا يقدرها ال الي

 أواًل اهلل علرررى نررثي ف واحلساسررر . احليجرر   الظررريو  هرريه  مثررل 

 ونسرأل  .الفرن  مرن  وبال نرا  فظنرا حي أن ونسرأله  شريء  كرل  وقبل

 عنرررا ويبعرررد ،واألمررران األمرررن  وام لبال نرررا وتعررراىل سررربحانه اهلل

 األحياء.   وبار  األموات اهلل ورح  الفن

 هرررريه مقرررردم أو مقرررردمنا لتقرررردي  أخرررريى مرررريًة بكرررر  أعررررو 

 وهرو  امل يي حممد بن إبياهي  الدكتور أستا نا وهو احملاضية

 العلروم  بكلي  واحلضارة التاري  بقس  واحلضارة التاري  أستا 

 املشري   وهرو  ،ب را  واحلضرارة  التراري   قسر   ور ري   االجتماعي 

 جبامع  واإلسالمي  العيبي  العلوم تاري  متحف إنشاء على العام

 التراري   مجعي  جمل  ور ي  اإلسالمي  سعو  بن حممد اإلمام

 جملرر   ر رري  ونا رر   اخلليجرري التعرراون  جملرر  للرردو  واآلثررار

 ،سررابًقا  للجمعيرر   العررام واألمررن  السررعو ي  التارخييرر   اجلمعيرر 
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 ترروىل .االجتماعيرر  ونؤالشرر وزيرري ملعررالي متفرري  غررري ومستشررار

 املرؤمتيات  مرن  عرد  ا  وأ ار والندوات واللجان األمانات من عد  ا

 مررن عررد   علررى وأشرري  واخلررار  الررداخل   العلميرر  واللقرراءات

 علرى  وحاصل والدكتوراه املاجستري مياحل   العلمي  اليسا ل

 ألرف  عرام  األوىل الدرجر   مرن  )رحمه     الع ي عبرد  امللرك  وسام

 علرى  حاصرل و املختلفر ،  العلمير   جل رو ه  عشري  وتسع  وأربعما  

 .وعشرية  ألفرن  املرؤرخن  لشروام   العري   املرؤرخن  احترا   جا  ة

 "احلضرارة  تراري     صرفحات " :نروان بع يرومي  إ اعري  بينرام   له

 الكررثرية واألحبرراث املؤلفررات مررن عررد  ولرره إ اعيررتن، لرردورتن

 عصري    هو ولر  الشرام  برال   تاري " من ا:و .حصيها يصع  الي

 عنرررد العلررروم ت رررور"و ،"التعلررري  تررراري "و ،"الصرررليبي  احلررريو 

 ،"اإلسررالمي  احلضررارة   ومدارسرره ال رر  ترراري "و ،"املسررلمن

 ،وغريهرا  سعو  امللك جامع    در ي ال   تاري    يرمق وله

 الترارخيي  البحر   منراه     الدراسرات  مرن  جمموع  إىل إضافً 

 نور ها. أن يصع  املقاالت من كبري وعد 

 قررردم إلينرررا مرررن    الررري  الكررريي   لضررريفنا  الشررركي  كررريرأ

 وإن الفنرررين اإلخررروة وأشررركي ،اللقررراء هررريا وملقررردم ،األحسررراء

 املعترا   عرن  البداير     فتأخينرا  قلريالً  نرا علي ترأخي  بعض   كان

 األج ر ة  عر   مباشرية  اهلرواء  علرى  تعيفون كما النقل ُيتاح حتى
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 خرالل  مرن  وأيض را  أمرامك ،  تيونره  الري   املوقر   عر   ،اليكي 

 .املنتدى موق 

 يتابعوننرا  القارات ع  اإلخوة ومن األخوات من كثري  هناو

 بييررررد مررررن يصررررلنا مررررا خررررالل مررررن مع رررر  ونتواصررررل مباشررررية،

 موعردها،    اهلواء على احملاضية هيه يتابعون وه  الكرتوني

 اعت هررا بررل عررا ة، وليسرر  ةا برروكع والرردعاء الشرركي أكررير

  احلرراف األخ يتلوهررا اهلل كتررا  مررن برر    آ اننررا نشررنف عبررا ة

 فليتفضل. سوها فالل يعبد

 ،الع ي عبررررد امللررررك ة ار نشرررركي احملاضررررية برررردأن أن قبررررل

 منتجررات بعرر  عرري  علررى حيصرروا حيرر  ،اخررري  اهلل جرر اه 

 إن علي را   لر  ي أن أرا  ملرن  ررر  فقر   للعي  وهي رر العلمي  ةالدار

 احملاضية. ن اي    اهلل شاء

 اليَ ِجيِ  الشَ ْيَ اِن ِمَن ِباللَ ِه َأُعوُ 

 جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ چ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ متىت خت حت

 ٿ ٿ ٿ ٺ     ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
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 گ   گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ    ژ ڈ

 ڻڻ ں ں    ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓے ے ھ ھ

 ې        ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ  ۆ

 .[106رر  1٠٠:عميان آل] چ ى ى       ې ې ې

 امل يي: إبياهي  ور/الدكت األستا  الندوة : )مديي 

 والصررالة العرراملن ر  هلل احلمرد  الرريحي ، الرريمحن اهلل بسر  

 صرحبه  آلره  وعلرى  حممرد  نبينرا  علرى  األكمالن األمتان والسالم

 بعد؛ أما الدين، يوم إىل هديه والت م ن جه على سار ومن

 اهلل ورمحرر  مجيع ررا علرريك  السررالم الكرريام، اإلخرروة أي رراف

 وعافيررر ، خرررري  بكرررل مسررراءك  اهلل وأسرررعد وبيكاتررره تعررراىل

 فإنرره بعررد، أمررا والثررياء، العلمرري التميرر  مسرراء الع رراء، مسرراء

 امللتقرررى هررريا لصررراح  أتقررردم أن يسرررعدني مجيع رررا برررامسك 

 الُعمري   إبرياهي   برن  الع ي عبرد  الردكتور  األسرتا   أخري  العلمي

 هرريه لعقررد لديوانيترره التميرر  هرريا علررى والرردعاء الشرركي برروافي

 مرروا   مررن مررا ة  لتسررجيل اخلاصرر   والعلميرر  يرر  الثقاف امللتقيررات

 مرري إن ررا ثرر  املميرر ، الفق رري والثررياء املشرر و  العلمرري الع رراء

 برن  سرامي  الشري   األسرتا   ألخري  وشركي  تيحير    حتي  ومنك 
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 ،خبرٌي واحلضاري ، التارخيي  طال األ عيا  ،ثاملغلو اهللعبد

   بيننررا ليكررون الفيصرر  وإتاحرر  الرردعوة إجابرر  علررى نشرركيه

 .تفاصيله بكاف  ممي  ا سيكون أنه وصبأ لقاء

 باحلررردث النررراطق الصررروت هلررريا صررروتي سأضررر  البدايررر  و 

 حير   ،كاني ام وإن اهلا ي امفلو خيا  ي ا تصوييها ع  واي والي

 الصررورة نستحصررل أن  كررن املشرر و ة األعمررال تلررك وعرر  إنرره

 أننرررا ومؤكرررٌد وضررروح ا أكثررري بشررركل  واحلضررراري  التارخييررر 

 اليوايرررر  أو الصررررورة تكتمررررل ال واحلضررررارة الترررراري    لرررردينا

 واسررتدعا  ا الصررورة تلررك استحضررار  ون حرردث  أل  التارخييرر 

 األعمال. تلك مثل ع  وم ني   بعلمي  

 ،وزيرا ة  عقرو   ثالثر   منري  ت املي لي بالنسب  األطال  قص 

 أسررري  وقت رررا وأنرررا املاجسرررتري ميحلررر    طالب رررا كنررر  حين رررا

 املسلمن بال  ملناطق نيالصليب بدخول تتصل خيي تار معلومات 

 علرى  الردا ي  الصياع و لك .علي ا وممالك   إمارات   وتكوين

 ضررد مشرر و ة ج ا يرر  ج ررو   مررن رافقرره ومررا اإلسررالمي  اجلب رر 

 فتبعثرريت املسررلمن، قررا ة مررن جمموعرر  قبررل مررن العرردوان  لررك

 ادحررر الررري  األمررري ،األمررراكن علررريَّ وترررداخل  احلررريو  حين ررا 

 أن )رحمههه     دعيسررر أبرررو حامرررد الررردكتور األسرررتا  بأسرررتا  

 وختيل العبارة، هب ي لي وقاهلا للحدث مكان تصور مي ي ل 
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 وقفرر  حقيقرر  لكررني البلدانيرر ، املعرراج  ت ررا كي الرري أبعررا ه

 رسررر  مررري طلررر  .األبعرررا  تفررراوت  لرررك،   طررريق  مفررررتق علرررى

 األحررداث كتلرر خررالل مررن املكران  عررن يرر  ومبد مبسرر   خيي ر   

 األوىل. الشيارة تلك فكان 

 وأنررا املرية  هرريه حضرار   قالرر    الثانير   الشرريارة أوقردت  ثر  

 برال   مرن  كرل     ال نكري  العصري    العلمي  احلياة عن أ ر 

 النظيي  املعلومات تلك إن ال مي األمي فت ل  ،واملوصل الشام

 واملستشررررفى واملدرسرررر  املسررررجد مررررن احلضررررار  املكرررران عررررن

 من ررا، انرردثي مررا وخاصررً  ،ختيليرر  صررور ا ألرمس ررا ات ابتقسرريم

  رسررر  حينمرررا ،ثرررياء  أكثررري كانررر  الثالثررر  التجيبررر  ولكرررن

 والقررررالع واحلصررررون واالسررررتحكامات احليبيرررر  التحصررررينات

 لرر فت  الصررليبي  احلرريو  عصرري   الشررام بررال    واألسرروار

 كرل  بتصرويي  قم  .واقع ا رتهزو املكان،  لك تصور مي األمي

 براالحتالل  املتصرل   احلرواج   أو احلردو   أوقفرتي  حترى  منره  ج ء

 برربع  للقيررام العمررل هرريا مثررل اسررتعيت وبالتررالي ،الصرر يوني

 التحصرينات  وهريه  القرالع  هريه  أيض ا ث  ،احلدث مكان تصور

 مريةً  مي األمي استدعى احليو  اسرتاتيجي  عن نتحدث حينما

 من ا. اندثي ما وخاصً  ،املعامل هيه تقسيمات أتصور أن أخيى
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 عرن  بتجيبر    ميبع را  نسميه أن أر نا إن امليب  استكمال وجاء

 آلالت رسررومات مررن برره اتصررل ومررا املسررلمن عنررد ال رر  ترراري 

 وتوزيعرررررات ال بيررررر  النباترررررات ورسرررررومات واجلياحررررر  ال ررررر 

 الشررام بررال  مررن كررل    ،وغريهررا وتقسرريمات ا البيمارسررتانات

 العلرر  فنررون مررن الفررن هرريا أهميرر  يؤكررد هرريا كررل ومصرري،

 مررن كررل وحاجرر  واحلضررارين، املررؤرخن حنررن إليرره وحاجتنررا

 مبرررا ،العمرررل هررريا مثرررل إىل وحضرررارت   املسرررلمن آثرررار يررردر 

 شرريخنا مررن سنسررمعه وممررا اجل ررد هرريا مررن واقع ررا سنستشررعيه

 سيخصصرررره الرررري  العلمرررري اللقرررراء هرررريا   سررررامي األسررررتا 

 ايرات  رو جمموعر   حتقيرق    األطرال   تلرك  أهمي  عن ناحماضي

 مغيب . تارخيي   وأخبار

 سلسرل ً  يسرتحق  مرا  ف ريا  في ا وج و ه مشيوعاته فكية أما

 هليا؛ وننتقل ،وق  حيصيها لن الي الندوات من

 الشررري  سرررعا ة أمرررامك  ماثرررل هرررو الليلررر  هررريه حماضرررينا

 مواليررد مررن هررو ،ثاملغلررو أمحررد بررن اهللعبررد بررن سررامي األسررتا 

 واثرررنن وثالمثا ررر  ألرررف سرررن  األحسررراء مبحافظررر   زاملررر مدينررر 

 حيمرل  هرو  مولرد ،  مر   تقار  ألنه التاري  هليا وارتاح ،ومثانن

 الفيعررررري وختصصررررره تررررراري  ختصرررررص تيبيررررر  بكرررررالوريو 

 هريا    عامًلرا  صرنعنا  أننرا  معنراه  انَمر ْلالِع يتفق فحينما جغيافيا،

 سررررن    الكرررريي  القرررريآن حفرررر  .احلررررال ب بيعرررر  التخصررررص
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 العلروم  عمرل  بفييرق  عضو ا  لك دبع وُكلف له، هنيئ ا مبكية،

 الرتبيررر  بررروزارة املنررراه  لت رررويي الشرررامل شررريوعلمل االجتماعيررر 

 التعليمرري والتصرمي   الفري  الردع   علرى  مشريًفا  وُعرن  ،والتعلري  

 امللرك  بردارة  التعليمي  األطال  تعلي  بفييق عضو ا ث  للمشيوع،

 ي والتعلرر الرتبيرر  لرروزارة التررارخيي اجلانرر  وممثررل ،ع ي عبرردال

 مبكتبرررر  املدرسرررري  األطررررال  تعييررررف عضررررو وهررررو .للمشرررريع

 ونؤالشررر وزيررري قبرررل مرررن ُكلرررف وأيض رررا ،بالييرررا  يكرررانبالع

 الرررردعوة ترررراري  أطلرررر  وثيقرررر  بإعرررردا  واألوقررررا  اإلسررررالمي 

 وألف. وأربعما   وعشيين تس   سن  اإلسالمي 

 اآلثرار  للسرياح   العامر   اهليئر   قبرل  من ُكلف أيض ا حماضينا

 املنرررت    واألثييررر  السرررياحي  املفررراهي  تضرررمن   قررريوث إلعررردا 

 سررن  املنرراه  لت ررويي الشررامل باملشرريوع التعلرري  ملنرراه  التعليمرري

 اهليئرر  بررن التفرراه  مرريكية حسرر  ،وألررف وأربعما رر  ثالثررن

 قبررل مررن ُكلررف وأيض ررا .والتعلرري  الرتبيرر  ووزراة للسررياح  العامرر 

 اإلسررالمي ، الرردولب العميانرري للرررتاث الرردولي للمررؤمتي الرروزارة

 األطل . ملشيوع مديي ا وأيض ا

 أقرريأ لررو نرريإ لكرر  أقررول أو أقرريأ، لررو نرريإ لكرر  قلرر  أنررا

 لكررررن صرررروته، نسررررم  أن احتجنررررا ملررررا السرررررية هرررريه وأحلررررل

 سنسرمعه  مرا  هريا  من أه  لديه ألن ،أختصيها أن أستميحك 

 .منه
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 مررن  وثالثررن اثررنن  عررام   أيض ررا  ُكلررف حقيقرر ً  حماضررينا

 بررررن احملسرررن عبد برررن  سرررعو   األمررررري امللكررري  سرررمو ال صررراح  

 النقررو  أطلرر  فكررية عررداِ إب حا ررل من قرر  أمررري الع ي عبررد

 مررن العديررد علررى وحاصررٌل .احلا ررل مبن قرر  األثييرر  واحلجررارات

 الكترا   وتصرمي   ترأليف  جمالي   والرتبوي  العلمي  الش ا ات

 وقررياءة ،والنوميررات السررك  علرر    اهتمررام ولديرره ،املدرسرري

 األثيي . والق   التارخيي  واللوحات الكتابي  النقو  بع 

 مررن جررد ا طويلرر  سلسررل  ألن ررا ،أقيأهررا ال امل بوعرر  مؤلفاترره

 األنبياء تاري  بأطل  بدأها ،أطلس ا عشيين إىل تصل األطال 

   ُنشرري الرري  الكرريي  القرريآن   األمرراكن بررأطل  وختم ررا

 ؤلفررراتامل مرررن جمموعررر  ولررره العرررام، هررريا العبيكررران مكتبررر 

 مل فقر ،  اليروم  ووال تره  يردينا  برن  الري   هيا آخيها ،رتمج امل

   .لواحدا اليوم عميه يكتمل

 الري  النشراطات  وهريه  اإلنتا  اهي كيف رأيت  األعمال هيه

 بره  اهلل نفر   برالعل ،  اخريةٌ ز سرريةٌ  هريا  كرل  حماضرينا،  ب ا قام

 هرريه مررن شرريء  إىل سررامي األسررتا  لشرريخنا وسنسررتم  ،وبكرر 

 بعرر  حتقيررق   وأثيهررا التارخييرر  األطررال  قيمرر  عررن اجل ررو 

 ون لرر  نشرركيه مجيع ررا بررامسك  .املغيبرر  التارخييرر  اليوايررات

 لك . وشكي ا ،يتفضل أن منه
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 ةاحملاضر:  

