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يقذية املؤسسة

احلّد هلل ظذ مٚ إًٔؿ وافهالة وافًالم ظذ خر افـًْؿ وأهٓـٚ دّـد و فـف 

 إخٔٚر إضٓٚر.

 وبًد:

فٔف اإلًٕٚن يف بْٚء حٔٚتف افُريّٜ بًد ذع اهلل تًٚػ هق ؾ٘ن أحقج مٚ حيتٚج إ

احلٚـؿ افًٚدل افذي حيٍظ فـف ظْـٚس ؿٔـٚم مْيقمـٜ افتًـٚيش ادجتًّـل وأواس 

وهق مٚ تراه متجًدًا يف ادْٟٓ افذي رشّف أمر ادٗمْغ اإلمـٚم  ،افًْٟٔ آجتامظل

اخلقارج تَديؿ مْٓٚجٓؿ ادْٚهض فٌْٚء ٕيـٚم احلُـؿ ظع ظِٔف افًالم حْٔام حٚول 

ًٚ إٕافذي ؿدمف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وافف وشِؿ حْٔام ـٕٚٝ ادديْٜ ادْقرة  ّقذجـ

ؿ فَٔٚم مٗشًٜ احلُؿ واحلٚـؿ وتٌِقر احلٚـّٜٔ بٍّٓقمٓٚ ادرتُز ظذ وجقد احلـٚـ

 ٓ حُـؿ آ هلل  ؾـردّ ن ٕٚدى اخلـقارج يف صـٍغ  وافرظٜٔ ؾَٚل ظِٔف افًالم بًد أ

وفُــ هـٗٓء يَقفـقن ٓ  ،هللإٓ  ٕف ٓ حُؿإًٕؿ  ،ـِّٜ حؼ يراد هبٚ بٚضؾؿٚئاًل: 
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مرتف ادـٗمـ ويًـتّتع ؾٔٓـٚ إو ؾٚجر، يًّؾ يف أ مر برّ إٔف ٓ بد فِْٚس مـ أمٚرة، وإ

جؾ، وجيّع بف افٍلء ويَٚتؾ بف افًدو، وتٖمـ بـف افًـٌؾ، افُٚؾر، ويٌِغ اهلل ؾٔٓٚ إ

 .ًساح مـ ؾٚجر، ويُ حتك يًسيح برّ  ،ويٗخذ بف فِؤًػ مـ افَقي

فٜٔ ؿٔٚم احلٚـّٜٔ افتل بدأهٚ ظِٔف افًالم بَقفـف  يًّـؾ يف  وهذا افتَْغ يف 

فف وؾٔـف، أي هبـذه احلٚـّٔـٜ  ًٚ ومالزم بٚإليامن ًٚ مرتف ادٗمـ  ؾجًؾ افًّؾ مْقضإ

ظـز وجـؾ ادِـقع بًـد  ٓشـتخالؾفجؾ وذفؽ يًتّتع افُٚؾر ويٌِغ اهلل ؾٔٓٚ إ

هـل ظْٔٓـٚ ٕـقاة احلُـؿ  ًساح مـ ؾٚجرويُ  ؿقفف ظِٔف افًالم إػهالع ؽرهؿ 

 وؿٔٚمف وهق   ادْع .

حٚجٜ ؾىريٜ ٕنٖت بْنـقء   ادْح و  ادْع ػ تَْٔغ حٚجٜ اإلًٕٚن إن وٕ

ن ًٕٕٜٚٚٔ وتُقن ادجتًّٚت مْذ بدايٜ طٓقر ادْـٚضؼ افًـُٕٜٚٔ ــافتجًّٚت اإل

ٔٚج وأثره يف دورهؿ يف دراشٜ هذا آحت  إٕثروبقفقجٔقن  ظِامء إٕٚشٜفًِامء 

ن مٚرة افتل اختٍِٝ مقاؿًٓٚ بغ ظْٚس افىًٌٜٔ وطٓقر ادًتَدات وتُـقّ ؿٔٚم اإل

مٚرة افُٚهـ يف ؿدرتـف ظـذ ادْـع ًٚدٜٔ وتٖثر اإلًٕٚن بٚفُٕٜٓٚ وإاف ادٔثقفقجٔٚت

مٚرات مـ افزظٚمٚت واإل يٜ وافٌَٚئِٜٔ وافًرؾٜٔ وؽرهٚوادْح ثؿ افزظٚمٜ افًنٚئر

ًٚ وتَـٚضع افـرلى حـقل احلُـؿ  افتل تتجًد يف ثَٚؾٚت افنـًقب ؿـدياًم وحـديث

 .واحلٚـؿ واحلٚـّٜٔ وافًِىٜ بغ هذه افثَٚؾٚت

و احلٚـّٔـٜ بّـٖمـ ظــ افتجٚذبـٚت وحُّـف أومـ ثؿ مل يُـ َٕد احلٚـؿ 

 ،شالمٜٔومـ وّْٓٚ افثَٚؾٜ اإل خمتِػ افثَٚؾٚتافٍىريٜ وافًٍْٜٔ وآجتامظٜٔ يف 
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مْـذ طٓـقر اإلشـالم يف مُـٜ وخـق   ىٜ مٍٓقٌم ومهداٌق ؾَِد ـٚن دٍردة افًِ

ربٚب افًِىٜ ؾٔٓٚ مـ ذهٚب شِىٚهنؿ وظقامؾ دوامٓٚ ؾٔام هثِف مُٜ مـ ؿدشـٜٔ أ

 فٔٓٚ وؽرهٚ مــذ افقثْٜٔ ؾٔٓٚ واشتَىٚب احلجٟٔ إواحتوٚهنٚ فٌِٔٝ احلرام وٍٕق

 ُّ ن يف طٓـقر افٌْـل ربٚهبٚ يروافتل جًِٝ أِٝ بْٚء افًِىٜ ؾٔٓٚ، افًقامؾ افتل ص

شـٚد افـذي دـدد ؿٔـٚم وشِؿ هبذا افديـ اجلديـد اخلىـر إفف صذ اهلل ظِٔف و 

 هِٓٚ.افًِىٜ وأؿىٚهبٚ يف حُّٓؿ دُٜ وأ

شالم يف ادديْٜ وتٌِقر افًِىٜ اإلهلٜٔ يف صـخص ثؿ ئِٓٚ يف ذفؽ طٓقر اإل

 فف وشِؿ ؾجّع بغ افًِىٜ بٍّٓقم  اإلمٚرة ظـذ افرظٔـٜ  افٌْل صذ اهلل ظِٔف و

هلـل  وإٍهـٚل ادٍٓـقمغ افًِىٜ بٍّٓقم  اخلالؾـٜ اإلهلٔـٜ وشـٔٚدة إمـر اإلو

فف وشـِؿ ويلـع ذفـؽ يف اجـتامع افًـٍَٜٔ ِىتغ بًد وؾٚتف صذ اهلل ظِٔف و وافً

واحد وهق افًِىٚن واإلمٚرة ؾْٚدى  يف مهداق وتٌْل ظّر بـ اخلىٚب ادٍٓقمغ

مٚرتف  ويلريـدهٚ مــ شـِىٜ افـقحل شِىٚن دّد وإٕهٚر  مـ ذا يْٚزظْٚ يف إ

فـف ص افٌْل إظيؿ صذ اهلل ظِٔف و واحلُؿ افؼظل افذي ـٚن مْحكًا يف صخ

، وهذا يف افٔقم افثٚين مـ افًٌٜٔ أظِـوشِؿ ومـ ثؿ طٓقر حٚـّٜٔ جديدة وهق مٚ 

ظّـؾ ؾـُٔؿ أين أْـقن بق بُر فِْٚس:  أؾتيأؿٚل  : إذمهٍْف يف هًْٚيناف مٚ يرويف

رشقل اهلل ـٚن يًهؿ بـٚفقحل،  أن –فف وشِؿ  صذ اهلل ظِٔف و -شْٜ رشقل اهلل 

ُٝ ٘يًسيْـل ؾـ ًٚ ن يل صـٔىٕٚإوـٚن مًـف مِـؽ، و ٚجتٌْقين ٓ أوثـر يف ؾـ ن ؽوـٌ

 بنٚرـؿ... .أصًٚرـؿ وٓ أ
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أمٔـٜ وطٓـقر احلٚـّٔـٜ  مـٚرة بْـلًـِىٜ واإلومـ ثؿ فْٔتٓل ادىٚ  بتقيل اف

بٚفُِّـٜ صـًرًا وٕثـرًا اريلـًٚٓ مقيٜ وافًٌٚشٜٔ وبغ هذه احلٚـّٔٚت ــٚن فَِْـد إ

ًٚق افثَٚؾٜٔ فَراءة احلُؿ  واحلٚـّٜٔ يف افٍُر ٕثره افٌُر يف حتديد مًٚر إأوتدويًْٚ 

 يب ضٚفٛ ظِٔف افًالم .أمٚم ظع بـ مر ادٗمْغ اإلأع ظذ ظرصف آشالمل افذي تربّ 

ادقشقم بـ  احلٚـّٜٔ يف ؾُر اإلمٚم ظـع ظِٔـف افًـالم دراشـٜ يف  وافٌحٞ

مر ديل افزيـدي ٌِٚحٞ ظٌد إفجٚمًٜٔ  افذي هق رشٚفٜ  ًٕٚق  افثَٚؾٜٔوقء إ

ٕٚؾذة رحٌٜ تىؾ ظذ مقوقع فىٚدـٚ صـٌؾ ادًـِّغ مْـذ افَـرن يًّد دام تقؾَٔف 

ٓ وهـق أدواتـف افَْديـٜ أة افٌْقيـٜ، وذفـؽ وـّـ  ـٚل جديـد يف ول فِٓجرإ

يب ضٚفـٛ أمٚم ظـع بــ ًٕٚق افثَٚؾٜٔ وهق حيٚـل ظّالق افٍُر آشالمل اإلإ

فذا ارتٚت مٗشًـٜ ظِـقم هنـٟ افٌالؽـٜ ضٌٚظتـف : ظِٔف افًالم دؾ هذه افدراشٜ

 .ٚمظِّٜٔ تٍْع ادختهغ وادثٍَغ بْحق ظوٕؼه دٚ حيِّف مـ مٚدة 

 رئقس ممشسي ظؾقم هنٍ افبالؽي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقذية

 

 



 

 

  



 

04 

 

 

 

 

ٌْـِدهِ  َتَٚب َظَذ َظ
ُِ ْٕـَزَل اف ِذي َأ ـُد هللِ افَّ ّْ ـْؾ َفُف ِظَقجًٚ  ،احلَ ًَ ـِدَي بِـِف  ،ومَلْ جَيْ ْٓ َٔ

فِ

المِ  ًَّ ُف ُشٌـَُؾ اف َٕ ٌَـَع ِرْوـَقا ـِ اتَّ اَلمُ  ،اهللُ َم ًَّ الُة َواف ـَٚن  َوافهَّ َُ ـْ ََٓن ُظـْقُدُه ؾ َظَذ َم

ـَٚدِغَ  ًَ ًٜ فِ داً  ،َرْْحَـ ّّ ـَ  صذ اهلل ظِٔف و فف شـِؿ ُدَ ٌِِّٔـَغ اْفىـِٚهِري َٔامواْفَى  َأِمـرَ  ِٓشـ

ّٔد ْٛ  اْدُِٗمَْغ َوش
 . ظِٔف افًالم افَقِصَٔغ اإلمٚم َظّع بـ أيب ضٚفِ

ًٚ ؾـ٘نَّ هْـٚع  ،دئْٜٓ خيِق مـ حًٚشٜٔ حغ تُتٛ يف مقوقٍع  وبًد: ٕقظـ

ٌــٚت هــذه افًَ ،اجلٓــٚت واجلقإــٛ مًيــؿادحــذورات حيــٔط بــؽ مـــ  مـــ

دٓء بـدفقع يف دراشـٜ ذفـؽ ؾُـٚرع واإلأ رنش  وادحذورات حتٚول مًْـؽ مــ 

مـ اخلق  ظذ احلًٚشٜٔ افدئْٜ إذا اؿسب مْٓـٚ  وؿد يُقن هْٚع صٌٔئ  ،ادقوقع

 .تل تنتٌؾ ظذ ـنػ ادًتقرحد ادْٚهٟ احلديثٜ فِخىٚب افْخٌقي افأ

ًٜ بزظٍٔؿ ا ٜظْد دراشو  ّٜٔ يف افٍُر افًٔٚد اإلشالمل متّثِ  ،شالملإحلٚـّ

ًٜ مـ  ظتٌٚرات تْٚول هُذا ؿؤٜ ٓ ادهىًْٜ حتقل مـ دونافًٌَٚت تنًر أنَّ هٚف

ّٔـٜ ظـذ  ريـٚت حٔـٚة افٍـرد شـقاء مـٚ تًِـؼ مْٓـٚ وؿد  ،مًْٜٔ شٔىرت احلٚـّ
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ؾٚحلُؿ  ،ر يف تِؽ احلَٛ افزمٕٜٚٔخيورات احلٔٚة آجتامظٜٔ إُ ب أوبٚفًٌٚدات 

ذا صٚع افًدل ؾٔـف صـٚظٝ روح ٜ ؾ٘ضوري يف حٔٚة اإلًٕٚن افٍرديٜ وآجتامظٔ

بْـٚء  يفمتَدمـٜ  ؾمراحـإػ يهؾ ادجتّع  وبٚفْتٔجٜ ،ادحٌٜ وافتًٚون بغ افْٚس

 . إًٓٚن واحسام حَقؿف

هـل ؾُـرة مْٚؿنـٜ  افدراشـٜور ظِٔٓـٚ دـقر ديـإّن افٍُرة افرئًٔـٜ افتـل 

ــٜ أضروحــٚت  ّٔ ــف افًــِىٜ  احلٚـّ ًٜ  – يف مــٚ تًْٔ ًٚ ورٚرشــ فِحــٚـؿ  -مٍِقطــ

ّٔـٜ َهد توّـ هذا اإلضٚر ٓ  افدراشٜو ،وادحُقم مـٚ اصـىِح ظـذ   بٚحلٚـّ

ًٚ إ ،ٌٓٚإيف خمتِػ جق  إصقفٜٔ اإلشالمٜٔ تًّٔتف بـ ذ ٕحـ ٌٕٚدر حكه مٍٓقم

ًٚ يف ر ّٕام ي وافٌحٞ ،ٚرشٚت دددةؤَ ظد مٍٓقم  يفؿٌِف  كشً إػ ؾٓؿ مـًًك إ

 ّٜٔ ًٚ   احلٚـّ ًٚ بؼّي ًٚ ؾُرّي مٚ يًْـل افْيـر إػ هـذا ادٍٓـقم مــ ــؾ افزوايـٚ  ،ٕتٚج

 . افخ.. ادحٔىٜ بف افتٚرخئٜ وآجتامظٜٔ وافدئْٜ

جزءًا مـ افساث افذي يًد  –متـ افدراشٜ  –ويًّد افًك اإلشالمل إول 

ؾٓق اجلذر افًّٔؼ افذي يـربط  ،بدوره مهدرًا مٓاًم مـ مهٚدر افدراشٚت افَْديٜ

ٍٛ مٓـٍؿ مــ جقإـٛ افـساث فذا ؾ٘نَّ إ ،احلٚض بٚدٚيض فَـٚء افوـقء ظـذ جٕٚـ

ودـٚ ـٕٚـٝ  ،افًٔـر بـٕٚمراإلشـالمل يف حََٔتـف افٍُريـٜ وـثٚؾتـف فــ يُـقن 

ّٜٔ/ افًِىٜ جز ّٕف يًز ظـ افتجربـٜ اإل ،ءًا ٓ يتجزأ مـ افساثاحلٚـّ ًٕـٕٜٚٔ يف ؾ٘

ثر افذي ذفؽ إ ،ؾواًل ظذ أثرهٚ افٍٚظؾ يف احلٔٚة افٌؼيٜ ،مًٚرهٚ ظز افًهقر
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 .ؽٍٚفف أو افتَِٔؾ مـ صٖٕفٓ يُّـ إ

ًٚ ٓ خيِـق  :فذا ّٔ ًٚ ح ًٚ ذا أمهٜٔ ـٌرة بقصٍٓٚ تراث ؾ٘نَّ دراشتٓٚ شتُقن مؼوظ

ًٜ فقجقد إًٔٚق ؾُريٜ وثَٚؾٜٔ واؾدة مـ صٖهنٚ أْن تٌر . أو مُٚنمْٓٚ زمٚن  وٕتٔج

ضًٌٔـٜ ادقوـقع  وادًرو  أن ،وجٜٓ احلُؿ إػ افقجف افذي تٌٌٔف تِؽ إًٕٚق

فدراشـٜ مـٚ يتًِـؼ إـزى افَْـد افثَـٚيف ومــ هْـٚ  ،هل افتل حتدد ٕقظٜٔ ادْٟٓ

ًٚ ينتٌؾ ظذ مٚ ختٍِف إًٕٚق ادوّرة مـ  بٚفًِىٜ وخىٚبٚهتٚ بقصٍف ًٚ َٕدّي مْٓج

اخلىٚبٚت افًٚمٜ وؾًِٔـٜ تتًِـؼ بٚدامرشـٚت مـع إػ  ثٍٚر ؿقفٜٔ تتجٚوز افْهقص 

 أخر.

فىٚدٚ ـْٝ متنقًؿٚ إػ أْن أـقن مـ افذيـ يدرشقن ؾُر أهؾ افٌٔٝ  ظِٔٓؿ 

 اإلمـٚم ظـعّ  ؾُـرأن أدرس  ،وهلل احلّد ،ؾنٚء ؿدري ،افًالم   ويِجقن بحرهؿ

ًٕـٚ بـٚرًزا يف مًـٚحٜ ،ظِٔف افًالم افٍُـر افًـريب  ذفـؽ افٍُـر افـذي صـٌؾ مُٚ

 ظِٔـف افًـالم اإلمـٚم ظـعّ  وفًّؾ أمهٜٔ ؾُر ،إلشالمل افًٔٚد وافثَٚيف وإديبا

ًٕٕٚق ـٕٚٝ افداؾع ادِٓؿ وادٓؿ اواحلٌَٜ افزمْٜٔ افتل ْحِٝ يف ضٔٚهتٚ افُثر مـ 

ّٜٔ يف ؾُر اإلمٚم ظعّ قداختٔٚرٕٚ وراء  دراشٜ يف وقء  - ظِٔف افًالم وقع  احلٚـّ

ٕؾٚوؾ يف خمتِـػ َٚصٚت و راء مًتٍٔوٜ مع أشٚتٔذي ابًد ٕإًٕٚق افثَٚؾٜٔ  

 . اجلٚمًٚت افًراؿٜٔ

حديثـٜ ختـص مراجـع اظتّد افٌٚحٞ يف متـ افدراشٜ ظذ مهٚدر ؿديّـٜ وو



 07 ...................................................................................................................املقذية

تـٚريخ  ،افٌالؽـٜ ٓبــ ايب احلديـدذح هنـٟ : افتّثٔؾمٚدة افٌحٞ مْٓٚ ظذ شٌٔؾ 

احلديثـٜ  ادراجـعأمـٚ  ،افًَد افٍريـد ،ـْز افًامل يف شْـ إؿقال وإؾًٚل ،افىزي

 افنـًر –مجٚفٔـٚت افتحِٔـؾ افثَـٚيف  :مراجع ختص مْٟٓ افَْد افثَـٚيف مثـؾ ؾّْٓٚ

 إًٕـٚق افثَٚؾٔـٜ يف ؿـراءة – افثَـٚيف افَْـدو ،ظِٔامت يقشػ .د: ّٕقذجًٚ  اجلٚهع

 يف افثَٚؾٜٔ فألًٕٚق رليٜ ٕحق –مجٚفٔٚت افَْد افثَٚيف و ،د. ظٌداهلل افٌذامل  :افًربٜٔ

اإلمـٚم ظـع ظِٔـف : خـرى مثـؾومراجـع أ. ادرازيؼ مجٚلأْحد  .د. إٕدفز افنًر

وتُقيـ افًَؾ افًريب: دّد ظٚبد  ،جقرج جرداق: صقت افًدافٜ اإلًٕٕٜٚٔ افًالم

  .د. ٕٚدر ـٚطؿ. صقرة افًقد يف ادتخٔؾ افًريب افقشٔط وهثٔالت أخر: ،اجلٚبري

وؿد اؿتوٝ افدراشٜ بًد مجع ادٚدة أْن تُقن ظذ ثالثـٜ ؾهـقل يتهـدرهٚ 

 . ٕتٚئٟ افٌحٞ أبرزهٓٔد وتتًٌٓٚ خٚهٜ حتّؾ 

ًٚ دقوـقظٓٚ ؾجـٚء يف أمّ  تقوـٔح ٚ افتّٓٔد ؾُٚن مـدخؾ افرشـٚفٜ ومٍتٚحـ

ّٜٔ مَٚر ادٍٚهٔؿ افرئًٜٔ مــ   افْيريٜ وافٍٚظِٔـٜ افَْد افثَٚيف ،بٜ مٍٓقمٜٔ احلٚـّ

ؾأْن  إػوّـ دراشٜ شًك ؾٔٓٚ افٌٚحٞ  ُِّ  فتِؽ ادهىِحٚت وادٍـٚهٔؿ ظتٌٜ تن

 . ذات ادًٚس بدرشْٚ

 ،ًْقان   ٚل اهلقيٜ  دراشٜ بْك اهلقيٜ افثَٚؾٜٔ افًربٜٔب ولجٚء افٍهؾ إو

بًْـقان  بْـك اهلقيـٜ افثَٚؾٔـٜ   تْـٚول ول إذ جٚء ادٌحـٞ إ ،ظذ ثالثٜ مٌٚحٞ

ثؿ جـٚء ادٌحـٞ افثـٚين يف تُـقيـ  ،ٓقيٜ افًربِٜٔوػ فٕافتُقيْٚت اافٌٚحٞ ؾٔف 
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هقيـٜ  ظْـقان   وادٌحٞ افثٚفـٞ جـٚء يف ،  إٓدمٚج وافسـٔٛ  اهلقيٜ اجلديدة 

ّٔـٜ  وجٚء افٍهؾ افثـٚين بًْـقان:  فتحهغوا افتحقيؾ تْـٚول  ، هـثالت احلٚـّ

ّٜٔ وّـ حتٔزات ادٚيض افًٚبَ ول مْفٌحٞ إاد حلُقمٜ اإلمـٚم  ٜمْيقمٜ احلٚـّ

 استحض ر   ،وْحؾ ادٌحٞ افثٚين ظْقان   اشتحوٚر افـذات   ،ظِٔف افًالم ظعّ 

ّٜٔ أخر افتل  ّٜٔ اإلمٚم ظع هبٚؾٔف حٚـّ ٚ ادٌحـٞ ّمـأ ،ظِٔف افًالم ًٕتْىؼ حٚـّ

 تْٚول رٚرشٚت ادتزامْغ مـع اإلمـٚم ظـع ،خر ادتزامـ افثٚفٞ ؾجٚء بًْقان  أ

ّٜٔ حَٛ زمٕٜٚٔ مًٚسة فإلبقصٍٓؿ دوال ظ ظِٔف افًالم ظِٔـف  مٚم ظـعذ حٚـّ

 . افًالم

توـّـ  ،خـتال َـٜ وآافٍهؾ افثٚفٞ ؾَد جٚء بًْقان إًٔٚق ادىٚب ٚأمّ و

إول مْف بًْقان  إًٕٚق افتٚرخئٜ  ـنٍٝ ؾٔف افدراشـٜ ٕقظٔـٜ  ،ثالثٜ مٌٚحٞ

ّٜٔ اإلمٚم ظع رٚرشـٚت بقاشـىٜ  ظِٔف افًـالم إًٕٚق افثَٚؾٜٔ افتل حتقدٚ حٚـّ

ادـرأة  ،وٕهقص توّْتٓٚ اددوٕٚت افتٖرخئـٜ تتًِـؼ بّختِـػ جقإـٛ احلٔـٚة

 وافًدافٜ اإلًٕٕٜٚٔ وؽرهٚ. 

تِؽ إًٕٚق افتـل ـٕٚـٝ  ،إًٕٚق افٍَٜٓٔ   ثٚين بًْقان ادٌحٞ افوجٚء 

ّٜٔ ا جزءاً  افتـل بْٔـٝ بنـُؾ واوـح تهـقرات  ظِٔف افًالم إلمٚم ظعمـ حٚـّ

ّٜٔ يف ؾُر اإلمٚم ظع  . ظِٔف افًالم احلٚـّ

رٚرشـٚت  ٝ افدراشٜ ؾٔفتٚبًوظْقن ادٌحٞ افثٚفٞ بـ  إًٕٚق افساثٜٔ   
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ّٜٔ ِٝ يف ـتٛ افـساث  هتٚصقرو احلٚـّ َُّ  طـٚهرة شقشـٔقفقجٜٔ ثَٚؾٔـٜافتـل صـ

 . ومـ تِؽ ادامرشٚت افًالؿٜ بغ افرظٜٔ واحلٚـؿ ،حقهتٚ بىقن افُتٛ افساثٜٔ

ًٚ يتٍَٚن بقصـٍٓام ٍٔد اإلصٚرة إػ أنَّ افساث وافتٚريخ وإومـ اد ن ـٕٚٚ زمْٔ

ّٓ أنَّ افدراشٜ هٔز بغ ـتٛ اف ،مـ ادٚيض تٚريخ وافـساث ظـذ أشـٚس ؿهـديٜ إ

وظـذ  ،خـرٕتٚج ختتِػ ظــ أؾُؾ واحد مْٓام فف ؿهديٜ إ ،ٕتٚج  ادَهديٜ اإل

ًٚ ثَٚؾٜٔ ورٚرشٚت أ شٚس ْحِٝ ـتٛ افساث مرويٚت شريٜ وّْٝهذا إ ًٕٚؿ

ّٜٔ اإلمٚم ظع  . ظِٔف افًالم خمتٍِٜ تًز ظـ حٚـّ

ف َّ  ح
ٍ
ُٝ ـؾَّ رء ُٝ بجقامِع افًِِؿ وٓ  تٔ ًٚ ؾال َأزظؿ إْٔل جئ إٕام هق  ،وختٚم

ُٝ ؾِـف احلّـدؾـ٘ن أ ،وجؾَّ  اجلٓد ؿدر آشتىٚظٜ وافتُّغ مـ اهلل ظز ٌْ وإن  ،صـ

 افَهد وهق ويّل افتقؾٔؼ. ،جتٓدُت ا جٌٕٚٝ افهقاّب ؾحًٌل أيّن 
ِ
 واهلل مـ وراء
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 مفهىمالمقاربة  ...الحاكمّية: أواًل

 :ًةلحاكمّية لغا

متَٚربٜ ؾٔام خيص ـِّٜ  حُؿ  ؾٓـل  ٚنٍ افٌِٜ افًربٜٔ إػ مً مًجامتتنر 

ومـ هـذا  ،وافَوٚء واحلُّٜ افٍَفمثؾ  ،ٕٔف إخر ادتٍرؿٜٚتًْل ادْع بّجّؾ مً

ـِؿٌ  َُْع افيٚمل مـ افيِـؿٕ ،ؿٔؾ فِحٚـؿ بغ افْٚس حٚ ّْ ف َي إّن مــ : ويف احلـديٞ ،ّٕ

ًٚ يّْــع مـــ اأ ،ُّٜــافنــًر حلِ  ًٚ ٕٚؾًــ ؿــٚل  ،ٓــؾ وافًــٍفجلي إّن يف افنــًر ـالمــ

مًْـف : حُّـفأو الش ء  وحُؿ  ،أصؾ احلُقمٜ رد افرجؾ ظـ افيِؿ: إصًّل

. ادْـع وهـق ،واحـد أصـؾ وادٔؿ وافُٚ   احلٚء: ؿٚل ابـ ؾٚرس.  3 مـ افًٍٚد 

                                           
بـٚب ، 331 -333/  4هــ :  170إزهـري ت هتذيٛ افٌِٜ: أبق مْهقر دّد بـ أْحد ظ:   3 

  هــ733ادكي ت    ظ: فًٚن افًرب: أبق افٍوؾ مجٚل افديـ بـ مْيقر اإلؾريَلو  حُؿ .

 بٚب  حُؿ . ، 341 - 340/  31هـ: 
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ّٔـٜ يُّـ افَـقل ومـ ذفؽ  ، 3 وهق ادْع مـ افيِؿ  ،ذفؽ احلُؿ وأول إّن احلٚـّ

مجٔع ادامرشٚت وافْهقص وتتجٚوزهـٚ إػ اخلىٚبـٚت  :وتنّؾ ،مـ احلُؿ ظؿّ أ

 . ظِٔف هذه افدراشٜوهذا مٚ شسـز  ،يف ـؾ مٚ خيص احلُؿ / احلٚـؿ / ادحُقم

ّٜٔ هل ادهدر افهْٚظل فُِّٜ و وادهدر افهْٚظل مهـدر  "حُؿ"احلٚـّ

ؿٔٚد يىِؼ ظذ ـؾ فٍظ ِزيد يف  خره حرؾٚ افٔٚء ادنددة وافتٚء ادربقضٜ ؾَْٔؾ إػ 

ويف ظِؿ افك  ؾّ٘ن ادهدر افهْٚظل ينـتّؾ  ،آشّٜٔ ويهر اشؿ مًْك  رد

ادهدر افهْٚظل مـ وضــ ـــــ  ٕحق ،ِٔٓٚ فٍيفظذ ـؾ افهٍٚت افتل ينتّؾ ظ

 .  1 ومـ ؿقم ــــ ؿقمٜٔ ،وضْٜٔ

ي يٗديـف ادهـدر افَٔـٚد وهذا ادهدر افهْٚظل يٗدي ادًْك ًٍٕـف افـذ

هـق  ن دٓفتٓٚ وتقؤح موـّقهنٚٚـ ثؿ ؾّ٘ن شٌٔؾ مًرؾٜ مًْٚهٚ وبٔوم ، حلُؿ 

 . 1  ع.م. ح بجذرهٚ افٌِقي 

 :  الحاكمّية ألولً لمفهىماالمقاربات 

ّٜٔ مـ ادٍٚهٔؿ ادتداوفٜ يف افٍُر اإلشالمل ادًٚس دّ تً ت وؿد أثٚر ،احلٚـّ

ّٜٔ  -افَؤٜ هذه ٚ بغ أصحٚب افٍُر وافدظقة -احلٚـّ ًٚ ؾُريًّ نَّ وإ ،جدًٓ وخالؾ

                                           
 . 93/ 1:   هـ193ت  ، بـ ؾٚرس بـ زـريٚأْحد  افٌِٜ: أبق احلًغ مَٚئس مًجؿ  3 

 . 81ظ: اددخؾ إػ ظِؿ افْحق وافك : ظٌد افًزيز ظتٔؼ:   1 

 1   ّٜٔ  . 33جًٍر: أْحد  رليٜ مًرؾٜٔ: هنٚم ظقض –ظ: إبًٚد افًٔٚشٜٔ دٍٓقم احلٚـّ
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ؾ  ،ددةٜٔ دْزم حَٛيف  هذا ادٍٓقم ُّ وافتْيرات افدظقيـٜ دقرًا فِّامرشٚت ص

ٕيّـٜ احلُـؿ ظـذ افقصقل إػ بْٚء ؿقاظد شٔٚشـٜٔ ٕ إػ حدوافٍُريٜ وافثَٚؾٜٔ 

 ،ٓح هذا ادٍٓقم يف افدراشٚت افٍَٜٓٔ نْ أّْذ ؾ. يْٜ هلذا ادٍٓقموؾؼ إؾُٚر ادتٌٚ

وٕتٔجٜ فِخال  افقاؿع بًٌٛ افقاؾد افثَٚيف افٍُـري هلـذا  ،وافَْديٜ ،وافتٚرخئٜ

بدراشـٚت وأضروحـٚت  ٕزى افدارشقن فٌِحٞ وافُنػ ظـ مٚهٔتـفا :ادٍٓقم

 .تتًِؼ هبذا ادٍٓقم

ٓرتٌٚضـف : مرتٌٜ مّٜٓ يف افٍُر افٌؼـي يتٌقأ ٕيٚم احلُؿ أنَّ ًِقم اد مـو

ٚل يف ـؾ مٍٚصؾ ادجتّع ًّ شّٜ افيِـؿ واجلـقر  أنَّ  ظذؾواًل  ،افقثٔؼ ودوره افٍ

 . ٕيّٜ احلُؿ يف خمتِػ إزمْٜ وإمُْٜأبرز شامت إٔقاظف بٚتٝ أوافَّع بُؾ 

ادحٚوٓت إوػ فتٖصٔؾ مٍٓقم احلُـؿ  ظذ  3 مـ افٌٚحثغ ـثروؿد يتٍؼ 

ّٜٔ ّٕف يًقد إػ اخلقارج يف مقؿًٜ صٍغ ومَـقفتٓؿ افنـٓرة ٖب ،وافتحُٔؿ واحلٚـّ

ف ٕٚبـف اهلل شـٌح يٍْـرد أنْ احلُؿ بغ افًٌٚد جيـٛ  أنَّ ؾٓؿ يرون  ، ٓ حُؿ إٓ هلل 

ؿػ وحده ٕٚوتً َُ تِؽ ادَقفـٜ و ،يّدظل ذفؽ فًٍْف أنْ  حيّؼ ٕحدٍ وٓ  ،ّٕف هق احلَ

                                           
وافًالمٜ دّـد ، ومْٓؿ د.دّد صحرور يف ـتٚبف  جدفٜٔ افديـ وافًِىٜ ؿراءة مًٚسة فِحٚـّٜٔ    3 

، ق افَٚشـؿ احلـٚج ْحـد يف ـتٚبـف  احلٚـّٔـٜ أب، وافًْد يف ـتٚبف احلٚـّٜٔ بغ افْص وافديَّراضٜٔ  

ّٜٔ يف ـتٚبف  جًٍرأْحد  هنٚم ظقضو   .رليٜ مًرؾٜٔ  –إبًٚد افًٔٚشٜٔ دٍٓقم احلٚـّ
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احلِّـٜ افتـل  راؾَتٓـٚ ، 3 ٝ حِٜٔ أيديقفقجٜٔ اخسؿٝ افهٍق  بٚشؿ افْصٕٚـ

ّٜٔ ؿٚهلٚ اخلقارج ؾ ،صْٓٚ اخلقارج ظذ احلُقمٜ اإلشالمٜٔ ًٚ ٚحلٚـّ  ٓـٚوفُْمٍِقطـ

ًٜ مٚ ُٜ َحؼٍّ ُيرَ : بَقففظِٔف افًالم  ظعّ اإلمٚم ظْٚه  رٚرش َّ
ِِ ـَ ُف ٓ  ،اُد هِبَٚ َبٚضٌِؾ   ّٕ ْؿ إ ًَ َٕ

َؿ إَِّٓ هللِ ُْ قُفقنَ  ،ُح َُ  َي
ِ
َٓء ُٗ َـّ ه

ُِ ـْ َأِمر َبّر َأْو َؾِٚجر ،إِْمَرةَ  َٓ :وف ِس ِم ُف َُٓبدَّ فَِِّْٚ ّٕ  ،َوإ

ـُ  ِم ْٗ ُؾ يِف إِْمَرتِِف اْدُ َّ ًْ ٚؾِرُ  ،َي َُ ٚ اْف َٓ تُِع ؾِٔ ّْ َت ًْ ـٚ إ ،َوَي َٓ ُغ اهللُ ؾِٔ ِِّ ٌَ ـُع بِـِف  ،َجـَؾ َوُي َّ َوجُيْ

لءُ  ٍَ ُدو   ،اْف ًَ َٚتُؾ بِِف اْف ََ ٌُُؾ  ،َوُي  ً ـُ بِِف اف َم ْٖ ِقيِّ  ،َوَت ََ ـَ اْف ِٔػ ِم
ًِ
َخُذ بِِف فِِوَّ ْٗ َحتَّـك  ،َوُي

يَح َبر  
َسِ ًْ ـْ َؾِٚجر  ،َي اَح ِم َسَ ًْ َوُي

 1 . 

