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ـَدمة  المق

اليت أطلق عليها بعض    ]  االثنينية[القراء األفاضل اجلزء العاشر من سلسلة       يشرفين أن أزف إىل     
وهذا بال شك من حسن ظنهم، وتثمينهم الرفيع الذي         "..  موسوعة ذات صفة خاصة   "املهتمني عبارة   

 .يدفعين وزمالئي لبذل أقصى ما ميكن من جهد لتحقيق اهلدف الَّذي وضعته لدفع مسرية هذا العمل
يف هذا املنعطف من حياتنا األدبية واالجتماعية واالقتصادية        ]  االثنينية[ سلسلة   وأعتقد أن ظهور  

والسياسية، يعطي زمخاً طيباً نظراً لعدم وجود الكثري من املطبوعات اليت تتناول التراجم بشيء من                 
التفصيل، وإن وجدت، فهي عبارة عن حملات قد تكون حمصورة ببلد دون آخر، أو قد تتناول شرحية                  

ها الوقت الكايف أو االهتمام الذي حيملهم على مواصلة املسرية، ملا            وفينة من اتمع وال جيد مصن     مع
يعتورها من صعوبات مجة قد ال يدركها إالَّ من حاول اقتحام مثل هذا العمل، من حيث اِإلعداد                    

ا ومراجعتها وطباعتها يف    والترتيب والتنسيق والتنفيذ، مروراً مبراحل جتميع املادة املسجلة وتفريغه          
ولن يعصمها ذلك من الزلل واخلطأ، فذلك       ..  مسودة أوىل وثانية وثالثة قبل وصوهلا إىل املرحلة النهائية        

شأن عمل البشر الذي لن يبلغ مدارج الكمال مهما بِذل يف سبيله من عناء وجهد ووقت، ولكن تبقى                  
 حصافة القارئ وإدراكه لطبيعة العمل الذي بني يديه         وتأيت..  النوايا احلسنة فوق كل اهلَنات والعثرات     

 .خري مدافٍع عن حسناته، وصافٍح عن كَبوات اليراع اليت تندرج بني طياته
تعطي حملاٍت  ..  وكما يعلم القارئ الكرمي أن مقدمة كل كتاب هي عبارة عن مرآة ذلك الكتاب             

وأحسب أن قارئ هذه السلسلة قد      ..  ديهسريعةً، ولقطاٍت متفاوتة عن حمتويات الكتاب الذي بني ي         
اطَّلع على اجلزء األول الذي أوضحت يف مقدمته مجيع ما يتعلق ذه الكتب، ومسريا، وأهدافها،                 

 .والنهج الذي سارت عليه منذ أول وهلة وحىت اآلن
ومبا أن مادة الكتاب ذات صبغة وطبيعة لصيقة بالتراجم حلد كبري، وختتلف عن املواضيع                 

فقد رأيت أن إعطاء أي حملة لن يضيف        ...  خرى اليت يتناوهلا الكتاب من نقد وبالغة وشعر وقصة إخل         األ
جديداً للقارئ الكرمي الذي سيجد كل ما يتطلع إليه بني يديه بإذن اهللا، سواء يف هذا اجلزء أو األجزاء                   

و أن تنساب إىل وجدان     وأرج..  وستقوم املادة بكل بساطة بتقدمي نفسها بنفسها      ..  السابقة والالحقة 
القارئ الكرمي بنفس الطريقة اليت انسابت ا الكلمات إىل أمساع األساتذة احلضور الذين شرفوا هذه                
األمسيات، واستفادوا وأفادوا من خالل مداخالم واستفسارام وتعليقام، ِإلعطاء الزخم الالزم،            



كل احلب واِإلخالص، وحمضتها عرب روادها       وإضفاء املسحة احلميمة اليت الزمت هذه األمسيات ب        
 .األفاضل ملن تشرفنا بتكرميهم واجللوس إليهم والتزود من علمهم وفضلهم وجتارم وذكريام العبقة

وهي أن هذه اللقاءات رغم ما يسبقها من ترتيبات وإجراءات إعداد طويلة            ..  تبقى كلمة أخرية  
مبعىن أن ما قيل فيها ومت تسجيله ونقله عرب هذه          ..  ليدة حلظتها  و - وبدون استثناء    -إالَّ أا تأيت دائما     

السلسلة مل يكن يعلم به أي أحد غري قائله، من بعد اهللا سبحانه وتعاىل، وهذا دليل على خصوصية هذه                   
.. األحاديث والتصاقها بأصحاا فصارت أشبه ما يكون بالسر الذي يبوح به املرء ألخلص أصدقائه              

 م وعلمهم               وبأحاديث الودم وأعماهلم وذكرياا جتاراليت تدور بني صفوة األصدقاء تنقل يف طيا 
 .الوافر

، ]االثنينية[نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يثيب خري الثواب كل من شرفنا باالستجابة لدعوة                
وأبان ..  انوتكبد مشاق السفر وضحى بوقته وجهده يف سبيل إمتاعنا مبا لديه من درر املعاين وصفو البي               

طريق احلق واهلدى بكلماته وعلمه، وجعل من لقائنا به لبنة تساعد يف نشر الوعي، وتقف نرباساً يهدي                 
 .األجيال القادمة حنو بر األمان

إننا منر اآلن بوقت عصيب على مستوى األمة اِإلسالمية بكاملها، وهي تشهد صراعات شىت من               
وأصبح من الضروري   ..   يف أطرافها وعمقها دون هوادة      ويصب احلقد األعمى  ..  خمتلف اجلبهات 

قد قدمت شيئاً يذكر يف هذا الصدد،        ]  االثنينية[وال ندعي أن    ..  التصدي له بكل القنوات املتاحة    
ولكنها ما فتئت تذكر عن طريق روادها وضيوفها الكرام باملآسي الكثرية اليت أضحت تعتورها وتشرذم               

 وعن طريق الكلمة الصادقة، واِإلميان الكامل باملشاركة الوجدانية يف كل             ..تواجدها ودد كياا  
واجبها جتاه التصدي هلذه اهلجمة الشرسة، وعملت ما بوسعها للتعبري عن           ]  االثنينية[األحوال أدركت   

ل آراء قادة جيل من رجال الفكر والعلم واألدب، أثْروا بعطائهم ساحة الثقافة وشاركوا بأقالمهم يف ك               
املناسبات اليت أتيحت هلم للتعبري عن آرائهم، وأناروا بقناديل عقوهلم غياهب بعض املشاكل العويصة               

 .بغرض إجياد احللول الناجعة كمسامهة يف هذا اجلانب اهلام
القارئ الكرمي ما يضيفه إىل حصيلته من علم نافع، وذكريات مجيلة، وحتليالت             أن جيد   راجياً  

 .للقارئ ولألجيال القادمة] االثنينية[موعها اهليكل الذي تقدمه قيمة وجتارب دمسة، متثل يف جم
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