  ث:املغلو سامي /األستا  الشي  )احملاضي 

 أشرررري  علررررى والسررررالم والصررررالة ملن،االعرررر ر  هلل احلمررررد

 أمجعرن  وصرحبه  آلره  علرى  مرد حم نبينرا  امليسرلن  وخرامت  األنبياء

 وسررل  الرردين يرروم إىل ن جرره علررى وسررار ب ديرره اهترردى مررن وعلررى

 :كثري ا تسليم ا

 حممد ا الن  بع  الي  وهو 

 املص فى الن  لىررررع هررراإلل صلى

  به وأنقينا ارررررررأجن الي  وهو 

  اهلدى إىل الضالل من الضالل بعد

  صاِح  يا َتيَعو  ال تىَم ىت َح

 تىررَم ىلِإَو تىررَم ىت ررررَح تىرَم ىت رررررَح

 فقيرردها   والعيبيرر  اإلسررالمي  األمرر  نعرر   برردء    بررا  ء

 رمحرر ) الع ي عبررد بررن داهللعبرر امللررك الشررييفن احلرريمن خررا م

 الشرييفن  مناحلري  خا م تهخليف ونباي   واسع  رمح  عليه اهلل

 سرربحانه هللا ونسررأل ع ررده، وولرري الع ي عبررد بررن سررلمان امللررك

 وأن اهلل ينصرريه  وأن احلررق علررى والثبررات السرردا  هلمررا وتعرراىل

 كالمرري   وأثرري .والعيبيرر  اإلسررالمي  األمرر  مجيع ررا ب رر  ينفرر 
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 علرررى الُعمررري  الع ي عبرررد الررردكتور األسرررتا  أخررري  عررروة لرررىع

 املنترردى وهررو الُعمرري  ألسررية املنترردى وهرريا امللتقررى هرريا حضررور

 أحضري  أن وأمتنرى  األيرام  مرن  يوم    أتشي  حقيقً  كن  الي 

 وكريلك  .أيرديك   برن  أنرا  وهرا  .ومكانته بسمعته امللتقى هيا

 علررى املرر يي إبررياهي  الرردكتور ألخرري موصررول الشرركي أيض ررا

 أقروم  مرا  يكرون  أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل الي التقدم  هيه

 مرن  شريء  وفيره  التشرويق  من شيء فيه قليل بعد عليك  بعيضه

 التجديد.

  ور" احملاضرررية عنررروان ان القتنرررا   حقيقرررً  بررردء     برررا 

 يسرأل  دقر  "املغيبر   العلمي  احلقا ق إبياز   التارخيي  األطال 

 الكترر  عررن األطررال  مررن خي يسرر الرري  التميرر  هررو مررا سررا ل

 .األطال  هيه  ي  شيء هنا  هل علي ا، املتعار  التقليدي 

   يرر التم .حجمرره مررن أكثرري الشرريء إع رراء  ون مررن نقررول

 طل  حن أنه قليل قبل إبياهي  الدكتور  كي كما األطال 

   األمرراكن بعرر  علررى التسررلي  حبثرره علررى املشرري  األسررتا 

 أو ،ال نكير   الدولر   أيرام  النرور   الع رد    احلضراري   اجلوان 

 بعررر  في رررا حرردث   الررري األمررراكن بعرر   علرررى الوقرررو  مررثالً 

 األهميرر  هنررا ك، لرر إىل ومررا والصررليبن املسررلمن بررن املعررار 

 مرن  اكرثري   فنر يكت الري   الغمو  وإماط  كثري على لتتعي 
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 لكررن  املعيوضرر ،  الكترر  نصرروص    جترردها الرري  القضررايا

 قليل: بعد سنلحق كما اخليا   متي 

 السررماوي   الكترر  طيحرر  ملررا ا السررماوي ، الكترر  أواًل:

 جيريؤ  مل السرماوي   الكتر     املغيب  احلقا ق من كثري هنا 

 رررر اهلل شرراء إن رررر نسررتعي  وسررو  .إبيازهررا علررى لكتررا ا أهررل

 شخصري   الغيبيرون  في را  همر   اخلريا    من جمموع  قليل بعد

 شراء  إن رر نلح  سو  وليلك ومتعمد؛ متقصد بشكل اإلسالم

 املتعررار  السررماوي  الكترر  مجيرر  متثررل اخليي رر  هرريه رررر اهلل

 نررر ول موضررر  مكررران مأ الكررريي  القررريآن كررران سرررواء علي رررا

 أو برالعياق  رأو   ربا" "كن ا كتا  مأ اإلجنيل ن ول أو وراةالت

 تربن  خيي ر   هريه  فرإ  ا  جمملر ا،    وإبرياهي   موسرى  مصاحف

 واملنرر  رررر احلمررد وهلل رررر املسررلمون حنررن الرري السررماوي  الكترر 

 مجيع ا. ب ا نؤمن
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 .الغررريبين عنرررد املتأصرررل احلقرررد  لرررك هرررو اإلشررركالي  لكرررن

 مقرررام مرررن نرررالوا سرررنوات قبرررل يعررري فررررتة قبرررل نتعلمرررو وكمرررا

 األملانير   املردن  أحرد  إىل وقرام  "بنتكرت  " قرام  حينمرا   اليسول

 جند حيثيات ا   نبح  حينما املدين  وهيه ،التحديد وجه على

 قبررل الرري الشررعبي  احلملرر  من ررا ان لقرر  الرري املدينرر  هرري أن ررا

 م اطررروراإل  كررريه مرررا إثرررارة فتقصرررد األوىل الصرررليبي  احلملررر 

  لررك قالرره مررا ف رريا . اليسررول مقررام مررن النيررل   البي ن رري

 العيبير   باللغر   م بروع  بكترا   عليه أر  أن فأحبب  اإلم اطور

   .الصليبي " احلمالت "أطل  باس 

 مررن الصررليبون برره قررام مررا األطلرر  هرريا خررالل مررن أوضررح 

 مرؤمتيه   بعرد  اإلسرالمي  املشريق  علرى  زحف ر   خالل من جيا  
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 وتسررعن وواحررد أربعما رر  مرريال  ، وتسررعن ومخرر  ألررف عررام

 تقررردم  أن األثررري برررال  املرررؤمتي هررريا أثررري علرررى وكررران .هجررري 

 .ال مران  مرن  قرينن  يقرار   مرا  بال نا   وبقي  الصليبي  القوات

 الري  القبرا    بين  الكتا  آخي و  اعملي  عليه ر  الي  وكان

 مرررن  ئُأنشررر الررري الكنيسررر    ممثلررر  الصرررليبيون ب رررا خررري 

 .وصررورت ا علي ررا ومرريرت بلجيكررا   موجررو ة وهرري .اجلمرراج 

 مليئر   كامل  كنيس  .اجلماج  من جمموع  متثل الصورة هيه

 وضرررررررعوه  الصرررررررليب  احلررررررريو    املشررررررراركن جبمررررررراج 

 احلمررررالت "أطلرررر  كتررررابي   موجررررو ة هرررريه كقديسررررن،

 .السررماوي  الكترر  تعييررف   أر ترره الرري  فاملرردخل .الصررليبي "

 قلريالً  أسرت ي   هنرا  موسر   بشركل  عن را  للحدي  أقف أن وقبل

 اخليي  . مف وم  

 صررررناعت ا   وبرررردأ واكتشررررف ا ابترررردع ا حينمررررا اخليي رررر 

 إ ا يعري  ،املسرماري   الكتابرات  م  ما حد  إىل ت امن  البابليون

 قبرررل السرررا   قرررينال   نشرررأت املسرررماري  الكتابررر  نأبررر قلنرررا

 نيبررور خيي رر  أن برردليل مع ررا ت امنرر  اخليي رر  أن جنررد املرريال 

 مسرررماري  وكتابرررات أمسررراء جبانب رررا ُوضرررع  اكُتشرررف  الررري

  لرك    اخليي ر   ارتبرا   فرإ  ا  ،نيبور مدين  حتديد إىل أشارت

 كانر   اخليي ر   أن إىل يردعونا  املتقردم  الر من  هيا و  العصي
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 احلضرررارة    تولرررد أن قبرررل الشررريقي   احلضرررارات   موجرررو ة

 الغيبي .

 قراموا  حينمرا  ،القردماء  املصريين  عنرد  يي  اخل مف وم تبلور

 الفيعونيررر  الدولررر    املنررراج  إىل للوصرررول خم  رررات بوضررر 

 األنبيراء  تراري   "أطلر   كترابي    بالتفصريل  و كيت را  ،آنيا 

 واليسل"

 هررريه ت رررورت اخليي ررر ، رسررر    الشررريقي  احلضرررارات إ  ا

 بررردأ  مررراحين الررريين ناليونررراني أن ،من رررا واسرررتفدنا اخلررريا  

 أخررريوا الررريين مرررن جمموعررر  أو  هوريررردوت) أو  كترررافيو أو)

 ملف ررروم معرررن إطرررار ووضررر  حتسرررين ا   اخلررريا   هررريه بيسررر 

 جراء  ثر   .العرامل  تصرور  شركل  بضرا قت    ضراقوا  حتى اخليي  

 حقيقر ً  وكان اليونانين مسار أكملوا اليين اليومان  لك بعد

 بعرده  جراء  ومرن  ب ليمرو   وقر   عرن  اتصرور   أع روا  قرد  اليومان

 بضا قت ا. حقيقً  ارتف  للخيي   زمي إطار وض  على

 العصري    سريحي امل الفكري  سي ي حينما بدأت اإلشكالي 

 البي ن يرر  اإلم اطوريرر  أن حنررن نعلرر  كمررا يعرري ،اليومرراني

 بعرد  اليومانير   اإلم اطوري  بن الكبري االنشقاق بع  أعقب 

 غرر و أثرري علررى مرريال   وسرربعن وسرر  أربعما رر  عررام سررقوط ا

 ضرررررمن ا مرررررن وكررررران .وغيبيررررر  شررررريقي  انقسرررررم  ال ابرررررية
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 قسر ن ن  يرد  علرى  قام  الي الشيقي  البي ن ي  اإلم اطوري 

 ميالنرررو مرررؤمتي بعرررد اعتنرررق مررراحين ،يال  املررر اليابررر  القرررين  

 وبررداف  قسرر ن ن اإلم اطررور خاللرره مررن اعتنررق الرري  الشرر ري

 ورأترره ،رؤى اوهلرر متدينرر  وهرري ،والدترره هيالنررا اإلم اطررورة مررن

 رأى هرو  إنره  قرالوا  أخريى  رواير   و  الصرلي   حيمرل  بأنه منام  

 الدين. هيا نصية إىل يدعوه السماء   الصلي 

   اخليي رر  لتقنيرر  العلمرري املسررتوى هررب  أن األمرري حمصررل 

 جسررد خررالل مررن األر  صرروروا أن رر  برردليل ،املسرريحي العصرري

 أطلرر " كتررا    واضررح  خبيي رر  أتيرر  وقررد ، املسرري 

 واليرررد املتوسررر  للبحررري اليمنرررى اليرررد متثرررل واليسرررل" األنبيررراء

 والقلررر  الررريأ  عرررن عبرررارة واجلنررر  ،األمحررري للبحررري اليسررريى

 اليسرررر  مسررررتوى ف ررررب  للعررررامل، تصرررروره  هرررريا أورشررررلي ،

 عيفنرا  كمرا  أو ،الوسر ى  العصور   للخيي   وجيا رتاالك

 للمسيحين. البي ن ي  العمياني  الدول 

 و لرك  وتعراىل  سبحانه اهلل بفضل إال حتل لن اهن اإلشكالي 

 جمريء  بعد .اإلسالمي  احلضارة   ت ور الي  الناض  احلك 

 حقيقرررً  االرتقررراء إىل تررردعوه  شرررعا ي هنرررا   كانررر املسرررلمن

 كران  هريه  كرل  احلر ،  طريق  واملسرالك،  التجرارة  طيق مبعيف 

 جمررررال   اإلبررررداع بصرررناع   يقومرررروا أن علرررى  املسررررلمن حتفررر  
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 تلرك  الصرد   هريا    املسرلمون  إليه وصل ما أبيز ولعل اخليا  

 "أطل ربرر ُيسررمى مررا جمموعرر    بيلرري أخيج ررا الرري اخلرريا  

 اخلرريا   نفررا   فيرره مجرر  اإلسررالم" "أطلرر  مسرراه اإلسررالم"،

 الررتقي اإلبررداع خررالل مررن واسررت اعوا .املسررلمون ب ررا قررام الرري

 يا  اخلرر هرريه علررى الضرروء تسررلي    خاللرره مررن متيرر وا الرري 

 ملسلمن.ا إىل ُنسب  الي

 أواخرري   حقيقررً  برردأت هنررا املشرركل  احلديثرر  العصررور  

 املريال  ،  العشري  السرا    القرين  أوا رل  عشري،  اخلرام   القين

 الفرررتة هرريه ألن أراهررا أنررا الترراري  فرررتات  يأحرر مررن فرررتة هرريه

 الوجرررررو  ضرررررعف أثنررررراء   املسرررررلمن أ اء   عقبررررر  شررررركل 

 كنروز  مرن  املسرلمون  خلفه ما مقابل   ،األندل    اإلسالمي

 واملررردار  واملعاهرررد املكتبرررات   وثقافيررر  وفكييررر  حضررراري 

 الرري  السياسرري الضررعف نتيجرر  ضرراع حضررارت     واملسرراجد

 ألررررف عررررام   ولعررررل .األنرررردل    اإلسررررالمي  الدولرررر  اعرررررتى

 فيره  سرق    الري   العرام  وهرو  مريال    وتسرعن   وثالث وأربعما  

 مت األنردل     املسرلمن   ويرالت  من  ول  آخي ياألمح بي  ول 

 اكتشرررا  يرررت  مل ولكرررن .أمييكرررا اكتشرررا  مررر  تررره امنُم

 خلفرره مرا  علررى بنراء   أمييكررا اكتشرا   مت إمنررا عبً را  أمييكرا 

 سررررواء اخلرررريا  ،   متمثررررل حضررررار  تررررياث مررررن املسررررلمون

 قبتسررر مل نرررا رة وهررري ،البحييررر  املسرررالك مأ ال يررر  اخلررريا  
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 األسرربان جرراء حينمررا فُأخرريت ن،املسررلم أيررد  علررى إال آنرريا 

 البندقي . أهل وجاء

 وت ويعرره الرررتاث هرريا أخرري علررى اجتمعرروا مجيع ررا هنررا وهررا

 ال تغرال  ملرك  إىل  لرك  بعد وهيعوا تقدموا وبالفعل لصاحل  ،

 الكشررو  مبف رروم ُيسررمى مررا خيجرر  ثرر  ،سرربانياأ ملررك وإىل

 اجلغيافي .