ّٔـٜاحلٚـ"تْىِؼ دراشتْٚ دٍٓـقم  -أو افٍٚجر ة افزّ إمرَ  –مـ هذه افَْىٜ  ّ" 

رشـتف فِحُـؿ إّبـٚن خالؾتـف افتـل هـل مـدة رٚظِٔـف افًـالم  ظعّ اإلمٚم  يف ؾُر

مـٚ تْتجـف  ظـذ هـديمتتًٌغ ؾٔٓٚ صقرة احلٚـؿ ظْـد افرظٔـٜ  ،ٕربعفًِْقات ا

رض افقاؿع احلٔٚيت افثَٚيف ادًـٚش أوافْهقص واخلىٚبٚت ادٌْثَٜ مـ  ادامرشٚت

ّٜٔ  ،مـ جٜٓ أخرى إػ احلٚـؿومٚ ئًْف افٍرد/ ادحُقم بٚفًٌْٜ  ،مـ جٜٓ واحلٚـّ

 . ، وهذا مٚ شٔثٌٝ ٓحًَٚ تنّؾ إمرة افٍٚجر ٓظِٔف افًالم  ظعّ ظْد اإلمٚم 

 يٌَِـف ٚدـ وؾًَٚ  مْف ٓبد أمر – حُقمٜ أي –ّن وجقد احلُقمٜ يف أٓ صؽ و

افٍـقى يف أرجـٚء  احلُقمـٜ تًـؿّ دون افْيٚم افذي تىٌَـف ّـ ؾ ،وادْىؼ افًَؾ

                                           
 . 301ظ: َٕد اخلىٚب افديْل: ٕك حٚمد أبق زيد   3 

 . 437/  3 هـ: 636ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد أدًتزيل ت    1 
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ٍٜ مٓام ـ: ادجتّع ٍٜ مْيّ ًٚ فذفؽ  ٓبد ٓم جًْـٓٚ  ٚنومٓـام ــ ،مًتَـدهٚ ٚنوتًٌ

.  3 مــر ؾٔٓــٚ وتَــقم بوــٌط إ ،مـــ حُقمــٜ تٌــٚذ صــٗوهنٚ ،ٚٚهنوفقهنــٚ وفًــ

 إلًٕـٚنؾٓل ترتٌط بًِقع ا ،إلًٕٚناو إلًٕٚنؾٚفًالئَٜٔ افًِىقيٜ تْحك بغ ا

ّن أمر احلُقمٜ / احلُـؿ أ أخرىومـ جٜٓ  ،افتل تٌذيف مـ جٜٓومْٓجف وثَٚؾتف 

وذفؽ فتقجـف اخلىـٚب بـغ هٔئـٜ : مجًٓؿ وبْٔٓؿٖنىتف هل إػ افْٚس ظٚمٜ بٕأو

ّٜٔ"وٕيرًا فُقن  ، 1 افًِىٜ وضٌَٜ افرظٜٔ وبٚفًُس حلٔـٍٚة  ٚنم إمـصـاّم  "احلٚـّ

شتنـُؾ افٌـٗرة ادثٚفٔـٜ  ؾ٘هّنـٚ ،ظذ وجف ادًّقرة ٚنًإٕمِٓٚ ـؾ ٖرؽٔدٍة ظٚدفٍٜ  ي

ًٜ  ،ٚنافثَٚؾٜٔ فنخهٜٔ افًِىٜ ؾردًا ـ ّٜٔ"و ،أو  ّقظ يف جقهرهـٚ تًْـل  "احلٚـّ

ّن  هْٚع أوامر وؿقاظد صٚدرة مـ اهلل ووطٍٜٔ افُْٔقٕٜ افٌؼيٜ ؾٔٓٚ هل افتَِـل أ

 .  1 وآشتجٚبٜ وافتُٔػ وافتىٌٔؼ يف واؿع احلٔٚة 

ّٜٔ  –ختٔٚر هذه افٍِيٜ احد أشٌٚب أ إنَّ  ًٚ يـدخؾ حتـٝ ـ –احلٚـّ قهنٚ فٍيـ

ميِتف مٍٚهٔؿ متًددة مثؾ احلُؿ وافًِىٜ وؽرهٚ مـ ادٍـٚهٔؿ افتـل هلـٚ ظالؿـٜ 

ـام تىِؼ فٍيـٜ  ،بًّْك إهّنٚ فٍظ منسع وصٚمؾ جلْس احلُؿ ،بٚحلٚـؿ وادحُقم

ؾٓل ؽر مرتٌىٜ بًّْك  ،افًغ ظذ افٌئر وافًغ اجلٚرحٜ وظذ اجلٚشقس وؽرهٚ

                                           
 . 83بحٞ يف اخلالؾٜ واحلُقمٜ يف اإلشالم: ظع ظٌد افرازق:  –اإلشالم وأصقل احلُؿ   3 

ّٜٔ بغ افْص وافديَّراضٜٔ: افًالمٜ دّد افًْد:   1   . 300ظ: احلٚـّ

 1   ّٜٔ  . 337رليٜ مًرؾٜٔ:  –إبًٚد افًٔٚشٜٔ دٍٓقم احلٚـّ
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.  إخر افتل تنسع مًٓٚ يف اخلهقصـٜٔ ًٍٕـٓٚٚينأو فٍظ خٚص دون ادًواحد 

افُـريؿ أـثـر   نوؿد وردت هذه افٍِيٜ ومٚ ينٚـِٓٚ مـ صٔغ ومنتَٚت يف افَر

 . 3 مـ مئتل مرة

ــٜ واؿًٔــٜ   ّٔ ــٜ صــقرة ح ّٔ ٚ وادامرشــٚت ٚهنــتجتٓــٚ احلٔــٚة يف جريإٔؾٚحلٚـّ

وحغ تـقازن مـع أخـر  ،مرجًٔٚهتٚهل ذات احلٚـؿ يف واخلىٚبٚت يف مًّٔٚهتٚ 

ًٜ مع راظٔٓـٚ ٚ صقرة افرظٜٔ وؿد إًًُٝ رٚرش ًٚ خمتٍِغ إهنَّ ًٚ ومُٕٚ وٕراهـٚ  ،زمٕٚ

 ًٚ ؽدت تدل ظذ ٕقظٜٔ افًِىٜ وصقرة احلٚـؿ ومدى ؿربف / بًده مـ تىٌٔؼ أيو

ًٚ ظذ ثَٚؾٜ اف ،ٜٔ ادٌتٌٚة وادْنقدةًٕٕٚاإل افًدافٜ ّٜٔ تدل أيو ًـِىٜ وبٚتٝ احلٚـّ

 ادٚؿٌـؾ أّي  –وٕدـام  ،ومدى افتٖثر وافتٖثر بغ افثَـٚؾتغ اجلٚهِٔـٜ واإلشـالمٜٔ

ًٚ ظذ  -ٚبًد واد ًٚ وتىٌَٔ هْـٚع  أنَّ  ظــؾوـاًل  ،رض افقاؿـعأشسشق افٌٌِٜ ٕيرّي

ًٚ ٚشٌأ ّٔـٜإػ دظق ت رخأب ّٔـٜ ؾوـٚء واشـع  ،افًز يف أؽـقار احلٚـّ مْٓـٚ أنَّ احلٚـّ

ًٚ  ،شًٔٔقفقجٔٚ ادرـز مَٚبؾ اهلٚمشيُّـ أْن يدّفْٚ ظذ  ظـدم رؾـض ومْٓٚ أيوـ

ًٚ  ظروـفهلذا ادٍٓقم ظْدمٚ ظِٔف افًالم  ظّع بـ أيب ضٚفٛاإلمٚم  اخلـقارج رؾوـ

ّٔـٜ  افًـرضافـرد يف مًْـك  ٚنبؾ ـ ،ؿٚضًًٚ  ادـٗدفٟ فِخـقارج ورؾوـٓؿ احلٚـّ

                                           
ــٜ يف طــالل افَــر ن افُــريؿ: ظٌــد احلّٔــد ظّــر ظٌــد احلّٔــد ظٌــد افقاحــد:   3  ّٔ ، 3ظ: احلٚـّ

،  89 إًٕـٚم ،  67 يقشـػ/،  38 ادٚئـدة/،  3 ادٚئدة/،  7    ل ظّران/331 افٌَرة/

 وؽرهٚ افُثر مـ أيٚت افَر ٕٜٔ افُريّٜ. 
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ًٚ وشقء  اإلًٕٕٜٚٔ دراشـٜ  عيةمش ر  وهـذا يًْـل  ، 3 هلـذا ادٍٓـقم شتًامهلؿامىَِ

ّٜٔ يف اإلشالم ويف ؾُر  ظـذ : خٚصـٜظِٔف افًالم  ظّع بـ أيب ضٚفٛاإلمٚم احلٚـّ

وٕحــ هْـٚ ٓ ظِٔف افًـالم  ظعّ اإلمٚم فدى  وؾؼ وجقد هذا ادٍٓقم وأضروحٚتف

بؾ ًًٕك إػ ؿراءة ادٍٓقم ؿراءة َٕديٜ  ،ْٕقي صخهْٜ ادٍٓقم يف أؾراٍد أو مجٚظٚت

 . ِىٜصٚمِٜ دًْك احلُؿ وافً

 مفهىم الحاكمّية عند المعاصرين

ّٜٔ"ادًٚسون   ظرّ   ، يَسب بًوٓٚ مــ بًـضبتًريٍٚت ظديدة "احلٚـّ

 ًٚ ّٔ ًٚ مٍٓقم ّٔ ًٚ اصىالح يَػ يف مَّدمٜ افـذيـ حتـدثقا  وفًّؾ أبٚ ظع ادقدودي ،اؿساب

ّٜٔ" ظـ مٍٓقم بُثٚؾـٜ أثْـٚء  "ّٔـٜ هللاحلٚـّ"مهـىِح شـتًامل اؾَد بدأ  ،"احلٚـّ

ّٔـٜ تىِـؼ ظـذ  أنَّ ويرى ادـقدودي  ، 1 ظِّف يف إحزاب افًٔٚشٜٔ اهلْديٜ  احلٚـّ

ظـذ حًـٛ مـٚ يهـىِح ظِٔـف افٔـقم يف ظِـؿ  ، افًِىٜ افًِٔٚ وافًِىٜ ادىَِٜ

ٚيرى و ، 1 افًٔٚشٜ  ّٜٔ أي  – أهنَّ وٓ  ،ظـز وجـؾ ٓ تِٔـؼ وٓ حتـؼ إٓ هلل -احلٚـّ

وهْٚ تقاجْٓٚ  ،وهق هبذا يتٌْك رأي اخلقارج ،ؿ اهلل يف ظٌٚدهيٍْذ حُ أنْ  حيؼ ٕحد

ومـ ادًـٗول ظــ ؟ يف إرض ظز وجؾ ـٔػ يٍْذ أمر اهلل: ظدة تًٚلٓت مْٓٚ

                                           
 . 384ظ: يف طالل افَر ن يف ادٔزان: د.صالح ظٌد افٍتٚح اخلٚفدي:   3 

 . 41ظ: افديـ وافًِىٜ ؿراءة مًٚسة فِحٚـّٜٔ: د. دّد صحرور:   1 

ّٜٔ يف طالل افَر ن افُريؿ:   1   . 37ظ: احلٚـّ
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ـؾ هذا افتًٚلٓت ومًٚئؾ ؟ وهذا ادًٗول ظـ افتٍْٔذ مٚذا تُقن صٍتف؟ تٍْٔذه

أو  ،وجـقد حـٚـؿتوًْٚ أمٚم ٕتٔجٜ هل حتّٔـٜ  ،ٕٛٚأخرى ـثرة تتًِؼ هبذا اجل

 ًّٔٚت فَٔقد إمٜ وادجتّع شقاءأو مٚ اصىِحٝ ظِٔف وتنٚـِٝ هذه افت ،إمٚم

ًٚ  ٚنأـ ّٜٔ"إّن . هذا احلٚـؿ ظٚدًٓ أم طٚد خلهٓٚ حًـ حٍْل  ؿد ،ادقدوديٜ "احلٚـّ

 : 3 يف ثالثٜ مًتقيٚت

خيوـع  أنْ هل افًِىٜ افًِٔٚ افتل جيٛ  ظز وجؾ شِىٜ اهلل: ادًتقى إول

 . ويَْٚد هلٚ إلًٕٚناهلٚ 

بقصـٍف رـثاًل  صذ اهلل ظِٔف و فـف شـِؿ وجقب ضٚظٜ افٌْل: ٚينادًتقى افث

ًٚ ظـ اهلل  . ظز وجؾ  وٕٚئٌ

 . قن اإلهلل ؾَط فف صالحٜٔ إؿرار احلالل واحلرامٕٚافَ: ادًتقى افثٚفٞ

ّٔـٜ  ٕجد ثّٜ موّراٍت  يف هذه ادًتقيٚت افثالثٜ يف مٍٓـقم احلُـؿ واحلٚـّ

وضٚظـٜ  ،هل افًِٔـٚ وٓ صـؽ يف ذفـؽ ظز وجؾ ؾًِىٜ اهلل ،آفتٍٚت إفٔٓٚجيٛ 

                                           
. َٕـاًل ظــ: افـديـ وافًـِىٜ ؿـراءة 310 -319/  3ظ: افديـ وافثقرة يف مك: د.حًـ حٍْل:   3 

 . 43مًٚسة فِحٚـّٜٔ: 
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ّٜٔ ؿـراءة جديـدة  شتَرأ وهْٚ -صذ اهلل ظِٔف و فف  افٌْل ٚ هنـٕ  3 واجٌـٜ -احلٚـّ

هذه افىٚظـٜ مــ ظـدمٓٚ هـل افتـل حـددت صـُؾ  ،ظز وجؾ مَروٕٜ بىٚظٜ اهلل

ّٜٔ يف  تًّٚت افًك اإلشالمل إول افذي ختتص بف دراشتْٚ  ،افًِىٜ / احلٚـّ

ّٜٔ ومـدى تىٌَٔٓـٚ ظـذ افقاؿـع  شُْتنػومـ ثؿ  ،هذه ًَٕٜٔ مًتقيٚت احلٚـّ

 . ادًٚش مـ ؿٌؾ احلٚـؿ

 حتـدثقا بقوـقح وختهـٔص ظــ مٍٓـقم افذيـ ومـ ادًٚسيـ أخريـ

"ّٜٔ ّٔـٜ فِتؼـيع وفـٔس هلل أنَّ ؾٓـق يـرى  ،شٔد ؿىـٛ "احلٚـّ  ظـز وجـؾ احلٚـّ

ًّ  ،ظز وجؾ مـ افًٌٜٔ وفٔس مـ اهلل واحلٚـؿ يًتّد شِىتف ؿ شٔد ؿىٛ افًٚمل وؿ

ومجٔـع  ،ؿًـّغ ٓ ثٚفـٞ هلـام: احلُـؿ اإلشـالمل واحلُـؿ اجلـٚهع ظذبٖهه 

مقجـقدة يف ظٓـده مـٚ هـل إٓ حُقمـٚت جٚهِٔـٜ فًـدم ٝ ٕٚاحلُقمٚت افتل ـ

تـل إمٜ ادًـِّٜ اف أنَّ ثؿ يتقصؾ إػ ٕتٔجٜ خىرة هل  ،حتُّٔٓٚ افتؼيع اإلهلل

ّٜٔ اهللت وبـذفؽ حتقفـٝ أيـديقفقجٔٚ  ،تٍـٝ مْـذ ؿـرونٕا ظـز وجـؾ ٗمـ بحٚـّ

ّٜٔ ظْد شٔد ؿىٛ إػ أيديقفقجٔٚ ؿٚتِٜ  .  1 احلٚـّ

                                           
يف افَران ختتِـػ ظــ  افٌْل صذ اهلل ظِٔف و ففأنَّ ضٚظٜ  بًض افٌٚحثغترى افدراشٜ خال  مٚ يراه   3 

افٌْـل ؿـراءة َٕديـٜ يف صـقرة  –ظ: افرشقل ادتخٔـؾ شتزادة: . فالصذ اهلل ظِٔف و فف ضٚظٜ افرشقل

 .راق  مقٕتٌّري واط ومًُٔؿ رودًٕقن ـيف اإلشتن صذ اهلل ظِٔف و فف

-364ظ: مًٚمل يف افىريؼ: شٔد ؿىـٛ: و .61- 63ظ: افديـ وافًِىٜ ؿراءة مًٚسة فِحٚـّٜٔ:   1 
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أحد ادٍُريـ افـذيـ اصـتٌِقا ظـذ مٍٓـقم  فَد ـٚن أبق افَٚشؿ احلٚج ْحد

ّٜٔ ّٜٔ افقؤًٜ واحلٚ ،احلٚـّ ّٜٔ اإلهلٜٔ افًٚئدة يف ـيرؾض ؾُرة ادَٚبِٜ بغ احلٚـّ

وتًَؿ مراحـؾ  بْحق خٚصوافهحقة اإلشالمٜٔ  بْحق ظٚمإدبٔٚت اإلشالمٜٔ 

ّٜٔ ظذ وؾؼ رليٜ أيب افَٚشؿ احلٚج ْحد   :  3 ظدة مراحؾ ظذاحلٚـّ

ّٜٔ اإلهلٜٔ ّٜٔ بًّْك حُـؿ اهلل ادٌـٚذ فِْـٚسهذه تٖيت : احلٚـّ دون  ،احلٚـّ

 ،افىًٌٔـٜ يف  نو البش ر ّْٜٔ ادٌٚذة ظـذ وهق حُؿ يتّٔز بٚهل ،اشتخال  بؼي

ًٚ مـ وراء حجٚب. ًٚ ومِّقش ًٚ دًقش  مع افتك  اإلهلل ؾٔٓام تكؾ

 ّٜٔ إػ  حلص ر  اتؿ ؾٔٓـٚ إٓتَـٚل مــ احلُـؿ اإلهلـل : شتخال ٓاحٚـّ

 ًٚ ًٚ  –بـدأت إذ  ،مرحِٜ جديدة شّح فإلًٕٚن ؾٔٓٚ بٚفتدخؾ يف احلُؿ تـدرجئ  وؾَـ

ّٜٔ اإلهلٜٔ ادىَِٜ  -احلٚج ْحد  افَٚشؿ أيب رأيف حغ هرد اإلهائِٔٔقن ظذ احلٚـّ

 .وضٚفٌقا بِّؽ مـ إًٍٔٓؿ بدٓ مـ شِىٜ إٌٕٔٚء

  ّٜٔ يُـقن اخلٍِٔـٜ  أنْ  -رأي احلـٚج ْحـدف وؾًَٚ  - شتخال آوتًْل حٚـّ

 . يًّخر فف افىًٌٜٔ وافُٚئْٚت وأنْ  ،مقصقًٓ بٚهلل ظز اإلهلٚم واإلحيٚء

ّٜٔ ا ّٜٔ ظٚدت إػ اإلًٕـٚن خـٚرج  يرى ؾٔٓٚ: فُتٚب افٌؼيٜحٚـّ أنَّ احلٚـّ

صـذ اهلل  بدأت مع افرشـقل وؿدمْٟٓ اهلّْٜٔ اإلهلٜٔ ادٌٚذة ظذ افىًٌٜٔ وافٌؼ 

 . وهل مًتّرة إػ أْن يرث اهلل إرض ومـ ظِٔٓٚ ظِٔف و فف

                                           
 .87 – 78ظ:افديـ وافًِىٜ ؿراءة مًٚسة فِحٚـّٜٔ:   3 
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 : افـظريي وافػوظؾقي... / افـسؼ افثؼويف افـؼد افثؼويف: قوً وكث

ًٚ ّن افَْد افثَٚيف بقصٍف إ ًٚ َٕدي مّر بّراحؾ وظقامؾ خمتٍِـٜ شـٚظدت  ٕنٚض

وافثَٚؾٔـٜ افًِّٔـٜ  هذه افًقامؾ هثِٝ يف افتقجٓٚت افٍُريٜ ،ظذ ٕنٖتف وتىقره

ًٜ مـ افْيريٜ افَْديٜ افتل مل ترتقِ  ٍٜ أـثر جـرأًة  ،ـٍٚي ٍٜ َٕدي ٍٜ إػ ٕيري وبٚتٝ يف حٚج

ًٚ بٚفقاؿع وأـث ًٜ فتهؾ إػ صّقفٜٔ اخلىٚبٚت وادامرشـٚت وحتِٔاًل ومًٚش ر صّقفٔ

نىٜ افَْديـٜ إخـرى تَـػ ٕافَْد إديب وإ ٚنمتجٚوزًة إضر ادحددة افتل ـ

 ظْدهٚ.

ًٚ مْذ مـٚ يَـٚرب افثالثـغ  فَد ًٚ ؿهدّي ًٚ َٕدّي طٓر افَْد افثَٚيف بقصٍف ٕنٚض

 ًٚ افقؿـٝ ـٕٚـٝ هْـٚع وؿٌؾ هـذا  ، 3 وّـ رلى ومْٚهٟ مٚ بًد افٌْٔقيٜ مـ ظٚم

ٚين  تٔقدورادورٕق  يف د افثَٚيف مْٓٚ مَٚفٜ فٍُِّر إدت مٌُرة ومّٜٓ فَِْاصٚرإ

دٚين  يقرؽـ ومْٓٚ اصٚرة افًٍِٔق  إ ،افثَٚيف وادجتّع   بًْقان  افَْد 3949

افثَٚيف  افَْد اجلدد: ل ظْقٕٝ بـ ادحٚؾيقنافت يف مدرشٜ ؾرإٍُقرت هٚبرمٚس 

ــٚر واحلــقار ــٚ  ،خيل  افت ــدن وايــٝ  ظــٚم صــٚرة فِّــٗرخ إإتِتٓ مريُــل  هٔ

ؽــر أنَّ تِــؽ  ،بالؽٔــٚت اخلىــٚب: مَــٚٓت يف افَْــد افثَــٚيف  بًْــقان 3978

 . 1 صٚرات مل تًـ بتًر  ادٍٓقم بنُؾ واوح بؾ اـتٍٝ بدٓٓت صٚئًٜ ففاإل

                                           
 . 3ٕحق ٕيريٜ صًريٜ يف افَْد افثَٚيف: د.بؼى مقشك صٚفح: –ظ: بقيىَٔٚ افثَٚؾٜ   3 

 .107-106ظ: دفٔؾ افْٚؿد إديب: د.مٔجٚن افرويع ود.شًد افٌٚزظل:   1 
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وهـق مــ افٌـٚحثغ افـذيـ  يرى افٌٚحٞ إمريُل ؾًْْٝ. يب. فٔـتش و

إّن مّٓـٜ افَْـد افثَـٚيف حتِٔـؾ  ،افَْـد افثَـٚيفو يف افدراشـٚت افثَٚؾٔـٜصتٌِقا ا

ــٜ  ــٚت ادجتًّٔ ــٚئع وادامرش ــداث وافقؿ ــٜ فألح ــذور آجتامظٔ ــؽ اجل وتٍُٔ

  مهىِح وجًؾ  فٔتش ، 3 إيديقفقجٜٔ بُؾ تٍرظٚهتٚ ،وادٗشًٚتٜٔ وافْهقص

ًٚ دهىِحل  مٚ بًـد احلداثـٜ ومـٚ بًـد افٌْٔقيـٜ  فٍٔٔـد مــ   افَْد افثَٚيف  رديٍ

مًىٔٚت حَقل مًرؾٜٔ أخرمْٓـٚ ظِـؿ اإلجـتامع وافتـٚريخ وافًٔٚشـٜ مــ دون 

وؿـد ٓحـظ  ،آشتٌْٚء ظـ  فٔـٚت افتحِٔـؾ إديب افَْـدي ومْٚهجـف وتٔٚراتـف

فًِّٔـٜ افثَٚؾٔـٜ يف تقجٔـف  فٔتش  تْـٚمل تقجـف َٕـدي حـقل مًـٚر ادٗشًـٜ ا

إمر افذي حـّقل ظْٚيـٜ افَْـٚد مــ َٕـد افْهـقص إػ َٕـد ادٗشًـٜ  ،اخلىٚب

 وهذه افقطٍٜٔ هُـ افَْد افثَٚيف مـ آصتٌٚل ظـذ ــؾ ادًـتقيٚت ، 1 واخلىٚب

يُـقن ٕيريـٜ يف َٕـد  أنْ ومـ ثؿ يتـٖتك فـف  ،إصًدة إدبٜٔ وؽر إدبٜٔ مْٓٚو

تِٓؽ افثَٚيف أيوٚ أي آشـتٌَٚل اجلامهـري وافٌَـقل افَرائـل افثَٚؾٜ وَٕد ادً

 .  1 خلىٍٚب مٚ

                                           
افُتٚبٜ افًربٜٔ يف ظـٚمل متٌـر واؿًٓـٚ شـٔٚؿٚهتٚ وبْٚهـٚ افنـًقريٜ:  -ظ: افْيريٜ وافَْد افثَٚيف  3 

 . 10جٚشؿ ادقشقي:  د.دًـ

 .33- 34ظ:افٌْٔقيٜ ومٚ بًدهٚ: جٚع شسوع:   1 

 .33ادْٓجٔٚت: د.حٍْٚوي بًع: . ادرجًٔٚت. ادْىَِٚت -ظ: مدخؾ يف ٕيريٜ افَْد افثَٚيف ادَٚرن  1 
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د ظٌداهلل افٌذّ و ًّ ّٚ ي  ،امل أبرز افٌٚحثغ افذيـ تٌْقا مؼوع افَْد افثَٚيف ظربٔ

 افثَٚؾٔـٜ إًٕـٚق يف ؿـراءة–ويلذ ذفؽ بنُؾ واوح يف ـتٚبـف   افَْـد افثَـٚيف 

ومــ  ،ع مـ ؾروع افَْد افْهقيص افًٚمؾر  افثَٚيف افَْد أنَّ  ؾٔف يرى إذ ،  افًربٜٔ

ثّؿ ؾٓق أحد ظِقم افٌِٜ وحَقل  إفًـْٜٔ مًّْل بَْـد إًٕـٚق ادوـّرة افتـل 

هـق ؽـر رشـّل  مـٚ ،يْىقي ظِٔٓٚ اخلىٚب افثَٚيف بُؾ يلِٔٚتف وإٔامضف وصـٌٔف

وتًـّد أوـٚؾتف افًْكـ افًـٚبع  ، 3 ـذفؽ شـقاء بًـقاء  هقوؽر مٗشًٚيت ومٚ 

فًْك افًَْل  إػ ظْٚس افرشٚفٜ إدبٜٔ افتل ووًٓٚ  يٚـقبًـ  أبرز مٚ جٚء  ا

ُتوـّر دٓٓت ـٚؾـٜ  البش ر  وذفؽ اظتامدًا ظذ أنَّ إٔامط آتهـٚل  ،املافٌذّ بف 

يف افىريَٜ افتل هبـٚ ٍٕٓـؿ وهبـٚ ـٚؾٜ ًَٕٜٔ تٗثر يف مًتقيٚت اإلشتٌَٚل اإلًٕٚين 

ؼوظف افَْدي مؼوع   ؾًْْٝ فٔتش  يف شـٔٚق يف مامل افٌذّ  وؿد تٌْك ، 1 ٍّٕن 

وظّد يف مْٟٓ حتِِٔـف إػ  ،بٚخلىٚب وحتِِٔف مـ حٔٞ هق خىٚب آهتاممترـٔز 

ادًىٔـٚت افْيريـٜ وادًجّٔـٜ يف افًقشـٔقفقجٔٚ وافتـٚريخ وافًٔٚشـٜ  اشتًامل

 . 1 ادٗشًٚتٜٔ مـ دون أْن يتخذ ظـ مْٚهٟ افتحِٔؾ افَْدي

صـِف يف ٕتـٚج حَِـغ أقم افًْؼ افثَـٚيف يُّــ افٌحـٞ ظــ أّمٚ ظـ مٍٓ

                                           
 .84-81:افٌّذاملؿراءة يف إًٕٚق افثَٚؾٜٔ افًربٜٔ: د. ظٌداهلل  –افَْد افثَٚيف  3 

 .63-61:ؿراءة يف إًٕٚق افثَٚؾٜٔ افًربٜٔ –افَْد افثَٚيف ظ:   1 

 .76-73إصُٚفٜٔ ادْٟٓ يف افَْد افثَٚيف: صالح رزق: ظ:   1 
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وهـذا ادٍٓـقم فـٔس جديـدًا جـدة  ،أشٚشغ مهٚ إٓثروبقفقجٔٚ وافَْد احلـديٞ

ثرًا مٚ ـٕٚٝ تتداخؾ مًـف مثـرة بؾ ـ ،مٍٚهٔؿ ؿريٌٜ مْف اشتًاملإذ جرى  ،مىَِٜ

ًٚ يف حََٜٔ ادَهقد هبذا ادهىِح ا  .  3 فتٌٚش

ؾرديْٕٚـد  هىِح افًْؼ/افْيٚم مـ ظـٚمل افًِـٕٚٔٚت م اشتًاملؿد جرى و

ِّ   دي شقشر هٚ ظٌـٚرة ظــ إذ ظـدّ  ،ٌـٜبًّْك افْيٚم افىًٌٔل يف دٚوفٜ تًريٍف ف

وفذا ؾٓل منٚهبٜ فًْؼ افُتٚبـٜ وأبجديـٜ  ، ًٕؼ مـ افًالمٚت يًز ظـ إؾُٚر

 وفُْٓـٚ افًًـُريٜ...صٔغ ادجٚمالت واإلصـٚرات و رمزيٜاف واإلصٚرات افهؿ

 .  1 أظيؿ أمهٜٔ مـ هذه إًٕٚق 

وؿد حٚول بًض افٌٚحثغ ومْٓؿ  ـٍِٔقرد ؽرتس  مَٚربٜ مٍٓقم افًْـؼ 

 ًٚ ٜ فألؾـراد وادجّقظـٚت ـٚفـديـ وؿد ٕير إػ إٕيّٜ آجتامظٜٔ احلٚـّـ، ثَٚؾٔ

ًٚ أبقصٍٓٚ  يدوفقجٔٚوإ ثَٚؾٜٔ ومٍٓقم افًْؼ افثَٚيف يتجـٚوز فديـف مٍٓـقم  ًٕٚؿ

افثَٚؾٜ  ّقظٜ مـ إٕيّٜ ادحًقشـٜ وإٔـامط افًـِقع  إذ ظدّ  ،افٌْٚء آجتامظل

 . 1 وافًالؿٚت آجتامظٜٔ وافتَٚفٔد ادِّقشٜ 

ًٚ و امل مؼوظف افَْدي افثَـٚيف ظـذ مٍٓـقم افًْـؼ افٌذّ  اهلل بْك ظٌد ظربٔ

                                           
 . 91ظ: هثٔالت أخر:صقرة افًقد يف ادتخٔؾ افًريب افقشٔط: د. ٕٚدر ـٚطؿ:  3 

 .13ْْٔل: ت: ظٌدافَٚدر ؿ، دٚضات يف ظِؿ افًِٚن افًٚم: ؾرديْٕٚد دي شقشر  1 

 .114-113ظ: تٖويؾ افثَٚؾٚت: ـٍِٔقرد ؽرتس:   1 
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ًٚ  ًٚ افثَٚيف حغ جًِف مٍٓقم يُتًٛ  قومـ ثؿ ؾٓ ،تٌْك ظِٔف دٓٓت ـثرة ،مرـزي

 ظز يتحدد أنَّ افًْؼ وؿد ذهٛ إػ ،الحٜٔ أشٚشٜٔىظْده ؿٔام دٓفٜٔ وشامت إص

 يف ووـع ّٓ إ حتـدث ٓ افًْـَٜٔ وافقطٍٔـٜ ،ادجرد وجقده ظز وفٔس ،وطٍٔتف

 اخلىـٚب إٔيّـٜ مـ ٕيٚمٚن أو ًَٕٚن يتًٚرض حْٔام يُقن وهذا ،ومَٔد ددد

ًٚ  ادوّر ويُقن ،موّر طٚهر وأخر أحدمهٚ ّٓ أنَّ   3 فِيـٚهر وٕٚشـخًٚ  ٕٚؿوـ إ

ًٚ  ؾٚفًْؼ افـْص  متًـغ يف وجـقد هـق بام افيٚهر هذه افْيريٜ ؿد ٓ تثٌٝ أحٕٔٚ

ًٚ  يْتٟ أنْ  يُّـ ٓ إديب ًَٕ  ًٚ  هـذا نَّ إ بـؾ: املافٌـذّ  أصـٚر ــام موّراً  أحٚدي

 بٍُٚءات افثَٚيف افتحهـ لادٗوّ  ظذ تٍرض افتل بٚدخٚتِٜ افيٚهر يتّٔز افًْؼ

 وــام ،افثَـٚيف ادٗول جيًؾ مٚ: إوامراتف افًْؼ ومًٚءفٜ هذا فٍحص وخزات

 مــ شًِـِٜ يْـتٟ افيـٚهر أنَّ افًْـؼ افتٖوئِٜ يُتنػ افدائرة يف افهقرة هل

 . 1 متْٚهٜٔ افال ادوّرة إًٕٚق

ط ظٌد افٍتـٚح ـِٔىـق ًّ إذ ظـّده  مقاوـًٜ  ،مٍٓـقم افًْـؼ افثَـٚيف وؿد ب

 ،يف حليـٜ مًْٔـٜ مــ تىقرهـٚ ،تٍروـٓٚ ،اشـتٔتَٜٔٔ ،أخالؿٔـٜ ،دئْـٜ ،اجتامظٜٔ

                                           
 .77ؿراءة يف إًٕٚق افثَٚؾٜٔ افًربٜٔ:  –ظ: افَْد افثَٚيف   3 

يقشـػ  د. ثَٚؾٔـٜ: تٖوئِـٜ ؿراءة آشدي خٚزم أيب بـ بؼ ظْد وادديح اهلجٚء ؿهٔديت يف افئًْٜ  1 

 333ظِٔامت:
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ًٚ ادٗفػ ومجٓقره  ،افقؤًٜ آجتامظٜٔ ًٚ  ، 3 وافتل يٌَِٓٚ ؤّْ وهذا افًْؼ ؽٚفٌـ

ضـٚبع  مٚ يُقن متحُاًم وّـ ايديقفقجٔٚ افثَٚؾٜ اجلًّٜٔ ادرـزيٜ افًٚئدة ؾٓق ذو

وربـام تُّــ  ، 1 مجٚظل خيوع فٌْٜٔ اجتامظٜٔ ذات ضَـقس وصـًٚئر مجًٔـٜ ظـٚدةً 

ُّ اافقطٍٜٔ  ؿ يف ٕشٚشٜٔ ادّٓـٜ فًِْـؼ افثَـٚيف يف ـقٕـف يًّـؾ ـــ برٕٚمٟ يـتح

 ، 1 فًْــؼ افثَــٚيف اٜ ٕبْــٚء اجلامظــٜ ادتّثِــٜ هلــذا إؾًــٚل وإؾُــٚر ادًــتٌَِٔ

ِّف أنَّ افًْؼ افث َٚيف هق ترـٌٜٔ مسابىٜ ومتٍٚظِٜ ؾـٔام بْٔٓـٚ وًٕتخِص مـ ذفؽ ـ

وهـق  مـ تَٚفٔد ومٍٚهٔؿ مٗثرة يف ؾُر افٍـرد أو اجلامظـٜ مـ أجزاء افثَٚؾٜ افًٚمٜ

 . بذفؽ مزيٟ مـ مٍٓقمل افًْؼ وافثَٚؾٜ افًٚمٜ

ًٚ بذاتـف ظـذ و ًٚ خٚصـ ًٚ وفٔس  ًٚٓ مًرؾٔ ينتٌؾ افَْد افثَٚيف بقصٍف ٕنٚض

وافنًٌٜٔ وظذ حنٍد مـ ادقوـقظٚت ادختٍِـٜ مْٓٚ افثَٚؾٚت ادٗشًٚتٜٔ افراؿٜٔ 

ــٜ  ،ًــقاءافظــذ  ــك افثَٚؾٔ ــؽ افٌْ ــٚت   تش  ر  ؾٓــق ينــتٌؾ ظــذ تٍُٔ اخلىٚب

هـذه افثَٚؾـٚت  ، 4 ٚتإيديقفقجٜٔ ومًرؾـٜ ادرجًٔـٚت افثَٚؾٔـٜ فتِـؽ اخلىٚبـ

حتـقي يف  أنْ واخلىٚبٚت وادقوقظٚت افتل ينتٌؾ ظِٔٓٚ افَْـد افثَـٚيف يٍـسض 

                                           
 . 8افثَٚؾٜٔ: ظٌد افٍتٚح ـِٔىق:  ادَٚمٚت افند وإًٕٚق  3 

ظٌـد  ؾًٍِٜ ادًْك بـغ ٕيـٚم اخلىـٚب وذوط افثَٚؾـٜ: د. -ظ: فًٕٚٔٚت اخلىٚب وإًٔٚق افثَٚؾٜ  1 

 . 347يقشػ: أْحد  افٍتٚح

 .96هثٔالت أخر:صقرة افًقد يف ادتخٔؾ افًريب افقشٔط:  1 

 . 10هٓٔد مٌدئل فٍِّٚهٔؿ افرئًٜٔٔ:  رثر ايزابرجر:  –ظ: افَْد افثَٚيف   4 
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ًٚق إخـرى ًٕٚق موّرة وخمٚتِٜ ظَّٜٔ تتٌٌِؾ وتتٍٚظؾ مع إإٔداخِٓٚ ظذ 

 . داخؾ تِؽ ادْيقمٚت

ًٚ مّٓـٜ  فدراشـٜ افسـٌٔـٜ ٕؿد تُنػ فْٚ ؿراءة هذه إو ًٚق ادوّرة  ؾٚؿ

ًٚ هلـٚ مــ ادروٕـٜ  ،فإلًٕـٚنوإيديقفقجٜٔ  افًٍْٜٔ ؾٚفدراشـٚت افثَٚؾٔـٜ ظّقمـ

ًٚ ظذ صتك صْق  ادًرؾٜ فٌِـقغ ؽٚيـٜ مًرؾٔـٜ   -ادْٓجٜٔ مٚ جيًِٓٚ ظّاًل مٍتقح

 ًٚ ًٚ فسـٌٜٔ ثَٚؾتْـٚ وظالؿـٚت تنـُِٓٚ وأـثـر وظٔـ أدبٜٔ  ثَٚؾٜٔ  يلًِْٚ أـثر إدراـ

 . 3 ُؾ وظْٔٚ اجلاميل بساـٔٛ افيقاهر وافْهقص إدبٜٔ افتل تن

طٓقر افَْد افثَٚيف ظذ افًٚحٜ إدبٜٔ افَْديٜ افًٚدٜٔ وافًربٜٔ ظذ وجف  إنَّ 

وحيٍز افًَؾ  إدبٜٔ افًربٜٔ افراـدةو  حيرع ادٔٚه افثَٚؾٜٔ أنْ  فٕٖمـ ص ،اخلهقص

فٌٚحٞ افثَٚيف فٌِحٞ وافتٖمؾ اجلدي يف اوافَقى اإلدراـٜٔ فدى ادتٚبع وادٓتؿ و

ًٚ ٕإ ًٍٚفٔـٜ ٕبًٔدًا ظـ افتٖثر افًٚضٍل أو آشـتجٚبٜ آ ،ًٚق افًربٜٔ ؿدياًم وحديث

ّٕام وّـ إضٚر احلٚجٜ افٌحثٜٔ ادًرؾٜٔ فُنػ خىقط وخاليٚ افًْـٟٔ افثَـٚيف  وإ

وبذفؽ تقشع ٕىٚق افَْـد افثَـٚيف فٔنـّؾ افٍــ وإدب  ، 1 بُؾ جرأة وحٔقيٜ 

َّٕفو ـام ،واإلٕثروبقفقجٌٜٔٓٚ اجلامفٜٔ إوافثَٚؾٜ بجق ٛ دراشتف إٓ يًتًٌد يف جق أ

                                           
 . 17مؼوع احلداثٜ افنًريٜ يف افًــراق يف إضٚر افَْد افثَٚيف: ـــريؿ صــٌٔدل مىـــرود:   3 