 كتا    أمل  حينما  )رحم    شاكي حممو  الشي  ولعل

 الي يسري  الرداف   أن بري ن  و وافر ،  حقيقر   اجلغيافير   الكشو 

 خررررالل مررررن سررررواء  املسررررلمن وت ويررررق العقررررد ، الررررداف  هررررو

 أقصرى  وصلوا حتى أفييقيا أسفل إىل التفوا حينما ،ال تغالين

 مريال  ،  وتسرعن  وسبع  وأربعما   ألف عام   الصاح اليجاء

 حينمررا مرريال   وتسررعن واثررنن أربعما رر و ألررف    لررك وقبررل

 هررايعيفو أن قبررل أمييكررا قرارة  إىل الوصررول األسرربان اكتشرف 

 أمييكرررررررو املكتشرررررررفن حررررررردأ علرررررررى وتسرررررررميت ا بامس رررررررا

 . Amerigo Vespucci)تشيوبسف

  Columbus Christophorus)كولرررومب  سرررتوفييكي إ  ا 

 خلف ررا الرري اخلرريا   مررن كررثري علررى اسررتند اكتشررف ا حينمرا 

   االسررتعمار مررىُح مرر   لررك بعررد اخلرريا   ت ررورت سررلمون،امل

 أو حيكرر  قلنررا إ ا يعرري .عشرري والتاسرر  عشرري الثررامن القررينن
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 القررررين   تقييب ررررا أو القررررين أواخرررري   جلغيافيرررر ا الكشررررو 

 أيررررام    أكرررر   بشرررركل  بلررررورت ت املرررريال    عشرررري  السررررا  

 ،بأكملرره كلرره مياإلسررال العررامل عمياسررُت حينمررا االسررتعمار،

 ثرر  ،تعراىل  سربحانه  اهلل بفضرل  العررامل مرن   ءاجلر  هريا  اسرتثناء ب

 بررررن حممررررد الشرررري  احتررررد حينمررررا ،ي السررررلف الرررردعوة بفضررررل

 فكرانوا  ررر  اهلل رمح ر   ررر  سعو  بن حممد اإلمام م  الوها عبد

 هرريا إىل الوصررول املسررتعميون يسررت   مل مانع ررا سررياج ا حقيقررً 

 وتعاىل. سبحانه اهلل نعم  من وهيا ء اجل

 القررين تقنيرر  مر   طبع ررا وصررلنا اخليي ر   ت ررور هرريا كران  اإ  

 القررررين و  .إليرررره وصررررل  مررررا إىل اخليي رررر  وصررررل  العشرررريين

 قفر ت  واخليا   ،ُبعد عن االستشعار أصب  والعشيين احلا  

   .جد ا ها ل  اتقف 

 Google إرث جوجرل ) اسرتخدام  خرالل  مرن  تعيفرون  ولعلكر  

Earth  لكرن  .املتمير   وىاملست هيا إىل اخليا   وصل  كيف 

 اجلغيافيررر ، واخليي ررر  التارخييررر  اخليي ررر  برررن فررريق هنرررا 

 ألمسررراءا علرررى تعتمرررد املتميررر ، مست رررا هلرررا التارخييررر  اخليي ررر 

  لررررك   العصرررري  لررررك   املوجررررو ة واملصرررر لحات التقليديرررر 

 املوجرو ة  املسرميات  عرن  كربري ا  اختالًفرا  ختتلف حبي  ،ال مان

 مرن  كرثري    أيض را  وكيلك  ،اجلغيافي اخليا     املعاصية
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 ،في را  مسراء األ خالهلرا  مرن  واضر   اخليي ر   ف يه املص لحات،

 مسات ا. عن سيي  بشكل للتعبري يعي كمدخل طبع ا وهو

 سرتجاعالبا وحي  املقد  الكتا  إىل  لك بعد نأتي 

 قليل قبل هاا كين الي السماوي  الكت  عن نتكل  عندما

 ع  رر اهلل كتا  من نيل   بينالغي من تيى أن النف    حي 

 الي األحداث ولعل .والغم  وال عن  اليسول و عوة رر وجل

 املسلمن، حفيظ  أثارت املاضين األسبوعين   حدث 

 وما للحضارة وا عا    بتبجحات   نوالغيبي وصل كيف

 شك وال ، اليسول مقام من ينالون وه  األ يان حبوار يسمى

 اهلل يقول هيا، ملثل تعي  عصيه   وهو  اليسول أن

  ۈ   ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ چ اهلل: سبحانه

 ې ې ې    ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ   ائ ى ى ې

 جئ ی ی  ی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 مت ختحت جت يب ىب مب  خب حب جب يئ     ىئ مئ حئ

 چ جخ مح جح مج حج يثىث مث جث يت  ىت

 به جاء ما عيفوا لو ألن   موتى؛ واهلل ف ؤالء ،[35رر 33:األنعام]

 تقصري وهيا متكامل، من   من حياة، من   من  اليسول

 نقدم أو نعي  أن نست   مل املسلمن حنن املسلمن، حنن منا
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 هيا انظيوا ال ق ، بصورة مبا  ناو قيمناو حضارتناو تارخينا

 معك . قليل بعد سأست ي ه املقد  الكتا 

 خدم     ُبيل الي العظيم  للج و  أتين حينما خوانيإ يا

  ام ما به نؤمن حنن املقد  الكتا  املقد ، الكتا  هيا

 ڃ ڃ ڄ ڄ چ وتعاىل: سبحانه اهلل قال ما يوافق

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

          ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گک

 فاهلل [،157:]األعيا  چ ڻ ڻ ں ں ڱڱ

 أن   الكيي  قيآنال نصوص خالل من أخ نا وتعاىل سبحانه

   وتعاىل سبحانه اهلل يقول األمي، هيا   العل  متام يعلمون

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ األنعام: سورة

 ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

 چ چچ چ ڃڃ ڃ  ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ

 وتعاىل سبحانه اهلل [،91:]األنعام چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 به جاء مبا نؤمن ، سىمو به جاء مبا نؤمن يعي خي نا،

 أمي   نوي عنو نيت ميو اهلل سبحان لكن   ، عيسى

 الكيي . القيآن املسلمن كتا 
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 الفكي، هيا العجال  هيه خالل من نستعي  حينما إ  ا

 لي  لكن لدي   مقد  هو املقد   الكتا    حدث ما ا

 :وتعاىل تبار  احلق يقول التحييف، ناله بعدما لدينا مقدس ا

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ

 چ چ چ     چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ

 ونتيكي للكتا  هيا نستعي  .[79:البقيةچڇڇڇ

 موسى نبيه على وتعاىل سبحانه اهلل أن له الي  الكتا  أن

، ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺچ تعاىل: قال 

 ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 رر 145: األعيا] چڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

   لكن  موسى اهلل ن  على التوراة ُأن ل  ،نع  [،146

 الدامغ  احلقا ق هيه على سنتعي  حيفوا  كيف حيفوا،

 نتفاجأ. سو و

 إىل ينقسررر  املقرررد  الكترررا  املقرررد   الكترررا  هرررو فمرررا

 ويقصرد  القردي :  الع رد  اجلديرد،  والع رد  القردي   الع د قسمن:

 واألنبيراء،  بالنرامو ،  ُيسمى ما أو التوراة ر يس : فيوع ث ثال به

 واحلكم .
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 إىل ينقسرر  املقررد  الكتررا  ترريى الصررورة نسررتعي  حينمررا

 الكترا   وهريا  بالنامو ، وُيسمى التوراة كتا  أقسام: ثالث

 أن الكرررالم خالصررر  . باليونانيررر  بنترررا) أو ، بنتررراتو ) ُيسرررمى

 سررفي  :أواًل األسررفار  يهف رر  ر يسرري ،  أسررفار  مخسرر   إىل ينقسرر 

 رابع ررا: الالويررن، سررفي اث ررثال اخلرريو ، سررفي ثاني ررا: التكرروين،

 هرريه .الشررييع  عررد  يعرري التثنيرر ، سررفي خامس ررا: العررد ، سررفي

 قبررل مررن قلنررا كمررا لنعرري  قصررت ا  هرري مررا اخلمسرر  األسررفار

 وحفظ را  التروراة  موسرى  علرى  أن ل وتعاىل سبحانه اهلل بأن قليل

 الردكتور  يقرول  إسيا يل، نوب ضيع ا لكن ىلوتعا تبار  احلق

 جمرررال   متخصرررص ضرررلي  رجرررل وهرررو )رحمههه     بابرررا حسرررن

 إال التروراة  يردونوا  مل الي رو   إن" يقرول:  الي و   العقد  الفكي

 صراح   وأضاعوا التوراة أضاعوا فقد سن ، ألف يقار  ما بعد
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 علررى  ررانإ يقررول الرربع  ولرريلك .يعيفررون قرروم   حتررى ،الترروراة"

 مررن طبع ررا وهرري املقررد ، بيرر  إىل مواجرره األر ن   نيبررو بررلج

 مررن كررثري وفي ررا الكتررا  أهررل  كيهررا الرري اليوايررات ضررمن

 بصحيح . ليس  ألن ا الغل ،

 التوراة إىل بن ،واض  هو كما ،املقد  الكتا  فإ  ا

 موجو ة الي هي أسفار اخلمس  هيه أسفار، مخس  ن اإ وقلنا

 الي و  بينما إسيا يل، بي   ع جممو فق  ب ا يؤمن ،اآلن

 .واحلكم  واألنبياء التوراة كله: القدي  بالع د يؤمنون

 املن ق م  تفقت وال تنسج  ال موجو ة اآلن أسفار اخلمس 

 احلق أشار كما هنا  ا.مساوي  اكتاب  تكون أن على فضاًل

 ٹ ٹ چ :تعاىل قال ،قليل قبل  كيناها الي اآلي   

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ

 على حدث ت اواًل هنا  أن معناها ،[79:البقية] چڇ

 املقد . الكتا 

 خر   عري   خالل من فرتة رر اهلل شاء إن رر نستعي  وسو  

 حتررى  سررليمان الررن  مملكرر  برردأت لكيررف مشرروق زمرري

 األمي. هيا   نتدخل ال حتى ، عيسى اهلل ن  ميال 



 

 
 

 هـ 1436 الثامن العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  240

 األنبيرراء، ُيكترر  مررا األنبيرراء كترر  نلكرر واضرر ، هرريا إ  ا

 خررري،اأُل واألنبيررراء ول:اأُل األنبيررراء لقسرررمن: ينقسرررمون األنبيررراء

 الرري  بيوشرر  برردء  الكبررار، األنبيرراء  ب رر ويقصررد ولاأُل األنبيرراء

 املقدسر   األر   خرل  الري    نرون  برن  يوشر   حنن عليه ن لق

 مررر  يررردخلوها ومل ،بررردخوهلا وتعررراىل سررربحانه اهلل أمررريه الررري

 وصرررمو يل األول صرررمو يل عنررردنا يبررردأ  لرررك بعرررد ثررر  موسرررى،

 امترد  ع رد  عنردنا  الثراني  وصمو يل األول صمو يل وقبل الثاني،

 امريأة  بريزت  الع رد  هريا  ضرمن  ومرن  القضاة، ع د هو سن  ملا  

 وصرمو يل  األول صرمو يل  وبعرد  القضراة  ع رد  بعرد  . برورة  امس ا

 يسرمى  هريا  الثراني  ملو  وأخبار األول ملو  أخبار يأتينا الثاني

 األول. القس  باألنبياء

 حقيقر   ويبردأ  الصرغار  نبيراء األب يسمون ا الثاني: األنبياء ع د

 أرميررا، اهلل نرر  اجملررال هرريا    كرريوا الرريين األنبيرراء أول  

 اهلل ونر   حجري،  اهلل ونر   ح قيرال،  اهلل نر   اشرعيا،  اهلل ن 

 مرا  ألنبيراء ا مرن  جمموعر   حبقروق،  مالخري،  اهلل ونر   زكييا،

 علررري   ررررر األنبيررراء يشررركلون هرررؤالء انبي ررر عشررري مخسررر  يقرررار 

 .رر السالم

 السرر  ، خررالل مررن إلي ررا نشررري وكمررا احلكمرر  كترر  أمررا

 الررري العقيمررر  الكتررر  تلرررك هررري احلكمررر  بكتررر  املقصرررو 
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 كلررر ا هررريه أن وتعلمرررون .البرررابلي األسررري أثنررراء الي رررو  كتب رررا

 صراح   بابرا  حسن يقول .سن  ألف بعد يعي األسي أثناء ُكتب 

 كترررر  بررررأن يقررررول حينمررررا الي ررررو   الررررديي الفكرررري كتررررا 

 اهلل نر   اسرتري،  سرفي  أيو ، سفي اإلنشا  نشيد مثل احلكم 

 ُتسرررمى اجملموعررر  هررريه كرررل ،و  ا مررر امري تقييب رررا سرررليمان،

   احلكم . بكت 

 عنرد  املقريأة  تسرمى  املقريأة،  علي را  ُي لرق  كلر ا  جمموع  إ  ا

 يسرمى  كل ا هيه فق ، للتوراة بالنسب  تو بنتا وُتسمى الي و 

 القدي . الع د على وي لق

 اجلديرررد الع رررد   احلررردي  نسررر   ال حترررى اجلديرررد الع رررد

 هنررا  املفاجررأة  .ويوحنررا  ولوقررا  ومرريقص  متررى  إجنيررل  إىل ينقسرر 

  ور وهنرررا ، حممرررد سررريدنا في رررا مررريكور حقرررا ق سررنيكي 

 الرري ءاألشرريا مررن في ررا مرريكور احلقررا ق، إبررياز   األطررال 

 ،ستصرغار اال جمرال    أنفس     احلقد نتيج  الغيبيون غيب ا

 للعي . ز راء إ املسلمن، شأن من تقليلوال

 لتقسري   سريي   بشركل   كينراه  الي  العي  هيا بعد نأتي

 نت رريق حنررن قليررل قبررل  كينررا حنررن ا.منو ج رر خنتررار الكتررا 

 تسررل  التارخييرر  األطررال   ور وكيررف نرروح وسررفين  و  للُجرر

 ومرررا أطالسررر     الكترررا  أهرررل  كررريه مبرررا مقارنررر  ضررروءال
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 مررن حونرر سررفين  تقرر  أيررن إبررياز   لضررعفاءا حنررن فيرره اجت رردنا

 ومررن اجلغيافيرر  املواقرر  خررالل ومررن القيآنيرر  النصرروص خررالل

  لك. على نتعي  وسو  .االستنتاجات

   إبرياهي   هجية غيب  ملا ا إبياهي ، هجية  لك بعد ث 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ چ :تعراىل  قال ، لك معنى

 يعررررري  .[27:احلررررر ] چگ گ گ گ ک  ک ک ک

 إبررياهي  مبجريء  عاالقتنرا  عردم  بأكملرر ا، اإلسرالم  ةشرعري  هردم 

 املقررد  الكتررا    بأكملرره، اإلسررالم تنسررف أنرر  كارثرر ،

 بك . مبص ل  عبثوا كيف وجدمت إ ا تستغيبون سو  واهلل

 مررن ومحررد حيمررد باسرر  أتررى كيررف حجرري سررفي  لررك بعررد

 أن الوقر   عسرى  القدي  الع د من ننتقل  لك بعد .ثالثيال الفعل

 أسرتا نا  ررر  اهلل شراء  مرا  ررر  ألن النبوير   السررية  عرن  نتكل  نافيسع

 وبالتررالي ليررن  أن حبينررا فمررا ،الع ي عبررد لرردكتورا السرررية  

 واإلسرالم،  الفي  و كينا العباسي العصي إىل  لك بعد  هبنا

 الرردور تسررلي     األطررال  ور كيررف الباطنيرر  احليكررات ثرر 

 خرريا  ، مررن األ وار هرري ومررا الباطنيرر ، احليكررات أبرريز علررى

 أمررري مواصرررل  عرررن العباسررريون توقرررف ملرررا ا تكتشرررفون سرررو 

 الري  املرؤامية  كيرف  الثغور، على باحملافظ  واالكتفاء اجل ا 

 خررالل مررن املسررلمن قلرر    الب ررانيون أبيزهررا ويعرري أحياهررا
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   ولكرررن باهتمرررام يررردعون واكررران الررري الشرررعوبي  اعتنررراق  

 اهلل برإ ن  القا مر   اخلريا    خرالل  مرن  تريون  مرا  سو  جوهيها

 تعاىل.