 . 7ادٚئدة إدبٜٔ: د. حقاس دّد:  1 
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 . 3 ... افخاحلٔٚة افًٔٚشٜٔ وآؿتهٚديٜ وافدئْٜ وآجتامظٜٔ 

ٕجْٚد فِثَٚؾٜ ـام ٓ يَػ آ يًّؾ ظذ افتّْٔط  بْحق ظٚموافَْد افثَٚيف 

ؾـال ياميـز بـغ أدب مٗشًـٚيت وأدب  ،ٜٔ افقصـػٕظْد جٚهزيٜ ادًٔٚر أو صُال

ؾٓـق  ،طٚهرة ثَٚؾٜٔ وأخرى وٓ بغ ،وٓ بغ ؾـ ٕخٌقي راٍق أو مجٚهري ،ًٌلص

يًْك بٚفًٔٚؿٚت افتل جٚءت ؾٔٓٚ افْهـقص أو افيـقاهر وافٌْـك ادختٍِـٜ افتـل 

ِٝ افٌٔئٜ افثَٚؾٜٔ افتل وفدت يف طِٓٚ أو بتٖثرهـٚ أو مــ أجِٓـٚ ُّ ــام يًْـك  ،ص

 ومـ ثؿ افُنـػ ٚينع مْيقمٜ ادًًٚق إيديقفقجٔٚ افتل تقّجف مـ دون إدراٖٕب

 .  1 ظـ مّْٓٔٚت اخلىٚب وظٔقبف افًَْٜٔ

بٚفتزامـ مع مٚ بًد افٌْٔقيـٜ ومـٚ  ،بًد آهتامم ادتزايد بٚفدراشٚت افثَٚؾٜٔ 

ومل يُـ إمر  رد حٚجـٜ إػ ؿٍـزة  ،طٓرت احلٚجٜ إػ افَْد افثَٚيف ،بًد احلداثٜ

ّٕام ـ ،َٕديٜ تِـؽ  ، 1 نـٌٚٓتف ادِحـٜ فـفٕاأشـٌٚبف وبقاظثـف وٝ هلـذا آهـتامم ٕٚإ

افٌقاظٞ هثِٝ بام حٍِٝ بف افًٚحٜ افثَٚؾٜٔ مـ ايلٚهٚت َٕديٜ جديـدة وأخـرى 

 ،ٔـٜ اجلديـدةٕٚافتٚرخيو ،ادٚرـًـٜٔ اجلديـدةو ،أظٔد إحٔٚلهٚ مثؾ: ادٚديٜ افثَٚؾٔـٜ

يُّــ  ،ْٓـٚوهذه آيلٚهٚت بُؾ اتٍٚؿٚهتـٚ واختالؾٚهتـٚ ؾـٔام بٔ ،وافَْد افًْقي

                                           
 . 78هٓٔد مٌدئل فٍِّٚهٔؿ افرئًٜٔٔ:  –ظ: افَْد افثَٚيف   3 

 . 30ظ: مؼوع احلداثٜ افنًريٜ يف افًــراق يف إضٚر افَْد افثَٚيف:   1 

 .30افُتٚبٜ افًربٜٔ يف ظٚمل متٌر واؿًٓٚ شٔٚؿٚهتٚ وبْٚهٚ افنًقريٜ:  -افْيريٜ وافَْد افثَٚيفظ:   1 
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ًٚ مـٚ و وهـل فًٔـٝ ختههـٜٔ ،ظدهٚ جزيئٚت اديِٜ إوشع فَِْد افثَـٚيف ؽٚفٌـ

وهق مٚ يهٛ يف صـّٔؿ  -هذا ادؼوع  أنَّ إذ  ، 3 يتقجف دتقاهٚ إػ اجلّٓقر افًٚم

ًـٚؿٓٚ حتـٝ إٔ يتجف إػ ـنػ حٔؾ افثَٚؾـٜ يف هريـر  –افْزظٜ افَْديٜ احلداثقيٜ 

ًٚق ادوّرة ورؾـع ٕفـ يتًْك إٓ ظز مالحَٜ إوهذا ... أؿًْٜ ووشٚئؾ خٚؾٜٔ

 .  1 إؽىٜٔ ظْٓٚ 

وادّٓش هق  ـؾ مٚ ٓ يتٍؼ مع أظـرا   ،إّن اهتامم افَْد افثَٚيف بٚدّٓنغ

ِّٝ أمهٔتف ومُ ،ًٚق ادجتّع واجلامظٜإٔوؿٔؿ و و هق أ ،تف فددؿٕٚوٕتٔجٜ فذفؽ ؿ

ِّٝ أمهٔتف بٚفًٌْٜ فٌـره  ًٚ  ، 1 مٚ ؿ هـذا آهـتامم هبٚمنـٔٚت افثَٚؾـٜ افًربٔـٜ دئْـ

ًٚ و ًٚ واجتامظٔـ ًٚ ًٕٚـإوشٔٚشٔ بحثـف ادتجـذر يف إظـامق وادتتٌـع  ظــؾوـاًل  ،قي

ٓت احلٔٚة ادختٍِٜ افْخٌقيٜ ٚوادسصد فًِٔقب افًَْٜٔ وافَْٚط اجلامفٜٔ يف ـؾ  

 يًـتًٌد ٓ – ًوٓؿب يتهقر ـام فٔس –ؾٚفَْد افثَٚيف  ،ًقاءافافنًٌٜٔ ظذ و مْٓٚ

 إفـزام ظِٔف ْحِقا وافدارشغ افدراشٚت بًض وفُـ ،أبداً  دراشتف يف اجلاميل إبراز

ًٚ  أنَّ ـام  ، 4 اجلامفٜٔ دونمـ  ؾَط افٌَحٜٔ صٍٜ ًٚ مجٚفٔـ ٕهقص إدب أصًٌٝ بحث

                                           
 . 13-10: ادرجًٔٚت ادْٓجٔٚتادْىَِٚت  -مدخؾ يف ٕيريٜ افَْد افثَٚيف ادَٚرنظ:   3 

 . 30ر ًٍٕف: ادهد  1 

 . 38دراشٜ ظذ وؾؼ إًٕٚق افثَٚؾٜٔ: هٚين ًّٕٜ ْحزة:  –صًر ادّٓنغ يف ظك مٚ ؿٌؾ اإلشالم   1 

 .ومْٓؿ د. ظٌداهلل افٌّذامل يف دراشتف ظـ ادتٌْل  4 
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ِف هـذه مـ دون آفتٍٚت إػ مـٚ  ،ظز خمتِػ ادْٚهٟ افَْديٜ إدبٜٔ ُّ افـذي تنـ

ومٚ افـذي أشـّٓٝ بـف يف تٖشـٔس اهلقيـٜ  ،حرـٜ ادجتّعإػ افْهقص بٚفًٌْٜ 

وـٔـػ تًّـؾ بـداخِٓٚ  ،وـٔػ تًّؾ داخؾ شٔٚؿٚت افثَٚؾٜ ،افثَٚؾٜٔ فِّجتّع

ٛ ظْٓٚ جُي وأشئِٜ أخرى مل  ، نًٚق اهلّْٜٔ إيديقفقجٜٔ فًِِىٜ وفِّجتّع يف إٔ

ـؾ هذا وؽرهـٚ مــ إشـٌٚب إخـر افتـل ؿـد  ، 3 أو تٌحثٓٚ افدراشٚت إدبٜٔ

افَْد افثَٚيف بَـقة  دظٝ إػ حٚجٜ ؾًِٜٔ ظِّٜٔ فيٓقر ،تُقن ؽٚبٝ ظـ افدراشٜ

ظذ شٚحٜ افدراشٚت افَْديٜ فُٔـقن مُّـاًل دـٚ ؾـٚت افَْـد إديب يف دراشـٚتف 

 . ٛ ادّٓنٜ يف إدب وؽرهإفٔٚتف وتىٌَٔٚتف ظذ اجلق و

ٓظتَٚدي افـديْل اافَْد افثَٚيف اصتٌؾ ظذ افًْؼ  أنَّ إػ  ْٕقه أنْ وٓ يٍقتْٚ 

وهذا مٚ شـُٔقن  ،فدى ادًِّغ بقصٍف افًْؼ إبرز وإظّؼ يف حٔٚة ادًِّغ

ّٜٔ يف افًك اإلشـالمل إول ؾـٔام خيـص تىٌـَٔٓؿ  يف صّٔؿ دراشتْٚ ظـ احلٚـّ

ّٜٔ يف خمتِػ جق فَْـد افثَـٚيف مــ ّن إ: ٛ احلُقمـٜ اإلشـالمٜٔإفْيريٜ احلٚـّ

وتـروم  ،تْٚول مقوقظٚت تتًِؼ بٚدامرشٚت افثَٚؾٜٔ وظالؿتٓٚ بٚفًـِىٜ أهداؾف 

مـ وراء ذفـؽ إػ اختٌـٚر مـدى تـٖثر تِـؽ افًالؿـٚت ظـذ صـُؾ ادامرشـٚت 

وحيٍـز افًَـؾ  ،افراــدة افًـِىقيٜحيـرع ادٔـٚه افثَٚؾٔـٜ وهق بـذفؽ ،  1 افثَٚؾٜٔ 

                                           
 . 10ظ: مؼوع احلداثٜ افنًريٜ يف افًــراق يف إضٚر افَْد افثَٚيف:   3 

 . 39ىَِٚت ادرجًٔٚت ادْٓجٔٚت: ادْ -افثَٚيف ادَٚرنمدخؾ يف ٕيريٜ افَْد  1 
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اجلدي يف إًٕٚق افثَٚؾٔـٜ افتـل تتًِـؼ هبـذا  فٌِحٞ وافتٖمؾ وافَقى اإلدراـٜٔ

وافًِىٜ هل افَدرة ظذ ؾرض اإلرادة اخلٚصـٜ بىريَـٜ مٌـٚذة أو ؽـر  ،ادجٚل

ل يف افًـِىٜ مٓـام تْقظـٝ أصـُٚهلٚ هـ نَّ ٘ؾـ وبذفؽ 3 مٌٚذة ظذ ـٚئْٚت بؼيٜ

آشتجٚبٜ: ضـر   -تَقم بغ ضرؾغ ؿقامٓٚ إمرجقهرهٚ ٓ تًدو ـقهنٚ ظالؿٜ 

وحقل ذفؽ دارت أؽِٛ افتًريٍٚت ووجٓـٚت  ،يًتجٔٛ افثٚين دىٚفٌف مر ـليٖ

وافًِىٜ افتل تًْٔٓٚ افدراشٜ هل تِـؽ افتـل هثـؾ بْٔـٜ ادرــز بٚفًْـٌٜ  ، 1 افْير

داخـؾ رئًٔـٜ هـالحٔٚت بّتـع ظـذ افت افَّقة ادحُّـٜ وادَـدرةفِّجّتع وهلٚ 

 احلُقمٜ.

 

 

                                           
 . 11ظ: مدخؾ إػ ظِؿ افًٔٚشٜ: جٚن مْٔق:   3 

 . 313مًٚمهٜ يف دراشٜ افْيريٜ افًٔٚشٜٔ: د. رظد ظٌد اجلِٔؾ:  -مٍٓقم افًِىٜ افًٔٚشٜٔ   1 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم األول

 





 

 

 

 

 

 املبحث األول

 أواًل: الرؤي االجتماعية:

فُِنـػ  ٚمـٜاهل قإٛتًد مًرؾٜ اهلقيٜ آجتامظٜٔ فِحٚوْٜ افًربٜٔ مـ اجل

ودٚوفٜ تىٌٔؼ افٍٓؿ ادًريف دٍٓقم اهلقيٜ افًربٜٔ  ،ظـ حٔٚة ظرب مٚ ؿٌؾ آشالم

افًٍْـٜٔ وآجتامظٔـٜ وآؿتهـٚديٜ  ظذ افقاؿع يِزمْٚ آشـتًٕٜٚ بُـؾ أفٔـٚت

افتل مـ صٖهنٚ إفَٚء افوقء ظذ واؿع افًٔش ادنسع  ،وافًٔٚشٜٔ وافدئْٜ وؽرهٚ

ٔـٚة افنـٚمِٜ افثَٚؾـٜ هـل احل نَّ ٕ: ضر ثَٚؾٔـٜأـؾ ذفؽ جيري مـ وّـ  ،فًِرب

ٜ فِّْيقمٜ ادرجًٜٔ دـ فِّجتّع ؾٓل  بّثٚبٜ افقظٚء افذي حيقي افًْٚس ادُقٕ

 . 3 فٔٓٚ إيْتّقن 

واهلقيٜ مرـٛ بٚفغ افتًَٔد ينّؾ ثَٚؾٜ إؾراد و ؾٚؿٓؿ افتٚرخئٜ وافٍُريٜ 

ًٚ بؾ هل  ،وافثَٚؾٜٔ واإلًٕٕٜٚٔ ًٚ شُقٕٔ واهلقيٜ افثَٚؾٜٔ افًربٜٔ بذفؽ فًٔٝ مٍٓقم

                                           
 . 61تُقيـ افًَؾ افًريب: دّد ظٚبد اجلٚبري:   3 
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ــٜٔ ــٜ وافًٍْ ــٚئص افذهْٔ ــقع اخله ــرًة إػ  ّ ــقر من ــق وتتى ــٜ تّْ  متحرـ

إيديقفقجٜٔ واجلامفٔـٜ افتـل هٔـز ادجتّـع افًـريب ظــ ادجتًّـٚت إخـرى و

 ًٚ ًٚ واجتامظٔ  . 3 ادختٍِٜ ظْف ثَٚؾٔ

رٚرشـٚت و ؾٓل ٕتٚج ؿّٔف ،فِثَٚؾٜ أواَس ٓ تٍْهؿ مـ جًد ادجتّع نَّ إ 

افثَٚؾٜ أشِقب حٍٔٚة خٚص ييٓر ؿٔؿ ادجتّع  نَّ وبام أ ،ثَٚؾٜٔأؾراده ظز خمِٔتٓؿ اف

هـل تهـقرٕٚ  واهلقيـٜ ، 1 ٚدي أيوًٚ تٔظيف افٍـ وإدب وادٗشًٚت وافًِقع آ

ـْ أخرون وـذفؽ تهقر أخريـ حقل إًٍٔٓؿ وحقل أخـريـ  ـْ ٕحـ وم م

تٌىـٚن ؾـٔام بٔـْٓام افثَٚؾـٜ واهلقيـٜ ير نَّ وهبذا ؾ٘ ، 1 ظز ظِّٔٚت افتٍٚظؾ اإلًٕٚين

ًٚ وثًَٔٚ  ؾٓام يتّقوًٚن شقيٜ يف إٕنٚء افهـقرة افتـل يًـر  هبـٚ ادجتّـع  ،ارتٌٚض

ًٚ واوـح   ؾُؾ ثَٚؾٜ تٗفػ  ّقظٜ مـ افًـامت افَٚبِـٜ فتًٔـغ اهلقيـٜ أو ٕيٚمـ

ًٚ بّجّقظٜ مـ افًقامؾ افثَٚؾٜٔ افتل  ،احلدود ؾّْذ افقٓدة جيد ـؾ ؾرد ًٍٕف دٚض

ؾٚهلقيـٜ  ، 4 ٚص أو أهنٚ هتٌط ظِٔف ويهٌح ؾٔام بًـد حـٚماًل هلـٚ تىًٌف بىٚبًٓٚ اخل

بـام يـقؾر هلـٚ افتٖصـٔؾ افُـٚيف  أؿًْتٓـٕٚتٚج جقهري فِثَٚؾٜ افتل تْتجٓٚ وتـديؿ 

                                           
 .141-141فْقري: أٜ ومَٚربٚهتٚ افثَٚؾٜٔ: د. ؿٔس ظ: افنخهٜٔ افًرب  3  

 .43فَٚشّل: ا: ٕيريٜ افثَٚؾٜ: دّد جقاد أبق ظ  1 

 .91ظ: شقصٔقفقجٔٚ افثَٚؾٜ واهلقيٜ: هٚردٌس وهقفٌقرن:   1 

 . 90ظِؿ افٍْس افثَٚيف: برتران تروداع:  4 
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اخلهقصـٜٔ أو ادًٔٚريـٜ  أصـُٚلتٗفـػ صـُاًل مــ ـام أنَّ افثَٚؾٜ  ،فالظتزاز هبٚ

 ـٚل اهلقيـٜ أنَّ ؾوـاًل ظــ .  3 هلقيـٜ ادجتًّـٚت ادتٍردة يف صٔٚؽٜ ؿٚفٛ ذهْل

افٌحـٞ ظــ شـِقـٔٚت ظِْٔٚ  حيتؿ  1  ؽر ددد وٓ مٗضر بحدود هنٚئٜٔ  افثَٚؾٜٔ

 زمــ افثَٚؾـٜ افًربٔـٜ  أنّ  يف وٓ صؽ ،يْتّقن هلٚادْتّغ فِحٚوْٜ افًربٜٔ ومـ 

ًٚ بغ ادتّقج هق افذي يٍرض ظِْٔٚ افتَْؾ   أنْ ، حتـك ًٕـتىٔع وإيٚبـًٚ  حليٚتف ذهٚب

ًٚ  ، مْف مًْكٕتٌّغ   . 1 وُٕتنػ مْف تٖرخي

 ُٛ وخهقصٜٔ بـٚرزة يف تُـقيـ افٍُـر ظٚمـٜ افثَٚيف دورًا مٓاًم ادحٔط يًِ

فُقٕف تهقرات أو  ط، فٔس ؾَ افٍُر افًريب هق ظريبـ ؾـ ،وافٍُر افًريب خٚصٜ

بـؾ  ،ٕيريٚت تًُس افقاؿع افًريب أو تًز ظْف بنُؾ مــ اصـُٚل افتًٌـرو اراء

يف افتٍُـر شـٚمهٝ يف تنـُِٔٓٚ مجِــٜ  أشـِقب أوضريَـٜ  أؤجـٜ ٕٕـف أيوـٚ ٕت

 .  4 مًىٔٚت، مْٓٚ افقاؿع افًريب ًٍٕف بُؾ ميٚهر اخلهقصٜٔ ؾٔف 

بـدويالت  اً ومُتْـز اً متّٔـز ًٚ ثَٚؾٔـ ًٚ جٌراؾٔـ ءً صٌف اجلزيرة افًربٜٔ ؾوٚ تًدّ 

 ،افقؿـٜٝ يف ذفؽ تْقظادثَٚؾٜٔ افتَٚفٔد افًٚدات وافذات  قاضوؿٌٚئؾ وبًض احل

                                           
دراشـٜ يف جْٔٚفقجٔـٚ افثَٚؾـٜ  -ظ: اجلذور إشـىقريٜ ادٗشًـٜ فِخىـٚب افثَـٚيف افًراؿـل   3 

 . 39افًراؿٜٔ: ٕٚجل ظٌٚس مىر: 

 . 36صقرة افًقد يف ادتخٔؾ افًريب افقشٔط:  هثٔالت أخر:  1 

 . 134تُقيـ افًَؾ افًريب:   1 

 . 31ادهدر ًٍٕف:   4 
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مٍْذ وضريؼ فُثر مـ ؾواًل ظـ أهّنٚ  ،افدئْٜصٌف اجلزيرة افًربٜٔ  أهؿ مًٚملومُٜ 

يف صـٌف جزيـرة  يافتجـٚر ُر فِىريـؼرـؾٓل  ،افٌَٚئؾ وافَقاؾؾ افتجٚريٜ ادٚرة هبٚ

بًٌٛ مقؿًٓٚ ادٓؿ : ومٚيل ٕهنٚ مرـز يلٚري: هؿ َٕىٜ يف صٌف اجلزيرةأو ،افًرب

إمـر  ،ظذ بًد ثامٕٜٔ وأربًغ مٔاًل مـ افٌحر إْحر ،يبيف مْتهػ افًٚحؾ افٌر

افذي جًِٓٚ دىٜ صٚحلٜ فِتجٚرة وآشساحٜ يف ضريـؼ افَقاؾـؾ افىـقال افتـل 

 .  3 يلّع يف بًض إحٔٚن أفػ مجؾ بًوٓٚ وراء بًض

يف حٔـٚة افًـرب ؿٌـؾ وخٚصـٜ ـٌـرة  أمهٜٔدُٜ ومرـزهٚ افًٌُٜ فَد ـٚن 

يٗمٓٚ افًرب ويندون إفٔٓٚ افرحٚل مـ ـؾ إٔحٚء اجلزيرة فِحٟ إذ ـٚن  ،اإلشالم

وافتجٚرة وؽرهٚ مـ إمقر افتل ـٕٚـٝ تتّٔـز هبـٚ تِـؽ افًٌَـٜ مــ إرض يف 

ًٚ  أمهٔتٓٚوتٌْع  ،اجلزيرة افًربٜٔ  مـ ـقهنٚ ـٕٚٝ مدظقه فتْئؿ وتدبر افَقى أيو

غ افداخع واخلـٚرجل، ٕجراء ظِّٜٔ وصؾ بغ افًٚدو .اجلديدة فًِروبٜ افٌدويٜ

ؽِٛ إمـقر يف يدير أو ، 1 بدًا مـ ؿٌؾ أبنُؾ مل حيدث  ،ظٚمل افٌَِٜٔ وظٚمل ادديْٜ

هذا افتجّع افًنـٚئري  ،"دألبٚ"مُٜ  ّقظٜ مـ إصخٚص ادتٍْذيـ ادًروؾغ 

ًٚ  ادُقن مـ زظامء افٌَٚئؾ ـٚن ـٕٚـٝ ــؾ ، ؾَط وفٔس فف شِىٜ تٍْٔذيـٜ اشتنٚري

ـٕٚـٝ افَـرارات  أمقرهـٚ. هلـذا يفِٜ ظـ ؽرهٚ وهلٚ حريٜ افتك  ظنرة مًتَ

                                           
 0 38ديق رإٝ: ول وابريؾ  ظ: ؿهٜ احلوٚرة::  3 

 . 31افٍتْٜ جدفٜٔ افديـ وافًٔٚشٜ يف اإلشالم ادٌُر: هنٚم جًٔط:   1 
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 . 3  بٚإلمجٚعتهدر  افتلؾَط  هليهدرهٚ ادأل  افتلادٗثرة 

تقزيع  إػًتْد ي ٚداً وظذ افرؽؿ مـ احتٚد افٌَٚئؾ افَرصٜٔ داخؾ  تّع مُٜ احت 

بـغ  ـٌـراً  فتجْٛ افْزاظٚت وافٍتـ ٓ ؽر، ـٚن هْٚع اختالؾـًٚ  أو إدوار ،إظامل

هـذا آخـتال   ،بٚفْتٔجٜ ،ؾٔٓٚ ًْدم افًِىٜ افقحدويٜـٚدت تٜ جتِؽ افٌَٚئؾ فدر

ظذ إًدام افتْئؿ ادتامشؽ وافًالؿٚت ادقحدة بغ اجلامظٚت   يٜ ينر إػ ظالمٜ أو 

إـتامءاهتؿ و ،ـٕٚٝ مٍٚخرهؿ ؿٌِٜٔؾَِد ،  1 ادتْقظٜ افتل ـٕٚٝ تًٔش يف تِؽ افٌٔئٜ  

فذفؽ مل يًـتىع  ـؾ اؾًٚهلؿ تْدرج حتٝ فقاء افٌَِٜٔ افقاحدة، ،ؿٌِٜٔ وضْٔتٓؿ ،ؿٌِٜٔ

 . 1 حد ؾرض رئٚشتف بنُؾ ـٚمؾ ظذ ؿٌٚئؾ مُٜ ـِٓٚ أي أ

 ،مرــزا مٓـامً  بٚتـٝ يف حٔـٚهتؿ – َٕىٜ افتَٚء افًرب يف مُـٜ - افًٌُٜ نّ إ

إٔـتؿ شـٚدة  ،:  يٚ مًؼ ؿـريشيف خىٌٜ ؿٚهلٚ ؿيص فَريش ويِّس ذفؽ واوحًٚ 

ًٚ  ،أحًْٓٚ وجقهًٚ  ،افًرب  ،يٚ مًؼ ؿريش إٔتؿ جران بٔٝ اهلل ...وأوشىٓٚ إًٔٚب

ؾٚهنؿ يـٖتقُٕؿ  ،وزّوار بٔتف ،ؾٖـرمقا ؤٍف ...وخهُؿ بجقاره ،أـرمُؿ بقٓيتف

ًٚ ؽــزًا مـــ ـــؾ بِــد ــٜ ،صــًث ّٔ فــق ـــٚن يل مــٚل حيّــؾ ذفــؽ  ،ؾــقرب هــذه افٌْ

                                           
يف صـذ اهلل ظِٔـف و فـف دّد ظ: و .3/47ظ: ادٍهؾ يف تٚريخ افًرب ؿٌؾ اإلشالم: د. جقاد ظع:  3 

 . 39وئِٚم مقٕتجّري وات: مُٜ: 

 . 110: رشقل جًٍريٚن: و ففصذ اهلل ظِٔف شرة شٔد إٌٕٔٚء وادرشِغ دّد   1 

 . 17ظ: ظٌَريٜ اإلشالم يف أصقل احلُؿ: مْر افًجاليل:   1 
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فٔٓٚ يِجٖ ظٌدة إًٌٜ وحرم افُ يفصْٚم ادّٜٓ ـٕٚٝ إن أؽِٛ إو ، 3 فٍُٔتُّقه 

دوريٜ فًُٚن  يف وؿٝ ٓحؼ اجتامظٚت يقمٜٔ أو صْٚم بهقرة مًتّرة مٚ يْتٟإ

مهٔـٜ فًٌُِـٜ يف ٍٕـقس افًـرب هذه إ ،مقر ديْٓؿ ودٕٔٚهؿأمُٜ يتٌٚحثقن ؾٔٓٚ 

 ،هلؿ إػ افتٍُر بؾ افًّؾ ظذ دٚوفٜ تـدٕٔس هـذا ادَـدس دظٝ بًض ادًٚديـ

افًٌٛ افرئٔس  أنَّ  ويٌدو ، 1 أبرهٜ احلٌق ظٚمؾ افْجٚر ظذ افّٔـ وهذا مٚ ؾًِف

تًٌِـف  يذ افًٌُٜ هق حتََف مـ افـدور افـذبرهٜ إػ اهلجقم ظأوافَقي افذي دؾع 

ؿـقة مُـٜ  وـًٚ إيـد رِ أُ  اؾ٘ذ ،يف إضٚر افْيٚم ادُل "مُٜ"ادْىَٜ ادَدشٜ حقل 

 بقصـٍف مرــزاً ف جيٛ تدمر احلرم ادُل وووـع حـرم  خـر مُٕٚـف ؾّٕٚ  ،وثروهتٚ

 ٓ و مهٜٔ ـٌرة ظْد افًرب يف مُٜ ودٔىٓٚوفًٌُِٜ أ ، 1 تجٚرة فًرب افهحراءِف

افًرب ؿٌؾ اإلشالم مــ إظـٚدة ؿـريش تنـٔد افًٌُـٜ  مـ ؿداشٜ افًٌُٜ ظْد أدل

ًٚ أأويٌـدو  ، 4 خٚفدة  ٜظذ هذا افٌْٚء مـ حرمٜ وؿداش حرصًٚ  ّن ْحِـٜ أبرهـٜ يوـ

احلٌق مل تُـ افقحٔدة افتل تدل ظذ مُٕٜٚ مُٜ وؿداشٜ افًٌُٜ بـؾ  إّن أمهٔتٓـٚ 

 . 3 جٌِٝ إفٔٓٚ إٔيٚر افدول ادجٚورة مْذ افَديؿ وخٚصٜ افٌٔزٕىٔغ 

                                           
 . 87/  3زـل صٍقت: أْحد  مجٓرة خىٛ افًرب يف افًهقر افًربٜٔ افزاهرة:  3 

 . 6ظ: آظتداءات افٌٚضْٜٔ ظذ ادَدشٚت اإلشالمٜٔ: ـٚمؾ شالمٜ افدؿس:   1 

 . 67يف مُٜ: صذ اهلل ظِٔف و فف : دّد ظ  1 

 . 17آظتداءات افٌٚضْٜٔ ظذ ادَدشٚت اإلشالمٜٔ:   4 

 . 303افًَؾ افًٔٚد افًريب ددداتف ويلِٔٚتف: دّد ظٚبد اجلٚبري:   3 
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ًٚ هلذهإّن هذه افَداشٜ  ًٚ  وؾَ ، مـ ؿداشٜ دئْٜ يلٚريٜ متقازيٜافدراشٜ ـٕٚٝ مزجي

هق  دّد صذ اهلل ظِٔف وافف شِؿ افٌْلإذ إّن  تّع  ،فٔس ؾٔٓٚ هّْٜٔ جلٕٚٛ ظذ  خر

ًٚ بغ افديـ وآؿتهٚد ًٚ مع أخريـ ويلٚرهتؿ ـٕٚٝ مزج ؾوـاًل  ، تّع مٍْتح يلٚري

ظـ أّن افديـ ــٚن يـرتٌط بىَـقس وتَٚفٔـد ـٕٚـٝ افتجـٚرة إحـدى أهـؿ دظٚئّـف 

 . إشٚشٜٔ

تًـد  ئًنقن حتٝ ـْػ افٌَِٜٔ افقاحدة افتل اإلشالمفَد ـٚن افًرب ؿٌؾ 

وافٌَِٜٔ ُتًد  اهلقيٜ افتل يًر  هبٚ مـ  ،افقحدة افًٔٚشٜٔ ظْد افًرب يف اجلٚهِٜٔ

... ؾُٔٚهنٚ ـٔٚهنؿ وظٚداهتٚ ظٚداهتؿ وثَٚؾتٓٚ ثَٚؾتٓؿ ،خالهلٚ إؾراد ادْتّقن إفٔٓٚ

ًٚ هبٚ ٌَع دائامً وهلذا ٕرى افٍرد اف ًٚ يف شـٌٔؾ  فهَٔ ًٚ يف افـدؾٚع ظْٓـٚ موـحٔ متٍٕٚٔـ

ًٚ يٍـرض  ، 3  "افْحـ"افذات افٌَِٜٔ اجلامظٜٔ  وبٚفْتٔجٜ أصـٌحٝ افٌَِٔـٜ مقضْـ

افْيٚم افًٔٚد يف بـالد  بّْزفٜؾٓل  ،هّْٔتف افًقشٔق ثَٚؾٜٔ ظذ ـؾ ادْتّغ إفٔف

رابىٜ افَرابٜ افذي يلتّع إه وهق افْيٚم افذي يَقم ظذ  ،افًرب ؿٌؾ اإلشالم

 .  1 بَّتوٚه يف ظنٚئر وؿٌٚئؾ

شِىٜ شٔٚشٜٔ واحدة ؾُـٚن فُـؾ  أو اً واحد مل يُـ جيًّٓؿ ٕيٚمًٚ  وهٗٓء 

افًِىٜ يف ظٚئِٜ رئٔس افٌَِٜٔ  إّن اجتامع ويٌدو ،ؿٌِٜٔ حٚـؿ صٚحٛ ؿقة وشِىٚن

                                           
 . 330: افثَٚؾٜٔ إًٕٚق وؾؼ ظذ دراشٜ –صًر ادّٓنغ يف ظك مٚ ؿٌؾ اإلشالم   3 

  0 30ظ: ؿهٜ احلوٚرة:   1 
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وافَٔٚديٜ افقحدويٜ وتنتٝ أراء افًٔٚشٜٔ  ،وبَٚءهٚ ؿدر اإلمُٚن ؾٔٓؿ مـ جٜٓ

ؽٔٚب ٕيٚم احلُـؿ افًـٔٚد ادقحـد  إػ أدىؿد  ،ؾٔام بغ افٌَٚئؾ مـ جٜٓ أخرى

ؾـراد أًِرب ؿٌؾ آشالم يتِخص يف ضٚظٜ ف -افٌَع  -ؾٚفْيٚم افًٔٚد  ، ٕذاع

وفٔس هلذه افىٚظٜ مْىِؼ شٔٚد بؾ يٌْثؼ مـ افـروح افًْكـيٜ  ،افٌَِٜٔ فِرئٔس

ًٚ  جِٜٔ يفوافًٌْٜٔ فٌَِِٜٔ ادت ًٚ روحٔ ؾٓـق   3 ـثر مـ ؽرهـٚ أرئًٔٓٚ وادتخذة ضٚبً

ًٚ يف ذاتف يّثؾ  ًٚ أ ًٕـّٔف يُّـ أْن ٕىِؼ ظِٔـف أو ٕيٚم   وفٌٔٚرصـٔ

وظـذ هـذا  ، 

حترــٚهتؿ مـع  افٌَِٜٔ ومـ ؾٔٓٚ يّثِقن اجلٓٚز افًٔٚد افذي يدير ــؾ ،إشٚس

افٌَِٔـٜ ًٍٕـٓٚ ؾٚفٌَِٔـٜ  أبْـٚءظوٚء هذا اجلٓٚز هـؿ أو يوًٚ إًٍٔٓؿ أخر ومع أ

وتــزود ًٍٕــٓٚ بخىٌــٚء  ،إذا أرشــتَراضٜٔ  أو ، تٍــرز أرشــتَراضٜٔ دٚربــٜ

 . 1 جٓٚز شٔٚد  أووصًراء وبنٌف ؾروشٜٔ، وتَدم ًٍٕٓٚ ـٓٔئٜ 

مل يىٌؼ ٕيٚم افدوفٜ افقاحدة ظذ إؽِٛ مـ ؿٌؾ شٚـْل احلٚضة افًربٔـٜ 

أـثر مٚ تتًِؼ بًدم رؽٌـٜ افُثـر مــ افًـرب بٚخلوـقع  تراهٚ افدراشٜٕشٌٍٚب 

ضًٌٔتف افًُٔقفقجٜٔ و ؾنخهٜٔ افًريب مٚ ؿٌؾ اإلشالم وافتّدن ،فًِىٚنٍ  واحدٍ 

                                           
 0 117: صذ اهلل ظِٔف و ففشرة شٔد إٌٕٔٚء وادرشِغ دّد   3 

    ظ: ادقؿـع  0هق شٔىرة ضٌَٜ ثريٜ تنُؾ جزءًا صـٌرًا مــ شـُٚن افدوفـٜ ظـذ افَـرار افًـٔٚد

  صٌُٜ ادًِقمٚت .  http://ar.wikipedia.org/wikiوئٌُٔديٚ ادقشقظٜ احلرة  آفُسوين ـ

 .34وافًٔٚشٜ يف اإلشالم ادٌُر: افٍتْٜ جدفٜٔ افديـ   1 
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، ؾٚفٌَِٔـٜ  3 دون ؿـقإغ ثٚبتـٜ يٍروـٓٚ احلـٚـؿ افقاحـدمـ اظتٚدت افًٔش احلر 

جتامظٔــٜ هـل افتــل تتامصـك مــع احلٚفـٜ آ ،تٓٚـٕٚـٝ تِتـزم بَقإْٔٓــٚ افتـل شــّْ 

 بٚفًٌْٜ ؾٚفٌَِٜٔ ـٕٚٝ ـؾ رء ،وآؿتهٚديٜ فٌُٚر افٌَِٜٔ ؿٌؾ افىٌَٚت آخرى

هنـٚ مل تُــ أـٚن  ادنسع بغ تِؽ اجلزيرة افًربٜٔ  ؿدو شُٚن اجلزيرة افًربٜٔإػ 

ٕقاع احلٔـٚة ادتداخِـٜ ظـذ أـؾ  ،هنٚ ـٕٚٝ تْيؿ وجقدهٚأذ إتًر  مٌدأ افدوفٜ، 

ؿـٔؿ افٌَِٔـٜ ومًتَـدات  إػ إرجٚظـففذفؽ ـٚن ـؾ رء يـتؿ :  1 افٌَِٜٔ  أشٚس

 إػافٌَِٜٔ وؿقإْٔٓٚ حتك  ادًٚير افَّٜٔٔ فًرب اجلٚهِٜٔ ـٕٚٝ تًـقد يف احلََٔـٜ 

ودوره افذي يامرشف . ؾَّٜٔ ـؾ ؾرد يف افٌَِٜٔ تتٌع مقؿًف وٍٕقذه ؾٔٓٚ. ؿٔؿ افٌَِٜٔ

َقد افٍرد افًريب يف ـٚؾٜ جقإٌـف هُذا ـٚن ادخٔٚل اجلامظل ي ، 1 فِّحٚؾيٜ ظِٔٓٚ 

 . افتل ئًنٓٚ

تٗول إػ زظٔؿ افٌَِٜٔ يٖمر ويْٓك حًٛ مٚ  إمقرهذا ـٕٚٝ مـ رؽؿ ظذ افو

ّن هذا ٓ يًْل اشتَرار افًِىٜ افَٔٚديٜ بٔد زظٔؿ افٌَِٔـٜ أإٓ  ،تَتؤف طرو  افٌَِٜٔ

ًٚ بؾ ـٕٚٝ  افٍقى افٍرديٜ هتديداً  فًِـِىٜ ٓ تـزال افًـٔٚدة يف  دائـامً  اشتَرارًا هنٚئٔ