 الصرررليبي ، احلملررر  منرررو   السرررابق العررري    الحظرررت  إ  ا

 الدولررررر  أو اململررررروكي العصررررري إىل أت ررررريق أن صرررررع  طبع رررررا

 طبع ررا سرريي ، بشرركل أخرريت لكررن يتسرر  ال الوقرر  .العثمانيرر 

 قولررره فلنسررتم   القيآنرري  الرررنص مرر   نرروح،  لسرررفين  منررو    هرريا 

      ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ    ائ ائ ى ى چ تعررررررررررررررررررررراىل:

 ٻ ٱ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 .[15 رر 14:]العنكبوت چپپ ٻ ٻ ٻ

 وتعرراىل سرربحانه اهلل أن القيآنرري الررنص خررالل عيفنررا طبع ررا

 يسررت   رررر اهلل سرربحان رررر ،جنررد مل اآليرر   هرريه أيررن آيرر ، جعلرر ا

 أيرن  لكر   قلر   كمرا  نأل وافرتا    كتب   خالل من الغيبيون

 ألرف  بعرد  يعري  البرابلي  األسري    كتب  التوراة التوراة  كتب 

   عبيرررد ا سررن   أربعما رر   كررانوا  ،وكبررر  معانرراة  أثنرراء  سررن ، 

 مررا وأول ،موسررى نبيرره مرر  وتعرراىل سرربحانه اهلل أجنرراه  مصرري،

 پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ چ :تعرراىل  قررال  البحرري  جرراوزوا 

 ٿ      ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ

           ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿٿ
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 رررر اهلل شرركي برردل [،139 رررر 138:]األعرريا  چڄ ڄ

 صرورته  وأنرا  العجرل،  صرن   ،اصرنم   يعبردوا  أن طبلروا  ررر  وجرل  ع 

 السرينا يون  كران  الري   وهرو  ،سريناء    موجرو   العجرل  صورة،

 مصرري مررن برراحللي اؤجررا حينمررا فلرريلك العجررل، هرريا يعبرردون

 عجرل  بعمل يقوم أن السامي  من طلبوا ،ينملصيا من سيقوها

 يعرري يفكرريون النررا  أكثرري وهرريا املوجررو ، العجررل حيرراكي

 ٻ ٻ ٱ چ تعررراىل: قرررال ،القررريآن نرررص   علرررى ُبررري

   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ

 ،[138:ألعرررررريا ]ا چ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿٿ ٿ      ٿ ٺ

 املوجو . نفسه العجل خوار وله املوجو ة اآلهل  هيا له نصف

   عليه معتمدين األول: اليأ    نوح سفين  وصل  أين

 وئ ەئ ەئ ائ ائ چ :وتعاىل سبحانه اهلل  كيه ما

 ىئ ىئ   ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 على البلدانيوين اتفق بع اط اجلو   ،[44:]هو  چىئی

  ول  حت   خول يعي طبع ا .املوصل من بالقي  موض  نهأ

 هنا  غيبونيست النا  بدأ حتديد ا املكان هيا .تيكيا

 من بالقي  اجلو  ، من بالقي  بأنه يقولون املسلمون ،تضا 

 جبل على بأنه التوراة   جند بينما اجلو  ، موق  املوصل

 تيكيا   أرارت جبل ،أرارت جبل يق  أين اآلن نشو  أرارت

 من اآلن  نشو  راح) األناضول، شيق من ق  مشال   لكن
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 القيآن  كيه لي ا اجلو   جبل يق  أين العي  خالل

 ،آي  للنا  جعل ا اهلل أن عليه يرتت  الي  هي وما ،الكيي 

 جوجل) من فضا يتان مي يتان خيي تان صورت ا طبع ا هيا

 وهي تيكيا   للجو   األ نى املوق  . Google Earth يثيإ

 األعلى   الشمال   العياق، من القييب  احلدو  على

 .رارتاأل جبل موق  وأ ربيجان أرمينيا من بالقي  هنا اخليي  
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 السرررفين ، شررركل اآلن معررري الحظررروا اجلرررو   موقررر  طبع رررا

   موجررو ة هرري آيرر ، جعلرر ا اهلل أن السررفين  شرركل الحظررت  

 سررن  عشرري سرر  مررن أكثرري قبررل قررد  ا زرت ررا تيكيررا من قرر 

 .املنق رر    ب ررا صررورنا الرري الكررامريا  رتوصرر طبع ررا، لكررن

 الصرور  بعر   علرى  حصرلنا  احلردي   العصي تقدم م  اآلن لكن

 بالنسررب  املوقرر  هرريا .الشررمالي اجلرر ء   هرري طبع ررا هرريه من ررا،

 جبرل  أمرا  .واضر   هريا  املكران  أن أمامنرا  اآلن فاتض  للمن ق ،

 املكران  ت ز أن  ليل ف يا أثي، أ  عليه لي  عا   جبل أرارت

 بني مرا  يمرا ف للتالح  املع ة الصور خالل ومن خيي   خالل من

 املكان. هيا أن مشوق  صورة إلع اء
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 :تعاىل قال : اخلليل إبياهي  هجية الثاني: النمو  

 ڄڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹچ

 چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڈڎ   ڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ

 ڳ گ گ گ   گ    ک  ک  ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ    ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 .[28 رر 25]العنكبوت: چۇ

 انظررريوا ، إبرررياهي  هررراجي القررريآن برررنص اآلن اتضررر  إ  ا

 ومرن  املقرد   الكترا   خريا    مرن  هيا األر  خيا     ما ا

 تتجاهرل  اكلر   ،االجنلير    طبع را  املعارضر ،  األجنبي  اخليا  

 سررؤال اجلنايرر  تصرروروا بعيررد، مررن وال قييرر  مررن ال ترريكي ال

 يرثري  املكيمر    مكر   إىل  لاخللي بياهي إ مسار أين نسأله

 هرريا   الكتررا  أهررل ِقبررل مررن التجاهررل هرريا اإلنسرران حقيقرر 

 كرل  علرى  نعتد  ورنا  أين ،املسلمن حنن حيف نا يعي اجلان 

 سوسر   أمحرد  للردكتور  كترا   قد  ا أ كي أنا إني بل شيء،

 سرررن  وثالثرررن مخررر  مرررن "ناليافررردي وا   حضرررارة   الررريأ "

  كترور  يرا  نقرول  توفيرق  ف مري  الردكتور  لأأسر   كن وأكثي،

 يعرري وأسرل ،  ي ررو   سوسر   أمحررد الردكتور  واهلل قررال كيرف 
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 علينرررا يفيضررر ا ويعررري ،األمرررور هررريه مثرررل عليررره تغيررر  كيرررف

 إبرررياهي  هلجرررية بعيرررد مرررن وال قييررر  مرررن أثررري ال يعررري فيض ررا، 

 لتصحيح ا  األشياء هليه فمن . اخلليل

 أنررا برردأت وتواضرر  واجت ررا  وتعرراىل سرربحانه اهلل مررن بفضررل

 وضرع   ناالكتابر  نا اهر  وفي را  كت  خالل من خيا   بيس 

 اليسررول سرررية أطلرر  كتررا  مررن العيبيرر  لغرر لبا منررو   خيي رر 

.   

 أصررربح  وتعررراىل سررربحانه اهلل بفضرررل اآلن اخليي ررر  ف ررريه

 .علي رررررا نيعتمررررردو الررررربال  معظررررر  و  ندونيسرررررياإ   ميجع رررررا

   ترياه  مرا  مشرن  عمرل  ويعري  فكيير   لوثر   مرن  بردالً  فصححنا

 شرريء، كررل   املسررلن علررى واضرر  جترري الغيبيرر ، األطررال 

 احلر   عرن  يعيفوا أن واأرا  حينما األطال  أحد   أ كي يعي

 اهلل أعرا ك   ثر   ،املشاعي   والتقصري احللق أماكن إىل أتوا

 إنرري واهلل .احلرر  شررييع  هرريه وقررالوا ،القررا ورات أمرراكن علررى

 تأرخًيررا .والعمررية احلرر  عررن كتاب ررا لررفؤأ يجعلررت هرريه أ كرري

 مررن ألنرره وتعرراىل سرربحانه اهلل بفضررل لغررات إىل وُترريج  وفق  ررا،

 كتررا  هفيرر مررا رررر اهلل سرربحانرررر  كيررف يعرري املكرران صررعوب 

 النررا  يتشرروق والعمررية، احلرر  والعمررية، احلرر  يتنرراول أطلسرري

 مفراهي   مرن  اكرثري   في را  نصح  أن بد ال العظيم  الشعرية هليه
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  ينرا  ختلف،و إرها   ين أنه على ان ين يصورون ألن   ،مغلوط 

 خررالل مررن املقارنرر  هلرر  نرر ز لكررن حبضررار ، لرري   يررن علررى

 اعنوان ررر هلررا  وضرررعنا حينمررا  ،احلقررا ق  تتميررر  وب رريا  اخلرريا  ، 

  ور" وهرررو  اعنوان ررر وضرررعنا  الع ي عبرررد الررردكتور  واستحسرررن ا

 هلجية منو   هيا ،"املغيب  احلقا ق إبياز   التارخيي  األطال 

 . اخلليل إبياهي 

 الع رد    اموجرو    امص لح  هنا  بأن قلنا قليل قبل  كينا

 لنقياهرا  نقرف  سرو   متعرد ة  بألفراظ  مكر   فيره  ُ كري  ،القردي  

 "ما النص: لك  سأقيأ هنا العجا ، عج  تكتشفون وسو 

  يرار  إىل نفسري  تتروق  بل تشتاق اجلنو ، ر  يا مساكنك أحلى

 وجرد  أيض را  العصرفور  احلري،  باإللره  ي تفان حلميو قل  الي ،

 يرا  مرياحبك  أفياخ را،  تضر   حترى  لنفسر ا  عش را  والسرنون   بيت ا،

 أبررد ا بيتررك،   للسرراكنن طرروبي وإهلرري، ملكرري اجلنررو ، ر 

   بيترررك طررريق برررك، عررر ه  ألنرررا  طررروبى سررراله، يسرربحو ، 

 البكرررراء  وا   )الشرررراهد البكرررراء وا     عررررابيين قلرررروب  ،

 قروة  من ييهبون مورة، يغ ون ب كات أيض ا ينبوع ا، يصريونه

 ص يون."   اهلل قدام ييون قوة، إىل
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 ررر  اقييب ر  وهرو  كتا  من النص هيا ،تفصياًل جند ن ايت ا  

 مررن الكرريي ، القرريآن   األمرراكن أطلرر  ينرر ل رررر اهلل شرراء إن

 النرررا  ويررريكي . و  ا هنرررا يتعجررر  السرررابق الرررنص خرررالل

 و ريون   النرا  إليره  حير   حير   اهلل بير   حرول  يكيونير  اليين

 برالالتيي  وهنرا  بكر   لف  أن ور  ،"بك  وا  " البكاء بوا  

 الري   اهلل بي  ملن ق  الوا   واس  عل  لف  وهو وِبك ، َبك 

 ولري     اوو  عصري  بعرد  مرن  املستقبل   النا  إليه سيح 

 علررى علرر  ف ررو يبكررون، بررأن   الليررل عنررد النررا  حلررال وصررًفا

 مررن كررثري   ترر ُك أنرره  لررك علررى الرردليل ويكفرري املكرران،

 ُتكتر   الري  بال ييقر   علر   كاسر   األصرلي   هيئتره  على النس 
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 برررررراحلي  األول احلرررررري  اإلجنلي يرررررر  األعررررررالم أمسرررررراء ب ررررررا

 األمحي. باللون شيح وهنا ، Capitalر)ال

 

 

 

 

 

 

 

 ةقرو  مرن  نرورا،  بيترك،  :األمحري  براخل   املكتوبر   العبرارة  تأملوا

 االشرتقاق  نرورا  املريوة،  جبرل  تعري  نرورا  فكلمر   جبرل،  من يعي

 جبلري  برن  السرعي  تعري  قروة  إىل قروة  ومرن  املريوة،  جلبل اللفظي

 اجلفررا  وا   أو البكرراء وا   العبررارة أن بررن ة،واملرريو الصررفا

 البراء  ا،بكر  اللغرو   اجلرير  مرن  بّكراَ  العر    األصرل    موجوٌ 

 وقولنرا  فريق،  وهنرا   ابكر  اجلرير  مرن  ولري   واأللرف  والكا 

 ووا   اجلفررا ، مبعنررى هرريه  مع ررا قررل معناهررا العررن وبكرر 

 أمُّررهو إمساعيررل إليرره هرراجي حينمررا صررفته هكرريا كرران مكرر 

 إبرياهي   وصرفه  ولريلك  باملراء،  زمر م  عرن  تنفجي أن وقبل هاجي
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   البكررراء مرررن ف رررو بكَّرررا اجلرررير أمرررا زرع،    غرررري بررروا 

 مبكررر  جبرررل وهنرررا  املعررريو  البكررراء مرررن بكرررى املعررريو ،

 مرن   رن  عرن  التنعي  طييق على وهو بالفت  كَّاءَب جببل ُيسمى

 الكترا   من شب ات على الي  موق  عن بتصي  .معتمي ا خيي 

 املقد .

 وتررروق  ترررأتي حينمرررا األطرررال   ور جرررد ا، بسررري   هررريه إ  ا

 نكتشرف  سرو   املغيبر    باألمسراء  نقصرد  مرا ا  املغيب ، األمساء

 التالي: قليل بعد

 

 

 

 

 

 

 

 سررأقيأ السررماوي ، اليسرراالت م ررد يعرري العيبرري العررامل هنررا

 بعر   ُغيبر   ملرا ا  النص خالل من وستتعجبون النص هيا لك 

 وهرريه التثنيرر : سررفي   جرراء يقررول العرري ، ج يررية   األمسرراء
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 موتره  قبرل  إسريا يل  بري  اهلل رجرل  موسى ب ا بار  الي ال ك 

 مرن  وتألأل سعري من شيقأ له وأشيق سيناء من الي  جاء فقال:

 هلرر  شرربي    ينرره وعلررى القررد  ربرروات مررن وأتررى رانفررا جبررل

 التررروراة،  موسرررى إع ررراء معنررراه سررريناء مرررن الررري  وجمررريء

 جبررٌل سررعري ألن  باملسرري  التبشررري سررعري، مررن أشرريق وقولرره:

 ران،فررا  جبررل عررن وتررألأل وقولرره: فلسرر ن،   ي ررو ا أر   

 جبررال مررن جبررل رانفررا ألن ، حممررد  بررالن  التبشررري برره املرريا 

 إمساعيرل  عرن  فقرالوا  االسر   ب ريا  كتراب      مسوه وقد .مك 

   امرريأة لرره وأخرريت رانفررا بييرر  وسرركن التكرروين: سررفي 

 يسركن  مل  وإمساعيرل  .مصري  أر  مرن  اميأة وأمه وهاجي

 املكيم . مك  إال

  لرك  علرى  وقر   .متقصرد  واضر   تغيير   التغيي   هيا ما إ  ا

 امسرره إيرريان مررن انصررياني  اقس رر وأ كرري ؤلفررات،كم هنررا برريلنا

   الرردكتوراه  رجرر  علررى حاصررل وهررو ،حرردعبداأل الرردكتور

   "حممرررد كترررا  لررره املررريال   عشررري التاسررر  القرررين أواخررري

 بصررفته فيرره  كرري عجيرر ، الكتررا  هرريا املقررد " الكتررا 

 وجرو   تثب  الي الشواهد كل نصياني ال   وصفته اقس  رجاًل

   .قليل بعد  لك نيى وسو   حممد اس  وورو 
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  رر اخليي    كينررا اخلرريا       ورنررا هررو مررا اآلن لكررن

 الرري للفرررتة م امن ررا جرراء ،رانفررا جبررل هنررا أن عيفنررا التارخييرر 

 . وإبياهي  إمساعيل اهلل ن  في ا ُبع 

 املكانيرر  املصر لحات  وضرر    اخلريا      التميرر  هريا  إ  ا

 سررررريي  بشررررركل الررررربع   رررررل ال حترررررى ال منيررررر ، الفررررررتة  

 نستعي :

 :"املقد  الكتا    حممد"

 لكري  املبار  اللقاء هليا ميال  التقيي  هيا عمل  أنا اآلن

 النرا   يعري   ال قرد  الري  القضرايا  مرن  اكرثري   ونوضر   أواًل يىن

 اخليي ررر  علررى  فقرر   تعتمررد  ليسررر  األطررال   .األطررال   متيرر  

 في ررررا نيكررررو إمنررررا ،اإلسررررالمي  أو التارخييرررر  أو اجلغيافيرررر 

 خرريا   املعيفيرر ، اخلرريا   اليهنيرر ، اخلرريا   مررن جمموعرر 

 علمير   مرا ة  تقردم  علم را ن عنردما  هريه  كل التدفقي ، اتعلومامل

 تقرريأ التقليررد  الررنص   .التقليررد  الررنص عررن ختتلررف ب ييقرر 

 هريه  هنرا  جترد  حينما لكن امللل، من شيء اإلنسان يصي  وقد

 اآلن عن ا سنتحدث فقية

 قبرل   كينرا  تعلمرون  كمرا  ،املريال   قبرل  ألرف  سرن   طبع ا هنا

 القضراة  وع رد  .القضراة  ع رد    ، النرون      خول م  قليل

 اهلل نررر  ثالث ررا  ثرر     او  اهلل نرر   في رررا حمرراك   ثرراني  برردأ 
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 تقييب ررا فرررتة وهرري ،سررن  مثررانن الفرررتة وكانرر  . سررليمان

 النبين. بن مقسم  سن  أربعن سن  أربعن

 

 

 

 

 

 

 

 البع  يسأل قد .الثاني اهليكل ُبي طبع ا رتةالف هيه  

   نسميه تعلمون كما أتى  أين من اهليكل مص ل 

 عن احلدي    جاء وليلك املسجد؛ اإلسالمي املص ل 

 قل : قال:  الغفار   ر أبي عن الصحيحن و  : اليسول

 اْلَمْسِجُد اَل:َق َأوَ َل  ْرِ اأَل ِفي ُوِضَ  َمْسِجد  َأ ُ  اللَ ِه َرُسوَل َيا»

 َكْ  :ُقْلُ  اأَلْقَصى، اْلَمْسِجُد َقاَل: َأ ٌ   ُث َ  ُقْلُ  َقاَل: اْلَحَياُم،

 َبْعُد ُةالصَ ال َأْ َرَكْتَك َأْيَنَما ُث َ  َسَنً ، َأْرَبُعوَن َقاَل: َبْيَنُ َما  َكاَن

 ص ل امل سن  نأربع بعد البناء هيا .«ِفيِه اْلَفْضَل َفِإنَ  َفَصلِ ْه

   الي و  وق  حينما لكن املعبد، أو املسجد اموجو   كان
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 سنستعيض ا ،فارسي  تأثريات هنا   كان بالبابلي األسي

 هنا ، ومكثوا الي و  أسيوا البابليون ملا أثناء   قليل بعد

 الي و  ووق  ،فلس ن باحتالل وفار  بابل  ول  قام  بعدها

 أنك بدليل ،جد ا واضح  تأثريات فكان  االحتالل حت 

 هياكل على بناء  اهليكل اس  واضحن أميين تيى سو 

 إخواني اي معي الحظوا الشمعدان، الثاني: واألمي اجملو ،

 الع د   ميكورة أن ا نوييوج  لك  كيف الشمعدان

 ُكتب  ة التورا   ُكتب  متى ولكن ميكورة هي القدي ،

 يينال اآلخيين ث الثال عصاب  تأثري وحت  ،البابلي العصي  

 عبثوا كيف الثالث  الءهؤ من سنستنب  وقف ، عنده  سنقف

  تعاىل: قال ، موسى نبينا على اهلل أن له الي  بالكتا 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچ

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

           ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ

 حتمله ي ال هيا ينأ [248:]البقية چىئی

 املال ك  

 اإلجابر   عرن  الكثري ويعج  ،يدور سؤال احلاضي الوق  إىل

 خرررالل ومرررن .أعلررر  واهلل احلبشررر    أنررره الترررابوت  أيرررن عنررره،

 العلمرراء بعرر  وكرريا العلمرراء بعرر  سررأل  التقصرريو البحرر 

 هررريا خيلررر  رجرررل علرررى فقررر  يقتصررري احلبشررر    قرررال كمرررا
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 ال عررا ًة فيرره يعرري  الرري  الظررالم أن وحتررى املرروت حتررى املكرران

 .اإلبصررار يسررت ي  ال كررثري ا خرري  وإ ا رررر اهلل سرربحان رررر يررنع 

 إىل ُنقررل  التررابوت  نأبرر ترريكي  الرري  اليوايررات ضررمن  مررن  ُيقررال

 عرام    أ كري  يعري  .جرد ا   طويلر  قصر ٌ  وهلرا  أعلر   واهلل احلبش 

 اليجررراء رأ  اكتشرررا  بعرررد عشررري وسررربع  ومخسرررما   ألرررف

 اكاثوليكي رر رجرراًل بصررفته املصرراح ضررمن مررن كرران الصرراح

 يقررروم  أن علرررى  كسررري   وثراأل احلبشررر   نمررر  وكررريلك  امتررردين 

 اهلل ببيرر  يفعررل وكرريا . اليسررول قرر  بنررب  احللرر  بتحقيررق

 أو يسرررتل  أن مقابرررل احلبشررري إبيهررر  لررريكيى اء إحيَّررر احلررريام

 ضرررمن مرررن هررريا .كنيسررر ال   الي رررو  نفرررا   علرررى حيصرررل

 احلدي . التاري    نواملختص حيتاج ا يال األحباث

 نر   أن جنرد  ملرا  حقيقرً ،  الكر ى  اإلشركالي   بدأت هنا إ  ا

 كمرا  اهليكرل  فبعد ،قومه ينبه كان النار صاح  األربي  اهلل

 بالشرمعدان  أو أو املنروراه  براملينوراه  ُيسرمى  مرا  التروراة  لك  قل 

 أن تعلمررررون كمررررا ألن .اجملررررو  عبرررا ة  مررررن مررررأخو  أصرررله   

 وواحررد مخسررما   عررام الي و يرر  الدولرر  أسسرر  حينمررا اجملررو 

 اجملرو   أخري  وباملناسرب   .النرار  مرن  جعرل  املريال ،  لقبر  ومخسن

 عبرا ة  ألن النرار  عبرا ة  الصرومالين  عقبروا  اليين األكارين من

 يقرول  كمرا  ،آنريا   اإليياني اجملتم    متأصل  تكن مل النار

 اإليريانين  إن يقرول:  الصرم ،  مرن  قين ا عشي ااثن املؤلفن: أحد
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 أن برردليل جملرراورةا احلضررارات علررى تسررلقوا حضررارة، هلرر  لرري 

 اليافررردين برررال  مرررن ُأخررريت كلررر ا اليافررردين برررال  حضرررارات

 باللغر   كتبروا  ب را  كتبروا  الري  اللغر   حترى  نفسر    إىل ونسبوها

 الشررمعدان ،هاملنرروار أشرركال مررن ف رريه الرردواوين،   رميرر اآل

 هكيا. أصبح  كل ا

 هنرا   ءنستقي ال مي اجلدول هيا خالل من منشي  لك بعد

 سيي . بشكل  يون  اهلل ن  اهلل بع 

 البرابلي  األسري  ع رد  لفررتة  سريي   بشركل   لرك  بعرد  ننتقل إ  ا

   الفري   أثري  وكيرف  الفارسري  الوجرو   فررتة  الفرتة،  لك بعد

 أن الررر مي اجلررردول هررريا مرررن الشررراهد .القررردي  الع رررد كتابررر 

 .أسرريين حترر  الي ررو  قرر ملررا و تعلمررون كمررا التررأثريات املقصررو 

 أخررريوا املررريال   قبرررل وعشررريين سررربعما   عرررام   األول األسررري

 مخسرما    عرام  و  .اآلشروري   الدول  مشال   نينوى إىل أسارى

 بابررل أر  إىل رىاأسرر أيض ررا ُأخرريوا املرريال  قبررل ومثررانن وسررت 

 تعبدواواُسرر ،سررن  سرربعن يقررار  مررا ظلرروا هنررا  وطبع ررا هنررا 

 علرى  الفارسري  احلكر   حتر   وقعروا   لك وبعد العياق   عبيد ا

   .فار  دي

 الرري التررأثريات يرربن زمرري خم رر  هرريا سرريي  بشرركل إ  ا

 .البرابلي  األسري    الوقوع أثناء الي و   واملعتقد بالفكي حلق 
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 أكدتره،  مرا  وهريا  الرديي  الفكي على اجملو  الفي  وتسل 

 هرريكاًل بنررى الرري  بابررل، يرر ور ملررن أواًل بررالعو ة مسحرروا بعرردها

 القريآن  يسرميه  الري   ع رى تبسنوا جاء  لك بعد ث  ،له ُينس 

 .ع يي تقييب ا الكيي 
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   األطررال   ور مررن ،األطررال  لتحقيررق منررا   هرريه طبع ررا

 كيرف  البرابلي  السرجن  مرن  للي و  األوىل العو ة احلقا ق، إبياز

 وجرردت آنرريا  الرري احلضرراري  التررأثريات مسررار اخلرر  عررا وا 

 كترا     اطبع ر  وهيه كيلك التوراة، ينوتدو بكتاب  وتأثيوا

 ،الفرررتة إىل نصررل حتررى مقارنرر  خاللرره مررن نعقررد األ يرران نررص

 مرا  .الكترا     الروثي  الفكري  تغلغل وكيف التأثريات كيف

 املقد . بالكتا  ُيسمى

    حممرد  اهلل نر   اسر   يريكي  اآلن طبع ا . لك بعد نأتي

 خررالل انتشرري اصرروتي  امق ع رر أمسعكرر  وسررو  ،يحجرر سررفي

 .املقرررد  الكترررا     حممرررد  كررري عرررن املاضررري  األسرررابي 

 األنبيرراء مررن حجرري يعترر  نرراف  التشررويق، بررا  مررن هنررا و كينررا

 وفيره  ،تقييب را  صرفحتن  مرن  قصرري  والسرفي  .الي و  عند الصغار

 ويرأتي  األمر   كرل  وأزلر ل » :املق ر   يقرول  األنبيراء  خامت ييكي

 براجلنو ،  أضري  و جمرد ا  البير   هريا  فرأمأل  األمر   كرل  مشتاق

 بالرتمجر ،  اآلن العر    األصل شيو  .«الع   النص هو وهيا

 الع ي . باللغ  النص نف  اآلن تسم  سو 
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 احلرريو  مقابررل الشرركل ب رريا مسررجل باالسرر  اليسرر  وهرريا

 كمررا السرررية طبع ررا هرريا القفرر  ننتقررل اآلن هرريا طبع ررا ،)حممررد

 سرييع   عجالر   لبشرك  هريا  فتقييب را  ،قليرل  قبرل  لكر    كيت

 لكررن. احلرردي  و ور األطررال  القرردي  الترراري  في ررا اسررتعي 

 الدولررر  نأخررري مرررثاًل العلميررر  واملياجررر  املصرررا ر ىلإ اآلن نرررأتي

 اخللفررراء ع رررد متيررر  العباسررري ، الدولررر  تررراري  هررريا العباسررري ،

 الصررديق بكرري أبررا أن برردليل ،اإلسررالمي بررالفت   الياشرردين

 انت ررراء وبعرررد اإلسرررالمي  لررر الدو خالفررر  سررردة تررروىل حينمرررا 

 والررريوم، الفررري  لقترررال املسرررلمن وجررره مباشرررية الررري ة حررريو 

حلرري  الفرري  أعانرره علررى    خالررد ا  بكرري أبررو وجرره فحينمررا

   حرردث  التقرراء نق رر  هنررا  طبع ررا ،حيبرره برراملثنى بررن حارثرره  



  

 

 منتدى د. عبد العزيز الُعمري الثقايف  263

 القصري     موضر   ررر  األسرياح  ررر  هري  با نالو ا لنبا التقاء موض 

 وحتيكر   هنرا   اإلسرالمي   اجلمروع  فيره   التق املوض  هيا  

 اإلم اطوريررررر  ملقاتلررررر  يعررررري ،ارسررررري فال االم اطوريررررر  حنرررررو

 السند. ت لف خالد بتوجيه  بكي أبو فبدأ .اني اسالس

 أيض ررا  أمرري  ثرر  لرر ، باأُل وهرري واهلنررد  دالسررن  بفرري  برردأ أ قررال

 إىل صراحبه  قبسر  أيكر   قرال  غرن    بن وعيا  ا)خالد  اليجلن

 أن  خالررد اسررت اع وبالفعررل صرراحبه، علررى مررريأ ف ررو احلرررية

 لبررراحثنا أ هلررر  وجيررر ة فررررتة   العياقررري اجلنرررو  يكتسررر 

 ب را  متير   الي كيي سالع ال اع  .اجلان  هيا   العسكيين

 تعلمررون وكمررا الرري ة حرريو  مررن للتررو خرري  أنرره سرريما وال خالررد

 بكررري يأبررر ع رررد   اجل يرررية إرجررراع   اآلن خالرررد  ور يعررري

 هررل ثرر  وتعرراىل، سرربحانه اهلل وعررد هرريا .اإلسررالم إىل الصررديق

 علررى املسررلمون خررا  الصررديق بكرري أبرري ع ررد   هأنرر تعلمررون

 ينررتقص مررن املفتررونن بعرر  ويررأتي معيكرر   16) العررياق أر 

 قبضرر  مررن أخرريج   الرري  هرروو الصررديق، بكرري يأبرر مقررام مررن

 .األهمي  غاي  األمي هيا فكان اجملو ،

 عثمرران ع ررد و  .الفتوحررات  فتحررو  عمرري جرراء  لررك بعررد

 البحري  طييرق  عرن  الفتوحرات  يواصرلوا  أن املسملون است اع، 

 تررررون  إىل ووصررررلوا ،البحرررري   ،حامسرررر  معيكرررر  وخاضرررروا
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 ،الياشردة  اخلالفر    ولر   م رام  األموير   الدولر   واصرل   ،أفييقي 

 إىل اإلسرررررالمي  الفتوحرررررات   حقيقررررر  تبحررررري أن واسرررررت اع 

 بواتييررررره) إىل وصررررروهلا يض ررررراوأ .الصرررررن حررررردو  إىل الوصرررررول

Poitiers   فينسا   باري  من بالقي. 

   لإلسرررالم املناو ررر  احليكرررات سررريي  بشررركل اسرررتعي 

 الرري الشررعوبي  احليكررات أن تعلمررون كمررا .العباسرري العصرري

 برررإرث عررر مدفو حقيقررر  حيكرررات العباسررري العصررري   قامررر 

 احليكر   ولعرل  .الظريو   كرل  مسرتغالً  حراول  بغي ، جموسي

 عفرران بررن عثمرران ع ررد   الي رو   حيكرر  مررن برردأت الري  األوىل

 لرك  بعرد  ثر   ،إليره  الوضر   آل وما ،سبأ بن عبداهلل يد على  

 الدولررر    اخلرررارجن بعررر  تسررراند كانررر  الررري احليكرررات

 ، علري  برن  زيد حيك    إال ضالت ا جتد مل لكن ا األموي 

 برن  زيرد  أتبراع  أتباع را  كران  قامر   الي ال يدي  احليك  لكلي

 تقييب ررا اجتمرر  خيسرران   وهنررا  خيسرران، إىل أيررن  إىل علرري

 سيار بن نصي وليلك األموي ، للدول  املبغضن الشامين أكثي

 إىل وج  ررا الرري القصررا د أمجررل مررن شررعيي  رسررال  لرره كانرر 

 احلمرار  مريوان  ررر  اهلل  ك اأعر  ررر  يسرمى  الري   حممرد  بن ميوان

   قال: األموي ، الدول  أعداء لتحمله

  َجْمي  وميَ  اليماِ  لَلرررخ ىرأ

 ضياُم هلا يكوَن أن ويوشُك  
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 ىررُتْيك عو ينرررربال ناَرررال فإن 

 الُمررك مبدُؤها احليَ  وإن     

  وم رررق الُءرررعق  اررررري ف مل فإْن

 اُمررررروه جثٌ  وقوَ ها يكوُن

  شعي  لي  التعجِ  من فقلُ 

 ياُمرررررررن أم يُ ررررررررأم اٌظرررررررأأيق

   كلر ا  بدأت هيه احليكات .الدول  فصارت هي افكم 

   برردأت الري  احليكررات مرا  نعري  ال لكررن العباسري،  العصري 

   اجملرو   امتردا   هريه  الصرورة  جترد  اجملو  .العباسي العصي

  ال را شررتي ) موجررو ين زالرروا ال أن رر  معاصررية وصررورة املاضرري

 زالرر   ال يعرري موجررو ة  نرراطقم وأصررف ان  ط رريان مررن  بررالقي 

 .ةموجو 

 وهررو اخليسرراني مسررل  أبررو ر يسرر  أعمرردة عنرردنا هنررا طبع ررا

 العباسرين  من كثري على التب  الي  احملي  هو تعلمون كما

 عليرره، قضررى املنصررور جعفرري أبررو اخلليفرر  لرره، اخلفيرر  األ وار

 مررن احلكرر  سرردة إىل الرروزراء مررن كررثري تعلمررون كمررا وصررل

   .ال امك  من  و الفي 
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 قضرى  ملا ا د،اليشي هارون علي   قضي باملناسب  ك ال ام

 أن اليشريد  هرارون  مرن  طلبوا تستغيبون، !اليشيد هارون علي  

 وهري  تبخري قال ملا ا  املشيف  الكعب   اخل   مدخاًل يوجدوا

 مسرر  فحينمررا فتنبرره .اجملوسرري  ال قررو  إحيرراء  مررا ا بررا  مررن

   تسررل وا كمررا هررؤالء قررال: املستشررارين استشررار اخلرر  ب رريا

 وهريا  اجملوسي  يعيدوا أن يييدون الدول  نفو  إىل وصلوا الدول 

 مرن  كرثري  جي لر ا  الري  األسربا   مرن  هيا .علي   فقضى واض 

 .النا 

 إىل سريي   بشكل طبع ا ،ال ماني اجلدول إىل نأتي  لك بعد

 األمو  الع د أواخي   كان  الي ال يدي  احليك 

 اخليي ر   هريه  تتمي  .علي بن زيد حليك  خيي   هيه طبع ا

 انتقلرر  الفكررية كيررف .باحليكررات وتررأتي بررالنص تررأتي أن ررا

 أول   هلررا نتحرري  كيررف  لررك بعررد ثرر  ،وخ رروة خ رروة في ررا

 هنرا  طبع را  .اخليساني مسل  أبي حيك  احليكات من حيك 

 العباسررري العصررري   بررريزت الررري احليكرررات مرررن حيكررر  أول

 أهلرروا الرريين وسرري اجمل اتاحليكرر مررن وهرري .ديرر وناليا حيكرر 

   بغض را  ولكرن  يعلر    حب را  لي  املنصور جعفي أبي شخصي 

 أرا وا املصر ل   هريا  مرن  السرا لن،  بعر   يقرول  كمرا  ،معاوي 

 جعفري  أبرا  أن وجردوا  ملرا  أجرل  مرن  معين  رسال  إيصال خالله من
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 فقضرى  ،عليره  نقضري  أن برد  ال ،ال :قالوا علي   أنكي املنصور