                                           
، ُأخرى ـىًٌٜٔ افهحراء افتـل حتـتؿ افًـًل وراء افًـٔش وافـرزق ٜوؿد تُقن هْٚع أشٌٚب ثٕٚقي  3 

ًٚ يف إٍٓالت مـ إٕيّٜ ادقحدة ادًتَرة افتَْؾ افنيع مـ مُٚن ٔخرو  .افتل ؿد تُقن شٌٌ

 . 34افٍتْٜ جدفٜٔ افديـ وافًٔٚشٜ يف اإلشالم ادٌُر:   1 

 0 113: صذ اهلل ظِٔف و ففشرة شٔد إٌٕٔٚء وادرشِغ دّد   1 
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  . 3 جزئٔٚ  ًٚ ظذ افرؽؿ مـ اؽتهٚب افزظٔؿ هلٚ اؽتهٚب ،يتووع إٍال

ؾَد يُقن هـق رائـد افٌَِٔـٜ  ،جيٚبٜٔ مـ جٜٓإظالؿٜ افٍرد افًريب بٌَِٔتف  إنَّ 

تًُس صقرتف أمـٚم ادجتًّـٚت مر تف افتل  بّْزفٜوتهٌح هل  ،ؾٚرشٓٚ ادٌقارو

وٓ يُقن فف  ،يتًزز هبٚ ،يًُْس يف مجٚظتف ؾقاحدهؿديٜ، إخرى افهديَٜ وادًٚ

 إٓ بَدر مٚ تٌَـؾ هـذه اجلامظـٜ افتجـٚوب مًـف وافـدؾٚع ظْـفرٔز مقؿع حَقؿل 

ٍٜ أخرى ظْدمٚ تتَـٚضع ادهـٚفح افنخهـٜٔ بـغ  ، 1 وافتامهل مًف وشٌِٜٔ مـ جٓ

ؿٔؿ افٌَِٜٔ هذه افتَٚضًٚت ؿد تُقن يف حََٔتٓٚ خروج افٍرد ظذ  -افٍرد وؿٌِٔتف 

فذفؽ  توٚمـ افٌـدوي مـع بْـل ؿقمـف : تذهٛ إمقر إػ مٚ ٓ حيّد ظٌَٚهإذ  -

 ؾٓـؿ يف  ن درظـف، وشـٍٔف، ،حٔٚتـف افًهـٌٜٔ أوؿـٚتيٗمـ فف ظقهنؿ افٌُـر يف 

بـغ مهـٚحلٓؿ ومهـٚحلف  فُـ ظْدمٚ يُقن افتهـٚدم ظٍْٔـًٚ ، وخالصف وشْده،

ويف بًـض  ، 1  إٕٕٚٔـٜمـذبح يوـحل بٌَِٔتـف يف  أنيُقن ب٘مُٕٚـف  ،افنخهٜٔ

ظْـد  ،ٓ ؽـر ،إلثٌـٚت دوره يف افٌَِٔـٜ إحٔٚن يُقن خروج افٍرد ظذ افٌَِٔـٜ

فُْف يدؾع ثّـ افوامٕٜ افٌَِٔـٜ مَٚبـؾ هـذا  ،صًقره بٚفتّٓٔش مـ ؿٌؾ آخريـ

إػ إظـامل ثَٚؾتـف  ٖادجتّـع يتىِـٛ مْـف أن يِجـ هذا إٓزيٚح ظـ ؿٔؿ ،اخلروج

                                           
 0 371-371رواحٜٔ إػ افنّقفٜٔ: د. يقشػ صِحٝ: خؾ إػ ظِؿ اجتامع اإلشالم مـ إمد 3 

 . 40ظ: ادهدر ًٍٕف:   1 

 0 41ادهدر ًٍٕف:  1 
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تٌْـف  ٜأو بًٍٚفٔـٜ مًْٔـ ،ٚحلديٞ ظـ مٚؤف احلٚؾؾ بٚفَقة وافْنٚطأمٚ ب ،افٌىقفٜٔ

 .  3 أخريـ إفٔف وتززه ظذ ؽره مـ أبْٚء جِدتف

اخلروج ظذ افٌَِٜٔ يًْل اخلروج مــ وـامٕٜ إمـٚن يف آشـتّرار بٚحلٔـٚة و

ًٚ يف آشـتّرار ووـامٕٜ فِحٔـٚة يف ٕ: ٚديٜتٔظآ ن افتوٚمـ افٌَع ـٚن يّثؾ ذضـ

  . 1 افٌَِٜٔ ـٕٚٝ تقؾر احلاميٜ افرئًٜٔ فٍِرد أنَّ  ذؾواًل ظ ،افقشط افهحراوي افًريب

ذفـؽ افًـِقع  ،ٜ مٖخذهٚ مـ شٚـْل افهـحراءٔافًهٌٜٔ افٌَِ أخذتفَد 

ًٚ أظّـك  اإلًٕٚين افذي يتٌع ادرء ؾٔف ؿٌِٔتف أو ظٚئِتـف أو مــ يْوـؿ إفـٔٓؿ إتٌٚظـ

ًُٕرة : ٜ  تنتد صقـتٓؿ وخينك جٌٕٚٓؿؾٌٚفًهٌٔ ،ويقافٔٓؿ طٚدغ أو ميِقمغ إذ 

ومـٚ جًـؾ اهلل يف ؿِـقب ظٌـٚده مــ افنـٍَٜ : ـّؾ أحد ظذ ًٌٕف وظهٌٔتف أهـؿ

وهبـٚ يُـقن  ،وافًُْرة ظذ ذوي أرحٚمٓؿ وؿربٚئٓؿ مقجقدة يف افىٌـٚئع افٌؼـيٜ

 افربٚط تُقن ؿد –افًهٌٜٔ  -ٕهنٚ:  1 افتًٚود وافتْٚس وتًيؿ رهٌٜ افًدو هلؿ 

افًـع يف أْحـد  وؿـد حكـهٚ صـٚفح ،افٌَِٜٔ أؾراد بغ افهِٜ يقثؼ افذي افَقي

ًٚ يف حتَؼ افًهـٌٜٔ: إذ إهنـٚتٓ  افدراشٜو،  4 ادجتًّٚت ادًزوفٜ  -رى ذفؽ ذض

                                           
 .19مجٚل ادرازيؼ: أْحد  :إٕدفز افنًر يف افثَٚؾٜٔ فألًٕٚق رليٜ ٕحق –ظ: مجٚفٔٚت افَْد افثَٚيف   3 

يف آشتؼــاق  افٌْــل صــذ اهلل ظِٔــف و فــفيف صــقرة  َٕديــٜ ؿــراءة –ظ: افرشــقل ادتخٔــؾ   1  

 . 44 مقٕتٌّري واط ومًُٔؿ رودًٕقن : ٌٕٔؾ ؾٚزيق: 

 .336  هـ: 808دّد بـ خِدون ت   ادَّدَمٜ: ظٌد افرْحـ بـ  1 

 . 331افًع: أْحد  ظ:دٚضات يف تٚريخ افًرب: د. صٚفح  4 
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ًٚ ؾَد  ، 3 ُقن أصّد يف ادجتًّٚت ادختِىٜت ؿد –وبٚفًُس  تُقن افًهٌٜٔ شـالح

حـقال مــ بـٖي حـٚل مــ إ أو افتًرض ،افٍرد يف حٚل صٓد اإلشٚءة يًتًِّف

ؾروابط افًهٌٜٔ تتقؿد بنظٜ صديدة حغ يتًِؼ إمر  ،أخر ٕبْٚء جِدتف ودمف

افتًهٛ ادٌْل ظذ أشـس ؽـر  ؾواًل ظـ أنَّ  ،بٚٔخر مَٚبؾ مـ ئّؾ ادرء إفٔٓؿ

مـ إػ اظتامد رأي مٚ واظتْٚؿف ذظٜٔ ومَقوٜ فٌْٚء ادجتّع بنُؾ ظٚم يَقد ادرء 

 .  1 وؿٝ ـٍٚ  فِحُؿ بٕ٘هٚ خذ أدون 

ُذّمٝ  ،ادٌْٜٔ ظذ أشٚس رابىٜ افدم وافًْٛ وافتٍٚوت افىٌَل افًهٌٜٔ إنّ 

 ،فٔفإوافًٌؼ  إلشالمف بٚفقٓءظْد  لء افديـ اإلشالمل افذي اشتٌدهلٚ  ،ؾٔام بًد

خـالق احلّٔـدة وافهـٍٚت دْٟٓ افديْل ادٌْل ظذ أشٚس إواصسط آفتزام بٚ

 ،بغ ـؾ أضرا  وؾئٚت ادجتّع -إخّقة  -اإلًٕٕٜٚٔ وافتًٚيش افًِّلافُريّٜ 

ًٚ يف   :افُريؿ نإصٚرة فَِراوِّٕس ذفؽ واوح

{ٌَ  . 1 {إًَََِّب انًُْؤْيِنُىٌَ إِخْىَحٌ فَإَصْهِحُىا ثٍََُْ ؤَخَىََْكُىْ وَارَّمُىا اهللَ نَعَهَّكُىْ رُسْحًَُى

 وهـذه ٜ وظدم هتّٔش أخرؾٚفتًهٛ جيٛ أن يُقن دٚ ؾٔف صالح إم

                                           
  ّٕقذجف ساع إوس واخلزرج.  3 

ًٜ وإتنٚرًا يف  1  مَـٚل: ، ظٌد افـرْحـ إْحـد د.، شًد وضٍٜأظع  افقضـ افًريب: د. ظ: افتًهٛ مٚهٔ

83-81 . 

 .30احلجرات/   1 



 انحبكًية يف فكر اإليبو عهي عهيه انسالو ............................................................... 48

ضـر افتٍـٚوت افىٌَـل وتىٌٔـؼ مـٚ وص بـف ٕٓىالؿٜ تٌْثؼ ظْدمٚ يتؿ يلٚوز أا

 .  افديـ اإلهلل

بخهـقص افًهـٌٜٔ يَـقل ظِٔف افًـالم  ظعّ إلمٚم فٍت اصٚرـذفؽ ٕجد إ

 :ؾٔٓٚ

ـَ اْفَعَصبِقَّيِ » وَن َٓ ُبدَّ ِم ـَ ُبؽؿ دََِؽوِرِم  ،َؾنْن  ـْ َتَعصُّ َصولِ َؾْؾَقُؽ  ،َوََمَوِمِد آْْؾَعولِ  ،اْْلِ

ـِ آُْموقرِ  َِ اْفَعوَرِ   ،َوََمَوِش ـْ ُبقُقَتوو َُ ِمو َُ َوافـَُّجوَدا ًْ ؾِقَفوو اْفووُؿَجَدا وَؾ ََ افَّتِول َتَػو

ِؽقبَي ،َوَيَعوِشقِى اْفَؼبَوئِؾِ  ؾِقَؾيِ  ،اْفَعظِقَؿيِ  َوآَْحاَلمِ  ،بِوَْٓخاَلِق افرَّ َثوِر َوآْ  ،َوآَْخطَوِر اْْلَ

ْػِظ فِْؾِجَقار .ادَْحُؿقَدةِ  ـَ احْلِ ْؿِد ِم الَِل احْلَ
بُقا ِْلِ َموم ،َؾَتَعصَّ َِ بِوفذِّ  ،َوافطَّوَظِي فِْؾوِزِّ  ،َوافَْقَؾو

ـِ افَْبْغِل  ،َوآَْخِذ بِوْفَػْضؾِ  ،َوادَْْعِصقَِي فِْؾؽِْزِ  ْظظَوِم فِْؾَؼْتؾِ  ،َواْفَؽػِّ َظ ِٓ ِِ  ،َوا ْكَصوو ِٓ َوا

 . 3 «َواْجتِـَوِ  اْفَػَسودِ يِف آْْرض ،َواْفَؽظِْؿ فِْؾَغْقظِ  ،فِْؾَخْؾِؼ 

وافتًّـؽ  ،هْٚ يدظق فالٕحٔٚز إػ افَٔؿ افٍٚوـِٜظِٔف افًالم  ؾٚإلمٚم ظعّ 

بـدؾع  ،أو ْحٚيـٜ أهِـف ،وافـذود ظْـف ،ؾٚفتًهٛ يف ديـ احلؼ ،وافدؾٚع ظْٓٚ ،هبٚ

ّٜٔ ادذمقمٜ  ،افيِؿ ظْٓؿ ٚ ،أو افًهٌٜٔ ادَّقتٜؾِٔس مـ احلّ دظـقة واوـحٜ  إهنَّ

وآبتًٚد ظـ ــؾ مٚفـف  ،فإلًٕٚن ظز وجؾ فذم افًهٌٜٔ ادرتٌىٜ بٌر مٚ أراده اهلل

افتل مـ صـٖهنٚ  وآيلٚه بدؾع افًهٌٜٔ ٕحق ادحٚشـ ،ظالؿٜ بٚدًٚس بُرامٜ ادرء

وجيًـؾ  ،ٕن افتًهٛ داء يّْع افٍُر مــ اـتنـٚ  احلَـٚئؼ: آرتَٚء بٚدجتّع

                                           
 . 330-309/ 7ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد:   3 
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اإلًٕـٚن متِـذذًا  إٕف يٌَـل ،اإلًٕٚن ؽر ؿٚدر ظذ افتًٚيش وإًٓجٚم مع أخر

ًٚ إيٚه مـ اشتثامر ؿدرات ظَِف ،بجِٓف ًٚ افتًٚضل مع إٔداده ،حٚرم مـ أبْـٚء  ،راؾو

ومـ ادالحظ هْٚ خِق افًهٌٜٔ افٌَِٜٔ اجلٚهِٜٔ مــ أؽِـٛ هـذه  ،جًْف و تًّف

هلـٚ  اإلصـٚرةذـرهٚ أو  إػاحلٚجٜ  تْتٍل بذفؽ ؾِق ـٕٚٝ مقجقدة ؾًالً  ،افهٍٚت

افًهٌٜٔ ادقجقدة  ٕذاع  ـٕٚٝ هٚرس  أنَّ  ؾواًل ظـ ،ظِٔف افًالم ظعّ  اإلمٚممـ 

ومل يُــ فًَِـؾ وادثـؾ  ،أو ضٌَـل ،أو ظْكـي ،صخيصـ ،ظذ أشٚس ظٚضٍل

 . 3 افدئْٜ افهٚؾٜٔ ؾٔٓٚ شقى ٕهٔٛ يًر 

َٜ  نَّ إ ُٜ  افًهٌٔ ّٛ افٍرد ادٍرط  افٌَِٜٔ متٖتٔـ بحًــٌف  -ؽر ادًَِـ  –مــ ح

 ،احلـؼ أو افٌٚضـؾ يفأو ظنــرتف  مًٕٚدة أبْـٚء ؿٌِٔتف إػتدؾًف  ٚفْتٔجٜوب ،وًٌٕف

 وـذفؽ ،أوبغ أبْٚء افٌَِٜٔ افقاحدة ،وؿد يُقن افتْٚؾس بغ أبْٚء افٌَٚئؾ ادختٍِٜ

افًهٌٜٔ وافتٍـٚخر مـ إٕهٚر ـٕٚٝ  ٚناحلّٔ  هذان ،حدث بغ إوس واخلـزرج

ؾَـد  ،بْٔٓام مًتًرًة مْذ حٌَٜ فًٔٝ بَهرة وبَٔٝ مًتّرًة حتك بًـد اإلشـالم

ٓ تهـْع : تهـٚول افٍحِـغ صذ اهلل ظِٔـف و فـف مع رشقل اهلل  ـٕٚٚ يتهٚوٓن

ًٚ ؾٔف ظـ رشقل واهلل ٓ : َؽًْٚء إّٓ ؿٚفٝ اخلزرجاهلل صذ اهلل ظِٔف و فف  إوس صٔئ

ؾـال : اإلشـالميف اهلل صـذ اهلل ظِٔـف و فـف  ظِْٔٚ ظْد رشـقل يذهٌقن هبذا ؾوالً 

ًٚ  ... وإذايْتٓقن حتـك يقؿًـقا مثِٓـٚ  مثـؾ ؿٚفـٝ إوس  ،ؾًِـٝ اخلـزرج صـٔئ

                                           
 0 19بغ اجلٚهِٜٔ واإلشالم: افنٔخ دّد مٓدي صّس افديـ:   3 



 انحبكًية يف فكر اإليبو عهي عهيه انسالو ............................................................... 50

وٓ تزيد ثروة  ،وصَٚءؾٓٚتٚن افٌَِٔتٚن ـٕٚتٚ تًٔنٚن  يف ؾَر ومنٚحْٚت  ، 3 ذفؽ 

 . 1 ـؾ مْٓام ظذ بوع ٕخالت 

 يًـٌٛ احلرــٜ ويتٌـدل اجلـدل يف  ٕف أنْ ٖذفؽ افتْٚؿض وافتهٚدم مــ صـ

ادجتّع إػ تهٚدم بغ افدظقات وَٕٚئوٓٚ حغ حيّؾ هذا افتْٚؿض مــ أشـٚس 

 ، 1 وظـٔٓؿو ادجتّع ومـ داخـؾ افْيـٚم آجتامظـل ويقوـع يف وـّر افْـٚس

ًٚ ـٔػ أثرت هذه افًهٌٜٔ ظذ مًٚر افدوفٜ بًد افٌْـل صـذ  دّـد وشْرى ٓحَ

شٍَٜٔ بْل شٚظده ٕيرًا فِتْٚؾس افذي بَـل منـتًاًل مـ حٚدثٜ  اً بدء اهلل ظِٔف و فف

ــْٓام  ــع اإلشــالملبٔ ــد ادجتّ ــتّر يْخــر يف جً ــذا ،واش ــذ ه ــًٚء ظ ــؾ وبْ  هث

تربط أؾراد  ،صـًقريٜ وٓ صـًقريٜ مًًٚ  ،افًهٌٜٔ رابىـٜ اجتامظٔـٜ شـُٔقفقجٜٔ

ًٚ مًـتّرًا يزز وينـتد ظ ،ؿٚئّٜ ظِـك افَرابٜ ،مجٚظـٜ مـٚ ْـدمٚ يُـقن هْـٚع ربى

 . 4 ـٖؾراد أو ـجامظٜ : خىر ددد أوفئؽ إؾراد

ؽِـٛ أ يٌِـل ٕـداء افًهـٌٜٔ افٌَِٔـٜ يف فَد ـٚن افًريب يف افًكـ اجلـٚهع

                                           
 . 493/ 1،  هـ130تٚريخ افرشؾ وادِقع: أبق جًٍر دّد بـ جرير افىزي ت  -تٚريخ افىزي  3 

 . 304مًٗوفٜٔ ادثَػ: د. ظع ذيًتل:   1 

 .313م. ن:   1 

 . 368دّد ظٚبد اجلٚبري:  .، دبـ خِدون افًهٌٜٔ وافدوفٜاؾُر   4 
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ًٚ يف حٔٚتف وؿد ؾٚؿٝ افًهٌٜٔ افٌَِٜٔ بَقهتٚ ظذ خمٔٚل  ، 3 إحقال وأصًٌٓٚ تهٚدم

ٚم تُـ بّٖمـ مـ اهنٔٚرهٚ أمٕضر افدئْٜ مل احتك  ،افًريب اجلٚهع ـؾ افتهقرات

حدود، ؾٚحلٚوْٜ افٌدويٜ افهحراويٜ ؿِام ـٚن أهِٓٚ تِؽ افًهٌٜٔ ادّتدة إػ افال

وظذ افًُس . يٍُرون يف افَوٚيٚ افدئْٜ بًٌٛ صًقبٜ احلٔٚة واحلروب افدائّٜٔ

مـ ذفؽ ـٕٚقا ينًرون بتًهٛ أـثر حٔٚل صٕٜٔٚ افًالؿٚت افًٚئِٜٔ وادًتَـدات 

 . 1  افتَِٔديٜ

 افرق إحدى افيقاهر وإٕيّٜ افتل ـٕٚٝ مقجقدة يف إمـؿ افًـٚبَٜ يًدّ  

ظِّٔـٜ اؿتهـٚديٜ  هـلو ،يف ــؾ بَـٚع افًـٚمل دتشٚ وؿد ،ومْتؼة بنُؾ واشع

حرمـٚن افنـخص مــ حريتـف افىًٌٔٔـٜ  يتؿ ؾٔٓٚ ،واجتامظٜٔ متداوفٜ بنُؾ ـٌر

طٚهرة اجتامظٜٔ تَقم ظـذ   ٓؿويراهٚ بًو ،وصقًٓ إػ امتالـف مـ ؿٌؾ ال ؽر 

وظذ افـرؽؿ مــ ادَٚربـٜ  ، 1 اشتٌالل إًٕٚن ؿقي إلًٕٚن ؤًػ بدًٓ مـ ؿتِف 

مل  هنـٚأإٓ  ،بغ ظِّٜٔ آشسؿٚق ووحنٜٔ ادتخٔؾ يلٚه مـ يامرس هـذه افيـٚهرة

، تُـ  مــ صـْع اإلًٕـٚن ادتـقحش وإٕـام ــٚن مــ صـْع اإلًٕـٚن ادتحيـ

                                           
 . 333ظ: افًهٌٜٔ افٌَِٜٔ وأثرهٚ يف افنًر إمقي: د. إحًٚن افْص:   3 

  0 183: صذ اهلل ظِٔف و ففشرة شٔد إٌٕٔٚء وادرشِغ دّد   1 

 .36افرق مٚؤف وحٚضه: ظٌد افًالم افسمْٕٚٔل:   1 
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 .  3 مل تًر  افرق ... ـٕٚٝ تًٔش يف افًك احلجريؾٚجلامظٚت افٌدائٜٔ افتل 

مــ وٓدة  مل يتـَٖت  ،ظرب اجلزيرة رـ شـٌَٓؿ رثفُ افذي وَ  افرق ٕيٚم إنَّ 

ؾٓـق يّتـد إػ أزمـٚن ٜ َديّـافبؾ إٕف وفٔـد حوـٚرة افًـرب  ، ٕٜٔ هلذا افًْؼ

فًٌِٔـد  اـتْـزتؾٚفٔقٕٚن مـثال  ،فدى إمؿ إخرى وجقدهؾوالً ظـ  ،شٚبَٜ

ؽِـٛ أحتك وصؾ إمر إػ احلرمـٚن مــ  ،بٚفٌٜ يف افتًٚمؾ وـتؿ احلريٜ ؿًقة

وهذا إمر أفَك بيالفف ظذ ادٗشًٜ  ،بًىٓٚأاحلَقق افتل يتّتع هبٚ اإلًٕٚن و

 . 1 افْخٌقيٜ  ٕذاع

ذفؽ افًْؼ ظّده  ،جتّع افًريب ؿٌؾ اإلشالماد رٚرشٚت دحأفَد ـٚن افرق 

ٚ أمّ  ،ؿـٚهِٓافًٛء ظـ  يرؾعبقصٍف  ،مٓاًم مـ أجزاء حٔٚهتؿ افٔقمٜٔ افًرب جزءاً 

أو بًّـٚظدة أشـٔٚدهؿ يف افتجـٚرة وبٔـع  ،يف إظـامل ادْزفٔـٜ افًٌٔـد بٚشتخدام

أو بٚشـتخدامٓؿ يف  ـٚل افزراظـٜ افـذي حيتـٚج إػ ـثـرة افٔـد افًٚمِـٜ  ،ادقار

وفُْٓؿ ومَٚبؾ تِؽ اخلدمٜ  فٔس  ،ؾر ظْد افرؿٔؼاوهذا مٚ يتق ،َقيٜافوافًقاظد 

                                           
 .33ادهدر ًٍٕف:   3 

ؾٖؾالضقن يرى يف مجٓقريتـف افٍٚوـِٜ حرمـٚن افرؿٔـؼ حـؼ ادقاضْـٜ وإجٌـٚرهؿ ظـذ افىٚظـٜ   1 

وشق  تَتص افدوفـٜ ، واخلوقع فًٚدهتؿ إحرار وأخريـ مـ افًٚدة إحرار افٌربٚء أيوًٚ 

أمٚ أرشىق ؾّذهٌف يف افرق/ أهنؿ خمِقؿقن فًٌِقديـٜ: ٕهنـؿ ، مـ ـؾ ظٌد يتجٚوز هذه افَقإغ

ؾٓؿ  ٓت حٔـٜ تِحـؼ يف ظِّٓـٚ ، ِقن ظّؾ أٓت افتل يتك  ؾٔٓٚ إحرار ذوو افٍُريًّ

 .339بٚٔٓت اجلٚمدة. ظ: حَٚئؼ اإلشالم وأبٚضٔؾ خهقمف: ظٌٚس دّقد افًَٚد: 
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، ٓؿًـٍٕأٚ أن خيوًقا مـ تَِٚء إمّ : هلؿ مـ خٔٚر شقى اخلٔٚر بغ حٚفتغ فِدؤٕٜ

ًٚ أويهٌحقن  وؿـد  ، 3 أو جيزوا ظذ اخلوقع وخيتزفـقن إػ مرتٌـٜ افًٌقديـٜ : ؿْٕٚ

 ًٚ  ٕهنؿ ،مَقمٚت افًٔش أدٕكٓ يُِّقن  ؾٓؿ ،بٚفًٌْٜ فًٌِٔد ـٚن افقوع مٖشٚوي

: هذه احلٚفٜ أوصِتٓؿ إػ ظدم امتالـٓؿ إًٍٔـٓؿ وأجًـٚدهؿو ،افىٌَٜ افدٕٔٚ مـ

ًٚ  ،إحرار افًٚدةٕهنٚ رهـ بٔد   ـٍٔام ينٚلون. يًتٌِقهنؿ جًدي

وؿد هٔز ظرب اجلزيرة بتىٌٔؼ مًىٔٚت أشالؾٓؿ وإمؿ افتل اختِىقا هبـٚ 

تِـٜ مـٚ ؾروـتف دون خمٚمــ ؾَد ضٌَـقا وبكـامٜ و ،أيام تىٌٔؼ ؾٔام خيص افرؿٔؼ

ــٜ ــٚهتؿ إيديقفقجٔ ــتٓؿ ومرجًٔ ــٔٓؿ ضًٌٔ ــد ظِ ــقإغ . يلــٚه افًٌٔ ــٚفىٌع افَ ب

ًٚ  ،وافًّؾ افنـٚق ،وافًٌل ،آشتًٌٚديٜ ٕـٚضقا هبـؿ أوؿـد  ،وحتـك افَتـؾ أحٕٔٚـ

 ،افتل تٌٌض افًرب امتٓٚهنـٚ ظاملإوؽرهٚ مـ  ،وافزراظٜ، احلر  وافهْٚظٚت

ــٚت آجتام يف أنَّ وٓ صــؽ  ــٜ افًالؿ ــؿظٔ ــذ افيِ ــٜ ظ ــٜ افَٚئّ ــؾ ادتدٕٔ / اجلٓ

 . 1 مـ أهؿ أشٌٚب افتخِػ افًٚم يف ذفؽ افقاؿع هل ،وآشتًٌٚد

فٔس ـام ؿٔـؾ  افُثـرة  ،ومل تزدهؿ ؽٌِٜ ،إّن ـثرة افًٌٔد مل تُـ ذا ؾٚئدة هلؿ 

 أهـقن – ؿِتٓؿ أو ـثرهتؿ ظذ – فَد ـٕٚقا  إفٔٓؿفٔس بٚفًٌْٜ  ،تٌِٛ افنجٚظٜ 

                                           
 . 338ٖفٜ أخر: تزؾٔتٚن تقدورو : مً –ؾتح أمريُٚ   3 

 .96ٕك حٚمد أبق زيد:  ظ: َٕد اخلىٚب افديْل: د.  1 
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 ًٚ  ؿاشتخدام افرؿٔؼ واحتَـٚرهو ، 3  وٓيٜ أو ذيًٜ صٚحٛ هبؿ حيٍؾ أن مـ صٖٕ

هـق افًـٚدة افتـل دأبـٝ ظِٔٓـٚ ضٌَـٜ إشـٔٚد ادسؾًـغ ظــ  ،مـ ؿٌؾ أشٔٚدهؿ

 -مثاًل  ٝؾًِ ادْٚشٌٚت افدئْٜ افتل ـٕٚقا يٗدوهنٚ ـاميف حتك اإلًٕٕٜٚٔ يلٚه افًٌٔد 

ًٚ ؿدمقا  - تٌِٜٔ ظّؽ  شقديـ مـ ؽِامهنؿ ؾُٕٚـٚ أ مٚمٓؿ ؽالمغأاذا خرجقا حّجّٚج

 . مٚم رـٌٓؿأ

ًٚ  ؾَٔقفقن: ظٌٚدع  ،ظّؽ افٔؽ ظٕٚٔف: ؾتَقل ظّؽ مـ بًدمهٚ! ظّؽ  ٕحـ ؽراب

ّٟ افثٕٚٔ، ٜافٔامٕٔ  ! 1 ٜـٔام ٕح

جزوا ظذ تٌَؾ ًٕؼ افذل وآحتَٚر حتك يف ادْٚشٌٚت افتـل وافًٌٔد هْٚ أ

افىٔقر افتل يتنٚءم مْٓٚ ادجتّع ؾٚفٌراب مـ  ،مـ ادٍروض أْن ترمز إػ إًٕٜٓٚٔ

وذفؽ فدٓٓت شٌِٜٔ تًقد مرجًٔٚهتٚ إػ ظهقر وثَٚؾـٚت : افًريب ؿٌؾ اإلشالم

ؾدٓفتـف تنـر إػ افًٌـد وافٍـراق وافًْٔـؼ وافرحٔـؾ واهلجـر  ،شحَٜٔ يف افَدم

وؽرهٚ مـ افهٍٚت افًٌِٜٔ ادخٍٜٔ افتل يتّثؾ ؾٔٓٚ هذا افىٚئر يف ظك مـٚ ؿٌـؾ 

ًٚ هلؿ بفاإلشالم ا وؿد اجست هذه ادًٚين افًٌِٜٔ إػ  ، 1  فتل ًٌٕٝ إػ افًٌٔد تنٌٓ

 . وؿتْٚ احلٚض

                                           
 0 361حَٚئؼ اإلشالم وأبٚضٔؾ خهقمف:   3 

 0 7  هـ: 104: إصْٚم: ابـ ادْذر هنٚم بـ دّد بـ افًٚئٛ ابـ افٌُِل ت  ظ،  1 

 . 13-14ًٕٚق افثَٚؾٜٔ: إ وؾؼ ظذ دراشٜ –ظ: صًر ادّٓنغ يف ظك مٚ ؿٌؾ اإلشالم   1 
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وادجتّـع ؽـر  ،ؾنٖهنؿ مل يُـ ّدؿ أحدًا وؽر ؿٚبؾ فِتٍُر أو افتًديؾ ؾٔف

ًٚ مـ افًًٚدة ؾٔٓٚ فـذا   ـٕٚـٝ مًْل بتحَٔؼ ضّقحٓؿ يف احلٔٚة أو إظىٚئٓؿ ٕهٌٔ

بذفؽ فرق وا.  3 بؾ افُالم ؾٔٓٚ  ،ادٍروغ مْٓٚ أو مـ تًديِٓٚمًٖفتٓؿ مـ ادًٚئؾ 

ؾ  ُّ وخههـف  ظز وجؾ مع مٚ أؿره اهلل ٝتًٚرووثَٚؾٜٔ طٚهرة شقشٔقفقجٜٔ ص

ٌَؾ هبُذا إتٓٚـٚت مٍرضـٜ تًْـ ومٌٚدئ اإلشالم افرحٔؿ ٓ ؾ ،مـ ـرامٜ فٌِؼ

 .ؽر ادًِّغو فًِِّّغ

 الرؤي الدينية: ثانيًا

اجلامظٜ  أورٚرشٜ افٍرد ظـ افديـ مـ أهؿ إًٕٚق افثَٚؾٜٔ افتل تٍهح  يًدّ 

ٕـف  ٓ يقجـد أذفـؽ  ،داخؾ ادجتًّٚت افتل تْتّـل هلـذا اجلٕٚـٛ مع مًٌقداهتؿ

ؾيورة افديـ ضورة ٓ تًٚدهلـٚ أي ...  تّع بؼي إٓ ويًىل إوفقيٜ فِديـ

 . 1 ضورة أخرى ظِّٜٔ أو مٔتقفقجٜٔ 

يًْل  ظالؿٜ بغ ضرؾغ يًيؿ أحـداهؿ أخـر ـٚن افديـ ظْد افًرب افَدامك و

ٕٚـٝ خوـقظٚ وإَٔـٚداً. وإذا وصـػ هبـٚ  ،وخيوع فف ؾ٘ذا وصػ هبٚ افىـر  إولـ 

ير هبـٚ إػ افربـٚط اجلـٚمع  ،أمرًا وشِىًٕٚٚ، وحُامً  بٚتٝ تًْلافىر  افثٚين  ًٚ وإذإ  وإفزام

                                           
 0 361حَٚئؼ اإلشالم وأبٚضٔؾ خهقمف:  3 

 . 308: مهىٍك صٍقان وظدٕٚن حٛ اهلل: افٍْز افتحِٔؾ مْيقر مـ ؿراءة –إصُٚفٜٔ ادجتّع افًريب   1 
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 .   3 ْيؿ فتِؽ افًالؿٜ أو اديٓر افذي يًز ظْٓٚ ـٕٚٝ هل افدشتقر ادافىرؾغ بغ 

ًٚ بَقى مًْٜٔ تًتزهٚ أؿقى مْٓٚ ويتوح أنَّ  ؾ يف تهقرهؿ  تًَِ ُّ افديـ ين

ٓ يتًِـؼ بٔـْام افـديـ احلََٔـل ،  1 وتًِؿ مهرهٚ إفٔٓـٚ  أي تًٌدهٚ ،ؾتًتَد هبٚ

َّٕف  ،صٔٚء خٚرجٜ ظْفبٖ ئٌْف ويًِق مــ  ،دتؿ بف ،قهره يتحدث ظـ اإلًٕٚنج يفإ

ّٕن افـديـ يف أصـِف هـق افـقظل إول وؽـر : ضرق اخلـالص إػيرصده ، ٕفٖص

ادٌٚذ فإلًٕٚن افذي يدؾع بف بىريَٜ افالوظـل ٕحـق ــؾ أمـقر احلٔـٚة وينـُؾ 

ًٚ  ، 1 شِقـف يلٚه ذاتف ويلٚه إخ وافىرح افديْل ـام تراه افدراشٜ يٗدي دورًا حٔقي

 . اإلًٕٚن ٕحق أمقر احلٔٚة ادختٍِٜ بقظل أو بدون وظل يف تقجٔف

ًٚ مٚ أفٍقه مـ مًتَـداٍت فَد اتّ  ٌع شُٚن احلٚوْٜ افًربٜٔ يف ظَٚئدهؿ ظّقم

 ٍٜ اـتًٌقهٚ مـ  ؾواًل ظـ مًتَدات جديدة ،ُمقرشٝ مـ إشال  وضَقس دئْ

ؾٚهلقيٜ افثَٚؾٔـٜ افًربٔـٜ افدئْـٜ  ،احلقاوـ ادجٚورة افتل تتْٚشٛ مع مٚ هؿ ظِٔف

قرات مـع مٍـٚهٔؿ وتىـ تًٚينٜٝ تنُِٝ مـ مٍٚهٔؿ ومًتَدات ؿديّٜ افَديّ

 .  4 هلٜٚ ومًتَدات جديدة درحِٜ تٚفٔ

                                           
 . 31ظع ظجٌٜٔ: أْحد  دراشٚت يف إديٚن افقثْٜٔ افَديّٜ: د.  3 

 . 83أديٚن ومًتَدات افًرب ؿٌؾ اإلشالم: د. شّٔح دؽٔؿ:   1 

 . 30ظٌد احلِٔؿ ظىٜٔ: أْحد  ت: د.، ظ: أصؾ افديـ: ؾٔقر بٚخ  1 

 . 43ظ: تُقيـ افًَؾ افًريب:   4 
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 ؽِٛ مهّـش جٕٚـٛظذ إافتَِٔد وافتًّؽ بساث إؿدمغ افديْل إًن 

ؽِـٛ أؾٓـؿ مَِـدون يف  ،فدى افًرب ؿٌؾ اإلشـالمافتٍُر وافٌحٞ وافتٖمؾ 

مْىقيـ ومٌَِْغ ظـذ ظـٚداهتؿ افتـل مًتَداهتؿ، هذه افًّٜ بدورهٚ جًِتٓؿ 

يف  إذ0إمر ٓ يْىٌـؼ ظـذ ــؾ ؿـٚضْل احلٚوـْٜ افًربٔـٜ  واحلٚل أنَّ  ،ورثقهٚ

شـٚدت يف تِـؽ احلََٜٔ مل يُـ هلٗٓء مًتَد مقحد وٓ ٕيٚم ديْل صـٚمؾ بـؾ 

، ، افُقاــٛإصـْٚم مٚ بـغ ؿمًٌقداهت، وؿد تْقظٝ وثْٜٔ ادجتًّٚت أـثريٜ

 . 3 واحلٔقإٚت إصجٚر، حتك ادالئُٜ، افنٔٚضغو

ٚ ــ  اإلشــالمؿٌــؾ  ادٔــزة افدئْــٜ افتــل ظــر  هبــٚ ديـــ ظــرب أّم

 ادٔزة افدئْٜ فتِؽ احلٚفٜ آجتامظٜٔ ؾٓل تنـُؾ بقصٍٓٚ  ()رواحٜٔ  إؾٓل

ًٚ افدرجٜ إظّؼ ًٚ  ،ظّقدي  .   1 ، إمْع يف افٍُر افديْل افًريب وتٚفٔ

افدور  اإلشالمظْد افًرب ؿٌؾ وتًددهٚ  ًٌقدات ادَدشٜختال  ادٓ ـٚن

افًّٜ افٌٚرزة  أهلٜ اختٔٚرافتنتٝ يف  أصٌح إذ ،ٚرز يف افتٖثر ظذ ظَِٜٔ افًريبافٌ

ؿـقاه  ٓقفـٜ  ،ؿدد ؽـٚمض أمٚم  فووً آختال  يف تًٔغ أهلٜ ذفؽ ،فديف

                                           
 ومٚ بًدهٚ. 14/ 6، ظ: ادٍّهؾ يف تٚريخ افًرب ؿٌؾ اإلشالم: 3 

   بًد مقت اجلًد ادٚدي ويَدر أن يتهؾ بٕٚحٔٚء بقاشىٜ ٖهل آظتَٚد ب ًٚ ن جزءًا مـ افٌؼ يٌَك حٔ