 ر.املنصو جعفي أبو علي  

 

 

 

 

 

 

 

 .ير  مواخلي البابكير   حيكر   األخريى  احليكر    لرك  عدب ث 

 هلررررا طبع ررررا ،الباطنيرررر  احليكررررات مررررن أخرررريى حيكرررر  وهرررري

 مررررن حتيكرررر  الرررري واملنرررراطق دو حلررررا اجلغرررريا  انتشررررارها

 انتشرار  علرى  الضروء  تسل  الي اخليا   من لي  هيا خالهلا،

 حيكر   .لنفعر  ررر  اهلل شراء  إن ررر  هلا، كبري أثي وإع اء احليك 

 األفشررن، حيكرر  إسررحاقي  حيكرر  امل يررار حيكرر  مسبررا ،

 املقرردم حيكرر  أوسرري ، السارسرري  حيكرر  فررنن، حيكرر 

 احليكررات برريزت ملررا ا اتعيفررو كرري تقييب ررا هرريا اخليسرراني،

 أن العباسررريون يسرررت   مل ملرررا ا العباسررري، العصررري   الباطنيررر 
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   فررواواكت اهلل، سرربيل   اجل ررا    األمرروين أ وار يواصررلوا

 اسرررتقالل   لرررك  بعرررد  ثررر  الثغرررور،  علرررى  باحملافظررر   األمررري أول

 بعرد  احرد  ممرا  ،مرير  شرير  أصربح   حتى ،اإلسالمي  الدويالت

 الكتررا  نفرر  آخرري كتررا  هرريا .ينالصررليب جمرريء إىل  لررك

 باللغررر  وهررريا سررري ،ينواألند باللغررر  لكرررن إيررراه أريرررتك   يالررر

 حديثي. ب ا وأخت  خيي   أعي  سو  أنا املالي ي ،

 

 

 

 

 كمرررا  .األربعررر   املسرررتقيات  نشرررأت  كيرررف  اخليي ررر   هررريه 

 الصليبي  القوات حتيك  وتسعن ومخ  ألف عام   تعلمون.

 األسربا   مرن  ألن ،ساحن  الفيص  وكان  ،املسلمن بال  حنو

 احليكرررر  أوقيررررام الصررررليبن جمرررريء إىل أ ت الرررري الي يسرررر 

 برررال " معيكررر  كررران الي يسررري السرررب  برررأن قرررالوا الصرررليبي 
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 مت أثيهرا  على الي هجي  وستن  ثالثو أربعما   عام   "ار ف

 حترد   طبع را  هريا  وكران  "رو  روبري " ن ري البي  اإلم اطرور  أسي

 حتر   هرا ام اطور سري ؤي سرن   ألرف  كربرية،  إلم اطوري  كبري

 هنرا   لكرن  أثارت ما فأثارت . الجقالس األتيا  هؤالء حك 

 مررن وهرري مرر ،القيا كنيسرر  حرريق وهررو أال وجاهرر  أكثرري سررب 

   .الكنا   أقدم

 البي ن يررررر  اإلم اطرررررورة جررررراءت حينمرررررا كنرررررا   هنرررررا 

 مرن  جمموعر   أنشرأت  متدينر   كانر   الي قس ن ن ام اطورة

 أبرري كنيسرر  القيامرر  كنيسرر  امل ررد كنيسرر  مثررل ،الكنررا  

 الوثني  الزال  ،قبور في ا وض  الكنا   هيه مصي،   شج 

 الزال ولكرن  تردين   أن ا يتدع .الوثي الفكي زال ال موجو ة،

 التوحيرد،  علرى  كانر   الري  يحي املسر    بترا ،الوثي الفكي

 األمي. أول   بول   اخت فا

 البي ن يررون، هررؤالء  ررافت خا املرريال   اليبرر  القررين   ثرر 

 أثيهررا  علررى  كرران الكنررا    هرريه  أنشررأت املرريأة  هرريه  فجعررل

 نفررا    علررى حتتررو  وكانرر  القيامرر   كنيسرر  إنشرراء حقيقرر 

 وأبراطية  ملرو   قبل من أهدي  م خيف  لوحات بين ا من ،رةنا 

 جررررراء فحينمرررررا امل رررررد، كنيسررررر  أيض رررررا وكررررريلك .البي ن ررررر 

 اهلل، برررررأمي ولررررري  الشررررري ان برررررأمي واحلررررراك  العبيرررررديون،
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 بره  وصرل  مرا ا   ومن  امللوخي  من  الي  ي انالش بأمي احلاك 

 أنرر  ،الغرريبين أثررار ممررا الكنيسرر  حبرريق يقرروم أن إىل اجلنررون

 أحرد  هريه  أن لرو  تشربيه  ون  مقدسرات  ،  من مقد  إىل وصل 

 األحوال. من حال بأ  املسلمون يسك  لن املسلمن مقدسات

 العبيرديون  يسرم   برأن  براألمي  أوصرل  الي  هو األمي هيا   افإ

 صرليبي ،  ممالرك  وائوينشر  املسرلمن  بال  إىل بالقدوم نيللصليب

 إىل وصرلوا  حترى  برا وأور إىل يةقر أن مرن  مفصرل   طبع اخيا   هيه

 املسرأل   .الكترا     بالتفصريل  الشرام  برال   ىلإو  ير نوق ث  ليقيا

 ب ريه  أتير   ملرا ا  مسرتعمية،  األر  كانر   اطبع ر  تعيفرون  كما

 عرن  حردثتك   لرو  واهلل إخروان  يرا  التحديرد،  وجه على اخليي  

 الباطنير   احليكرات  قليرل  قبل  كيت ملا تيكيون املؤاميات،

 )يشررري اآلن، خبث ررا نقت ررف لعباسرريا العصرري    ئأنشرر الرري

 براللون  هنرا  عنردنا   أواًل وافعلر  مرا ا  العي   شاش  إىل احملاضي

  مملكر  هريه  واضر   هريا،  الشركل  رأيرت   طبع را  هيا األصفي،

 بررالقي  الرردر  م ررد مررن أول نصررارى هررؤالء اإ   الصررغيى اليهررا

 النصرييون. من  

 مرن  ءوهرؤال  .علروين ال جبال   تسكن كان  الي صريي الن

 برأن  رأى  سرفيان  أبري  برن  معاوير   ع د    كان الي األقوام

 جمموعرر  فنقررل ، ا م ررا الدولرر  علررى الثررا يين مررن البصررية خيلرري
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 الشريء  نفر   وتكير ،ءاجل  هيا إىل البصية   ملوجو ينا من

 ررررر فررردا م ا املن قررر  هررريه إىل الثرررا يين مرررن اكرررثري  نقرررل حينمرررا

 إال مو ت ررا تيجررى لعررداوةا كررل العقررد  عرردو  رررر اهلل سرربحان

 خردمات  األمري  حقيقر   بريلوا  ف رؤالء  الردين    عا ا  من عداوة

 بشرركل تحرري ت برردأت الصررغيى اجملموعررات هرريه .للصررليبين

 الصليبين. يءجمل للتم يد جد ا خبي 

 حترى  اللكرام  جبرل    اجلر ر  ههري    النصريي  الثاني: األمي

 طرريابل  ،لبنران  مرن  القييبر   األجرر اء إىل  لرك  بعرد  األمري  وصرل 

   من قر   لكن ،آخي ج ء   العام اجلبل التحديد، وجه على

 براطي  مريه   علرى  وكرانوا  هرؤالء  يسركن ا  طيابل    لبنان

 التسرر يل   أسرر موا الرريين تقييب ررا وهرر  ،الباطنيرر  املررياه  مررن

 إمرارة  أول  ئأنشر  اإلمرارات  تعلمرون  كما .إم اطوري  أول بقيام

 أن اكيرر  وإمررارة ،طرريابل  إمررارة ك لرر بعررد ثرر  ،اليهررا إمررارة

 ،نصرررريي  أيض رررا في رررا أن اكيررر  طبع رررا ،املقرررد  بيررر  وإمرررارة

 املستعميات. إلشاع  حقيق  أخيت فكل ا

 جرراء هجرري  ومثررانن مخسررما   عررام   تعلمررون كمررا طبع ررا

 كرثري  تقلريص    فبردأ  ررر  عليه اهلل رمح  رر األيوبي الدين صالح

 اإلسرالمي   الدول  وأخيت للصليبين خضع  الي األماكن من
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 العصري  علرى  اململروكي  العصي   األمي ت ور ث  .علي ا تسي ي

 املسلمن. بال    للصلبين وجو  بقاع أخي ختليص مت القيي 

 وجرررو  تقييب رررا خرررامت هرررو احلررردي  العصررري ُيعتررر  وبالترررالي

 وإال الوقررر  لضررريق بررره أحررري  أن قررردرت مرررا حقيقررر  .الصرررلبين

 العصررري   الباطنيررر  احليكرررات عرررن تكل نررر أن برررد ال كررران

   الكربرية  اإلشركالي   تلرك  سرتون جد ا، م م  ألن ا العباسي

 اخليا  .

 وسرل ،  وصرحبه  آلره  وعلرى  حممرد  نبينرا  على الل   وصلِّ هيا

 اإلطالرر  علررى وأعتررير العرراملن، ر  احلمرردهلل أن  عوانررا وآخرري

 املوضوع. ألهمي  نظي ا
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 والتعليقات: األسئلة 

 (امل يي. إبياهي  الدكتور/ األستا  : دوةالن مديي 

 أننرا  البداير     لكر   أقل أمل لشيخنا، اهلل شكي ،شكي ا

 الشري   أكرده  مرا  فعرالً  وهريا  .تفاصريله  بكافر   ممير   لقاء أمام

 جمموعرر  ،إبررداع جمموعرر  ،علميرر  جمموعرر  خررالل مررن سررامي

 .هنررا سررجلت ا فعرراًل األمررور هرريه كررل متيرر ، ،حتقيررق ،تشررويق

 خر   فعراًل،  مغيبر   تارخيير   علمير   حقرا ق    شريخنا  بنا وطو 

 تراري     العب  ليلك علمي واقعي حتليلي وقو  ،مشوق زمي

 التاري . لوقا   والتشويه والتشكيك األم 

 التارخييرر  العلميرر  األقسررام   للمختصررن صرريي  نررداء هرريا

 حنرن  .أهمير   وأكثري  جديدة ملوضوعات النظي للف  واحلضاري 

 برامسي  أنرا  وبالترالي  ،أقسرامنا    املوضوعات ندرة ندعي لناالز

 العلرروم بكليرر  واحلضررارة الترراري  قسرر    زمال رري عررن ونيابرر 

 يكون أن سامي األستا  زميلنا أ عو اإلمام جبامع  االجتماعي 

   معنرررا ليسررراه  ،معنرررا أسرررتا  ا ،لنرررا أسرررتا   نظرررام أو أسرررتا  ا

 قبولرره فررأمتنى ،جررد ا امل رر  "الينبرروع" هرريا مررن لنسررتفيد القسرر 

 وجرو ه  .األمور هيه من أمي أ  يعي متعاون ا ،متفي  غري أستا  ا

 األطرال ،  مف روم  لنرا  حرير  أيض را  الشري   كبري، مكس  بيننا

 األطل  بأن املف وم هيا لنا صح  آخي، امف وم  أ هاننا   ألن
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  قيرق  علمري  ترياب   هريا  وعيض ا، خيي   رس  على يقتصي ال

   .مان ااملتخ العلمان نهيا ،واجلغيافي  ي التارخي العلمي  بن

 ومتالزمررر  متتابعررر  معرررار  جمموعررر  هررري بشررريخنا اهلل نفررر 

 أنره  أعري   أنرا  وإال يدركنا الوق  وفعاًل الشي ، علينا عيض ا

 خررالل ومررن العرري  هرريا خررالل ومررن املعلومررات هرريه خررالل مررن

 وبعلمررره بررره ونفررر   اهلل حفظررره) الشررري   اخرررل   الفكررري هررريا

 ولكننررا الكررثري، الشررئ لديرره أن أعرري  أنررا عمرريه،   وأطررال

 ،تعليقررات سررت  اآلن وصررلتي الرري التعليقررات تلررك نسررتغل رمبررا

 ؛تعليق طلبات أول

 املتحرردث يتحرردث، أن يييررد  رري ب حممررد صرراح مررن األوىل

 احملاضرررري إن يقررررول: والثالرررر  أيض ررررا، العاصرررر  سررررعو  الثرررراني

 إبرررياهي  اهلل نررر  سرررلكه الررري  ال ييرررق يررريكي مل الكررريي 

 وصروله  حترى  رحلتره  بداير   مكران  ،املكيمر   مكر   إىل اخلليل

 عرن  سيجي   لك  بإيضاح يتفضل أن أرجو .املكيم  مك  إىل

 موجره  ف رو  أربعر   رقر   أمرا  ؛ثالثر   رقر   رر تعاىل اهلل شاء إن رر  لك

 حماضري ا،  ولسر   احملاضرية  أقردم  حقيقر   ضرعيف  عبردٌ  وأنا لي

 هو رر اهلل حفظه رر امل يي هي إبيا الدكتور إىل موجه يقول: هو

 أوضررحت  فلررو  مارسررتانبي) مصرر ل  املقدمرر     كرريت أنررك

 املص ل   هيا
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 نعبرررارت مرررن مشررتق  فارسررري لفررر  هررو:   مارسرررتان)بي طبع ررا 

 ف ررو املكرران، يعرري : سررتان)و مرريي ، أو عليررل يعرري : بيمررار)

 حضررررار  مصرررر ل  هرررريا .ال رررر  مكرررران أو العليررررل مكرررران

   للمستشررررفيات فتعييرررر وهررررو .ال رررر  ترررراري    سررررتخدمناها

 احلاضي. عصينا   للمستشفيات أصل هو أو عصينا

 حيكررررري  Youtube اليوتيرررررو )   مق ررررر  انتشررررري سرررررؤال:

 أن الباحررر  خالهلرررا مرررن اسرررتنت  الررري اآلثرررار بعررر  اكتشرررا 

 تلرك  أثري  ومرا   هريا  علرى  تعليرق  مرن  ف رل  ،الردجال  هرو  السامي 

 هرريه النبررواءات  بعرر  وتفسررري احلقررا ق بعرر  إبررياز   اآلثررار

 للشي . مخس  رق  أيض ا

 الري  احلالير   احليكرات  هري  مرا  يقرول:  سرت   رقر   أما سؤال:

 اإلسالم  هلدم تسعى

 أن قبررل كتب ررا احلرريو  هرريه كترر  الرري  أن متأكررد أنررا

 .باحلاضي املاضي رب  عن حماضيته  ن اي   الشي  يتحدث

 طاللرر إ نييررد املاضرري علررى خررري ا اهلل جرر ا  أطلعتنررا يقررول:

 مررن ،والسرمن  الغر   علرى  منرا  كررل يقرف  حترى  ،احلاضري  علرى 

 أ عررو .اآلن السرراح  علررى املوجررو ة اإلسررالمي  احليكررات خررالل

 علم ا. ي يد  أن اهلل



 

 
 

 هـ 1436 الثامن العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  276

 لررك، ي اوشررك شرريخنا فتفضررل اآلن يررديك بررن األوراق هرريه

 .واحد  رق ألنه يعلق  ي ب صاح ألستا  تسم  طبع ا

 : ي .ب صاح األستا / مداخل  

 أطلر "،  " مصر ل   لنرا  حيرير  سرامي  سرتا  األ لرو    وب نكا

 اجلغيافيا. أو التاري  على يدل هل

 مع را،  والتعامرل  التارخيي  واجلوان  الوقا   تناول  لك وبعد

 قرريون، عررن حنكرري الترراري ،   موغلرر  ووقررا   جوانرر  يعرري

 يررأتي قررد املسررموع أو املكتررو  الشررئ أو املخ وطرر  فاسررتخدام

  كرن  الري  األ وات هي فما آخي، رأ  هل ويكون آخي باح 

 وشكي ا  خ ي .. كل قول نق   حبي  استخدام ا

 : العاص . سعو  األستا / مداخل 

 لضريفنا  اهلل شركي  ،وبيكاتره  اهلل ورمحر   علريك   السالم

 لأونسر  اخرري   اهلل وجر اه  املوفرق،  العلمري  اجل د هيا سامي األخ

 عنرد   والعمرل،  القرول    واإلخرالص  ل كر  وا التسر يل  له اهلل

 هو: األول السؤال ،بع  من ناقييب نسؤاال أنا

   املعيرار  ومرا  التارخيير    األطرال   رواير   مصرداقي   مدى ما

 بعضر ا  أو احلقرا ق  مرن  املغير   تر ز  لكري  حج  هي وهل  لك 

 الضرواب   مرا  ث   ، رسوله وسن  اهلل كتا     كي ما غري
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 أن إىل تيقرى  رواير   هريه  أن على حنك  خالهلا من الي العلمي 