ًٚ ظ:  رواحٜٔ إػ افنّقفٜٔ. مـ إ -إػ ظِؿ اجتامع اإلشالم  مدخؾ صخص خيدم بقصٍف وشٔى

 . 374رواحٜٔ إػ افنّقفٜٔ: مـ إ -إػ ظِؿ اجتامع اإلشالم  مدخؾ  1 
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مرهقبـٜ اجلٕٚـٛ بَـدر مـٚ يُـقن حتديـدهٚ وتُـقن  ،فٍْقساتراود  ،ومتًٚروٜ

 .  3 ًتٓٚ ووطٍٔتٓٚ ٔمـ حٔٞ ضٌ ؽٚموًٚ 

ـٚن يٗمـ أـثر مٚ يٗمـ بًّتَدات ؿديّٜ ؾروتٓٚ افىًٌٔـٜ افٍرد افًريب إّن 

 -جقإٌـف هـؿ َدشـٓٚ وجيًِٓـٚ يف مرتٌـٜ مًـٚويٜ ٕؾٓق يَْـٚد هلـٚ بـؾ ي ،ؾروًٚ 

ؤًٍٜ وؿد ظزاهٚ  ـٕٚٝافدئْٜ  تفثَٚؾو ،افتل يُٚؾح ظْٓٚ يف حٔٚتف -آؿتهٚديٜ 

 أنَّ ؾوـاًل ظــ ،افـديـ حٔٚل ؽر مٌٚلٍ  فإػ ّٕط احلٔٚة افٌدويٜ افتل جًِت ٓؿبًو

تِؽ ادامرشٚت افدئْٜ افؤًٍٜ  ، 1 افتْيرات افدئْٜ مل تثر افٌٌِِٜ يف ؾُره افقاؿًل

جـدت ٕهنٚ ٓ تٌْع مـ ظَٔدة ؿقيٜ وصٌِٜ وهبـذا أو: واهلنٜ ـٕٚٝ ؿٚبِٜ فِتٍُؽ

: مـٚم تٔـٚرات حٔٚتـف ادتهـٚدمٜأخر آب أودئْٜ متزظزظٜ بنُؾ  ٜؿْٚظ فدى افٍرد

بقصـٍٓٚ ظٌَـٜ  صـُِٝافًىحٜٔ واهلنٜ  ،افدئْٜ ادامرشٚت وافًَٚئد ن٘فذفؽ ؾ

 .  1 يف وجف تىقر ظٌٚدة ظٚمٜ مْيّٜ أداءً 

ًٚ ــٚن  ـرد ضَـقس  ؾٚفديـ ًٚ وظرب مُٜ خهقصـ ظْد ظرب اجلزيرة ظّقم

ٓ ظالؿـٜ هلـٚ  ،تتامهك مع رؽٌٚهتؿ وأهقائٓؿاجتامظٜٔ  أوو شٔٚشٜٔ إٔؽراض يلٚريٜ 

]ــذا  رض افقاؿع  ؾٚفهٍٜ افرئًٜٔٔ أفِديـ افتل هل إًُٚشف ظذ  ٜبٚفهٍٜ افرئًٔ

                                           
 . 31بْك ادَدس ظْد افًرب ؿٌؾ اإلشالم وبًده: د. يقشػ صِحد:   3 
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ًٕـٚن افنخهـٜٔ وخٚصـٜ يف شـِقـٔٚتف تدخِف يف حٔـٚة اإل هق – ديـ يأ –فِديـ 

 .  3 مل حيّؾ هذه افهٍٜ ؾٓق فٔس بديـ  إنْ افنخهٜٔ يف ـؾ  ٚٓت احلٔٚة 

ًٚ و -افًرب اهتامم  إنَّ  ظذ إؽِٛ بٚجلٕٚٛ افـديْل  - خٚصٜ ً  ؿريشظّقم

ومل يُـ ديـْٓؿ  ، 1 ـٚن وئٔاًل ؾٓؿ   مل يُقٕقا يًىقن فِديـ ـٌر وزن يف حٔٚهتؿ 

ًٚ خٚفهًٚ  ّن افنٖن افديْل يف مُٜ ـٚن حٚماًل دجٚٓت أخر بـام أفًٌِقديٜ بًّْك  ديْ

إمر فٔس ـام يراه بًـض افٌـٚحثغ  أنَّ ويٌدو  ، 1 فًٔٚشٜ وآؿتهٚد وؽرهٚاؾٔٓٚ 

ؿريش متديْٜ ؿقيٜ اإليامن بديْٓٚ وجٚهدت بام جٚهدت ووحٝ بام وـحٝ  نّ ٖب

ذفؽ إْٕٚ مل ٕجـد يف افتـٖريخ افَـديؿ وافدفٔؾ ظذ  ، 4 يف شٌٔؾ ديْٓٚ افذي تديـ بف

بؾ ـٚن افًٚشٜ وهـؿ  ،مًغ وبٔده زمٚم إمقر افدئْٜ  3 إلـِروس فَريش ذـراً 

ًٜ  -افٌَِٜٔ –صٔقخ افٌَٚئؾ ومـ هلؿ افٍْقذ افتجٚري هؿ مـ حيُؿ إمٜ  أو   ّقظ

فرجؾ   يف أخٌٚر مُٜ وأخٌٚر افدظقة اإلشالمٜٔ ؾٔٓٚ ٓ ًّٕع ذـراً : إْٕٚ إذ ،أؾراداً 

ًٚ وفٔس هْٚع دفٔؾ ظذ  ــٕٚقا  صـذ اهلل ظِٔـف و فـفمَٚومل افٌْـل  أنَّ افديـ مىَِ

                                           
 . 413افديـ وافًِىٜ ؿراءة مًٚسة فِحٚـّٜٔ: د. دّد صحرور:   3 
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ـؾ مْٚؾذ احلٔٚة افدئْـٜ  ،ـؾ رء ،ن بٔدهؿووـٚن هٗٓء ادتٍْذ ، 3 رجٚل افديـ 

ويف احلََٜٔ مل يُـ هلٗٓء مًتَد مقحـد وٓ ٕيـٚم ديْـل  ،وافًٔٚشٜٔ وآجتامظٜٔ

 .وثْٜٔ أـثريٜصٚمؾ بؾ ـٕٚٝ هْٚع 

 إؽِـٛصـتك ومًتَـدات خمتٍِـٜ ظـذ  ظٌـٚدات اـٚن افًرب يف مُـٜ ذو

ؾــ ـٚن ؾٔٓؿ مـ ـؾ مِٜ وديـ، وـٚن افزٕدؿـٜ وافتًىٔـؾ يف ؿـريش، وادزدـٔـٜ 

يف  إصـْٚموافؼع وظٌـٚدة  ،وافٔٓقديٜ وافْكإٜٔ يف ؽًٚن ،وادجقشٜٔ يف هٔؿ

. وافًٌٚدة افًٚئدة يف ؿريش  1  إشامظٔؾوـٚن يف ذـٓؿ بَٜٔ مـ ديـ  ...شٚئرهؿ

ذفـؽ يف افَـر ن تًـٚػ  وؿـد ذــر اهلل ،ومـ حقهلٚ هل افقثْٔـٜ وظٌـٚدة إصـْٚم

 :افُريؿ

{       ٌَ ٍَ َرْعُجهُدو ٌَ إِْفكهبو إٌَِّ انَّهِرَ ََبَهبو َورَْلُهمُهى ِِ َؤْو ٌِ انهَّه ٌَ ِيٍ ُدو ًَب َرْعُجُدو إََّ

ٌَ نَُكههههىْ ِزْشلههههبو    ًْهُِكههههى ََ ِِ َنههههب  ٌِ انهَّهههه َُْجههههُدو ُ   ِيههههٍ ُدو ِِ انههههسهشَْق َوا َِنههههدَ انهَّهههه َفههههبْثَز ُىا 

ٌَ ِِ ُرْسَجعُى ُْ ُِ إَِن  . 1 {َواشُْكسُوا نَ

إػ وجقد هذا افْقع مــ افًٌـٚدات ؿٌـؾ ظِٔف افًالم  وؿد أصٚر اإلمٚم ظعّ 

 :صذ اهلل ظِٔف و فف بًثٜ افٌْل

                                           
 . 303افًَؾ افًٔٚد افًريب ددداتف ويلِٔٚتف:   3 
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وـ» ْْ وؿ   ،ُمـِقُخقَن ظذ ِحجووَرة ُخ ُُ  ،الدصوق  مبثوقيف يف افوبو ،َوَحقَّووَ 

ُبقَن ادوَ اْلبقوٌ تؼتؾوقن و ،تسوػؽقن دمووَـؿ ،تولـؾقن افطعووم اْلبقوٌو ،تْؼَ

شوبؾؽؿ  ،تولـؾقن أموقافؽؿ بقوـؽؿ بوفبوضوؾو ،َوَتْؼَطُعوقَن َأْرَحووَمُؽؿْ و ،أوٓدـؿ

ـَوُم ؾِقُؽْؿ َمـُْصقَبيٌ و ،خوئػي ُْ  . 3 «رـقنوهؿ مْو ٓ يممـ أـثرهؿ بوهلل إٓو ،آْ

مع ٕيٚم افًرب افَـٌع  تٍؼي هذا افْقع مـ ادامرشٚت افًٌٚديٜ أنَّ ويٌدو  

ؾـٚفٍرد يٍْـك يف  ،ؾُٚن فُؾ ؿٌِٜٔ مَقمٚهتٚ ومًتَـداهتٚ ،افَٚئؿ ظذ آشتَالل

حتك يٌغ هلـؿ ظِٔف افًالم  اإلمٚم ظعّ  فَد ذـر ، 1  إظذافٌَِٜٔ وافٌَِٜٔ مثِف 

ومٍٓـقم  ،مْـزفتٓؿ افًـٚمٜٔإٕـزال افْـٚس  إلشالم مـ ؾرق هلـؿ يفامٚ أحدثف 

يف  صـذ اهلل ظِٔـف و فـف ٓقم افٌْـل هق ظْٔف مٍظِٔف افًالم  حُقمٜ اإلمٚم ظعّ 

 .  رتَٚئف إػ مْزفتف افًٚمٜٔبْٚء اإلًٕٚن وا

: بَقففظِٔف افًالم  اإلمٚم ظعّ  ٚأصٚر إفٔٓ ه افَْٚظٚت افًٌٚديٜ افدئْٜهذ نَّ إ 

َؿيٌ َوأْهُؾ آْْرِض َيْقَمئِذ ِمَؾٌؾ » ةٌ  ،ُمَتَػرِّ ٌَ ُمـَْتِؼَ تَِّتيٌ  ،َوَأْهَقا َْ وبِّف هللِ ،َوَضَرائُِؼ ُمَت َْ  َبْغَ ُم

ر إػ َؽْرهِ  ،يف اْشِؿفِ  َأْو ُمْؾِحدٍ  ،بَِخْؾِؼفِ  ِْ  . 1 «َأْو ُم

ؾتْقع افًٌٚدات وادًتَدات واختالؾٓٚ ـٚن شّٜ بٚرزة فـدى افًـرب ؿٌـؾ 

                                           
 0 116/ 1ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد:   3 
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ٔام بًد ظذ افتْقع افٍُري فًٚـْل اجلزيرة الفف ؾيوؿد أفَك هذا إمر ب ،اإلشالم

 . افًربٜٔ

 الرؤي االقتصادية: ثالثًا

، يف ــؾ  ـٚٓت حٔٚتـف مٗثراً  ـٚن اجلٕٚٛ آؿتهٚدي فٍِرد افًريب ظٚمالً 

برؾٚهٔتـف  ،ْتٔجـٜبٚف ،حتك ؿوٚيٚه افدئْـٜ ،ؾٓق يْجذب إػ ـؾ مٚفف ظالؿٜ برزؿف

ًٚ بُـؾ جقإـٛ احلٔـٚة إخـرى وؿد ـٚن اجلٕٚٛ آؿتهٚدي  ،آؿتهٚديٜ رزوج

 وفًؾ مـ ظالمٚت ذفؽ أّن مًٚروٜ ؿـريش فِرشـقل مل تنـتد  حتك افدئْٜ مْٓٚ

وؿد ـٚن ، إٓ بًد ؿدوم وؾد مـ افىٚئػ دتجٚ ظذ هتجّف ظذ  هلتٓٚ وهجٚئٓٚ هلٚ

 . 3 طٓر أشٌٚب ذفؽ آحتجٚج أآؿتهٚديٜ افتٚبًٜ فتِؽ أهلٜ هتديد ادهٚفح 

ٝ افىًٌٜٔ اجلٌراؾٜٔ افهحراويٜ يف ٍٕس افٌدوي افًريب حٚفٜ مـ فَد ؾرو

ــٚن مًـتًدًا و ،ؾُٚن دائـؿ افًـٍر وراء افَـقت ،ووًف آؿتهٚدي إزاءافَِؼ 

ًٚ أف مٗوٕتف ومٗوٕٜ ظٚئِتف وؿٌِٔتف ي رء ئٍُأفًّؾ  ، إنَّ هـذا إمـر احلـؼ: حٕٔٚ

 تْتجف مٚصٔتٓؿ تٚرة، أو يْىٌؼ ظذ افٌٚفٌٜٔ افًيّك مْٓؿ ؾُٕٚقا يًتّدون ظذ مٚ

 . 1 افًِٛ تٚرة أخرى ظذ افٌٚرة أو

ؾـام  ،رواؾد افـرزق افهـحراوي دـدودة وؽـر مًـتَرة أنَّ ومـ ادًرو  

                                           
 . 33افرشقل ادتخٔؾ:   3 
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ًٚ مـ مهٚدر ظٔش افٍرد افهحراوي ؾوـاًل ظــ آظـتامد ظـذ صـٔد  ،ذـرٕٚه  ٍٕ

افثـروة هذه افًقامؾ وتِؽ يلًؾ مـ  افتٌَِٚت احلٚدة يف  ،ٔقإٚت افزيٜاحلبًض 

خزة افًّؾ ظْـد افٌـدوي فـٔس ؾٔٓـٚ رء ؽـر  أنَّ حتك  ،أمر مًتٚد يف افهحراء

 .  3 متقؿع 

ًٚ  ـٕٚٝ صدة مًٕٚٚة افًٔش يف افهحراء مـ افىَـس ادتذبـذب احلـٚر صـٍٔ

هـذه افًقامـؾ  ،وؿِـٜ مهـٚدر افـرزق ،يوٚ  هلٚ افَحـط افنـديد ،وافَّٚر صتٚءً 

 ُّ ًٚ ومًتّرًا فدى اإلِص ًٚ خمٍٔ ًٚ  ،ًٕٚنٝ هٚجً يف مٚ ورد مـ ٕثـٍر وييٓر ذفؽ جِٔ

ْمؾِ  : ؿٔؾ ،ظريٍب يًز ظـ هذه احلٚفٜ ادٖشٚويٜ ؾٚفرمـؾ هْـٚ  ، 1   ؟ أوَصـٌٚل  َهْؾ بِٚفرَّ

 ،يقثؼ بف وفِقء ٓ ،هذا ادثؾ ييب ظْد ؿِٜ اخلرو ،ادَهقد بف هق  افهحراء 

ًٚ ظـ ظدم ثَٜ شٚــ افهحراء بٌٔئتف افتـل  يف خمِٔتـف  صـُِٝوؿد جٚء تًٌرًا دؿَٔ

ًٚ فِحٔٚة افهًٌٜ حتـك  ؾٓـق مل يـَر أبـدًا افًـٓقفٜ يف افهـٔد أو افرظـل أو ،ّٕقذج

ـؾ هذا آشتْزا  فِىٚؿٜ مل يُـ بٕٚمر ادحتقم أن جيِٛ ظذ  ،افًِٛ واإلؽٚرة

فـذفؽ : خـرأُ ح مرًة وؿـد يٍنـؾ مـراٍت ف ؿد يْجبؾ إٕ ،صٚحٌف افرزق أو افَقت

وظـدم آضّئْـٚن حلٚفتـف آؿتهـٚديٜ ــٚن دائـؿ آشـتَرار يف  ؾٓٚجس اخلق 

                                           
 0 83يف مُٜ: صذ اهلل ظِٔف و فف ظ: دّد   3 
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 .ؾواًل ظـ مرجًٔٚتف افًٚبَٜ ،ذهْٔتف

مُٜ ؾٚحلٚفٜ آؿتهٚديٜ وافتجٚرة هلٚ صٖن مـدّوي يف ٍٕـقس حٚضة ٚ يف أمّ 

ًٜ : مٚ ؿٌؾ افًٌثٜ ازدهٚرًا مِحقطًٚ  يف ظكازدهرت  إذ ،أهِٓٚ بًٌٛ ـقهنٚ اشساح

ـّ هذه افتجٚرة ـٕٚٝ تزاول فًٍِّْٜ افنخهٜٔ ،فٌَِٚئؾ ادّٚرة هبٚ ن افريـع ٕ: وفُ

ؾٚدٚل افقؾر يدر ظـذ صـٚحٌف بٚفًـًّٜ  ،مَٔٚس اإلًٕٚن ظْدهؿ هقآؿتهٚدي 

ظـذ إْٕـٚ ٕجـد  ،واخلدم واجلـقاري افُثـرة وبـف يًـر  ،وافُرامٜ وظِق افنٖن

يف رشـؿ افهـقرة ظِٔـف افًـالم  ظـّع بــ أيب ضٚفـٛاإلمٚم فدى ة مٌٚير ٚئسمَ

هد  أّي اؿتهٚد جيٛ أن يُقن افًْك افٌؼي  أنَّ ؾٓق يرى  ،آؿتهٚديٜ فِدوفٜ

ذاتف وهذه هل افقشِٜٔ افقحٔـدة فٌْـٚء اؿتهـٚد ؿـقي ظـٚدل مــ صـٕٚف آرتَـٚء 

إلمٚم ظـّع بــ ؿتهٚديٜ افتل إتٓجٓٚ اوافًٔٚشٜ ادٚفٜٔ وآ ، 3 بٚإلًٕٚن وادجتّع

ّٓ ظِٔف افًالم  أيب ضٚفٛ  صذ اهلل ظِٔف و فف متدادًا فًٔٚشٜ افرشقل دّدامٚ هل إ

 ،اإلٍٕٚق ظذ تىقيرهٚو ،بتىقير احلٔٚة آؿتهٚديٜ افًْٚيٜ ؾُٚن هدؾف ،ؿتهٚديٜآ

 ،وإًٕٚش احلٔٚة افًٚمٜ يف مجٔع إٔحٚء افٌالد بحٔٞ ٓ يٌَك ؾَر أو بٚئس أو دتـٚج

خـريـ يف ٔاأْن يْـٖى ظــ ظِٔـف افًـالم  ظـعّ حٚـؿ يف مٍٓـقم اإلمـٚم وفٔس فِ

                                           
ًٚ: ؾـالح ظِٔف افًالم  ضٚفٛ أيب بـ ظعّ  ظٓد–ٕيٚم احلُؿ واإلدارة يف اإلشالم   3  دٚفؽ آصس ّٕقذج
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ؿد يُقن احلهقل ظـذ ؿـقٍت يـقمل  ،ؿتهٚدٍي حرجاحُقمتف وترـٓؿ يف ووٍع 

ًٚ ظِٔٓؿ ًٚ ظـٚدًٓ ظـذ اجلّٔـع ،أمرًا صًٌ هـذه  ،وذفؽ بتقزيع ثروات إمٜ تقزيً

 ظـذه إػ ظامفـف اجلقإٛ أـد ظِٔٓـٚ مـرارًا وتُـرارًا يف ـتٌـف ورشـٚئِف ووصـٚيٚ

ًُ »:  ـتٌف إػ ظٚمِف ظثامن بــ حْٔـػ إٓهـٚرياممـ ذفؽ ـ ،رضٕا َوَفوْق ِصوْئ

ًُ افطَِّريَؼ  ك هَذا اْفَعَسؾِ  ،َْٓهَتَدْي ٍِ هَذا اْفَؼوزِّ  ،َوُفَبوِ  هَذا اْفَؼْؿِح  ،إَِػ ُمَصػَّ  ،َوَكَسوئِ

ََ َأْن َيْغؾَِبـِول َهوَقايَ  ـْ َهْقَفوو
وِعلَوَيُؼوقَدِي  ،َوفؽِ َْ ِ آْْضِعَؿوِي و َوَفَعوؾَّ  َج ورُّ إَِػ ََتَ

ـْ ََٓضَؿَع َفوُف يِف اْفُؼوْر ِ  َجوِز َأِو بِوْفوَقََمَمِي َم
وَبِع  ،بِوحْلِ ِّْ ًَ  -َوَٓ َظْفوَد َفوُف بِوف َأْو َأبِقو

ى ِمْبَطوكًو َوَحْقيِل ُبُطقٌن َؽْرَثك َبوٌد َحرَّ ـْ ٚهـٚ هذه افًٔٚشٜ آؿتهٚديٜ افتل َتٌّْ  ، 3 «َوَأ

ًٚ مٓاًم  ،ؿد ثَِٝ ظذ افَقى ادْحرؾٜ ظـ اإلشالمظِٔف افًالم  اإلمٚم وـٕٚٝ داؾً

وشِٛ  ،ٕيامم إػ مجٚظٚت توّـ هلؿ آشتٌاللوآ ،هلؿ فِخروج ظذ حُقمتف

 .وافتالظٛ بٚؿتهٚد افٌالد ،ؿقت افنًٛ

تًٔنٓٚ مُٜ  ظٚمالً مٓاًم يف تٌٔر احلٚفٜ افتل بٚتهذا افتٌٔر وافّْق آؿتهٚدي 

احلـٚؾز آؿتهـٚدي  ؿـد صـجع مًـٚرًا فِتٌـٚيـ  أنَّ ؾـْالحظ  ،وافٌَٚئؾ ادحٔىٜ هبٚ

وإًٓتـٚق مــ ربَـٜ افقصـٚيٚ  ،شّح فٍِرد بٚفتحرر مـ افَٔقد اجلامظٔـٜ ،افتدرجيل

مـع  ،يف تِـؽ ادرحِـٜ ،ادسابىـٜ ـِٔـًٚ  ،إمـٜ ،وإٓدمٚج يف  تّع أوشـع ،افٌَِٜٔ

                                           
 . 169/  8ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد:   3 
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اخلهٚل افتل مُْٝ ؿـريش  أحدـٚن افداؾع آؿتهٚدي وؿد  ، 3  إشٚس افًوقي

ؾٚفتًٚمـؾ افتجـٚري افْـٚجح حيتـٚج إػ مْىَـٜ  مْـٜ  ،مـ ذيقع صٔتٓٚ وراء أؽٌِٓـٚ

فىّٖٕٜ افَقاؾـؾ افتجٚريـٜ ادتًٚمِـٜ  دٚوفٜ تقؾره إػؿريش  شًٝوهق مٚ  ،مًتَرة

َِٓـٚ بـف وهذا ٕٚجؿ مـ حـٛ افًـِىٜ يف ؿـريش فِجٕٚـٛ آؿتهـٚدي وتً ،مًٓٚ

 . 1  ل ؾٚفًِىٜ افًٔٚشٜٔ يلد يف اجلٕٚٛ آؿتهٚدي مًقغ وجقدهٚ افتٚرخي

وإذا ابتًدٕٚ ظـ إضٚر افَؤٜ ؿِٔاًل وجدٕٚ أّن افَرصٔغ ـٕٚقا مقفًغ بحٛ  

وٓ  ،ووشىٚء فِتجٚرة بغ إؿـقام افتـل يَىْـقن مًٓـٚ وبَرهبـٚ ،ادٚل وافتجٚرة

صذ  دّدافٌْل زمٚن  يفوـٚن زظامء مُٜ  ،يوٚهل حٌٓؿ هلذا إمر أي رء  خر

، دهـٚء يذو ،ن ادـٚلٗوصـ إدارة يفمٓرة  ،رءؿٌؾ ـؾ  مٚلٍ  رجَٚل  اهلل ظِٔف و فف

ومل يُــ أهـؾ مُـٜ وحـدهؿ  ، ٚل ٓشتثامر مربح ٕمقاهلؿ بٖيوـٕٚقا مٓتّغ 

ًٚ  ،ًٕجقهٚ افتلافنٌُٜ ادٚفٜٔ  يفافذيـ وؿًقا  ـثـر مــ ـٌـٚر رجـٚل  وفُـ أيوـ

ن افُريؿ ظذ حٛ افًرب وؿـريش ظـذ وجـف ويدفْٚ افَر  ، 1 ٌٚئؾ ادحٔىٜ هبٚافَ

إذ اشتّر هذا افقفف بٚفتجٚرة حتك بًد اإلشـالم بهـقرٍة ؿـد  ،اخلهقص فِتجٚرة

 :ؿٚل تًٚػ ،تٍَده حٌٓؿ فديْٓؿ ؤٌٕٓؿ

                                           
 0 30بْك ادَدس ظْد افًرب ؿٌؾ اإلشالم وبًده:   3 

 . 41جيٛ افدؾٚع ظـ ادجتّع: مٔنٔؾ ؾقـق:   1 

 . 31يف مُٜ: صذ اهلل ظِٔف و فف دّد   1 
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ُْسُ } ٍَ انزَِّجبَزِح َواهللُ َخ ٍَ انههِْى َوِي ُْسٌ ِي َِْنَد اهللِ َخ  . 3 {انسَّاشِِلنَيلُمْ َيب 

 ادًـجد وهـق ؿـٚئؿ خيىـٛ يف صـذ اهلل ظِٔـف و فـفؾَد ترـقا افٌْل دّد 

ر افتجٚرة افذي تٌْف افْٚس بقجقده ظز  ٓت افىرب وافِٓـق مــ ػ ظِ إوإٍوقا 

 .  1 وؽرهٚدؾقٍ  وضٌقٍل 

ًٚ اشتًاملومـ ادالحظ   ؿقيٜ  وٌط بقصٍف وشِٜٔاجلٕٚٛ آؿتهٚدي  أيو

ومٚ مَٚضًـٜ افًنـٚئر  ،متّردة ظِٔٓؿ تًدٜ اخلٚرجٜ ظـ افتحٚفػ افتل ظذ افٌَِٔ

ًٚ ظذ افدور ادٓؿ فٌْك هٚصؿ وظٌد ادىِٛ ّٓ مثًٚٓ واوح فًِٚمؾ  يف صًٚب مُٜ إ

 افٌَِٜٔ. آؿتهٚدي يف تِؽ ادْيقمٜ

ًٚ  ،مَٚبِٜ ومـ زاويٜ أخرى ًٚ رأى فِخـقارج يف افٍـلء حَـ ... ٕرى  أّن ظِٔ

إٓ أهنـؿ ــٕٚقا مـع  ،أهنؿ يًٌقٕف ويٌٌِقن مْف أـثر مـ افًـٛ وهق مع هذا يًِؿ

وفذفؽ ؾَد ـٚن يًىٔٓؿ ٕهٌٔٓؿ مـ افٍـلء :  1 ادًِّغ يف أمقرهؿ ودٚضهؿ 

 . 4 أشقًة بًٚئر افْٚس

                                           
 .33اجلًّٜ/  3 

 .187-39/186ظ: ادٔزان يف تًٍر افَر ن: افًٔد دّد حًغ افىٌٚضٌٚئل:   1 

 . 113 هـ: 114إمقال: أبق ظٌٔد افَٚشؿ بـ شالم ت   1 

 . 331 هـ: 3413صقت افًدافٜ اإلًٕٕٜٚٔ: جقرج جرداق ت  ظِٔف افًالم  ظ:اإلمٚم ظع  4 
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َّٕف ظِٔف افًالم  ظعّ ٚإلمٚم ؾ  ًٚ ظـذ حًٛ ذفؽ يٌدو أ مل يًتخدم ادٚل شالح

 افرؾض فف.و فٌٌوٚءا إطٓٚرهؿرؿٚب أخريـ ظذ افرؽؿ مـ 

حد مًٚمالت ظك مٚ ؿٌؾ اإلشالم افتـل وهق افزيٚدة دون وجف أـٚن افربٚ 

وؿد ـٚن افربٚ  مْتؼـًا  ،ٕهنٚ تدر ظِٔٓؿ إربٚح: ـٕٚقا يروجقن هلٚ بنُؾ واشع

 – زظّٓـؿ يف –وؿد ظّدوه مـ إربـٚح افًئّـٜ  ،يف ظك اجلٚهِٜٔ إتنٚرًا ـٌراً 

 ظـذ فِرجـؾ يُـقن اجلٚهِٔـٜ يف ـٕٚقا ؾَد ٜ...افىٚئِ بٕٚمقال ظِٔٓؿ تًقد افتل

يـ افرجؾ  . 3  ظْف ؾٔٗخر ظْل وتٗخر ،وـذا ـذا فؽ: ؾَٔقل افدَّ

ًٚ يف اجلٚهِٔـٜ: ٕيـرًا حلٚجـٜ افْـٚس إػ  وـٚن هذا افْقع مــ افربـٚ صـٚئً

يَٚبِف وؾرة رلوس إمقال ظْد يلٚر افًرب ؿٌـؾ  ،إمقال يف ؿوٚء حقائجٓٚ

ف أن يـٖيت بٖربـٚح جديـدة ٖٕذيـ ـٕٚقا يتـٚجرون بُـؾ رء مــ صـاإلشالم اف

وإهٚم صٍَٚهتؿ افتجٚريٜ بّٖي ضريَٜ هْح هلؿ افـربح  ،توٚ  إػ خزيْٜ أمقاهلؿ

 .افقؾر

ر ذّ دتٚجرة يف اجلٚهِٜٔ وحـإػ هذا افْقع مـ اظِٔف افًالم  ظعّ أصٚر  وؿد

َر بِوفـَّبِقوذِ » :ظِٔـف افًـالم يَـقل ،ٕجـرار افْـٚس إفٔـفمـ ا ؿْو قَن اْْلَ تَِحؾُّ  ،َؾقَسْو

                                           
 . 30شًٔد بـ ظع افَحىٚين:  افربٚ  ثٚره وأضاره يف وقء افُتٚب وافًْٜ: د.  3 
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يِ  ِديَّ ًَ بِوْْلَ ْح َبو بِوفْبَقْعِ  ،َوافسُّ  . 3 «َوافرِّ

َر بَِغوْرِ ؾِْؼوف اْرَتَطوؿَ »: ظِٔف افًالم ويف مُٚن  خر يَقل َ ـِ اَّتَّ َبوو َم  ، 1 «يِف افرِّ

 ظذ حُؿ افؼع وافًّؾ بٖخالؿٔٚت اإلشـالميف مٍٓقم حُقمتف هبذا يٗـد وهق 

 .ؿتهٚديٜيف ـؾ  ٚٓت احلٔٚة آ

                                           
 . 316/  3ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد:  3 

 . 410/  30ادهدر ًٍٕف:  1 
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 املبحث انثبني

يقاجف افدارس فٍُِر اإلشالمل ظذ وؾؼ مْٚهٟ افدرس احلديٞ مهٚظٛ 

أو  ،احلَٛ افزمْٜٔ افىقيِٜ امتدادمّجٜ يف افتَّرب مـ حََٜٔ إحداث ادّتدة ظذ 

افتىقر و افُنػ ظـ مالبًٚت طٚهرة مًْٜٔ مل يتؿ افُنػ ظْٓٚ بهقرة تتْٚشٛ

ًٚ مٓاًم  ،احلٚصؾ يف ادْٚهٟ افدراشٜٔ احلديثٜ أو فدراشٜ مٍردة مًْٜٔ صُِٝ مِحي

 ــام –مْٚهٟ افدرس افَديّـٜ بًض  نَّ أمـ مالحظ افتٚريخ افًريب افَديؿ: ذفؽ 

 .جٜٓ مـ ـٚن أشِقب بٖي بٚفساث ادًٚس حتٚول ٓ - يٌدو

ـتْٚه مـٚ يف داخِٓـٚ مــ ٓ إحداث أؽقار تًز ٓ ؾٓل أخرى جٜٓ ومـ 

ًٚ يًْـك بٚٓصـتٌٚل ظـذ إحـداث  افَْد افثَـٚيف ـٚنوهْٚ  ،خٍٚيٚ موّرة مْٓجـ

وادامرشٚت بىريَٜ ظِّٜٔ حتِِٜٔٔ مدرـٜ فُـقامـ افْهـقص وافقؿـٚئع وميٓـرة 

ل ـؾٓق  ٕيريٜ جديدة يف افَْد تَقم ظذ افٌحٞ ظـ افثَٚيف يف افْهـ ،دوّقراهتٚ
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افَْد إديب يَقم بًِّٔتغ متقاصـجتغ  أنَّ الحظ يبْٔام :  3 وظـ افْيص يف افثَٚيف 

ـنٍف تٖثر افْص ؾٔام  وإخرىرصده افتٖثر دٚ هق خٚرج افْص يف افْص  إوػ

 .  1 جلٜ ـام هق احلٚل مع افَْد افثَٚيفؾٓق ٓ يَقم بٚدًٚ ،هق خٚرجف أي ادجتّع

ويًرؾٓـٚ ؿدرتـف  ،يْـذرهٚو أن يقظظ إمـؿجؾ جالفف  اؿتوٝ حُّٜ اهلل

فُل يُقٕـقا حجـًٜ  : وؿقتف وظٍقه ورْحتف يف ـؾ زمٍٚن ومٍُٚن بٕٚديٚن وافرشؾ

أوفئؽ افرشؾ افـذيـ ــٕٚقا يتجٓـقن إػ افْـٚس و يَقمـقن  ،ظذ اخلِؼ ؾٔام بًد

يدة ورلى جديـدة وحرــٜ وضٚؿـٜ جديـدة يف أظـامق وجـدان بخِؼ مٌٚدئ جد

 . 1  تًّٚهتؿ وظكهؿ 

ؾٓؿ ٓ يٖتقن إٓ بًد وجـقد َٕـٍص يف  فٔـٚت ادًرؾـٜ اإلًٕـٕٜٚٔ ووجـقد  

وديــ  ،صـّؾأظل تٌٔر ادـْٟٓ ٕحـق رليـٜ أـّـؾ وضورة إًٕٕٜٚٔ مِحٜ تًتد

إٕـف ديــ  ،بَٜجٚمع وٕٚشخ فِرشٚٓت افًـٚ ،اإلشالم خٚتؿ إديٚن وافرشٚٓت

بـف و ،افْـٚسجالفـف  جـّؾ  اهلل بش ر بف  ،خٚرج إضر افزمٕٜٚٔ وادُٕٜٚٔ فُؾ إمؿ

ظِٔـف  وصٍف اإلمٚم ظـعّ و ،صذ اهلل ظِٔف و فف بؼ بف افٌْل دّد وبذفؽ ،إٔذرهؿ

                                           
 .131ٕٚطؿ ظقدة: ، تُقيـ افْيريٜ يف افٍُر اإلشالمل وافٍُر افًريب ادًٚس  3 

دراشـٜ بحًـٛ افَْـد افثَـٚيف: شـحر ــٚطؿ  ،جدفٜٔ إًٕٚق اُدوّرة يف افنـًر اجلـٚهعظ:   1 

 . 13افنجري: 

 . 313مًٗوفٜٔ ادثَػ:  1 
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افهقرة افتـل يٌْـك ظِٔٓـٚ يف حتديـد مـدى  لافًِقع مع أخر ه إنّ ؛  3 افًالم 

ؾٚفًالؿـٜ مـع أخـر  ،أي ديـ أو مذهٛ ظْـد آـتْـٚه ؾٔـفهلٚ  احلٚفٜ افتل يرتَل

ًٚ أو شٔ ًٚ ـٖن يُقن أخر حًْ: افًِقـلمْٓٚ ادًتقى  ،تتوّـ ظدة مًتقيٚت  ،ئ

أو اخلوـقع  ،أو إخوـٚظف ،أو رؾوف ،وادًتقى افًّع افذي يتؿ تٌْل ؿٔؿ أخر

تتؿ مًرؾٜ أخـر  وادًتقى ادًريف وؾٔف ،أو افالمٌٚٓة ،أو افقؿق  ظذ احلٔٚد ،فف

 . 1 أو اجلٓؾ هبقيتف

 يف أخـر مع افتالؿل ب٘مُٕٜٚٔ -يف خهٚئهف  - وؿد إامز افديـ اإلشالمل

ًٚ مـ آفتَٚء بقجف إى مًًٚ  وإديٚن إصخٚص ظذ يٍْتح ؾٓق ،ادًتقيٚت ـؾ الؿ

ٕف يْير إػ أخـر أ إذ ،بًد مـ ذفؽأبؾ يذهٛ افديـ اإلشالمل إػ  ،مـ افقجقه

 ،وؿد يتامهك مًـف أو يتقحـد بـف ،ؾٔتٌَِف ويرى ؾٔف مُّاًل أو رٚثالً  ،يرة مٌٚيرة ٕ

                                           
ْؿوُد هللِ افَّوِذي »ظِٔف افًـالم: . يَقل ظْف اإلمٚم ظّع 331/ 7ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد:   3  احْلَ

ـْ َوَرَدُه  َ
ائَِعُف دِ َؾ ََشَ َع آْْشاَلَم َؾَسفَّ ـْ َؽوَفَبُف،0ََشَ وَكُف َظَذ َم ـَ ـْ َظؾَِؼُف، َوَأَظزَّ َأْر َ

ـْ  َؾَجَعَؾُف َأْمـًو دِ َو
َوِشوْؾًَم دِ

َؿ بِِف، َدَخَؾُف، ـْ َتَؽؾَّ َ
َؿ َظـُف، َوُبْرَهوكًو دِ َُ ـْ َخو َ

ََ بِِف، َوَصوِهدًا دِ ـِ اْشَتَضو َ
ـْ َظَؼَؾ، َوُكقرًا دِ َ

ـْ  َوَؾْفًَم دِ َوُفّبوًو َدِو

َر، َؿ، َتَدبَّ ـْ َتَقشَّ َ
ـْ َظَزَم، َوآَيًي دِ َ

ًة دِ َعَظ، َوَتْبِكَ ـِ اتَّ ًة دَِ َق،َوَكَجوة دَِ  َوِظْزَ ـْ َتَقـّؾ، ـْ ُدَّ َ
ـْ  َوثَِؼًي دِ َ

وراَحًي دِ

َض، زَ  َؾقَّ َُ ـْ  َ
،0وُجـًَي دِ ٍِ ُح اْفوَقَٓئِ َِ ٍِ وأو ٍُ اْدَـَوه ُِ اْدَـَووِر، َؾُفَق أْبَؾ و ، ُمْؼَ وَقادِّ وُق اْْلَ َُ  ُمْؼِ ُمِِضو

َريُؿ اْدِْضَمِر، اْدََصوبِقِح، ْؾَبو َرؾِقُع اْفَغوَيِي، ـَ وْبَؼِي، ي،َجووِمُع احْلَ يوُػ اْفُػْرَشوونِ  ُمَتـَووؾُِس افسُّ افتَّْصوِديُؼ .ََشِ

َُ َمـَوُرُه، ِمـَْفوُجُف، و وحِلَ َُ َؽوَيُتُف، َوافصَّ ْكَقو ِمْضَمُرُه، َواْدَْق ـَُّي ُشْبَؼُتفُ  َوافدُّ  .«َواْفِؼَقوَمُي َحْؾَبُتُف،، َواْْلَ

 . 397مًٖفٜ أخر: ، ظ: ؾتح أمريُٚ  1 
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أو أي إـتامء  وذفؽ بك  افْير ظـ ؾقارق افٌِٜ أو افًرق أو افـديـ أو افثَٚؾـٜ

ًٚ  ، 3  خر  وهذا ٓ يًْل  أن ُٕتنػ ؾّٔـ ٕختِػ ظْٓؿ وٌِْٕؼ وـدهؿ وجقهـ

ًٚ ـام ٓ يًٌد أن ُٕتنػ ؾّٔـ  ،يلًّْٚ هبؿ ٕتامثـؾ مًٓـؿ وٍْٕـتح ظِـٔٓؿ وجقهـ

 . 1 تًٌدٕٚ ظْٓؿ 

 ِّ ؿ جدًٓ بّٖن ظك افتًٚمح وإٍٓتٚح ـٚن رتدًا ظذ ضقل افًهقر ؿد ٓ ًٕ

إػ أـثـر  دراشـٜذهٛ افتـو ،إّن افتنُٔؽ يف ذفؽ وارد جداً  ،اإلشالمٜٔ ادختٍِٜ

ددة وـّـ حَـٛ زمْٔـٜ دـيف إّن إٍٓتٚح ظذ أخـر ــٚن : مـ ذفؽ يف افَقل

 ،وداخؾ هذه احلَٛ افزمْٜٔ ــٚن مـْٟٓ افتًـٚمح دهـقرًا بٖصـخٚص دـدديـ

ظـذ إْٔـٚ يف اجلٕٚـٛ  ،رض افقاؿـعأظْٓؿ رٚرشٚهتؿ مع أخريـ ظـذ  أؾهحٝ

 هٚرس دورهٚ داخؾ هذا افٍوٚء  ـٕٚٝ – قظٚتّو  أؾراداً  –أخر ٕجد ؾئٚت 

 . 1  ادتٌٚدل فالشتًٌٚد ثَٚؾٜٔ –بهٍتٓٚ إٔيّٜ تؼئًٜ 

وؿد هٔزت اهلقيٜ اإلشالمٜٔ مـ خالل افتًِٔامت اإلشالمٜٔ ادتّثِٜ بٚفَر ن 

بٍٕٚٓتٚحٔـٜ  فوخىٚبٚتـ صـذ اهلل ظِٔـف و فـف أو رٚرشـٚت افٌْـل دّـد ،افُريؿ

أو مـ ـٚن خٚرجٓٚ رـ  ،وافتًٚدٜٔ حٔٚل ادْىقيـ حتٝ ـْػ ادْيقمٜ اإلشالمٜٔ

                                           
 . 301حقار افًَؾ ادَدس: ٕك حٚمد أبق زيد و خرون: ، ٕقاب إرض وافًامء  3 

 . 309ادهدر ًٍٕف:   1 

 . 114: دّد أرـقن: اهلّْٜٔ وإرادات ادًْك رهٕٚٚت –افٌرب ، أوربٚ، اإلشالم  1 
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مَٚمـٚت افْـٚس  ن اإلشـالم حيٍـظأْـٚ يٌْئ ذفؽ ادقؿػ ،يْتّقن إػ هقيٜ أخرى

هق ظٚمؾ ؿقة يف حوـٚرة جديـدة يـدل  ،وهذا يف حد ذاتف احلوٚرة ...وحٔثٔٚهتؿ

 . 3 ـام يف ؿهٜ ادِؽ افًٌٚين وادًِؿ ،ظذ خِؼ إًٕٚن جديد

ـٍْـف ـثـر مــ ادجتًّـٚت ؽـر اإلشـالمٜٔ  يفاإلشالم ـٚن ئًش  إنَّ بؾ 

مـ مْيقمٜ ـِٔـٜ صـٚمِٜ  اً جزءبقصٍف ٕٕف يْير إػ اإلًٕٚن : ـٚفٔٓقد وافْهٚرى

ؾٌْٚء اإلًٕٚن ـٚن هـد  افرشـٚفٜ اإلشـالمٜٔ وظـذ  ،أيْام ـٚن وحتٝ أي مًّك

ؾجّٓقريـٜ افٌْـل ٓ تٌْـل وجقدهـٚ  ،صذ اهلل ظِٔـف و فـفذفؽ ظّؾ افٌْل دّد 

ٚرة هل أن وإٕام ترى احلو ،وؿّٔتٓٚ ظذ أهرامٚت افىغ فتًجؾ ظذ أهنٚ حوٚريٜ

وهذا ٓ يًْل ظدم وجـقد  ، 1 تٌْل يف افىغ افٌؼي أهرامٚت وأهرامٚت إًٕٕٜٚٔ 

ًٚ وا إذ ٓ هقيٜ إٓ وتٌدي  إشالمٜٔ ٌٜٕالؿٔإيرة  ًٚ يف  ن إٍتٚح  .  1 ٌٕالؿ

ؿد ٕجد ثّٜ إرهٚصٚت أوػ تِّح إػ تٌَؾ بًض ؿٚضْل احلٚوـْٜ افًربٔـٜ 

                                           
افًٌٚين  ظْدمٚ جٚء ادِؽ افًٌٚين فًِٔؿ وضٖ ادًِؿ ؿٌٚء افًٔد.. 333- 331مًٗوفٜٔ ادثَػ: ظ:   3 

بًـدهٚ ، ورؾض ادًِؿ أن يهٍح ظْف وضِٛ مـ احلٚـؿ أن يِىؿ ادِـؽ، ؾِىؿ ادِؽ افًٌٚين ادًِؿ

تِؽ ادِٜٓ افتـل هـرب ، ذفؽ أظىل ادِٜٓمـ رؽؿ اف ، وظذضِٛ افًٌٚين مِٜٓ إلظٚدة دِّٜ أؾُٚره

 فالضالع ظذ افَهٜ ـٚمِٜ ظ: ادُٚن ًٍٕف. ؾٔٓٚ ؾٔام بًد ورجع إػ بِده. 

 . 33ظ: مجٓقريٜ افٌْل أهرامٚت إٌٕٔٚء: ظٌد افرزاق اجلزان:   1 

 . 330حقار افًَؾ ادَدس:  -ٕقاب إرض وافًامء 1 
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 .يف ذروة افتحقل...  اجلزيرة افًربٜٔ ـٕٚٝ ؾَد - ديـ أّي  –افديـ اجلديد 

وظالؿٚهتـٚ مـع اإلمزاضقريـٜ  ،وـٚن إتنٚر افْكإٜٔ وافٔٓقديٜ يف داخِٓٚ

هذه افًالؿٚت ـٕٚٝ مدظقمٜ  ، 3 افٌٔزٕىٜٔ يدظقان افًَقل إػ ٌٕذ افًٌٚدة افقثْٜٔ 

شـتثّره افَرصـٔقن بّٓـٚرة شـٚظدهؿ ؾـٔام بًـد ظـذ وـامن ابتجّع ؿٌٚئع ـٌر 

 .  1 رهؿ اجلزئل هٓٔدًا حلرـٜ اإلشالم افُزىإتهٚ

ـٚن أؽٌِٓٚ يتًٚمؾ  ،ؾرة يف اجلزيرة  ٕذاعاادتق جتامظٜٔآ تِؽ ادْيقمٚت إنَّ 

ًٚ جقهريًٚ ظذ  إمـر افـذي مل حيٌـذه  ،وؾؼ مًٚير وأضر تتخذ مـ آمتٔٚزات ضٚبً

ًٌٜٔ حٔٚة افٌَِٜٔ ؾَد  رؾض اإلشالم ادًٚير افَّٜٔٔ افٌَِٜٔ وض ،افديـ اإلشالمل

وشًك إػ اشتٌدال اإليامن وافتَـقى يف ؿِـقب  ،افتل هثؾ ظٚمؾ افتٍرؿٜ وافتنتٝ

 . 1  افْٚس بٚفْزظٚت اجلٚهِٜٔ

ؾٓق مل يُــ  إٓ ثـقرة  ،ؽر أخالؿٜٔ سوأفٌك افتاميز ادٚدي وادٌْل ظذ أش

وافتًّؽ بُّٚرم إخـالق وافتًـٚون ظـذ  ،ودظقة إػ ٌٕذ افٌٚضؾ ،ظذ افرذائؾ

                                           
 . 373رواحٜٔ إػ افنّقفٜٔ: مـ إ -ظِؿ اجتامع اإلشالم مدخؾ إػ   3 

 . 311ظ: ادهدر ًٍٕف:   1 

 . 119: و ففصذ اهلل ظِٔف دّد شرة شٔد إٌٕٔٚء وادرشِغ   1 
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 . 3 افز وافتَقى 

هذا اإلفٌٚء وآشتٌدال افقاؿًل فًْٚس بٖخرى جٚء ٕتٔجـٜ رليـٜ ظَّٔـٜ 

وصٚمِٜ دٚ ـٚن يًٕٚٔف ادجتّع افًريب مـ تٍُؽ بًٌٛ تِؽ افٍقارق افىٌَٜٔ افتل 

 . ظٚجلٓٚ اإلشالم بىريَٜ ذـٜٔ  ٓ وهل افًٌؼ إػ ديـ اإلشالم

ًٚ اى إّن يرو ًٚ ؾَٚل فف افـذمّل  صٚحٛ رجالً ظِٔف افًالم  إلمَٚم ظِٔ ّٔ أيــ : ذم

 ظعّ  إلمٚماَظِدَل مًف  ؾِام َظِدَل افىريؼ بٚفذمّل  ،أريد افُقؾٜ: تريد يٚ ظٌد اهلل؟ ؿٚل

مل : ؾَـٚل فـف ،بـذ: ؿٚل؟ أفٔس زظّٝ تريد افُقؾٜ: ؾَٚل فف افذمّل . ظِٔف افًالم

هـذا مــ هـٚم : ظِٔـف افًـالم إلمَٚم ظعّ اؾَٚل فف ؟ َظِدَفٝ مًل وؿد ظِّٝ ذفؽ

ًٜ إذا ؾٚرؿف ،حًـ افهحٌٜ ؾَٚل . وـذفؽ أمرٕٚ ٌْٕٔٚ ،أن ينٔع افرجؾ صٚحٌف هْٔٓ

ٓ جرم إٕام تًٌف مـ تًٌف ٕؾًٚفـف : ؾَٚل فف افذمّل  ،ًٕؿ: ؿٚل ،هُذا ؿٚل ٌُٕٔؿ: فف

ف ؾِام ظرؾـظِٔف افًالم  ين أصٓدع إين ظذ ديْؽ ؾرجع افذمّل مع ظعّ إو ،افُريّٜ

 .  1 شِؿأ ؾًٚفف وًٌٕفبٖ

حًـ افًالؿٜ ادقشقمٜ بّامرشـٜ ؾًِٔـٜ مـع أخـر فـف بـٚفغ  يف أنَّ ٓصؽ 

                                           
 وادديْـٜ افًدافـٜ جـدل –. َٕـاًل ظــ: يقتقبٔـٚ 191/  1أصٚفٜ احلوٚرة افًربٜٔ: ٕـٚجل مًـرو    3 

 . 30: د. ضف جزاع: خِدون ابـ إػ أؾالضقن مـ افٍٚوِٜ

 . 34 – 31ظ: افهداؿٜ وإصدؿٚء: دّد هٚدي:  1 
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ن  آهـتامم يف ٘وفذفؽ ؾـ: افتٖثر يف تٌٔر وجٜٓ ٕير أخر ظـ صٚحٛ ادامرشٜ

 . 3 حد ادَقمٚت إشٚشٜٔ فْجٚح افَٚدة أيّثؾ  ...افًالؿٚت اإلًٕٕٜٚٔ

واوـح ادًـٚمل ظِٔف افًـالم  ادٍٓقم ـٚن تٖثر اإلمٚم ظّع بـ أيب ضٚفٛ هبذا

 ،ــذفؽمـ ـٚن مْٓؿ ظذ ديْـف ومــ مل يُــ  ،ظذ مـ ظٚسوه وراؾَقا مًرتف

 يف دربف  مـ بديـ اإلمـٚم ظـعّ ظِٔف افًالم  إلمٚم ظعّ اوافرجؾ افذمّل افذي راؾؼ 

ًٚ ظـ ظِٔف افًالم  وفُـ شِقع اإلمٚم ظّع بــ  ،ديْفوهق ٓ يًرؾف وٓ يًر  صٔئ

مًف جًِف ينًر ويىّٖن هلذا افديـ افذي يًس  بـٚٔخر ظِٔف افًالم  أيب ضٚفٛ

ـّ ويَ  مـع إفٌـٚء  ،فـف ــؾ آحـسام واإلًٕـٕٜٚٔ يف ــؾ  ـالت احلٔـٚة ادتْقظـٜ ُ

إّن  مـآثر اجلٚهِٔـٜ ٓ اظتٌـٚر هلـٚ يف  ،آمتٔٚزات اجلٚهِٔـٜ افَٚئّـٜ ظـذ افىٌَٔـٜ

ًٚ  ْتٔجٜاإلشالم وبٚف ؾّراتٛ افْٚس وتراتٌٓؿ آجتامظل جيٛ أن يتٌر فٔهٌح مٌْٔ

 . 1 ظذ افًٚبَٜ يف اإلشالم 

وهبذه احلٚفٜ أصٌح اإلشالم ادآل ادْىَل وافيوري فتِؽ احلٚفـٜ افدئْـٜ 

 . 1 وآجتامظٜٔ وآؿتهٚديٜ افتل ـٚن ئًنٓٚ افًرب

إمؿ واحلوٚرات افتل ـٕٚـٝ تـٗمـ مل يِْػ اإلشالم مٚ شٌَف مـ تٚريخ 

                                           
ًٚ: ظِٔف افًالم  اإلمٚم ظّع بـ أيب ضٚفٛ ظٓد، ٕيٚم احلُؿ واإلدارة يف اإلشالم  3   . 89دٚفؽ آصس ّٕقذج

 . 311افًَؾ افًٔٚد افًريب ددداتف ويلِٔٚتف:  1 

 . 11رواحٜٔ إػ افنّقفٜٔ: مـ إ -م ظ: مدخؾ إػ ظِؿ اجتامع اإلشال  1 
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ًٚ ، بٚفتقحٔد ًٚ وثَٔ ظـذ جـذوره افتٚرخئـٜ  ـرّ ؾَد ـٚن  يه ،بؾ ارتٌط هبٚ ارتٌٚض

ظـرض افتقحٔـد  ،ومـ خالل ربط ًٍٕف برشٚفٜ مـ شِػ مـ إٌٕٔـٚء، افَقيٜ

بـؾ إٕـف ذهـٛ إػ ابًـد مــ  ، 3 ـتٔٚر مٌدئل يف تٚريخ احلٔٚة افٍُريٜ فإلًٕٚن 

إٔـف  ،ُْر ظذ اإلضالق إٔف متّؿ فِٔٓقديٜ احلَٜ وادًٔحٜٔ احلَـٜذفؽ ؾٓق  مل ي

ًٚ فِتـقراة افهـحٔحٜ  ،متّاًم دــ ؿٌِـف مــ إٌٕٔـٚء وافرشـؾ: إٕام أتك ومهـدؿ

 . 1 وفإلٕجٔؾ افهحٔح 

فَد شِؿ اإلًٕٚن افًريب ؿٌؾ اإلشالم ًٍٕف إػ ؿقى ـٚن يًتَد أهنـٚ أؿـقى 

هـذه ادًتَـدات افدئْـٜ افتـل  ،حٔٚتـفشٔىرت ظذ ـؾ  ريٚت  ،ْتٔجٜوبٚف، مْف

هّقة ـٌرة تٍهؾ بْٔٓٚ وبغ مٚ جٚءت بف افرشـٚفٜ  ٓ ريٛ أنّ  ،ـٕٚٝ ؿٌؾ اإلشالم

َّٕ  ، 1 ادحّديٜ ظـذ مًـتقى  أثـرّي ديْل ؿديؿ مل يُـ فـف أ ديف مقروث ظريب ظَإ

،  4 ؾَِد حؾ افتؼيع اإلشالمل دؾ ـؾ افتؼيًٚت إخرى ،افؼيًٜ اإلشالمٜٔ

أصٌحٝ افًٚدات وافتَٚفٔد اإلشـالمٜٔ هـل افًـٚئدة يف ــؾ  ـٚٓت  ْتٔجٜٚفوب

وؿْٚظٜ اإلًٕٚن هبذه افَٔؿ وافًَٚئد افدئْٜ اإلشـالمٜٔ يٌْـع ظْـف  ،احلٔٚة ادختٍِٜ

                                           
 . 419: صذ اهلل ظِٔف و ففدّد شرة شٔد إٌٕٔٚء وادرشِغ   3 

 . 73ٕنٖة افٍُر افًٍٍِل يف اإلشالم: ظع شٚمل افْنٚر:   1 

 0 7ظ: بْك ادَدس ظْد افًرب ؿٌؾ اإلشالم وبًده:   1 

 0 98ظ: تُقيـ افًَؾ افًريب:   4 
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 . 3 مقآة افٍرد دـ يتنٚرع مًف يف هذه افَْٚظٜ

إشالمٜٔ يتٌـٚدر إػ افـذهـ ؾـٔام خيـص افًٌقديـٜ  ظْدمٚ تذـر احلٌَٜ ادٚؿٌؾ

تِؽ افهقرة افٌنًٜ وادٓقفٜ وافدؤٕٜ فِّتخٔؾ افًريب يلٚه افرؿٔـؼ  ،وآشسؿٚق

إّن افتىٌع افثَٚيف إٓتَٚيل مـ افًِػ إػ اخلِػ ـٚن فف افدور  إذ ،وافتًٚمؾ مًٓؿ

ؾٚفتقصـٜٔ  ،ٌقديـٜر مًٖفٜ افًٌقديٜ بٖٕٚس مًْٔغ ـٖٕام خَِـقا فًِـافٌٚرز يف حه

افتـٖثر  اهـذا إٓتَـٚل افثَـٚيف ذ أنَّ ويٌـدو  ،مًتّرة يف أن ٓ ظٌقديٜ إٓ يف هٗٓء

ن ٖأٓ وهل مرحِٜ آظتَٚد افُٚمؾ ب ،وافتٖثر إتَؾ إػ مرحِٜ أخىر مـ شٚبَتٓٚ

وإّن ٓبد هْٚع مـ ؾرق بغ افًٔد احلر وافًٌد يـتحُؿ ظـذ  ،افًٌقديٜ أمُر ضًٌُٔل 

ًٚ أظّك ؽـر  وخيوع افثٚين فألول ،إول بٚفثٚين حتُاًم ؾؤًًٚ أشٚس ذفؽ  خوقظ

 ر.ؿٚبؾ فالشتٌهٚ

ر افًرب ؿٌؾ اإلشالم ٕجد وإذا ٕيرٕٚ هبذه اخلهقصٜٔ يف إخٌٚر افًرب وؽ

ًٜ بٚحلَد وافُراهٜٔ وافؤٌْٜ وآشتًٌٚد مقاؿػ ّٓ مٚ ٕدر  - مِٔئ هلذه افىٌَـٜ  -إ

بَٔٝ تِؽ احلٚفٜ حتك  ،خَِٝ خلدمٜ أشٔٚدهؿؾُٖٕام هؿ  ٓت جٚمدة  ،مـ افٌؼ

فًٔٔد احلَقق إػ  صذ اهلل ظِٔف و فف بزؽٝ صّس اإلشالم وضّؾ ٕقر افٌْل دّد 

 .ادٓوقمٜ اديِقمٜتِؽ افٍئٜ 

ًٚ ٖجٚء افتك  اإلشالمل حٔٚل مًـ ًٚ ورٚهٔـ فٜ آشـسؿٚق حُـٔاًم ودؿَٔـ

                                           
 . 408ظ: افديـ وافًِىٜ ؿراءة مًٚسة فِحٚـّٜٔ:   3 
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واإلشـالم  مل يَىـع  ،ٚئلؾٓق مل يَؿ بتحريّف بنُؾ هنـ ،فيرو  ادرحِٜ افراهْٜ

دٚ هلذا :  3 بٍْل هذه افيٚهرة ـام ؿىع بٍْل افيقاهر إخرى ـؼب اخلّر وؽره 

ًٍـغ هبـذا تإمر مـ تٖثر شٌِل ظذ مدى اشتجٚبٜ افداخِغ يف اإلشالم مــ ادْ

ًٜ  ،افْقع مـ افتجٚرة مـ جٜٓ ادديْٜ  – ّن ؿريش وافىٚئػ ويثربأإذا ظِّْٚ  خٚص

شٔام وأن بًوـٓؿ وٓأدرـقا ؿّٜٔ آشتٍٚدة مـ ظّؾ افًٌٔد يف افزراظٜ  -ادْقرة 

 افتامهـل مـع بٚحلًـٌٚنومـ جٓـٜ أخـرى إخـذ  ، 1 ـٚن يّتِؽ بًض إرايض

وٓ هٝ فِحـرام أو  اظتٔٚديٜافذيـ اظتٚدوا افتًٚمؾ مع هُذا طٚهرة بٖهنٚ  بًوٓؿ

 .خمٚفٍٜ افَقاظد افدئْٜ وافدٕٔقيٜ

 ،بـغ افْـٚسٌؼـ  مْتٕٕف جٚء وافرُق : اإلشالم مل يقجد افرق ومل يؼظف إنّ 

وإٕام جـٚء ؾٔـف ويف افًـْٜ  ،ومل يقجد يف افَر ن ٕص  ئٌح افرق ،وظْد إمؿ ـِٓٚ

 .واختذ وشٚئَؾ صتك إلَٕٚذ افًٌٔد مـ افًٌقديٜ، افٌْقيٜ افدظقة إػ حترير افًٌٔد

ًٚ يف  ًٚ  ،ادًٚواة اإلًٕٕٜٚٔ بغ افرؿٔؼ وافًٚدةفَد ـٚن اإلشالم سحي وسحيـ

يف إظىٚء افوامٕٚت هلذه افىٚئٍٜ مـ افٌؼ افتل ٓ يٍْل ووًٓؿ آجتامظل افذي 

وأظىٚهؿ تؼيًٚت مل يهؾ إفٔٓـٚ  ،إًٕٕٚٔتٓؿ وبؼيتٓؿ ،أصٌحقا ؾٔف بًٍؾ ؾٚظؾ

                                           
 0 311هثٔالت أخر: صقرة افًقد يف ادتخٔؾ افًريب افقشٔط:   3 

ون: رخ افَديؿ وافقشٔط: دّقد افًٌٚظل و العصر نظ: تٚريخ افًرب افًٔٚد واحلوٚري يف   1 

1 /6 . 
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  .أي ديـ ؿٌؾ اإلشالم وٓ بًده

َّٕ  إذ ،ٕٝ ٕيرة حهٍٜٔافّرق ـٚ ٕيرة اإلشالم إػ فَد ـٕٚٝ ف أهـتؿ بـٚفًتؼ إ

 مش ر ع   ؾَِد ّذع  افًتؼ ومل يّؼع اّفرق: إذ ــٚن افـرق  ،أـثر مـ اهتاممف بٚفّرق

 ،ؿٌؾ اإلشالم يف افَقإغ افقؤًٜ وافدئْٜ بجّٔع إٔقاظف: رق إه يف احلروب

ق ومْـف ر ،ورق افٌٔع وافؼـاء ،ورق افًٌل يف ؽٚرات افٌَٚئؾ بًوٓٚ ظذ بًض

 . 3 آشتدإٜ أو افقؾٚء بٚفديقن 

فَد ؿٚم اإلشالم بخىقة حٚشّٜ ومّٜٓ ؾٔام خيص ؿؤٜ افرق أٓ وهل احلد 

 ،احلرب إحدى هـذه ادْـٚبعو ، 1 ؾَد حك مْٚبًف بًدمٚ ـٕٚٝ ـثرة ،مـ رواؾده

أن تُـقن احلـروب  ،رضٔغـبـؾ ؿٔـدهٚ بنـ ،وفُْف مل يىِؼ إمر فُؾ احلـروب

. ويٌدو  1 وافؼط أخر أن يُقن افَتٚل واحلروب مع افُٚؾريـ ،ؿٕٚقٕٜٔ مْتيّٜ

افَقإغ اإلشالمٜٔ هبذا افنٖن جٚء ت فتُقن وشِٜٔ وٌط ظذ إظداء افذيـ  أنَّ 

أو ظدم افتًرض  ،مـ ادُّـ افَٔٚم بهٍَٚت تٌٚدل إهى إذ ،يٖهون ادًِّغ

إن أراد إيـذاء أهى ٓن اجلٕٚٛ أخـر شـٍُٔر يف أهاه : فألهى مـ افىرؾغ

اإلشالم مل يًْل حتاًم إٓتَٚص مـ حريٜ أهى احلروب  أنَّ  ؾواًل ظـ ،ادًِّغ

                                           
 .338ٚئؼ اإلشالم وأبٚضٔؾ خهقمف: حَ  3 

ٚ شٚمل دّد:   1   .101فالشتزادة، ظ: ظتؼ افرؿٔؼ ووٓء افًتٚؿٜ ظْد افًرب ؿٌؾ اإلشالم وظك افرشٚفٜ: رٕ

 .37ظ: افرق يف اإلشالم:   1 
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أو افتًٚمؾ مًٓـؿ بًـِقـٔٚت مل تَرهـٚ  ،ومـ يًَقن بغ أيدي ادًِّغ يف افَتٚل

ٜٔ ختص وإذا حدث رء مـ ذفؽ ؾٕٚف يًقد إػ رٚرشٚت ؾرديٜ صخه ،اإلًٕٕٜٚٔ

وظذ افـرؽؿ . ن فإلشالم هبٚ مـ ؿريٛ وٓ بًٔدٖوٓ ص ،صٚحٛ تِؽ ادامرشٚت

ن تًٚمح اإلشالم وصؾ إػ حد افًٍق ظـ إهى ظـ ضريؼ افٍـداء ٘مـ ذفؽ ؾ

 :جٚء يف افذـر احلُٔؿ ،أو ادـ مـ ؿٌؾ ادًِّغ

ََبَق فَِئيَّب َيّنهبو َثْعهُد وَِإيَّهب ِفهَداء      } ًُىُهْى َفُشدُّوا انَْى ََْلْنُز ََه َ انَْحهْسةُ    َحزًَّ ِإَذا َؤ َحزَّهً َر

 . 3 {َؤْوَشازََهب

ؿ وجـدوا ؾٔـف ٕهّنـ: ـٚن افرؿٔؼ مـ افًٌٚؿغ فالٕوقاء حتٝ خّٜٔ اإلشـالم

وادًّز بحؼ ظام جيـقل يف خمِٔـتٓؿ مــ رلى  ،ادداؾع احلََٔل ظـ حَقؿٓؿ ادًِقبٜ

ًٚ هلٚ  بًوـٓؿ إشـالم أنَّ بٔد  ،وأؾُٚر تْند بٚحلريٜ وافتًٚمؾ احلًـ وافتَقى ومْىَِ

ًٚ فِتخِص مـ افًٌقديٜ وإن مل يُـ اإلشالم اؽِٛ مهٓؿ ًٚ مؼوظ  .ـٚن ضريَ

ًٚ فِتٍٚوؾ بـغ افْـٚس  ؾ وجًـ ،فَد جًؾ اإلشالم افتَقى واإليامن أشٚش

 شقد وٓ بغ حرأبٔض أو أادًٚواة صًٚرًا ؾِؿ يٍرق بغ 

 :جٚء يف افذـر احلُٔؿ ،أو ظٌد 

َُْى ُشههعُىث ب وََلجَبِ ههمَ  } ََههسج َوُؤََثههً َوَجَعْهَنههب َُى يهههٍ َذ ََُّهههب اننَّههبضُ إََِّههب َخَهْمَنههب ََهب ؤَ
                                           

 .4دّد/  3 
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ََِهُىٌ َخجِريٌ  َِ َُىْ إٌَِّ انهَّ ِِ َؤْرَمب َِندَ انهَّ ََْسيَُكْى   . 3 {ِنَزَعبزَُفىا ِإٌَّ َؤ

حلريـٜ واشـتالب ا ،وافٌْل / افٍَـر ،إنَّ افتٍٚوَؾ ظذ أشٚس احلر/ افًٌد

وافوٌط افَقي افذي وّفدتف ادٔزات افىٌَٜٔ آجتامظٔـٜ ؿـد زاد  مــ  ،اإلًٕٕٜٚٔ

حتك ترى افذات ًٍٕٓٚ دـٚسًة بَٔـقد افًٌقديـٜ  ،تٍٚؿؿ افكاع افٍْز افداخع

: وهلـذا افًـٌٛ ٕجـد بـالًٓ بــ ربـٚح  1 وإهدار افُرامٜ اإلًٕٕٜٚٔ وؾَد احلريـٜ 

ؿد حتّؾ مٚ حتّـؾ مــ  ،ظذ هذه افَؤٜ ًٚ حيوس بقصٍف مثًٚٓ واوحًٚ افهحٚيب 

ن ـؾ افًٌٔد افذيـ اوـىٓدهتؿ ؿـريش ٖٕف يف ذفؽ صٖص ،ظتق ؿريش وطِّٓؿ إيٚه

ن افـديـ مًـف ٕصذ اهلل ظِٔف و فف ؾٌالل تٌع افٌْل دّد  ،ؿٌؾ حتك بًد اإلشالم

، يَقل بحريٜ اإلًٕٚن وبًدافٜ افؼيًٜ يلٚه ــؾ افْـٚس إشـقد مـْٓؿ وإْحـر

ؾَـريش ، وفٔس ٕٕف يَقل بقحدإٜٔ اإلفف افذي ٓ يَقل بف ديـ افـالت وافًـزى

ًٚ مثؾ افٌْل د ًٚ اشّف اهلل أيو ٓ خيتٍِٚن وفُـ فٔس  صذ اهلل ظِٔف و فف  ّدفددٚ إهل

 .  1 فددٚ اإلًٕٚن ـام هق فديف وهلذا جٚءه شًًٔٚ 

ٝ مًـِقبٜ فَد هتع افرؿٔؼ إبٚن افًٓد اإلشالمل بُؾ احلَقق افتـل ـٕٚـ

افـرق  وؿد دؾع ذفؽ ادًتؼق ؽقشتٚ  فقبقن إػ افَـقل:  إنّ  ،مْف يف يقم ٍ مٚ

                                           
 .31احلجرات/  3 

 . 86صًر ادّٓنغ يف ظك مٚ ؿٌؾ اإلشالم:   1 

 . 8إَٕٚذ افٔقتقبٔٚ اإلشالمٜٔ: ظٌد افرزاق اجلزان:  –ظ: فهقص اهلل   1 
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وإن حٚل إرؿٚء يف افؼق أؾوـؾ  ،ظْد ادًِّغ ؽره ظْد افْهٚرى ؾٔام مٙ

ويًـتىًٔقن  ،ؾٕٚرؿـٚء يٗفٍـقن جـزءًا مــ إه ،مـ حٚل اخلـدم يف أوربـٜ

 ًٚ ديـ اإلشالمل ظذ إظىٚء ـؾ حَقق وظّؾ اف . 3 افزواج بٌْٚت شٚدهتؿ أحٕٔٚ

 ،اإلًٕٚن فًٌِد فّٔٓد بذفؽ إػ ردم اهلقة افٍٚصِٜ بغ افًٔد وافًٌد إػ حٍد مٚ

رأوا مًٚمِـٜ ً صذ اهلل ظِٔف و فف افًٌٔد يف ـْػ اإلشالم ورظٚيٜ افٌْل  أنَّ حتك 

ؾٌـٚتقا يٍوـِقن ظٌقديـٜ اإلشـالم ظـذ  ،ؿّؾ ٕيرهٚ أو إًدم ؿٌؾ ذفؽ افقؿٝ

صذ اهلل ظِٔف وخز زيد بـ حٚرثٜ أصدق مثٍٚل ظذ حًـ مًٚمِٜ افٌْل  ،احلريٜ

صذ اهلل ظِٔـف ؾًْدمٚ جٚء أبقه يريد ذاءه مـ افٌْل  ،هلذه افٍئٜ مـ افْٚس و فف

ئؾ زيـد  ،: إن ريض بذفؽ ؾًِٝصذ اهلل ظِٔف و فف ّدؿٚل فف افٌْل دو فف  ًُـ ؾ

 لؾَـٚل افٌْـ ،احلريـٜ مـع مٍٚرؿتـفذل افرق مع صحٌتف أحٛ إيل مـ ظز : ؾَٚل

 . 1 إذًا اخسٕٚهصذ اهلل ظِٔف و فف 

رؾض زيد افرحٔؾ مع أبٔـف ــٚن ؿـرارًا مـذهاًل يـْؿ ظــ مـدى افروـٚ  إنّ 

ظثر زيد بـ حٚرثـٜ  إذ ،صذ اهلل ظِٔف و فف ّدوافٌَقل وآضّئْٚن بجقار افٌْل د

طـٚهرة  تًـد: ادًـتٌِٜظذ مٌتٌٚه ادْنقد يف ضِٛ احلريٜ واشتحهٚفف ـؾ حَقؿف 

                                           
  0 176: ؽقشتٚ  فقبقنحوٚرة افًرب:   3 

 . 1/141  هـ: 318ري ت  ـربٔع إبرار وٕهقص إخٌٚر: أبق افَٚشؿ دّقد بـ ظّر افزخمن  1 
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يف احلٔٚة آجتامظٜٔ ظْد  اً مقجقد ؿديامً  ًٚ اجتامظٔ بقصٍٓٚ ٕيٚمًٚ ادقآة أو وٓء افًتٚؿٜ 

شٚظدت هـذه افًـّٜ  إذ ،مـ افيقاهر ادٗثرة يف احلٔٚة افًربٜٔ ،افًرب ؿٌؾ اإلشالم

ظذ تِقيـ افىٔـػ افًـريب بـٖفقان مــ افٍئـٚت اإلًٕـٕٜٚٔ  ًٚ اجتامظٔ فقجٜٔافًقشٔق

ـنٍٝ افَْٚب ظـ ضًٌٜٔ افتًٚمؾ مع أخـر ومـدى اشـتًٔٚب  ْتٔجٜوبٚف ،إخرى

وؿد أبرزت احلٚفٜ افًـُٔقفقجٜٔ افتـل  ،افًريب فمخر وآشتٍٚدة مْف وافتامهل مًف

ـِٓـٚ حـقل  فِقٓء يف مًـٚجؿ افٌِـٜ مًـٚن متًـددة تـدور: افًريب فمخر يُتْزهٚ

 ، 3 أو آشـسؿٚق ،أو ادًٚذة وادحٌـٜ ،أو افَرابٜ ،أو افهحٌٜ ،رةـأو افْه ،افًهٌٜ

وافقٓء يَـع ظـذ  ،أؾراد يقافقن افًرب  ّقظٜ أو ؾرد وتىِؼ ـِّٜ مقايل ظذ ـؾ

هْٚع تقاؾؼ  أنَّ ويٌدو مـ خالل ذفؽ  ،ظذ افًقاء ًٚ أصِف فٔس ظربٔ ـٚن افًرب ومـ

دًْك داخؾ افْيـٚم ىالحل هلذا اآص واوح بغ ادًْك افٌِقي فِقٓء وآشتًامل

 .افٌٔئل افًريب

إتٓـٚء ظكـ  وبًـد. 1 وـٚن بُّٜ وشٚئر إمُْٜ ظدد ـٌر مـ هٗٓء ادقايل 

 ،افَوٚء ظِٔف بنُؾ صـٌف تـٚمدٚوفٜ بّجلء اإلشالم وافيٚمل افًٌقديٜ وآشسؿٚق 

ًٜ يّتْٓٓٚ بو ،جٚء ظك ادقايل ًض افْـٚس هق ظك ْحؾ ظْقان ادقآة بقصٍٓٚ مْٓ

حتقفٝ ـِّٜ مـقػ مــ مًْـك ار يف ديّقمٜ احلٔٚة. إذ رفٌرض ـًٛ ادٚل وآشتّ

                                           
 / بٚب  ويل . 33ظ: فًٚن افًرب:   3 

 0 463/  7ظ: ادٍهؾ يف تٚريخ افًرب ؿٌؾ اإلشالم:   1 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9
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 مًـٚظديـ –افًٌٔد ادًتَـقن  -وأصٌح ادقايل ،احلِٔػ أو افهديؼ إػ مًْك اخلٚدم