 لك . اهلل شكي علمي   حقيق  تكون

 (امل يي. إبياهي  الدكتور/ األستا  : الندوة مديي 

 علررى اإلجابرر  ثرر  صرراح األسررتا  علررى لإلجابرر  تفضررل الشرري 

   ،ههي

 (وث.غلامل سامي الشي / : احملاضي 

  Youtube اليوتيرررررو )   مق ررررر  انتشررررري السرررررا ل: يررررريكي

 الباحر   خالهلرا  من استنت  الي اآلثار بع  اكتشا  حيكي

 الدجال  هو السامي  أن

 األر نرين  البراحثن  أحرد   كريه   يالر  األثري   كرن  قصرد  

 كشركل   موسرى  اهلل نر   صور يعك  الي  التمثال عن

 هررو  اجت ررا ،  هرريا  طبع ررا  الرردجال،  املسرري   ي لرر   ،وبررالعك 

 مقرام  أن أتوقر   لكرن  املالمر ،  بعر    كي هو اجت ا ه،  كي

 مثررل وثرري ميتسرر    ُييسرر  أن مررن أمسررى  موسررى اهلل نرر 

 وأصرحا   مقرد   األنبيراء  مقرام  ليأيري،  بالنسب  هيا األمي هيا

 جيوز. ال هيا عصم 

 أفكرراره  يهرر يعرري ،برريواألور الفكرري   مررا بعرر  هررياو

 أحررداث كرل  تصرويي  مرن    ن جرر  هري  بير  واألور املدرسر   طبع را 
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 ال الي رررو  برررأن علم رررا القررردي ، الع رررد حترررى املقرررد  الكترررا 

 .اإلسالمي  املدرس  من جد ا قييبن يعي باليسومات يأخيون

 والنباتررات، ال خررار    تعتمررد اإلسررالمي  املدرسرر   كررن

 ي رررو   معبرررد وهررريا  Europos-Dura  وأوربررر  ورا)   لكرررن

Dura-  وأوربرررررررررررر  ورا)و ، Europos-Dura  وأوربرررررررررررر  ورا)

Europos     ُنقررل لكررن ا،سرروري   الصرراحلي  اجلب رر  من قرر 

 و كيتره  صرورته   مشرق،  متحرف  إىل كلره  هيا الي و   املعبد

   .مصورة التوراة وضع  يعي األ يان، أطل   

 مثررل وييبتصرر يقومررون الي ررو  ترريى أن جررد ا قليررل حرردث وهريا 

 الوحيرررد، وهرررو للنظررري املفت ررر يئ اشررر حًقرررا فكررران األمرررور، هررريه

 معظرر  أن التررأثريات جتررد هررؤالء  فعررل ملررا ا إىل تررأتي فحينمررا

 برن  منافسر   هنرا   كانر   سرواء  املالصرق   الشريقي   الكنرا   

 نأفكر  نا املكر  كنرا    وبن العالقم  كنا   الكنا  ،

 فيمسروا  ،الفكري  ب ريا  هؤالء تأثي إىل تقييب ا أ ى التناف  هيا

 .لصورا هيا مثل

 اإلسالم  هدم إىل تسعى الي احلالي  احليكات ما -

 ،املاضرررري مترررردا ا هررري و أحررررد علررررى ختفرررى  ال أن ررررا أعتقرررد 

 احليكررات ،نالبرراطني مسيت ررا وحنرروه ، برراطنينال حيكررات

 كانر   أن را  ومعريو   ،جريورها  هلا قليل قبل يت ا ك الباطني 
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 أمامنرا،  بيان را  ن را اعي الواضرح   مثارهرا  وهلرا  ،جملوسري  ا من متتد

  ثل ا. من خري هي إييان  ول  ولعل

 مررن  طبع ررا  اخلليررل إبررياهي   اهلل نرر   سررلكه الرري   ال ييررق

 ا قيًقرر اوصررًف العجالرر  هرريه   أسررتعي  أن كررانمب الصررعوب 

 طييررق   حماضررية أخررينا كرران وإال اخلليررل إبررياهي  ل ييررق

 ترراري ال أطلرر    الع ي عبررد امللررك  ارة  كانرر إ ا إبررياهي ،

 ألرف  بترأليف،  يقروم  املرؤلفن  أحرد  علرى  اعتمدت  الن  لسرية

   ةاإلخررو رأيرر  وأيض ررا اهلجررية، ل ييررق فقرر  مسررتقاًل كتاب ررا

 فراألمي  اهلجية، طييق   كتاب ا ألفوا اأيض  لوجي ياجل املساح 

 بكرل  واضر   األطلر     أنرا   كيتره  مرا  لكرن  الصعوب ، غاي 

 . اخلليل إبياهي  علي ا مي الي املناطق بيان

 املؤرخ  أ وات هي ما لؤالس بالنسب  -

 أنرررا التحديرررد وجررره علرررى األطلررر  اتأ و تقصرررد  نرررك إ ا

 املررررؤرخ أ وات أر ت إ ا عمليرررر ، بإجابرررر  أجيبررررك أن أسررررت ي 

 إبياهي  الدكتور وعندنا عبدالع ي  الشي  فعندنا عام بشكل

 األطرال   جمرال  إىل يتشروقِ   كرن  أنرا  لكرن  الكفاير ،  في  

 .مثله العل  هيا حتى ويعي

  السررا لن  أحررد   كرريه  آخرري  سررؤال  علي مررا  يكمررل  وهررو) 

  التارخيي  ال األط مصداقي  مدى ما يقول:
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 القررين   جرراءوا مرراحين التارخيير :  األطررال  مصررداقي  مردى 

 عرام    وني يالصر   احليكر   قام  حينما امليال   عشي التاس 

 واشرركلي أن اوأرا و ،مرريال   وتسررعن سرربع و ا رر مثامنو ألررف

 جيرردوا اآلن،مل امليهبيرر  األطررال  علررى اعتمرردوا إسرريا يل  ولر  

 األطرررال   فلسررر ن،  اسررر   يكيتررر  اآلن العيبيررر   األطرررال   

 األنبياء لدور كاماًل اتغييب  جند األطال  نقول حينما وأهميت ا

    هرو   اهلل نر   جنرد  ال والسرالم،  الصرالة  علي   واليسل

 أيض را  وال اصاحًل اهلل ن  وال العيبي ، اجل يية جنو     عوته

 فيررررو ر) أن يىنرررر مرررراحين األطررررال   ور ، اشررررعيب  اهلل نرررر 

   تقييب را  الردكتوراه  رسال  أخي حن  Hansen Fuder هانسن

 رسررال  املرريال  ، عشرري التاسرر  القررين مررن الثررامن العقررد أواخرري

 اإلسرررالمي  لسررراح فا .الي و يررر  الدولررر  فكرررية   هالررردكتورا

 أواسر     اللقاء هيا مست ل   لك  قل  كما مغيب كان  

 كنرروز ق ُسرري املرريال   عشرري اخلررام  القررين أواخرري تقييب ررا أو

 األجابية.

   قليرررل قبرررل أنرررا لكررر  و كررريت ،للغررري  تريوُجررر ُأخررريت

 لألسرتا   املقرد ،  الشرياع  عرن  اللقراء  قبرل  أو اللقاء هيا مست ل

 لرره "الق ييرر  الشرريق" جييرردة حتييرري ر رري  احملمررو  ع ي عبرردال

 "الشرياع  بر ن اعنو اليواي  هيه حقيق ، اليوايات أمجل من رواي 

 ترأتي  كانر   الي الصلبان صورة لغال ا   هلا ووض  املقد "
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 خرار   لألسرف  تعليمنرا    بالكشروفات،  يسرمى  ما شكل على

 جغيافيرر  كشررو  هرري  ،جغيافيرر اكشرروًف يسررمون ا اململكرر 

  لررك بعررد ثرر  شرريء، كررل قبررل  ينيرر  أغرريا  لرره كانرر  لكررن

 .أخيى أغيا  ث  اقتصا ي ، أغيا 

 تقييب را   قر  املن إىل جراء  فحينمرا  الك ى، املشكل  هيه إ  ا

   وانت رر  عشرري أربعرر    برردأت األوىل العامليرر  احلرري  وعنررد

 .شررئ كررل انت ررى الثانيرر  العامليرر  احلرري  قيررام ثرر  عشرري مثانيرر 

 بينر   عليره  تعتمرد  الري  اخلريا    وجردت  ملرا  األمر   مسق  حتى

 الدولر   أقرالي   تنظري   ىنر بتت الي املوجو ة العثماني  يا  اخل لنا

 هويررر  حتررروى خررريا   لكرررن لدولررر ،ا أقرررالي  فقررر  اإلسرررالمي 

 مر   تكثري  حقيقر   املشراكل  ف ريه  جترد،  ال فلس ن وشخصي 

 .األطال  غيا 

   ك عام   نشأ األطال  عل عن  لءنتسا نابأن علم ا

 التعلري   وزيري   كري  مريال  ،  وسبعن ومخسا   ألف عام  

 عرام  أن تقييب را  فكران  ي نقر الع خالد الدكتور السابق، العالي

 كمصر ل ،  األطرال   وضر   مف وم بدأ وسبعن  ومخسا  ألف

 أورجرررن )و  Premiere Graham بررري ري جياهرررام) أن مبعنرررى

Origins  مسرريوق بعضر ا  اخلريا    جمموعرر  برأن  الريجالن  رأى 

 احلضررررارة مررررن مسررررلو  بعضرررر ا اإلسررررالمي ، احلضررررارة مررررن
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 هلررريا األهميررر    غايررر  أمررري هنرررا  يكرررون أن علرررى اإلسرررالمي 

 بعرد   رور ت ثر   األطل ، فأمسوه كتاب ا جواأخي فبالفعل األمي،

 كبري. بشكل  لك

 ق ي   الدولي الكتا  معي    أسبوعن قبل اطلع  أنا

 وثالثرن  واثنن وسبعما   ألف عام إىل يعو  هولند  أطل  على

 األيررام، قررا م   رررر اهلل شرراء إن رررر في ررا نقرريأ ممكررن وصررورته

 نسرخ   وكريا  يونمل يقار  ما بقيم  بالبي  عيضوه حتى أطل 

 علررررى اخلرررريا   بعضرررر ا   األطررررال  بينمررررا تقييب ررررا، أصررررلي 

 .الكت  من كثري   موجو ة ستحياءا

 الع ي عبرررررد الررررردكتور سرررررتا ناأل الكررررربري الررررردور كرررررانو

 بعرر  لعررل اخلرروي ي الع ي عبررد  كتررور ،)رحمهه     اخلرروي ي

   التغريري،  فررتة  عاشروا  أو حضيوا هنا عندنا املوجو ة األجيال

 موجرو   أطلر   هنرا   كران   هجيير  وألرف  وثالمثا ر   مثانن معا

 وي ياخلررررر الع ي عبرررررد للررررردكتور جغررررريا  تررررراري  قصررررر  لررررره

 اآلخرريين، بعرر  مرر  الصرريا ، الرردين جررالل حممررد والرردكتور

 الع ي عبررررد للرررردكتور تسررررجل حقيقرررر  اآلثررررار  كانرررر لكررررن

 بعقردين   لرك  بعرد  األكر ،  األثي له كان .)رحم     وي ياخل

 التراري   أطلر   كتابره    )رحم     مؤن  حسن ناأستا  جاء

 نقررراًل العيبيرر   اخلرريا    نقررل  حقيقررر  كتررا   وهررو  ،اإلسررالمي 
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 شروقي  الردكتور  بيرن    مرن  جمموعر    لك بعد جاء ث  ،احقيقي 

 مررن جمموعرر    وإيرراه أنررا وت امنرر  .رررر عليرره اهلل رمحرر  رررر خليررل

 قييب را ت "اإلسرالم  صردر  أطلر  " قبلري  أخري   هرو  يعري  األطال ،

   أخيجرر  أنررا ثرر  رررر عليرره اهلل رمحر   رررر لسررنه طبع ررا ونيررف بعقرد 

 و  "واليسرل  األنبيراء  تراري  " أطل  عشي ومثاني  وأربعما   ألف

 ثررر  ،"القررريآن أطلررر " نررراأخيج وعشررريين وأربعما ررر  ألرررف عرررام

 تقييب ا. هيا وصلنا حتى اجلان  هيا   اشييًف اتسابًق تسابقنا

 األطرال   بعمرل  يقروم  نممر  م لوبر   شرك  ال العلمير   الضواب 

 اآلن حترى   الرن   سررية  تراري   أطلر     يعري  ةالدار أن بدليل

  ةالرردار أطلرر    اآلن حتررى خرريجت أ كرر  الع ي عبررد  كتررور

 باحررر  وعشررريين ما رر   باحررر ، وعشررريين وما رر   سرررنوات عشرري 

 بعد. العمل ينته ومل أتصور

 (امل يي إبياهي  الدكتور/ األستا  : الندوة مديي. 

 لكرررن ،اإلنت ررراء بعرررد نسرررم  اعتررردنا مرررا  كترررور، شررركي ا

 سريي   تعليرق  لديره  األمسري   روا  ومرن   ظر موا حممو  الدكتور

 فليتفضل: جد ا

  عمار حممو  الدكتور/ :مداخل: 

 سررريدنا علرررى وسررل   صرررلِّ واللررر   الرريحي   الررريمحن اهلل بسرر  

 بالثقافرر   ترردفق امل املنترردى  هرريا علررى   قررا   لل أ عررو  اهلل، رسررول 
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 أو اجللسرر  مررديي علررى بالثنرراء أبرردأ كنرر  نأ لرري ويسرري ،والعلرر 

 .للمعلومات اجلميل العي  ب يا أمتعنا ما بقدر احملاضية هيه

 معلومرررات را ررر  بأسرررلو  لنرررا قررردم حقيقررر  احملاضرررية مقررردم

 أيض رررا لنرررا قررردم وحماضرررينا فصررريح ، وبلغررر  وجيررردة م لوبررر 

 املعلومرررات تررردفق أن أملررر  كنررر  وإن جرررد ا، مفيررردة معلومرررات

 مرررن كرررثري ا علينرررا أثررريت قرررد املعلومرررات هررريه وغررر ارة ثررريةوك

 مررن زاويرر  تنرراول كرران ولررو العلميرر ، املررا ة إسررتقبال   التعجررل

   .لنا فا دة أكثي هيا كان وعمق ا من ا مثاًل ال وايا

 باألمررراكن األطرررال  ربررر  ،احلقيقررر  النقرررا  بعررر  هنرررا 

 لأشرتغ  عتبار ا)ب أحب  كن  أيام قبل جد ا، م م  نق   يعي

   موجرو   وهرو  ،كلثروم  برن  عمريو  عن أحب  كن  األ     

 ،تيكيرررا وجنرررو  وسررروريا العرررياق مشرررال من قررر    اجل يرررية

 أم مر   جلسر   أمه وكيف ،احلرية بال  إىل يأتي كان وكيف

 وكيررف املسرراف ، هرريه يق عررون وكيررف احلرررية  ولرر    املنررير

 .ثاألحردا  برن  ألقراي   وقر     يعري  أيض را،  هند بن عميو قتل

 النقرا   بعر   احملاضري،  سعا ة تفضل كما جد ا م   أمي هيا

 إن لنررررا: قررررال احملاضرررري يعرررري بسرررريع  هكرررريا ال ييررررق علررررى

 اخلرريا   علررى بررينواألور عتمررا اب كرران أمييكررا اكتشررا 

 أن رر  الواقرر    أنرره مرر  اإلمكرران، بقرردر واإلسررالمي  العيبيرر 
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 نيبحثررو كرانوا  ألن رر  ،املصرا ف   قبيرل  مررن أمييكرا  اكتشرفوا 

   فوقعررروا عن رررا يبحثرررون وكرررانوا الشررريقي  اهلنرررد جررر ر عرررن

 إىل بررين واألور سرربقوا  قررد واملسررلمن  العرري  أن أمررا  .أمييكررا

 هرريا علررى أن ررا أظررن مررا اخلرريا   ،آخرري مبحرر  ف رريا أمييكررا

 النحو.