 احلَـقق وبُٚمؾ حًْٜ بًّٚمِٜ حيوقن وبٚتقا ،صٗوهنؿ ؿوٚء يف ادًِّغ فًِرب

 .غمقاضْبقصٍٓؿ  ؿوظِٔٓ ؿادستٌٜ هل اإلًٕٕٜٚٔ

يف ظـدد ادـقايل افـذيـ  أدت إػ زيٚدة مِحقطـٜأخر  ًٚ هْٚع أشٌٚب أنَّ ويٌدو 

مـ هذه إشـٌٚب حٚجـٜ : بٚتقا يتخذون مـ افديـ اإلشالمل مًتَرًا ومالذًا هلؿ

ًٜ إذا ظِّْٚ اؾتَٚر افًـرب  افًرب إػ مـ ئًْٓؿ يف أظامهلؿ وصٗوهنؿ ادْزفٜٔ خٚص

ًٚ  ،بًد ظِّٜٔ افًتؼدـ خيدمٓؿ وئًْٓؿ  ؾُِْٚ يًِؿ إّن افنٗون احلٔٚتٜٔ تٖخذ وؿتـ

ًٜ إذا ـٚن يّتِؽ يلٚرةً  ًٜ  ،ضقياًل مـ اإلًٕٚن خٚص ؾحٚجٜ اإلًٕٚن إػ مـ  ،أو حرؾ

إػ مـ يًـْده يف أمـقر  ئًْف يف صٗوٕف فٔس مـ بٚب افًُؾ أو افتًٚيل بؾ حٚجتف

ًٚ أضقل حتتٚج ًتقؿغ مــ افرؿٔـؼ ــٕٚقا بحٚجـٜ اد أنَّ  ؾواًل ظـ ،جٓدًا أـثر ووؿت

ادٚديـٜ واحلهـقل ظـذ افَـقت  مٚشٜ إػ افًّؾ وـًٛ افرزق فتّنٜٔ أمـقرهؿ

 .فالشتّرار يف احلٔٚة

 يف – افْـٚس ــؾ –احلريٜ هل افوٚفٜ ادْنقدة افتل يٌحٞ ظْٓٚ افْـٚس  إنَّ 

 ،ٗثرةتٌٜ افًِٔٚ بغ اخلىٚبٚت ادـادر احلريٜ خىٚبٚت حتتؾ وفذفؽ: ادًّقرة أرجٚء

وؿد وفـدهتؿ  ؾُِّٜ ظّر بـ اخلىٚب افنٓرة إػ ابـ افًٚص  متك تًٌدتؿ افَْٚس 
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وفُــ ادالحـظ يف  ،ذان ابـ افًٚص وحٚصٔتف طِٝ مدويٜ يف   3  أمٓٚهتؿ أحراراً 

ؾـٕٚمر مْـقط بٕٚشـٔٚد  ،ٜٓ إػ إشٔٚد وحدهؿهذه افُِّٜ وافْهٔحٜ أهنٚ مقّج 

ًٚ  خـر  أنَّ يف حغ ٕرى  ، 1 وحدهؿ وفٔس بٚفوًٍٚء واخلىٚب مقجف فًِٚدة خىٚبـ

ًٚ فًٌِٔد ظِٔف افًالم  فإلمٚم ظّع بـ أيب ضٚفٛ : يتحدث ظـ احلريٜ يَقل ؾٔفمقجٓ

: ؾٚفًٌقديٜ هْٚ ؾُريٜ وفًٔٝ جًديٜ ، 1  ٓ تُـ ظٌد ؽرع وؿد جًِؽ اهلل حرًا 

 .ٕن افًٌد مقجقد بًٍؾ شِىٜ افٌر

ا اخلىٚب افًٚم ؾجقات هْح افَٚرئ وإذا أمًّْٚ يف هذا افْص ٕجد داخؾ هذ

 ،واـتنٚ  أبًٚده افثَٚؾٜٔ ادوـّقرة، أو ادتَِل دورًا ـٌرًا يف تٖويؾ واـتْٚه مًْٚه

ذي افًْٟٔ افثَٚيف اخلٚص وإظرا  افثَٚؾٜٔ  ،وحَٚئَف آجتامظٜٔ داخؾ ادجتّع

ًٔـل هذا اخلىٚب مقجف إػ اإلًٕٚن بهقره ظٚمـٜ فٔـذـره بحَـف افىٌ:  4 اخلٚصٜ

وهق بذفؽ إٕام يَِل يف ًٍٕف بذور افثقرة ظذ ـؾ مـٚ مــ صـٕٚف أن يوـٔؼ ظِٔـف 

ؾٚفٍرق صٚشع بغ افْيرتغ إػ احلريـٜ وهـق ؾـرق  ،ويًٌِف حَف يف أن يُقن حراً 

يف ٕيره احلريٜ ٕٚبًـٜ مــ ظِٔف افًالم  ٓن اإلمٚم ظعً : يتْٚول إصقل ٓ افٍروع

                                           
 . 130/ 1ظ: افتذـرة احلّدؤٕٜ: ابـ ْحدون:   3 

 . 343اإلمٚم ظع ظِٔف افًالم صقت افًدافٜ اإلًٕٕٜٚٔ:  ظ:  1 

 .148/ 8ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد:   1 

 . 191: إٕدفز افنًر يف افثَٚؾٜٔ فألًٕٚق رليٜ ٕحق–ظ: مجٚفٔٚت افَْد افثَٚيف   4 



 انحبكًية يف فكر اإليبو عهي عهيه انسالو ............................................................... 88

 

ؾـٚفٍرق جـذري ٓ  إٕٚضتٓٚ بٕٚشٔٚد ؾَـط دونمـ وهل اإلًٕٚن  ٜأصقهلٚ افرئًٔ

 . 3 ؾرظل

ف افنـّقفٜٔ إنَّ هذه افثَٚؾٜ افًَالٕٜٔ ادتّثِٜ بّخٚضٌـٜ اإلًٕـٚن بهـقرت

 ،اصتٌِٝ ظذ مًٚحٜ أوشـع رـٚ بـدت ظِٔـفظِٔف افًالم  افتل بثٓٚ اإلمٚم ظعّ 

 وبًـدهٚ افدوفٜ ادحّديـٜ ؾٌْٜٔ افذات اإلًٕٕٜٚٔ افتل ـٕٚٝ شىحٜٔ وهنٜ ؿٌؾ

بٚتٝ يف طـؾ رٚرشـٚت اإلمـٚم  ،ٕتٔجٜ اجسار ثَٚؾٜ مٚ ؿٌؾ ظك اإلشالم إفٔٓٚ

ًٜ ظِٔف افًالم  ظعّ  ًٜ وصـّقفٔ فتهـؾ إػ مًـتقى افـرلى  ،وخىٚبٚتف أـثـر شـً

 .  اإلًٕٕٜٚٔ ادٌتٌٚة

 

 

                                           
 . 346- 343صقت افًدافٜ اإلًٕٕٜٚٔ: ظِٔف افًالم  ظ: اإلمٚم ظع 3 
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 املبحث انثبنث

ؾٍـٔٓؿ  ،ًَٕؿ افْٚس وتْقظٝ أفـقاهنؿ وأضٔـٚؾٓؿ وديٕٚـٚهتؿ مْـذ افَـدما

ومل يّْــع هــذا افتْــقع  ،وافــز وافٍــٚجر ،وافهــٚفح وافىــٚفح ،ادــٗمـ وافُــٚؾر

افْٚس مــ افًـٔش شـقيًٜ  وافتجـٚذب وافتْـٚؾر داخـؾ أضـر  آجتامظل وافديْل

ًٚ حيـقل  ،افٌٔئٜٔ افتل يْتّقن إفٔٓٚ إٕيّٜ دون تًـٚوهنؿ يف مــ ومل يُـ هذا ظٚئَ

ًٚ ٓشتُامل افـْيؿ افٌٔئٔـٜ اإلداريـٜ  ،خمتِػ صٗوهنؿ احلٔٚتٜٔ ًٚ داؾً بؾ يُقن أحٕٔٚ

وآجتامظٜٔ مـ خالل افتْٚؾس افهحٔح يف ظِّٜٔ بْٚء ادجتًّٚت افتل يلًؾ مـ 

 . إشّك هدؾٓٚـٚؾٜ احسام اإلًٕٚن ؤٕؾ حَقؿف 

فتحـّقل افٌُـر افـذي أحدثـف بًد اوّٝ افدوفٜ اإلشالمٜٔ بغ طٓرإٔٓٚ  

ًٚ وديٕٚـٚت إلشـالم  ادجتًّٚت افًربٜٔ افتـل دخِٓـٚ اإلشالمل يفافديـ ا صـًقب

مـع تِـؽ إضٔـٚ  وإفـقان  اإلشـالمٜٔاحلُقمـٜ وتٍٚظِٝ  ،ومذاهٛ خمتٍِٜ

خر افـديْل واظسؾٝ بٚٔ ،ًّحٜاف تٍٚظاًل ٓ يْؿ إٓ ظـ ظّؼ افرشٚفٜ اإلشالمٜٔ
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ّْٔٝ فف ــؾ احلَـقق وافقاجٌـٚت بـف افـديـ  وهـذا مـٚ هٔـز وتٍـرد وافًٔٚد وب

 .اإلشالمل ظـ ـؾ افديٕٚٚت إخرى

وافتقؾٔـؼ بـغ  ،نَّ تٍٚظؾ اإلشالم مع إمؿ وافديٕٚٚت إخرى مـ جٓـٜإ

مـ جٜٓ أخرى ادَتؤٚت افدئْٜ وحٚجٚت اجلامظٜ ومتىٌِٚهتٚ ادًٔنٜٔ واحلٔٚتٜٔ 

شـٓؾ فـف افَـدرة ظـذ و ،أتٚح فف افْجٚح يف تٖشٔس ّٕـقذج خـٚص ومتٍـرد بـف

تُقٕـف  إذ إنَّ  ، 3 إٕيّـٜ إخـرىافتحُؿ بٚفْيٚم افًٔٚد وآجتامظـل وبـٚؿل 

 ًٚ ًٚ  صذ اهلل ظِٔف و فف دّد افٌْلواحدة زمـ  بقصٍف ذات ًٚ وصـٌِ ًٚ ؿقي اـًٌف هٚشُ

ًٚ ؾٕٚـف  ،هذا مـ اجلٓـٜ اخلٚرجٔـٜ ،ًامويٜفِدؾٚع ظـ مٌٚدئف وؿقإْٔف اف أّمـٚ داخِٔـ

مع ادْتّغ إفٔف بهقرة واوحٜ وصٍٚؾٜ أبرزت افٌْٜٔ إصِٜٔ دْٟٓ افديـ  تًٚضك

 ،وبْٔٝ ؾٔام بًد ؿدرة اإلشالم ظذ آمتداد وافّْق افتٚرخئغ ،اإلشالمل احلْٔػ

ن  وبنٓٚدة افَـر صذ اهلل ظِٔف و فف دّد افٌْلبَٔٚدة  اإلشالم أنَّ وادالحظ بندة 

ؿد اظس  بّـ ـٕٚقا يتًّـُقن  وـرامتف اإلًٕٚنافُريؿ فًامحتف واظساؾف بحؼ 

  . 1 مل يًسؾقا بف مـ جٌٕٚٓؿ إهنؿ إٓبٚفتَٚفٔد افًٚبَٜ 

ًٚ وظَٔدًة  ُؿـّدر هلـٚ بٍوـٚئِٓٚ افذاتٔـٜ وصـدؿٓٚ وحتّٔـٜ  ـٚن اإلشالم ديْ

                                           
 . 13افًٚمل اإلشالمل ومًوِٜ افٍقات افتٚرخيل: ؾريدون هقيدا:  –ظ: اإلشالم مًىاًل   3 

 . 14ظ: افٍتْٜ جدفٜٔ افديـ وافًٔٚشٜ يف اإلشالم ادٌُر:   1 
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ة وادجتّع يف جزيرة افًرب ـِٓٚ أوًٓ ثؿ ؾٔام يًتىٔع تٌر صقرة احلٔٚ أنْ  ،ٕكهٚ

ًٚ اإلشـالم و  3 ادًِّقن إدخٚفف يف ديــ اهلل مــ أرض اهلل  مـع  ٓ خيتِـػ جـذرّي

ـ آختال وإٕام  ،افؼائع افتل شٌَتف ُّ بغ ادؼوع اإلشالمل افـذي جـٚء بـف  ـَ

ًٜ و صذ اهلل ظِٔف و فف  افٌْل تٍهـٔاًل رــ ضب وبغ ادؼوع ادْـٚهض فـف مجِـ

ـ ،اخلٚرج مـٕٚقا مـ افداخؾ أأ اإلشالم مهٚحلٓؿ شقاءً  حـرب بـغ جٌٓتـغ  ٚإهنَّ

 ظـز وجـؾ اهلل ذفـؽ ؾـ٘نَّ  ذوؾوـاًل ظـ ،متًٚديتغ جٌٜٓ اإلشالم وجٌٜٓ افٍُـر

وؾؼ ؿقإْٔف افرحّٜٔ افتل وردت يف افَر ن افُـريؿ ظذ وبًِٚن اإلشالم احلْٔػ 

ضِٛ مـ ادًِّغ افتًٚمؾ بٚفًَط وافرْحٜ وافرأؾٜ مع مــ ٓ يتٍَـقن مًٓـؿ يف 

 :ؿٚل تًٚػافديـ 

َُى    } َُْلِسُجههى ٍِ وََنههْى  َُْى ِفههٍ انههدهَ ََُمههبِرهُى ٍَ َنههْى  ٍِ انَّههِرَ ََهه  ُِ َُىُ انهَّهه ََْنَهههب َنههب 

َُْى ؤٌَ َرَجسُّ ََبِز ًُْمعِِطنييهٍ دِ َُحِتُّ اْن  َِ ُِْهىْ إٌَِّ انهَّ  . 1 {وُهْى َوُرْمعُِطىا إَِن

بَـدر  ؾٓق ٓ يتجف إػ إفٌٚء هقيٜ أخر ،اإلشالم ديـ ادحٌٜ وافتًٚمح يًدّ 

ًٚ  مٚ يًًك إػ إثرائٓٚ وتىقيرهٚ وفُـ يف حـٚل وجـقد ؾئـٚت تتـآمر ظـذ  ،إًٕٕٚٔ

 حْٔٓـٚ ،ٓٚ هدم افٌْٚء اإلشالملادجتّع وتريد أن تتالظٛ بَّدرات إمٜ وهدؾ

ـٕٚـٝ ظـذ مًـتقى احلـرب أ ٓ يُقن أمٚم اإلشالم  إّٓ افٌَقل بٚدقاجٜٓ شقاءً 

                                           
 0 170تٚريخ ؿريش: د: حًغ مٕٗس:   3 
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 .أم ظذ مًتقى افًجٚل وافَْٚش بٌٜٔ اإلؿْٚع بٚفتل هل أحًـ ،ادًِحٜ

ؾـال خٔـٚر  ،وحغ تَػ أيٜ ؿقة يف ضريؼ إتنـٚره ،ؾٚإلشالم ٓبد أن يْتؼ

 . 3 ظْدئٍذ ؽر ادقاجٜٓ 

ٓ ختِــق أمــٜ مـــ إمــؿ أو  تّــع مـــ ادجتًّــٚت مـــ وبىًٌٔــٜ احلــٚل 

 ذاتفؾٓق أمر ضًٌٔل وؾىري فدى اإلًٕٚن أن يتهٚرع مع  ،افكاظٚت ادٌْثَٜ ؾٔٓٚ

ًٚ بغ اخلر/ افؼ ـ ومـ ،أو ٕحق ذفؽ مـ افثْٚئٔٚت إخـرى ،أو مع أخر ساظ

أو  اؿتهـٚديأو ٍٕـقذ  ،افىًٌٔل أن يُقن افتهٚرع مـ أجؾ احلهقل ظذ شـِىٜ

ٓ يٖخـذ  ،فُـ افذي يَقم ظذ تدمر أخر وإؿهٚئف وهتّٔنف وافْٔـؾ مْـف ،ؽره

ٕٕف يٍتؽ بٚدجتّع وحيقفف إػ بٔئٜ ؽر صٚحلٜ فِتْٚؾس افهٍٜ افىًٌٜٔٔ أو افٍىريٜ 

 .فِتًٚيش ادجتًّل

 إذ ،ؿٌِٜٔ ؿريش إحدى افًٌَٚت افتل واجٓٝ اإلشالم يف بدايٜ تٖشًٔفـٕٚٝ 

ــديْل وآجتامظــل  اصــىدمٝ ًٚ فِتٍُــر اف بٚفرشــٚفٜ افًــامويٜ بقصــٍٓٚ إزيٚحــ

افنـيٜ وافًِْٔـٜ وصـقًٓ إػ  تغظـذ مـدى افـدظق ،وآؿتهٚدي فَريش وشٚدهتٚ

وادًِّغ يف ادديْٜ ومٚ بًد هذه احلٌَـٜ مــ ؾـتح  صذ اهلل ظِٔف و فف افٌْلاشتَرار 

 افٌْلٌَٜ افُزى فِرشٚفٜ افًامويٜ بَٔٚدة ؾَد ـٕٚٝ ؿريش افً ،مُٜ وإتهٚر اإلشالم

                                           
 0 339هثٔالت أخر صقرة افًقد يف ادتخٔؾ افًريب افقشٔط:   3 
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: ٕٕف ؿٚم  بثقرة ٕٚجحٜ أضٚحٝ بّأل ؿريش افًـِىٜ احلٚـّـٜ يف صذ اهلل ظِٔف و فف

تِؽ افثقرة افتـل ـٕٚـٝ تٌِٔـٜ  ، 3 وبتٌٔر اخلريىٜ آجتامظٜٔ ، مديْٜ افَداشٜ ،مُٜ

ظـذ ِٔف افًـالم ظ ظعفإلمٚم خىٌٜ  تًّرؾْٚو ،ظز وجؾ فْداء افقحل مـ فدن افٌٚري

حتك بًد ؾتح مُٜ واشـتَرار اإلشـالم  ،بًض شامت افَرصٔغ ؿٌؾ اإلشالم وبًده

افرئًٔـٜ و فـف  ظِٔفصذ اهلل  دّد افٌْلؾٓؿ ـٕٚقا ؿٌِٜٔ ، وإتنٚره يف أرجٚء ادًّقرة

 دّـد افٌْـلإٓ إّن افرشٚفٜ افتل جـٚء بـف  ،افتل مـ ادٍسض أن تٗازر وحتتوـ أبْٓٚ

ؾٖصـٌحقا فـذفؽ أـثـر : ـٕٚٝ أـز مـ أْن يٍّٓقهٚ ويٌَِـقا هبـٚ صذ اهلل ظِٔف و فف

. وًٍٕف بّحُـؿ افَـرانظِٔف افًالم  ووصٔفصذ اهلل ظِٔف و فف  ٌِْلافْٚس ظداوة ف

ـَ »: ظِٔف افًالم َقل اإلمٚمي ووؾِِري ـَ  َؿووتَِؾـَُّفؿْ َوأل ،َموويل َوفُِؼوَرْيش َواهللِ َفَؼوْد َؿووَتْؾُتُفْؿ 

وِحُبُفُؿ افْقَْقمَ  ،َوإِيِّ َفَصوِحُبُفْؿ بِوْْٓمسِ  ،َمْػتُقكِغَ  َُ ََم َأَكو   . 1 «ـَ

 بغ ؿريش أيب جٓؾ وإشـالم ،افًالئَٜٔ افوديٜ بغ افٍُر واإليامن ًٕٚؿ إهنَّ 

رؾـقا هبـٚ ظُ و ؾٚفٍُر ـٚن افًّٜ إشٚشٜٔ فَـريش ،صذ اهلل ظِٔف و فف دّد افٌْل

ًٚ مـ حرب ؿريش مع افٌْل وظذ افًُس ،وتٍٚخروا افتـل  صذ اهلل ظِٔف و فف هٚم

مــ  صذ اهلل ظِٔف و فف فمل يُـ هدؾ ،ـٚن هدؾٓٚ افٌَٚء وافسبع ظذ ظرش افًِىٜ

ّٓ ٕهنؿ مل يٗمْقا بام وهـذا مـٚ ٕجـد  ،وـٍروا بفظز وجؾ  إٔزل اهلل احلرب مًٓؿ إ

                                           
 . 143صدو اّفربٚبٜ بٖحقال  تّع افهحٚبٜ:   3 

 0 141/  1ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد:   1 
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 .ادذـقر  ًٍٕٚ ظِٔف افًالم  اإلصٚرة إفٔف واوحٜ يف ـالم اإلمٚم ظع

 ٌِْـلفإلرثل افَرر اافًْٚد افٌَع اجلٚهع ظِٔف افًالم  ظع اإلمٚم هػوي

ًُ َمَعفُ »: بَقفف فِرشٚفٜ ادحّديٜ صذ اهلل ظِٔف و فف ـْ ـُ ُذ اهلل ظؾقف وآفف َدَّو  َوَفَؼْد 

ـْ ُؿرْيشٍ  ُد  َؾَؼوُفقا َفُف: ،َأتوُه اَدألُ  ِم ُؽ َؿِد ادَّ  ،َيو َُمُؿَّ ِظوِف آَبووُؤَ  َوَٓ إِكَّ ًَ َظظِوقًَم َمْ َيدَّ ْظْق

ـُ َكَسوَلُفَؽ َأْمورًا إِْن َأَجْبَتـَوو إَِفْقوِف َوَأَرْيَتـَووهُ  ،أَحٌد ِمـ َبْقتَِؽ  َظؾِْؿـَوو َأكَّوَؽ كِبِول   ،َوَكْحو

اٌ   ،َوَرُشقٌل  ذَّ ـَ  . 3 «...َوإِْن َمْ َتْػَعْؾ َظؾِْؿـَو َأكََّؽ َشوِحٌر 

ًٚ يف هذه اخلىٌٜ افتذمر افقاوح  مـ ؿقمف  صذ اهلل ظِٔف و فف ٌِْلفييٓر جِٔ

ؾًـذ افـرؽؿ مــ  ،إلشـالمبٚؾتئقا يُّرون افًـقء  ومنٔختف افَرصٔغ افذيـ مٚ

افتل حـدثٝ يف  اخلٚرق فًِٚدة وادًجزةظز وجؾ  افٍْقذ افتُقيْل افٌْقي مـ اهلل

ّٓ أنَّ  ، 1 هبٚ ف و ففصذ اهلل ظِٔ دّد ؿؤٜ افنجرة وؾًِٜ افٌْل افٍُٚر مل ختّد ٕٚر  إ

إن هـذه  ،هلذا افديـ متْٚهٜٔؿ وحَدهؿ وظهٌٔتٓؿ اجلٚهِٜٔ افالـٍرهؿ وـراهٔتٓ

                                           
 0 319/ 31: ادهدر ًٍٕف  3 

رـٕٜٚ افـذي ــٚن يًـر  بٖٕـف  دّد صذ اهلل ظِٔف وافف وشِؿ افٌْلوؿًٝ هذه احلٚدثٜ ظْدمٚ سع   1  

 ًٚ دّـد صـذ اهلل وضِٛ رـٕٜٚ مــ افٌْـل ، صذ اهلل ظِٔف و ففدّد  فٌِْل ؿتؾ افْٚس وأصدهؿ تُذيٌ

ب٘ذن مـ  افٌْل صذ اهلل ظِٔف و ففؾٖؿٌِٝ افنجرة ورجًٝ بٖمر ، أن يريف  يٜ مـ ربف ظِٔف وافف وشِؿ

 ظ: دٓئؾ افٌْقة ومًرؾٜ أحقال صٚحٛ افؼيًٜ: أبق بُر، اهلل تًٚػ. فالضالع أـثر ظذ هذه احلٚدثٜ

  .134: ،  هـ438بـ احلًغ افٌَٔٓل ت أْحد 
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ظذ  إحداث صٖهنٚ صٖن افْهقص حتقي ظذ ساظٚت ـثرة تزز ؾٔٓٚ إًٕٚق

 وؿد أظرب افٌْل  ،أو بٚفًُس  3 ثر شٌِل يلٚه أخر وؾًؼ مٚ  حيدثف اإلًٕٚن مـ أ

ًٜ يف مقاؿػ ظديدة ظـ ظداء ؿريش فإلشالم وادًِّغ  صذ اهلل ظِٔف و فف ساح

يف ـتٚبـف جؾ جالفف  فُـ إمر ـام ذـره ،ودٚوفتٓؿ ضّس افْقر اإلشالمل ادٌغ

ٌَ}: ادٌغ ََِس َ انْكَبِفُسو َُىَزُ  وَنَىْ  َُزِىَّ   ٌْ ُِ إِنَّب ؤَ ََإْثًَ انهَّ  . 1 {وَ

ظـذ أؾـراد  -أؽِٛ افَقإغ إن مل تُـ ـِٓٚ  -وٝ ؿريش ؿقإْٔٓٚ فَد ؾر

ًٚ : ٚمًٓظذ ادتحٚفٍغ افٌَِٜٔ افَرصٜٔ و ٕهنٚ أصٌحٝ افٌَِٜٔ إوؾر وإـثر حيـ

بٚفرشـٚفٜ  صـذ اهلل ظِٔـف و فـف دّـد وظْد  لء افٌْـل ،اجلزيرة افًربٜٔ ةؿٔٚديف 

ًٚ  ،اإلهلٜٔ ظـذ ــؾ  ريـٚت افًـٚحٜ افَرصـٜٔ أصٌح ينُؾ هتديدًا مٌٚذًا وؿقيـ

ٕٕف  ٓ يُقن ثّٜ خىر إّٓ ظْدمٚ خيٚفػ ادـرء : آؿتهٚديٜ وافًٔٚشٜٔ واإلداريٜ

ثل افٌَع افـذي ــٚن افَرصـٔقن مًـتًديـ رذفؽ افْيٚم آ ، 1 افْيٚم ادٍروض 

 ؾٓـؿ يف ،دون ادًٚس بفمـ فِتوحٜٔ يف شٌِٔف بنتك افىرق وافقشٚئؾ فِحِٔقفٜ 

ـٕٚقا يًقن وبنـُؾ ؿـقي  صذ اهلل ظِٔف و فف ٌْل نخهٜٔ افًٍْٜٔ مع افاف حرهبؿ

                                           
 . 13: إٕدفز افنًر يف افثَٚؾٜٔ فألًٕٚق رليٜ ٕحق –مجٚفٔٚت افَْد افثَٚيف   3  

 .11افتقبٜ/  1 

 0 17بْك ادَدس ظْد افًرب ؿٌؾ اإلشالم وبًده:   1 
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 إمـرحتـك بًـد اشـتتٌٚب  ، 3 ؿ ٓ يداؾًقن إّٓ ظـ اإلرث افروحل فألجـدادإهنَّ 

دخـقل  إمـروفـق ـٍِٓـؿ  أجـدادهؿارث  إظـٚدةؿـٚتِقا وبنـدة ظـذ  فإلشالم

 ،ىـؼ افنـٓٚدتغٕ حلٍـظ ــرامتٓؿ ؽـر خـر ضريؼ  أمٚمٓؿمل يٌؼ  ٕٕف: اإلشالم

إهنؿ مجٚظٜ ؾحًٛ وفًٔقا  ،ـٚن دخقًٓ فِجامظٜ وفٔس فِديـ فإلشالمؾدخقهلؿ 

وإتَِـقا إػ اإلفـف  وهٌـؾ ـثرون ترـقا افالت وافًزى إذ إنَّ مْٓؿ ،مجٚظٜ ظَٔدة

ؾَـط اشـؿ اهلل وفُــ  ،ؾِـؿ يٍْـع مًٓـؿ افالهـقت اجلديـد ...افٌْلاجلديد مع 

إذ ـٚن دخـقل  ، 1 ري ظذ بًض افهحٚبٜ أيوًٚ ـيًوإمر .  1 بالهقت أيب شٍٔٚن

 ًٚ ًٚ وبَٔـٝ يف ؿِـقهبؿ  ،بًوٓؿ إػ اإلشالم اوىرارًا ٓ إيامٕ ؾُٚن إشالمٓؿ صُِٔ

 دخـقهلؿ إنَّ ويالحـظ هْـٚ  ،ّٕن افىٌٚئع فٔس مـ افًٓؾ تٌٔرهٚ: ٕقازع اجلٚهِٜٔ

ًٚ  ًتـفأؿْفًِٔٚن خيٍـل حتـٝ  اً وطٚهر ًٚ ثٚبت ًٚ ًَٕإٓ هق ٚ افديـ اجلديد م   خـرًٕـَ

مـ ؿٌؾ  وتٖويِٓٚادتنُِٜ يف ؾجقات افْص  إًٕٚقّحٚوفٜ  تٍُٔؽ ؾ ،متحرـًٚ 

متحـرع   خـروًٕـؼ  ،ادتَِل تُنػ ظـ حٚفٜ افكـاع بـغ ًٕـؼ ؿـٚئؿ ثٚبـٝ

يذـر ؾٔف مٚ ـٚن يًٍِـف ظِٔف افًالم  ظعّ فإلمٚم وهذا مٚ ٕجده يف ٕص  ، 4 متحقل 

                                           
 0 93: افنّقفٜٔ إػ آرواحٜٔ مـ –ظ: مدخؾ إػ ظِؿ اجتامع اإلشالم   3 

 . 3ٚذ افٔقتقبٔٚ اإلشالمٜٔ: إَٕ –ظ: فهقص اهلل   1 

 ٕٕف مٍٓقم ؽر متٍؼ ظِٔف.، يلقزاً ٕىِؼ مٍٓقم افهحٚبٜ   1 

 . 31: د. يقشػ ظِٔامت: ّٕقذجًٚ  اجلٚهع افنًر –مجٚفٔٚت افتحِٔؾ افثَٚيف   4 
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: يَقل ؾٔـف ،وأتٌٚظفصذ اهلل ظِٔف و فف  افَقم ومٚ يريدون ؾًِف دائاًم بٚفٌْل أوفئؽ

ؾِـَو َواْجتَِقوَح  ،َؾَلَراَد َؿْقُمـَو َؿْتَؾ َكبِقِّـَو» ُْ ُؿوقمَ  ،َأ قا بِـَو اْْلُ  ،َوَؾَعُؾوقا بِـَوو آَْؾوِظقوَؾ  ،َوََهُّ

َِ  َوَأْحَؾُسقَكو ،َوَمـَُعقَكو اْفَعْذَ   ْق َطرُّ  ،اْْلَ َْ َوَأْوَؿوُدوا َفـَوو َكووَر  ،إَِػ َجَبٍؾ َوْظرٍ  وَكوَوا

ْرِ   بؾ أرادوا ؿتـؾ  ،ؾٓؿ بٖؾًٚهلؿ هذه مل يريدوا ؿتؾ افدظقة ادحّديٜ ؾَط ، 3 «احْلَ

ومـ مًف وإهنٚء شرتف مـ إشٚس وافَوـٚء ظـذ صذ اهلل ظِٔف و فف  افٌْل دّد

مجِـٜ   اجتٔٚحٓؿ مــ إصـؾ و ،مـ مًف بٌض افْير ظـ صِٜ افَرابٜ أو اهلقيٜ

صـذ اهلل  ًَٕٜٔ تزز اهلد  ادوّقر افذي ابتٌٚه أوفئؽ افَقم مـ ظدائٓؿ فٌِْـل

 بٖؿـؾؾٓـؿ ٓ يروـقن  ،ظِٔف افًالم ظعيتًٌف يف ذفؽ أإلمٚم ومـ مًف  ظِٔف و فف

مٚ هـل  أشقارهؿخٚرج  صذ اهلل ظِٔف و فف افٌْل دّد ب٘بًٚدودظقاهؿ  ،مـ ذفؽ

ٜ حتّؾ حتٝ ؿْٚظٓٚ اخلٍل ظّـؼ افُراهٔـٜ واحلَـد افـدؾغ افـذي دظقة مزيٍ إٓ

ل مــ هـٗٓء افًـزّ اجتٔـٚح وـٕٚقا يَهدون مع شـٌؼ اإلسار  ،ؿقمف فف أوّره

 .افًالح مٓام ـِػ إمر

رأيٝ أمر ادٗمْغ ظع بـ : ابـ افىٍٔؾ ؿٚل يروى  إنّ  ،ٓٚٔوظـ ؿريش ومْٚؾَ

ٓ تًـٖفقين وفــ / شـِقين ؿٌـؾ أن : ادْز ؾَٚلؿٚم ظذ  -ظِٔف افًالم  -أيب ضٚفٛ 

انَّهرٍََِ  } ؾّــ:... يٚ أمـر ادـٗمْغ: ؾَٚم ابـ افُقاء ؾَٚل: ؿٚل ،تًٚفقا بًدي مثع
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 . 1 «مـوؾؼق ؿريش»: ؿٚل ، 3 {جَهَنََّى*  ثَدَّنُىا َِعًَْخَ اهللِ َُفْس ا وَؤَحَهُّىا لَىْيَهُىْ دَازَ انْجَىَاز

هّؿ افَرصٔغ ؿٌؾ ـؾ رء وبًد ـؾ رء هق زيٚدة ثرواهتؿ ومهٚحلٓؿ  إنَّ 

فذفؽ : افتّتع بحٔٚة أؾوؾ وظٍٔش رؽٔد واحلٍٚظ ظذ مُٚشٌٓؿ افنخهٜٔ ٕجؾ

واجلٕٚـٛ آجتامظـل افىٌَـل متّـثاًل بٚفًٌٔـد  ،اجلٕٚـٛ احلٔـٚيت ادـٚدي نَّ إٔجد 

ظـذ ــؾ  ٜافىٚؽٔـ ٝـٕٚـوافرؿٔؼ وافًْٚء وضٌَـٚت ادجتّـع اهلٚمنـٜٔ ادتدٕٔـٜ 

ؾٖهلتٓؿ وأصْٚمٓؿ افتل ــٕٚقا يًٌـدوهنٚ ـٕٚـٝ  ،افديْل اجلقإٛ إخرى بام ؾٔٓٚ

ؾٓل  هلٜ اؿتهـٚديٜ  ،ادّٚرةتدّر ظِٔٓؿ أمقآ ضٚئِٜ مـ احلجٟٔ وافَقاؾؾ افتجٚريٜ 

هلـتٓؿ وصـؾ ٔ صـذ اهلل ظِٔـف و فـف فذفؽ ظْدمٚ تًرض افٌْل: بٚفدرجٜ إوػ

  آصـْٚم ؾٚٔهلٜ  ،وافثروة ادٚل وهق درجٜ ادًٚس بٖهؿ جٕٕٚٛمر حْٔئٍذ اػ أ

 مل تُـ فَريش ذفؽ ادَدس افذي يتًّؽ بف افْـٚس ويّقتـقن مــ أجِـف ٕٕـف 

وٓ ـٕٚٝ مًٌقدات ؿقمٜٔ يثقر افْـٚس فِـدؾٚع ظْٓـٚ وآشـتامتٜ دوهنـٚ  ،مَدس

أصـْٚم  إنَّ ــال  ،ظْدمٚ تقاجف مـ ضر  أخر افذي فف مًٌقداتف افَقمٜٔ اخلٚصٜ

ًٚ فالؿتهـٚد  ،ؿٌؾ ـؾ رء ،ؿريش واهلتٓٚ ـٕٚٝ وؾًـاًل  ، 1 مهدرًا فِثروة وأشٚش
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 صذ اهلل ظِٔف و فف افٌّْل أدرع  ،حًٛ افْتٚئٟ افقاؿًٜٔ ادِّقشٜ ظذ أرض افقاؿع

ًٚ إنَّ  تِـؽ  ،إٓشساتٔجٜٔ آؿتهـٚديٜإٔجح إشساتٔجٜٔ ؿتٚفٜٔ ود ؿريش هل  هٚم

وظذ وصـؽ آهنٔـٚر  مهٚحلٓٚ افتجٚريٜ أصٌحٝ مٓددة ٖنَّ تنًرهٚ باحلٚفٜ ؾَط 

 مـٚ  صذ اهلل ظِٔف و فـفافَرصٔغ يف ساظٓؿ مع افٌْل  إنَّ  ظذؾواًل  ، 3 وافزوال

ؿد  مْـقا بـف  ،يف ادحهِٜ ،ـٕٚقا يداؾًقن ظـ إًٍٔٓؿ يف مقاجٜٓ إفف جديد ـٕٚقا

ّٕن آظتَٚد بٚهلل مقجقد  :وؾًاًل مٚ ـٚن هذا هق ؿهدهؿ يف ادقاجٜٓ ، 1 مـ ؿٌؾ 

 . 1 وإن ـٚن مْحدرًا مـ أصقٍل ؿديّٜ يف اجلٚهِٜٔ

ًٚ وصٔقخٓٚ افَٚئّغ ظِٔٓٚ خهقصًٚ  بٍىْـٜ وحُْـٜ  هٔزت ؿريش ظّقم

ويدفؾ ظذ ذفؽ افٍَـزة افْقظٔـٜ افتـل أهِتٓـٚ ؾـٔام بًـد فتـزظؿ  ،رٔزةشٔٚشٜٔ 

مـــ افٌَٚئــؾ  ـثــر وإوــقاء ،افًـرب يف صــٌف اجلزيــرة افًربٔــٜ ظــذ إؽِـٛ

خهقم افدظقة ادحّديـٜ  وهـؿ  فذفؽ ؾ٘نَّ : واحلٚضات افهٌرة حتٝ أمرهتٚ

ويف هـذا اخلهـقص  ، 4 ادالْ مـ ؿريش ؿد ؿرلوهٚ مْذ افٌدايٜ ؿـراءة شٔٚشـٜٔ 

صـذ  هؾ أخذ هٗٓء دظقة دّـد: ظروف هنٚم جًٔط يتٌٚدر إػ افذهـ شٗاٌل 
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ٚ ٓ تـٗدي إػ ؿ اظتزوا إهنَـّ أي إهنَّ ؟ مٖخذ اجلد أم احتَروهٚ مجِٜ اهلل ظِٔف و فف

 . 3 ظذ إؿؾ يف بدايٜ إمر ٚ شتْىٍئرء وإهنَّ 

ًٚ  نَّ أ ،فإلجٚبٜ ظذ هذا افتًٚلل ادىروح ظِْٔٚ أن ٕٖخذ بْير آظتٌٚر ؿرينـ

ذفـؽ افتٌٔـر اهلٚئـؾ افـذي  يف حًٚبٚهتٚ ادتقؿًُٜـ يوظذ رأشٓٚ ؿٚدهتٚ افٌُٚر مل 

 ظـذؾواًل  ،شٔهٔٛ ضَقشٓؿ ومًتَداهتؿ ويّس يلٚرهتؿ وأحقاهلؿ آجتامظٜٔ

 ،ظذ دظقتف ورشـٚفتفصذ اهلل ظِٔف و فف  افٌْلوثٌٚت  إمهٚهلؿ وٓمٌٚٓهتؿ ب٘سار

صـذ اهلل ظِٔـف  افٌْل دّـدمقؿػ  ؿ ـٕٚقا يتقؿًقنهنَّ أيوٚ  هلذيـ افًٌٌغ ربام 

 ،ادقاؿػ افتل يّدظل افًٌض ؾٔٓٚ افٌْـقة أو ظِـؿ افٌٔـٛ أو افًـحر هق احدو فف 

 :وؿد أصٚر افَران افُريؿ إػ ذفؽ

ٌَ إٌَِّ َهرَا َنَعبحِسٌ ُيِجنيٌ}  . 1 {َلبلَ انْكَبِفُسو

و أ ،فٌرض افنٓرة وـًٛ ادٚلتِؽ دقاؿػ افتل ـٕٚٝ تيٓر تٚرًة وأخرى 

 ؽرهٚ مـ إشٌٚب ادقجٌٜ فذفؽ.