 ن وهلرا  من سن  ألف بعد ُجمع  التوراة أن أيض ا الثاني: األمي

 تررو   موسررى أن الترراري  إىل رجعنررا إ ا ، موسررى علررى

  السررر وقررر  وأن ،املررريال  قبرررل ومخسرررن وما ررر  ألرررف حررروالي

 أعرد  الفرتة هيه و   م ق.) ومثانن وست  مخسا   كان بليالبا

 العقيرردة حمرريُتل يبلالبررا  السرر عنررد وتابالترر وضررعوا وت،ابالترر

 كران  فكيف الفرتة هيه من أقل كان  املدة أن ثب  .الي و ي 

 ال املث سبيل على سن  ألف

   أيض ررا أقرريأ كنرر  ،األمويرر  والدولرر  العباسرري  الدولرر   ور

 ليقررو املستشرريق  Franco Friends فينرراكو فينرردي ) تيمجرر 

 سرقو   أن أخ نري  اليجرل  هريا  نإ الر ري :  الردين  خالرد  الشي 

 إنتشرار  بسرب   األموير   الدول  على احلمل  هيه أن األموي  الدول 

 بوقررف العباسرري  الدولرر  امرر وق .األمويرر  الدولرر  ظررل   اإلسررالم

 ألن را  صرورت ا  شوه  األموي  فالدول  الفي ، بتأثري التيار هيا

 لرري  إ عرراءات مررن ب ررا ُيلصررق ومررا قد رر  عيبيرر   ولرر  كانرر 



 

 
 

 هـ 1436 الثامن العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  286

 السرب   وهيا قوي ا، نشي ا اإلسالم نشيت الي هي بل ،صحيح ا

 من را  الغري   كران  العباسري   الدولر     رأت را  الري  الشعوبي  أن

 عقيرردت  ،   اإلسررالم بتررأثري واملسررا  العرري   شخصرري حرري 

   .العباسي  الدول    ظ يت الي احليكات سب  وهيا

 شكي ا.

 (وث.غلامل سامي الشي / : احملاضي 

 اجلمير ،  يشراهدها  أن أمتنرى  خيي   هيه للدكتور بالنسب 

   رمس رررا تيكررري عرررامل تيكرري،  ر ررري  لسررريد خيي ررر  هرريه 

 وشررريق أفييقيرررا غررري  تررربن املررريال   عشررري السرررا   القرررين

 بدقت ا، "NASA ناسا" وكال  علماء أظ ي بدق  األمييكيتن،

 اكتنررر ه مرررا أن علرررى احملاضرررية ثنايرررا    كينرررا كمرررا يررردل

 وال لره  عد ال املسلمن خيا   نفا   من نالغيبي عليه وحتصل

   .اجلان  هيا   شاهد خري وهي .حصي

 احلردي      ُأسي أن أمتنى كن  طبع ا بالنسب  اآلخي األمي

 عجرل  علرى  مريرت  جتردني  الوقر   لضيق لكن ،احليكات عن

 اجلر ء  عرن  أتكل  أن بعد احملاضية فكية أوا ل من كان وإال

 يعري  .العباسري  التراري   علرى  الضروء  أسرل   أن القردي   التارخيي

 سررتما     وسررق    هجييرر وثالثررن ما رر  عررام   قامرر   ولرر 

 مرن  أقروى  حضرور  اهلر  طبع ا التواري  هيه هجي  ومخسن وست 
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 الدولرر  ترريى مررا ا نعلرر  أن البررد ولكررن األمويرر ، الدولرر  حضررور

 قامر   الري  احليكرات  برأن  أشرينا  وليلك بدايت ا،   العباسي 

 والبراطنيون  الشرعوبيون  اسرتغل  وكيف األمو  العصي أواخي  

 كيرف   كينرا  حينما وليلك . علي بن زيد أوحيك  فكية

 كلرر ا نررد ارب ومنرراطق ربيجررانأ  منرراطق إىل مررن   بعرر  انتقررل

 للحقا ق. توصل معين  ألهدا 

 هريا  مثرل  أنره  حممرو   الردكتور  تعليرق  مرن  استوحي  كأني

 متخصصر ،  تكرون  أن ُيفررت   احلقا ق وهيهرر  التعليقرر  الثياء

 احلرريو  أو العباسرري  الدولرر  علررى الرتكيرر  يكررون أن ممكررن

   رررر تعرراىل اهلل شرراء إن رررر لعلرره وهرريا آخرريه إىل أو.. أو.. الصررليب 

 مررن واسررتفدنا كررثرية، أشررياء نسررم  أن ن مرر  ألننررا املسررتقبل

 سييع . كان  وإن حتى كثرية أشياء

 (امل يي. إبياهي  الدكتور/ األستا  : الندوة مديي 

 تأكرد  القيم  العلمي  احملاضية هيه ن اي  و  هيا كل بعد

 لنا:

 إليه. واحلاج  املوضوع أهمي  -

 ضررب   مت لنررا، سررامي الشرري  قرردم ا  الرري العلميرر  القيمرر  -

 مبرررررررداخالتك  اكتحلررررررر  احلرررررررال، ب بيعررررررر  الوقررررررر 

 وشرررركي ا لكرررر  وشرررركي لرررره اهلل شرررركي وتعليقرررراتك ،
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 الرردكتور األسررتا  الكرريي  بررنا الكرريي  مضرريفنا لسررعا ة

 حلضررررورك  شرررركي ا ،الُعمرررري  إبررررياهي  بررررن ع ي عبرررردال

 وبيكاته. تعاىل اهلل ورمح  عليك  والسالم

  الع ي عبرد  الردكتور/  األسرتا   : ملضريف ا) :اخلترام  كلم 

 :الُعمي 

 شري   يرا  لرك  اهلل وشركي  إبرياهي    كترور  يرا  لك اهلل شكي

 بعرررر  بتررروار   أيض رررا  ومعلررر   كحاضررري  لررري  وامسحرررو  .سرررامي 

 مررر   تفرررق إ أنرررا  الشررريق،  اللقررراء  هلررريا  مسررراعي  أثنررراء  اخلرررواطي 

 أسررتا نا لرردى الرري العلميرر  املررا ة كثافرر  أن حممررو  الرردكتور

 يليره  مرا  إىل يعروم  أن قبرل  األنبيراء  تاري  أطل    أغيقته سامي

 أرا نرا  لرو  ،اأطلس ر  عشري  سربع   يديه بن أن ونعي  أطال ، من

 آخيهررا وكرران الوقرر ، هرريا كفانررا ملررا حماضررية عشرري سررب 

   .العثماني  الدول أطل 

 يقرررار  مرررا إىل مرتمجررر  األطرررال  هررريه معظررر  أن وأعررري 

 مرن  وهري  .لعرامل ا أحنراء    ومنتشرية  علمي حس  لغات اخلم 

 معرري    معلومررات مررن لرري وصررل مررا حسرر  املبيعررات أكثرري

 قبرل  لنرا  الفا ردة  با  ومن  الدعاي با  ومن للكتا ، الكوي 

 تنشريها  طبع را  ،العيبير   باللغر   املتروفية  األطرال   هريه  شئ كل

 إال ينشرريون ال  رر مع جتررار  ولغررري  ولرري بيكرران،عال مكتبرر 
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 كتجررار، أواًل صررا ي اقت جلرردوى تامرر  وقناعرر  تعرر  كررل بعررد

   .األوىل بالدرج  مفيدة أيض ا علمي  وجبدوى

  رسرر  عتبررار اوب األنبيرراء أطلرر    قررال الكرريي  أسررتا نا

 كمررا أقررل، أو سررن  عشررية مخرر  قيابرر   كررن األنبيرراء ترراري 

 وهرو   رسرت ا  إنري  فبمرا  األنبيراء،  تاري  ما ة وبعد  قبلي س رُِّ 

 ف ريا   ا،نيأخريو  ي اأسربوع  لل رال   سراعات  أربر   ضرخ   مبعدل

   لكنرره ومميرر  جررا  عمررل احلقيقرر  األطلرر    اجلررا  العمررل

 أو أحيان ررا القيآنيرر  النصرروص إنرر ال ألن خ ررري، نفسرره الوقرر 

 بالبح . له وأش د صعوب ، في ا حقيق  القيآني  اآليات

 كافرر  أزور أن املررا ة هرريه ترردري  خررالل مررن اضرر يرت أنررا

 تبير   الري  العيبي  الدول  وبع ةهيالقا   الكنسي  املكتبات

 الكتررا  أطلرر  .األطررال  وأقررتي والصررور والكترر  األشرريط 

 وعرد   العراملي،  الكنرا    جمل  أخيجه العيبي  باللغ  املقد 

 أهرل  نصروص  خرالل  مرن  إلي را  أرجر   أن اضر ي  الي املياج  من

 فاض يرت ،الكيي  أستا نا معاجلات   م   وهيا . االكت

 اجلديرد  والع رد  القردي   الع رد  بع ديره  املقد  الكتا  أقيأ أن

 ومررر  تياتيلررر ا ومررر  شررريوحات ا مررر  صرررفح  آال  أربعررر  حررروالي

 النصررروص هررريه تسرررتخي  أن أصرررع  فمرررا ،..اوكررري تعليقات رررا

  .لت بق ا
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 الرررر مالء مررررن لعررررد  مناقشرررراتي خررررالل مررررن أقررررول و عرررروني

 مررر  ينسررراقون مرررن   بعض رررا أن القررردي  التررراري    املتخصصرررن

 اممر  كثري ا يتجاهلونو رر الشديد األسف م  رر ي الغيب التوج ات

   .وتعاىل سبحانه اهلل كتا    ور 

 أحررررد نظييرررر  تبنررررى اإلخرررروة أحررررد مرررر  مناقشررررات آخرررري  

 مرردا ن هرري حقيقرر  ليسرر  هرريه صرراح مرردا ن أن املستشرريقن

 نصرروص نضر   أيرن  املستشرريق، رأ  ترت َّ  ال لره  لأقررو أنرا  .صراح 

 البخررار  صررحي  لرري: قررال ب ررا،  اليسررول وقررو    البخررار 

 وغريهررا  احلجرري وسررورة القيآنيرر  واآليررات  والعررن الرريأ  علررى

 اليسرول  زاره الري   املكران  هرو  هريا  أن لري  أثبر   لكن ،أقبل ا

، الأ ،جرد  عرن  أب را  توارثروه  اهلجري   األول القين من نواملسلم 

 أسريع  أو  اليسرول  بره  وقرف  الري   املكران  هرو  هيا أن تصدق

 ولرريلك  لررك!، نكررارإ حيرراول الفالنرري قاملستشرري ألن . فيرره

 "صرراح"  امسرره انبي رر ينكرريون قليررل: قبررل شرريخنا أشررار كمررا

، ألن رررا ،مررردين امس رررا بلررردة ينكررريون ،اشرررعيب  ينكررريون 

   .نن لق حنن وليلك العي ، ببال  ميتب  

 بعررر  يسرررتم  ورمبرررا الررر مالء بعررر  أرى نفسررره الوقررر   

 يتمسركون  ،  ويؤمل اهي لكالمي القدي  للتاري  املتخصصن

 يقرول  اليوناني ، أو اإلغييقي  الكت  بع    كلم  أو حبي 
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 حيلررل ثرر  فررالن، أور ه األمحرري البحرري علررى الفالنرري املينرراء لررك:

 هلرا  أشرار  ألنره  .تارخيير   حقيقر     يضرع ا  حترى  ويك هرا  عن را 

 لأقرو  أو كريا  قرال  ال ر    لره  أقرول  لرو  لكن ،فالن اإلغييقي

 عنرررك أتررريك   ال :يقرررول والن ايررر  البدايررر    كرررثري برررنا :لررره

 مرا  ُأنكري  وهنا ه ءورا ما كل خيآو عي أتيك   ما اإلغييق

 :يقررول قيآنيرر ، آيررات مررن يدعمرره مررا بررل التررارخيي تياثنررا   ور 

 وقرر    التررارخيي وتياثنررا بأنفسررنا نسررتعن أال لكررن صررحي 

 رأيرر  إ ا هرريا أسررتغي  ال .األوربيررون قالرره مررا كررل فيرره نقررد 

 أهررل عررن خيتلررف الرري  اءمحرري بشررية أبررو شررأن مررن  تيفرر األمرر 

 موجرررو ة العررردوى هررريه أن يكيفنرر  .وقتنرررا   السرررمياء البشررية 

 .رر الشديد األسف م  رر اليات احتقار وهي عندنا

 العلميررر ، بأعمالررره هام رررا فياًغرررا مرررأل سرررامي أسرررتا  قيقررر ح

 ناأسرتا   معري  ناكر  التراري   قس    اطالب  كنا حينما وأ كي

 فكنرا  واحردة،  طاولر   على كنا رر خري اهلل ج اه رر ل ويال سعد

 إىل نيجر   كنرا  ، كن سعو ، امللك  جامع مكتب  إىل نيج 

 بالدرجر   هولنرد   انترا   وأظنره  .املستشريقن  بعر   عملره  أطل 

 تسر   أو وسرتن  مثراني  سرن   نت أ األملان من جمموع  م أو األوىل

 ونصرور،  بره  ونفيح الياكية نخت مل إن وألف وتسعما   وستن

   .جد ا عا ي  رس  كياس  ماسك كأنه غريه يدينا بن لي 
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 أ عرررو اللغرررات وب ررريه ل اطررراأل ههررري رأيررر  حينمرررا اآلن أمرررا

 أو  CD سررريدي ات)   األطرررال  هرريه  ختررري  أن ُأحو ألسررتا نا 

 مرا حين كمحاضري  أنرا  ألنري  ُتسريق،  ال حترى   PDF أ     بي)

 ال طالبنرا  ىعلر  وأعيض ا الصورة هيه وأخي اخليي   هيه خيآ

   .كثري ا سيفيد هيا أن شك

   اليروم  شراركتنا  مشركورة  الع ي عبد امللك  ارة احلقيق 

 ن ررام  خيجرر خمتلفرر  مشرراري  فلرردي ا ،فقرر  للعرري  معرري 

 وأطلرر   للحرر    لرر أط علررى  تعمررل و .السررعو    للترراري   أطررال 

 اشارًكم وعشيين ما   من واحد وأنا أشكيه  النبوي  السرية

 خرالل  اهلل وبرإ ن  .سرنوات  عشري  عرن  د ير ي مرا  مني طل األ ب يا

 خمتلف . وبلغات النور إىل خيي  ونصف سن 

 لنررا أخيجرروا الكتررا  أهررل قليررل قبررل يتأشرر كمررا نواآلخرري

   السرررية أطلرر  مشرريوع برردأ مرراحين ولرريلك خمتلفرر ، أطررال 

 هتأصردر  مرا  الفاتيكران،  أصردره  مرا  نبح  أن ُاض يرنا ةالدار

 حترى   يرانت  ،  خلدم  إسيا يل   واألحباث الدراسات مياك 

 أخيجروه  مما أفضل هو ما ُنخي  أن  حممد أم  حنن  كننا

 .أنبيا    عن

 ال وأقرول  ،اخرري   اهلل جر ا   ،سامي لألستا  الشكي أكير

 عمرل  كرل  أن نفسري  وأ كي أ كيه وثاني ا .شاب ا مازل  تتوقف
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 تعيد أن طبع  كل   تتوقف فال ،والتصحي  للمياجع  عيض 

 وهرريا .رحرر  بصرردر املالحظررات مررن يصررلك مررا وتسررتقبل ظرريالن

 حفظرر  العلمراء  مرن  ررر  اهلل شراء  إن رررر أنرك  أحسر  و العلمراء،  لرق ُخ

 يسرد   وأن حيفظرك  أن وتعراىل  سربحانه  اهلل لأأسر  اهلل، كترا  

 ،أحوالنررررا وسررررا ي أوقاتنررررا   مجيع ررررا لنررررا يبررررار  وأن خ ررررا 

 مباشررية، ءاهلرروا عرر  لنررا نقلرروا الرريين الفنررين اإلخرروة وأشرركي

 ،اهلل شراء  إن القرا م  الش ي إىل ق املو   ستبقى احملاضية هيه

 اهلل. اك وحيَّ اجلمي    يبار  أن وتعاىل سبحانه اهلل نسأل
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  الندوة: من  ص 
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   للندوة: الصحفية التغطية من ص 
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