مـ ؿريش ٓ خيٍك ظذ ــؾ بٚحـٞ ظِٔف افًالم  تذمر اإلمٚم ظع ظذ أنَّ 

إذ أظرب بكاحٜ يف مقاؿـػ ظديـدة ظــ تـذمره مــ ؿـريش وهنجٓـؿ يلـٚه 

                                           
 .161/  3تٚرخئٜ افدظقة ادحّديٜ ادُٜٔ: د: هنٚم جًٔط: ، ظ: يف افًرة افٌْقيٜ  3 

 .1يقٕس/  1 



 001 ..................................................................................... انفصم األول/ املبحث انثبنث

ظـذ ؿـريش  ظـز وجـؾ يًـتًغ بـٚهللظِٔـف افًـالم  وــٚنوشٔٚشتف حُقمتف 

ُفؿَّ إِيِّ َأْشتَْعِديَؽ »: ظِٔف افًالم يَقل ،وطِّٓؿ إيٚه  ،ومـ أظوهنُؿ َظَذ ُؿَريْ  افؾَّ

ُْؿ َؿْد َؿطَُعقا َرِِحِل َػل ،َؾنهِنَّ ـْ ًُ َأْوَػ  ،وا إَِكوئِلؤَوَأ ـْو ـُ ُعقا َظَذ ُمـَوَزَظتِل َحّؼوً  َوَأْْجَ

ي ـْ َؽْرِ َذهُ  ،بِِف ِم ؼِّ َأْن َتلْخُو فُ  ،َوَؿوفُقا: َأَٓ إِنَّ يِف احْلَو ؼِّ َأْن ُمْـَعَو ِزْ  ،َويِف احْلَو ُْو َؾو

ػوً  َأوْ  ،َمْغُؿقموً  ًْ ُمتَلَشِّ ف أتٌع : ظِٔف افًالم ؾَريش حٚربٝ اإلمٚم ظع ، 3 «ُم ّٕ ٕ

وهق ادْٟٓ ظْٔف افذي ضٚدٚ ـٚن ّٕدا هلؿ يف حٔـٚة صذ اهلل ظِٔف و فف  مْٟٓ افٌْل

ظِٔـف افًـالم  اإلمـٚم ظـعوؿريش أوفٝ  ،وبًد رٚتف صذ اهلل ظِٔف و فف  افٌْل

حَـٍد  ؾُـّؾ  ،مًرـٜ بدر حٔٞ ؿتؾ أظٔٚهنؿحَدًا أزرق تتٌٌِؾ جذوره إػ أيٚم 

ظِٔـف  اإلمـٚم ظـع أطٓرتـُف يفصذ اهلل ظِٔف و فـف  حَدتُف ؿريٌش ظذ رشقل اهلل

ؿ ،افًالم حُقمٜ تٌِل ٍٕقذ افنخص ويلًؾ افًِىٜ / احلُـؿ  إػيًًقن  إهنَّ

جًـؾ  إػؾَـد شـًك  ،ظِٔف افًـالم رؾوف اإلمٚم ظع وهذا مٚ ،بٔد ادٗشًٚت

وٕقاهٔف هل افًِىٜ افتل حترع احلُقمٜ وتِـزم افٍـرد واجلامظـٜ  افؼع أحُٚم

 اإلمٚم ظـع ؾٚحلُقمٜ يف ؾُر ،وثَٚؾٜٔ جتامظٜٔاو شٔٚشٜٔو مـ وّـ أضر دئْٜ

وفٔس  فٔس ؾٔٓٚ أيٜ إصٚرة أو ظالمٜ ظذ افًِىٜ افنخهٜٔ افًٍْٜٔظِٔف افًالم 

هؿ اجلامظـٜ افتـل تَـع ؾٚفْٚس هؿ افرظٜٔ وافرظٜٔ  ،متٔٚزمزر فْٔؾ اإل ؾٔٓٚ أّي 

 . مًٗوفٜٔ رظٚيتٓٚ وافًٓر ظِٔٓٚ وحراشتٓٚ ظذ ظٚتؼ احلٚـؿ
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ٌّف  افكـاع  مْذ افٌدايٜ يف حربف مع ؿريش إنَّ  صذ اهلل ظِٔف و فف افٌْلفَد تْ

أن يتؿ هتديؿ إشس افتل  جيٛ ،ثَٚيف متجذر يف افًّؼ مع افًدّو ساع حوٚري

ًٚ بدياًل فتِؽ افثَٚؾٜ وترشٔخ مٌٚدئ اإلشالم  ،يًتّد ظِٔٓٚ اجلديدة بقصٍٓٚ مْٓج

صـذ اهلل  فذفؽ اتٌع افٌّْل  ،افتل توع اؽِٛ شْـ احلٔٚة اإلًٕٕٜٚٔ خٚرج حًٌٚهنٚ

ًٚ شٔٚشٜٔ وأخالؿٔـٜ دقاجٓـٜ ادتـآمريـ ظـذ احلُقمـٜ اإلشـالمٜٔ  ظِٔف و فف ضرؿ

ٚرشٜ ؿريش مل يُـ مـ ادُّـ أن تٌَك افدظقة ادحّديٜ شٌِٜٔ أمٚم ر إذ ،ومٌٚدئٓٚ

 ،ًٍٕف ًالحبٚفافًٔٚشٜ ودهٚ بؾ ـٚن مـ افيوري وهذه شْٜ احلٔٚة أن حتٚرب 

افتـل أو ظذ إؿؾ ـٚن ٓبد مـ أن يلًؾ افًالح افًـٔٚد مــ مجِـٜ أشـِحتٓٚ 

صـذ اهلل ظِٔـف و فـف  افٌْـلاشـتًّؾ  ؾَـد:  3 حتٚرب هبٚ مـ حيٚوفقن اإلضٚحٜ هبٚ

ًٚ يقاجف   ، 1 بّْىؼ افتجربٜ وافًَؾ ـام يَـقل دّـد ظٚبـد اجلـٚبري ؾظَافالخىٚب

ورؽؿ ـؾ إدّفٜ وافزاهغ افتـل ُؿـدمٝ هلـؿ ، وهق مٚ أؿحؿ ؿريش يف ظّدة مآزق

ّٓ أهنَّ  ِّـقا  ،ؿ أّسوا ظذ ظْٚدهؿ وظهٌٔتٓؿ وجِٓٓؿإ وحتك  خر رمؼ بٚحلٔـٚة ط

ذ اهلل ظِٔـف وافـف صــام تَْؾ فْٚ ادهٚدر ظـ رشـقل اهلل افتَٚفٔد متًُّغ بتِؽ 

َّٕ وشِؿ  جـزاـؿ اهلل ظْـل مــ ظهـٚبٜ " :بدر وؿٚلادؼـغ يف ف وؿػ ظذ ؿتذ إ

ًٚ  ؿد ،ّذاً   ،ثؿ افتٍٝ إػ أيب جٓـؾ بــ هنـٚم، "وـذبتّقين صٚدؿٚ ،خْتّقين أمْٔ
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 ،ؾرظقن دٚ أيَـ اهلالع وحّد اهلل إنَّ  ،هذا ـٚن أظتك ظذ اهلل مـ ؾرظقن إنَّ ": ؾَٚل

وفذفؽ ٕجـد أنَّ هـذه افقاؿًـٜ :  3  "ٚ أيَـ بٚدقت دظٚ بٚفالت وافًزىهذا د إنَّ و

تْـتٟ  صذ اهلل ظِٔف و فف وؽرهٚ رـ صٓدهٚ افًك اإلشالمل إول بَٔٚدة افٌْل

ذات رلى  ،إًٕـٕٜٚٔؾٚظِٜٔ دقريٜ تيٓر بًٌٌٓٚ حرـٜ ساع دائّـٜ بـغ ظْـٚس 

أدرــٝ  ،وبٚفتـٚيل ، 1 وآيلٚهـٚت إصـًدةخمتٍِٜ ومتًٚروٜ ؾٔام بْٔٓٚ ظذ ـؾ 

ل إػ زوال ـشٍٔوـصـذ اهلل ظِٔـف و فـف  دّـد افٌْلٕجٚح  أنَّ ؿريش وصٔقخٓٚ 

ورــ ظَـدوا افتجـٚرة  را  متحـٚفٍٔٓؿـيف مُٜ رٚ يًْل إه ٍٕقذهؿ وشِىٚهنؿ

ؾٓؿ ـٕٚقا  ؾًاًل يف خق ٍ  دائؿٍ مـ  ،مًٓؿ وهل أداة افَقة وافًىقة إوػ فددؿ

ك مـٚ اشـتىٚظقا يف مىـٚردة ـؾَد بـذفقا أؿهـ ،ودظقتف اهلل ظِٔف و فف صذ دّد 

 . 1 أصحٚبف واوىٓٚد مـ اشتىٚظقا اوىٓٚده مْٓؿ 

 صذ اهلل ظِٔف و فـف بٚفٌْل بّحّدمع اإلشالم متّثاًل ؿريش  ساع ٕحنا

ٍٕـقذ  ،ؾّــ جٓـٜ: أيديقفقجٔتغيف  تًٚرض ظِٔف افًالم  ظعومـ بًده أإلمٚم 

 ،افتٍُـر احلـر ،ومــ جٓـٜ ثٕٚٔـٜ.. إَٓٔـٚد فًِـر  ،ؿدشـٜٔ افـساث ،إجداد

                                           
 .88/ 6  هـ: 807هلٔثّل ادكي ت  ّع افزوائد ومٌْع افٍقائد: ٕقر افديـ ظع بـ أيب بُر ا  3 

 . 13ٕحق رليٜ فألًٕٚق افثَٚؾٜٔ يف افنًر إٕدفز:  –ظ: مجٚفٔٚت افَْد افثَٚيف   1 

 .130ريخ ؿريش: تٚ  1 
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وفُْٓٚ ،  3 إوفغ ، رؾض شِىٚن إؿدمغ ،افتخِص مـ روابط افٌٔئٜ احلديديٜ

احلٚفٜ ادزريٜ افتل وصِٝ إفٔٓٚ بًٌٛ تٍرظْٓـٚ ويلزهـٚ وظـدم  مـ رؽؿوظذ اف

مل ختوـع ؿـريش  ،درئٔـٜإهٔٚظٓٚ فِخىٚبٚت افٌْقيٜ افًَِٜٔ وادًجزات اإلهلٔـٜ ا

ًٚ ؿريش اإلشالم  بًض ؾودخ ،فرهبٚ وفِرشٚفٜ اإلشالمٜٔ وافَٔٚدة ادحّديٜ فًـٕٚ

 ًٚ ًٚ أو وظٔ  .بفوفٔس روح

                                           
 .343مـ آرواحٜٔ إػ افنّقفٜٔ:  –مدخؾ إػ ظِؿ اجتامع اإلشالم   3 
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 املبحث األول

 الصدفةنمىذج  ...البيعة / السلطة

رتـٌط بنـُؾ ـٌـر اافتٍُر يف ؿؤٜ افًٌٔـٜ ؿـد  مـ ٕٚؾِٜ افَقل إنَّ  فًّؾ 

يدوفقجٔٚ افًٔٚشٜٔ افًٍْٜٔ حتك ّظّدت اخلالؾـٜ يف بدايـٜ ٕاووثٔؼ بٚفتٍُر يف 

ٕٓنَٚؿٚت افتل ـٕٚـٝ افنٓٚدات وا تغ بحًٕٛمر ؿؤٜ حُؿ وشِىٜ ًٍٕٔا

 .حٚضة  ٕذاع

وإظىـٚء  ،افًٌٜٔ فٌٜ تنتّؾ ظذ مًٚين ادٌٚيًٜ وافىٚظٜ وادًٚهدة وادًٚؿـدة

 افًٓد ظـذ : ٚؾٓٚ ابـ خِدون ظذ أهنَّ وؿد ظرّ  ، 3 خٚفهٜ افٍْس فٌِّٚيع  بٚفٍتح 

ًٍٕـف وأمـقر افىٚظٜ: ـّٖن ادٌٚيع يًٚهد أمـره ظـذ إـف يًـِؿ فـف افْيـر يف أمـر 

ٓ يْٚزظف يف رء مـ ذفؽ. ويىًٔف ؾٔام يٍُِف بف مـ إمر ظذ ادْنـط  ،ادًِّغ

تٖـٔـدا  ،وـٕٚقا إذا بٚيًقا إمر وظَـدوا ظٓـده جًِـقا أيـددؿ يف يـده ،وادُره

                                           
 ./ بٚب  بٔع   8ظ: فًٚن افًرب:   3 
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وهذه ادامرشـٜ مقجـقدة  ، 3 هذا مدفقهلٚ يف ظر  افٌِٜ ومًٓقد افؼع  ...فًِٓد

ُّ  إذ ،ؿٌؾ اإلشالم  ًٚ ون افًٌٜٔ مٔثٚق افقؾٚء مع افْٚس بقصـٍٓٚ ٕقظـٚم يًدّ ـٚن احل

يَـقم ؾٔـف صـخص أو مجٚظـٜ  ،روضٜ بغ ضـرؾغـمـ إٔقاع افًٓقد وادقاثٔؼ ادن

ويف مَٚبـؾ ذفـؽ  ،بٚفتًٓد وافتًٚؿد مع إمٚمٓؿ أو حٚـّٓؿ ظذ افىٚظـٜ وافقؾـٚء

ــز مــ أفًٌِٜٔ ؿدرًا وؿد يًىك ،  1 رظٚيٜ صٗوهنؿ وإدارة أمقرهؿبظِٔف أن يَقم 

إؿـرب إػ افـٍْس اإلًٕـٕٜٚٔ  ٚبًٛ ـقهن آهتامم إذا ـٕٚٝ مـ اجلٕٚٛ افديْل:

ٚ ؿٚدرة ظذ يلٚوز ظْكـ افٌَِٔـٜ: وإـثر ؿداشٜ مـ بٚؿل اجلقإٛ إخرى  ،ٕهنَّ

تًد إحدى أهـؿ  بٍّٓقمٓٚ افًٚم ٚفًٌٜٔ / افًِىٜؾ. وإذابٜ اجلّٔع يف هقيٜ واحدة

ٔس ٔذفؽ ٓرتٌٚضٓٚ بهْٚظٜ احلٚـؿ وتًافًٔٚشٜٔ فدى اإلًٕٕٜٚٔ: و جقإٛ احلٔٚة

 . أمقر ادجتًّٚت

 ٜٕول ظذ إصـُٚٓت ًٕـَٔاإلشالمل افَد إىقت ؿؤٜ افًٌٜٔ يف افًك 

مًرؾٜٔ ثَٚؾٜٔ متْقظٜ ظز حترــٚت إًٔـٚؿٓٚ افثَٚؾٔـٜ ادختٍِـٜ يف زوايـٚ وخٍٚيـٚ 

وهـذه افقاؿًـٜ  ،ٕيـديقفقجٔٚتوافتل ؽّذت اجلٔـؾ إول بّختِـػ ا ،ادجتّع

 ،ؽِٛ مَقمٚهتٚ مـ ثَٚؾٜ ؿٌِٜٔ ـٕٚٝ مْزويٜ يف ادخٔٚل اجلامظلأافثَٚؾٜٔ اشتّدت 

ًٚ وجدت هلـٚ  ـتٌتٓٚ أيٚدِ  ،فُْٓٚ يلددت بحَٚئؼ جديدة ًٚ اشتثْٚئٔ وظّّتٓٚ مرشقم

                                           
 .143مَدمٜ ابـ خِدون:   3 

 .113 – 110ٌداهلل حٚجل أفهٚدؿل: ظ ظ: ؾًٍِٜ افْيٚم افًٔٚد يف اإلشالم:: د. 1 
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 ًٚ ًٚ يف افقظل افًٚم ضقظٔ افزمْٜٔ بغ طٓقر اإلشـالم  افٍسةؾْحـ ًِٕؿ ؿرب  ،مقؿً

ٌٌِؾ إًٔٚؿف داخؾ أروؿٜ مًِّل افًكـ توظك مٚ ؿٌؾ اإلشالم افذي مٚؾتئٝ ت

هـذه  نَّ أــام  ،أوفئؽ افذيـ مٚزافٝ ثَٚؾتٓؿ جٚهِٜٔ بٚدًْك آصىالحل ،إول

فذفؽ هل حتتٚج إػ  ٚل مًريف َٕـدي : افقاؿًٜ ترتٌط وتتِقن بٚفهٌٌٜ اجلامهريٜ

افٌْك افذهْٜٔ و وـنػ أفٔٚت افٍُريٜ ،صْٚظٜ احلٚـؿ وؿراراتف دتؿ بٚشتجقاب

افتل تتحرع صقب إٕتٚج إؾُٚر وإظىٚئٓٚ افهٌٌٜ ادٌَقفـٜ بقصـٍٓٚ جـزءًا مــ 

 ـنـػ ؾِـؽ يف تدور ؾٓل - فألشػ –افثَٚؾٜ اجلامهريٜ افتل مل يِحيٓٚ افتٚريخ 

 ثـؿ ومــ حكـهٚو إول افهـػ زظامء ظْد مْٓجًٚ  افٍِتٜ ظدت افتل ادوٚمغ

 ، 3 رٔخـأوحترـٚت ادٗشًٜ وأشٚفٌٔٓٚ ادختٍِٜ يف إزاحٜ  إصُٚفٜٔ اجلّٓقر بحٞ

ًٚ  ٓ شٔام  افًْٔٚريق إذ إنَّ إذا ظِّْٚ افىريَٜ ادخٚتِٜ افتل ؿد ـتٛ هبٚ افتٚريخ أحٕٔٚ

ٚتٌدو   1 بٍّردات وإٔيّٜ خمتٍِٜ  ،افتٚرخيل أظٔدت ـتٚبتف مرات ـثرة مرتٌىٜ  أهنَّ

وفذفؽ يًد افتٚريخ مٚدة : فُْف متداخؾ يف ؽّقوف ،بًوٓٚ بًٌض ـخط مًتَٔؿ

أـثـر  يٌدوفَْد افثَٚيف او0ثَٚؾٜٔ يتًٚمؾ هبٚ ومًٓٚ ادرء يف جقإٛ حٔٚتف ادختٍِٜ 

ًٜ هلُذا دراشٚت تٚرخيٕٜٚٔ متْقظٜ ثَٚؾٜٔ  . مالئّ

                                           
 .11ًٚ: د. ظٌد افرْحـ ظٌد اهلل: ظ: َٕاًل ظـ: افَْد افثَٚيف يف اخلىٚب افَْدي افًريب افًراق إّٔقذج 3 

 .67تٍُٔؽ: د. ظٌد افًزيز ْحقدة: افٌْٔقيٜ إػ اف ادرايٚ ادحدبٜ مـ 1 
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صٓدت فِتق وؾـٚة زمْٜٔ  ؾسةِ يف  تظَد تلاف ةشٍَٜٔ بْل شٚظدوتًّد واؿًٜ 

ًٚ مٓاًم يف تٚريخ افدوفٜ اإلشالمٜٔ ،صذ اهلل ظِٔف و فف ٌٕل إمٜ دّد ذفؽ  ،مًْىٍ

ـٍ ت اشتّر ٚأهّن  د افًٚمل اإلشالمل بنحْٚت وايديقجلٔٚت أثـرت هؽر ؿريٛ  فزم

وؿـد تُـقن هـذه افيـٚهرة مٍْـذًا فِـدخقل إػ افٌْٔـٜ  ،ظذ مًٚر إمٜ ؾٔام بًـد

برز إًٕٚق افتل حتُّٝ بـذفؽ اجلٔـؾ أوافُنػ ظـ  ،جتّعافتُقئْٜ فذفؽ اد

 .مـ ادًِّغ إوائؾ

مل  افَـٚدةّن حٚضي افًٍَٜٔ هؿ ٕخٌٜ مًْٔـٜ مــ أؽِٛ ادهٚدر إػ أتنر 

ومل يُقٕقا رثِـغ ظــ ــؾ  ،افًِىٜتقفٔٓؿ جتامظٜٔ خمٍٜٔ ؿٌؾ تُـ رٚرشٚهتؿ آ

 صذ اهلل ظِٔف و فف ويلٓٔز افرشقل دّدراؿٌقا اصتٌٚل بْل هٚصؿ يف دؾـ  ،افٍئٚت

 .  3 ظِٔف صٌف اتٍٚق مـ ؿٌؾ ادٗرخغافُالم وهذا 

ٕنَٚؿٚت وخالؾـٚت بـغ احدثٝ  بْل شٚظدة إػ شٍَٜٔ افَٚدةحغ حي 

ظذ حدة  مـ افىرؾغ  إوس واخلزرج   ـؾ   إذ أراد ـؾ   ،إٕهٚر ؾٔام بْٔٓؿ أوًٓ 

ذفؽ دخقل ؾئٜ ادٓٚجريـ  ثؿ تال ،ى ظـ أخراحلهقل ظذ مٌْؿ مـ احلُؿ بّْٖ

ومـــ  ،بًــد شــامظٓؿ بّحٚوفــٜ جــذب اخلالؾــٜ / افًــِىٜ إػ صــٚفح إٕهــٚر

اختال  إٕهٚر ؾٔام بْٔٓؿ وإظـٚدة اجـسار ادـٚيض  أنَّ ادٍٚرؿٚت يف هذه افَؤٜ 

 إػ تقفٔـٜ أيب بُـر حـٚـامً  بنحْٚتف افًهٌٜٔ أدى ؾٔام بًد افٌَع افَٚئؿ ظذ افًْػ

                                           
 . 107/  4مهىٍك افًَٚ و خرون:  ،  حتَٔؼ ظ: افًرة افٌْقيٜ: ابـ هنٚم  3 
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 إوس  ادتْٚزظـٜ – افثالثـٜ –بًٍؾ افند واجلذب وادد واجلـزر بـغ إضـرا  

ًٚ أبـدًا بـغ  ،يـ  ادٓٚجر مـ وؾئٜ واخلزرج ومل يُـ هذا افكاع وافتْـٚؾس وردّيـ

ذفؽ آجسار فَـٔؿ ظكـ مـٚ ؿٌـؾ اإلشـالم ــٚن  ،أوفئؽ ادتْٚزظغ ظذ احلُؿ

وان  ،اختذت صُؾ افَرصٜٔ ،مًٚفٜ اخلالؾٜيف  ،مقجقدًا وبَقة  ؾٕٚؾؤِٜ افٌَِٜٔ

 .  3 وان افتٌِٛ افٌَع اختذ صُؾ اإلمجٚع  ،افًهٌٜٔ افٌَِٜٔ اختذت صُؾ افتديـ

بـؾ ــٚن  ،صُؾ مـ أصُٚل إٓتخٚب مل يُــ فـف حوـقر ؾًـٚل إّن أّي 

حوقرًا ٓ يِّؽ آشتًداد فٌَِقل بٚٔخر حليٜ آجـتامع ظـذ حًـؿ تقفٔـٜ 

افتـل ـٕٚـٝ صـٌف خٚفٔـٜ مــ  ،ِٔٓٚ بْقٍع مـ افًهٌٜٔ افٌَِٔـٜاخلالؾٜ ادتْٚزع ظ

بـؾ إّن  ،إهٓٚر وذوبٚن افًْٚس اإلشالمٜٔ يف ٍٕقس مـ أراد احلُؿ/اخلالؾـٜ

ادٗذات تذهٛ إػ وجقد ٕقع مـ إٔقاع اإلرؽٚم أفَني يف حٚل ظدم مٌٚيًٜ 

 .أيب بُر ظذ اخلالؾٜ

 ظــ ادّتْـع –ظِٔف افًالم  ضٚفٛيروى إهنؿ ذهٌقا إػ اإلمٚم ظّع بـ أيب و

إذ إّن ظّـر  ،أشِقب اخلىٚب آرؽٚمل ظذ ادٌٚيًـٜ مًتًِّغ بًد ؾٔام – ادٌٚيًٜ

 فتٌٚيًـٚن وإـتؿ : وؿـٚل هلـامظِٔـف افًـالم  اإلمٚم ظـعّ و بـ اخلىٚب جٚء بٚفزبر

                                           
 . 366/ 3بحٞ يف اإلتٌٚع واإلبداع ظْد افًرب: ادؤٕس:  -افثٚبٝ وادتحقل 3 



 013 ................................................................................. انفصم انثبني/ املبحث األول: ...

وهـذا اإلرؽـٚم ــٚن فنـخص أيب بُـر  ، 3 أو فتٌٚيًٚن وإتؿ ـٚرهـٚن!  ،ضٚئًٚن

ٍٜ  ْك تٌِٔٛ ؿٌع واجتامظلبقصٍف ظ  . صٚئُٜ - افًٌٜٔ/  افًِىٜ – يف ؿؤ

ٕٔىٝ هذه ادّٜٓ بًّر بـ اخلىٚب افرجؾ إول ادداؾع وادْدؾع حلهقل أُ  

 ،أيب بُر ظذ هذا ادْهٛ افذي جرد يف افقؿٝ ًٍٕف أخريـ مـ ؾُرة افتْهٔٛ

ؾٌّٚيًـٜ أيب ، ثَـٚؾتغ خمتٍِتـغ اشتْٚدًا إػ أؾُٚر تْتّل إػ افكاع وافتْٚؿض بغ

بُر اؿسٕٝ بًْػ يلذ يف رٚرشٜ ظّر بـ اخلىـٚب مًـتْدًا يف ذفـؽ إػ وـًػ 

اشتىٚظٝ هذه آجسارات يف إخر ذظْٜ افًِىٜ ٕيب بُر  ، 1 شِىقي ؿرر

ًٚ فألمٜظذ وؿد هٝ  واهلد  مــ ذفـؽ  إوـٍٚء مـٚ  ،وؾؼ مٌدأ تهٔر افداؾع ًٍٕ

 .ظذ مؼوع تًِؿ افًِىٜ هيًًٚ   1 افدئْٜ   يِزم مـ ادؼوظٜٔ

ًٚ رئٔ دوراً  - افثَٚيف افٍٚظؾ –فًٛ افتٖريخ  يف تؼـيع اخلالؾـٜ ٕيب بُـر  ًـ

وافتٚريخ هـق  ،ظذ وؾؼ ثَٚؾٜ أؾوؾ مـ افٍتْٜ وآؿتتٚل ،وتًٓٔؾ ظِّٜٔ تٍْٔذهٚ

إرهٚصـٚت  أنَّ ويٌـدو  ،افىًٌٜٔ افالواظٜٔ هلذه افيٚهرة افثَٚؾٜٔ أو افًْـؼ افثَـٚيف

 بتجّع أظقان ـؾ ؾريؼ ،اخلالؾٜ ـٕٚٝ متقؾرة ؿدياًم ومتىٚبَٜ مع مؼوع تٍْٔذهٚ

                                           
بــ ظـع أْحـد  مْهقرظ: آحتجٚج: أبق و .101/  1تٚريخ افرشؾ وادِقع:  -تٚريخ افىزي 3 
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ومٚ تٖخر بًثٜ أشٚمٜ إّٓ ظالمٜ مـ ظالمٚت  ،دون افتداخؾ مع افٌْقة يف حْٔف مـ

 ،هلـٚ مًـًٌَٚ  إٓحٔٚز افثَٚيف اجلًّل فٍئٜ مًْٜٔ هلٚ ؾىْٜ وحـذق يف ؿـراءة افقاؿـع

رة ؿد تؿ آتٍٚق ظِٔف يف مراحـؾ مًْٔـٜ مــ حٔـٚة افٌْـل ؾسصٔح أيب بُر فِهدا

ّٕف ظذ  صذ اهلل ظِٔف و فف دّد ـُٕ ظّد وَ أُ وؾؼ خمىط يٌدو أ حًـٛ ظـذ ب٘تَـٚن  ذَ ٍِ

وفًـؾ مــ أظـراض هـذا  ، 3 ادٗذات افتل ذـرهتٚ ادهٚدر وـنٍتٓٚ افْهـقص

ظـذ إٍٕٚذهـٚ  صذ اهلل ظِٔف و فف ادخىط تٖخر ْحِٜ أشٚمٜ رؽؿ إحلٚح افٌْل دّد

 أنَّ  ؾواًل ظـ ، 1 وبًض أؿىٚب ـتِتٓام بـ اخلىٚب بُر وظّر قوـٚن يف احلِّٜ أب

ين فِحٚدثٜ وظِّٔـٜ اإلهاع يف دِّـٜ صـتٚت ادقوـقع تـؿ بـزمـ ٚافتقؿٔٝ افزم

حٔزًا اــز  ديٜفًَاوادخٚتِٜ يٖخذ افتٚريخ  جؾ أنْ أـؾ ذفؽ جٚء مـ  ،ؿٔٚد جداً 

ًٚ . ظْٜ اخلالؾٜيف ذ ًٜ مــ ادٓـٚجريـ مــ ؿـريش أومـ ادًِقم أيو ظـذ  -ّن ؾئـ

ؿد اشـتٌِقا  ،ـٕٚقا يّثِقن افىٌَٜ احلٚـّٜ دٚ هلؿ مـ افٍوؾ وافًٚبَٜ -إخص 

ؾًاًل هذا افٍوؾ ظْدمٚ أظِْقا ظـ إًٍٔٓؿ أهنؿ افىٌَٜ احلٚـّٜ وٓ حيؼ ٕحد مـ 

ِىٜ ظـذ وجـف اخلهـقص وأرؽّـقا ؽر ؿريش افتّتع هبذا افٍوؾ يف مًٚفٜ افً

 .إٕهٚر ظذ افقؿق  بّْٖى ظـ مًٚفٜ حهقهلؿ ظذ ثَٜ افًٌٜٔ

                                           
 . 348/  1ظ: شر أظالم افٌْالء:  3 

 .41ل مـ تٚريخ اإلشالم افًٔٚد: ؾهقظ:   1 
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ؾال يغسنَّ امرؤ أن يؼقل إكوَم ـوكوً بقعوي أ  »: ظِٔف افًالم ؿٚل اإلمٚم ظعّ 

 . 3 «وفؽـ وؿك اهلل َّشهو ،أٓ وإهنو ؿد ـوكً ـذفؽ ،بؽر ؾؾتًي ومًً

، ظـ ـقن إمر مل يُـ ظـ تدبر ورأي  ؾِتف ٓ خيرج ادًْك افٌِقي فُِّٜ 

ًٚ حلـدوث  ، 1 أو وؿقظف مـ ؽر إحُـٚم  ،أو ـقٕف حدث ؾجٖة مـ ؽر تدبر وضٌَـ

افًٍَٜٔ وتتّٜ ظِّٜٔ افًٌٜٔ بهقرة مٍٚجئٜ دون ظٓد وإٕـذار شـٚبَغ ظـذ وؾـؼ 

ًٚ ظـ افًِىٜ ادحّديٜ ؾَد أضِؼ ظّر  ،بٚإلؾٚدة مـ افًالؿٚت افًٚبَٜ ،ظدهٚ دؾٚظ

  .افٍِتٜ ـ اخلىٚب ظذ افًِّٜٔ برمتٓٚ صٍٜ ب

وفَد جٚء ادًْٔٚن افٌِقي وآصىالحل متَٚربغ يف إظىٚء صقرة واوحٜ 

ًٚ بـّغ ضًٌٔـٜ  ريـٚت  ؾـٚفْص  ،ظـ هذه احلٚدثٜ ًٚ واظٔـ ٕـػ افـذـر ْحـؾ خىٚبـ

وؾؼ رليٜ اجتامظٜٔ ثَٚؾٜٔ ؾـ افْهقص دوال ظذ خىٚبٚت تتزامـ ظذ إحداث 

ؾـال تقجـد ٕهـقص مٌتـقرة ظــ : ًا متٌٚدًٓ بغ اإلٕتٚج وآشـتٌَٚلوإيٚهٚ تٖثر

ــام وان حٚدثـٜ افًٌٔـٜ هـل  ، 1 شٔٚؿٚت إٕتٚجٓٚ ومْٚخـٚت حرـٔتٓـٚ وتٍٚظِٓـٚ 

 ،افتل ادخرت ورؿتٓٚ فزمـ حًٌتف جٔداً  ،ىًٌٜٔٔ ذات ادُٚشٛ افًرؿٜٔافافقٓدة 

                                           
  .6810،  ح 3690 هـ: 136امظٔؾ افٌخٚري ت  صحٔح افٌخٚري: أبق ظٌد اهلل دّد بـ إش  3 

بٚب  ؾِٝ   وظ: ، 4ج،  هـ193بـ ؾٚرس بـ زـريٚ ت  أْحد  ظ: مًجؿ مَٚئس افٌِٜ: أبق احلًغ 1 

 بٚب  ؾِٝ  . ، 1فًٚن افًرب: ج

إوفٔـٚء  حِٔـٜ  يف ثَٚؾٔـٜ َٕـد ؿـراءة–ثر إًٕٚق افثَٚؾٜٔ يف تنُٔؾ اخلىـٚب افنـدي افهـقيف أ  1 

 .363يٜ  : د. ٕٚهوٜ ظٌد افًتٚر: وافرشٚفٜ افَنر
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صـدمٜ زفزفـٝ اإلرث ـٕٚٝ  ،وادٍٚجئٜ بؾ اددهنٜ فِحرس افَديؿ وبْل هٚصؿ

 ،بام أحدثتف مٗشًٜ اخلالؾـٜ مــ تٌٔـر مٍـٚجئظِٔف افًالم  فإلمٚم ظعّ  افتٚرخيل

 . افًٌٜٔ ذظْٜومـ ثؿ   3 ظذ وؾؼ ؿٚظدة افهدمٜ وافسويع فِجّٔع

إذ  ،ـٕٚٝ بًٜٔ شٍَٜٔ بْل شٚظده مثًٚٓ فِتؼيع افتٚرخيل فيـٚهرة حًٚشـٜ

، غ/ وادْـٚؾَ ْغادـٗم ،/ وادحٚربٜ مْٓٚ أشًٝ ظذ ـٚهؾ اجلامهر ظٚمٜ ادًٚدٜ

أظىــٝ حٔثٔــٚت ظكــ افًٌٔــٜ إوػ و ،ـ ظــذ افًــقاءي / واخلــٚهغافــرابح

وؿـد أظىـٝ هـذه افيـٚهرة رليـٜ  ،مؼوظٜٔ تٚمٜ فِتـٚريخ دامرشـٜ دور ادّؼـع

هُـذا تـتجذ رليـٜ  ،فألًٕٚق افتل تتحُؿ بٚفَٔؿ وادثؾ افًِٔٚ أيديقفقجٜٔ مززة

 ؾــٚفيقاهر آجتامظٔــٜ  وؾــؼ هُــذا تؼــيعظــذ دثــؾ هُــذا طــقاهر دورـــٚيؿ 

تٍـؼ تو ، 1 وبٚفتـٚيل فِّثـؾ افًِٔـٚ  ،فًٔٝ أـثر مــ إًـٚق فَِّٔـٜ ...إشٚشٜٔ

إًٚق ادثؾ وافَٔؿ ذات ادـقروث افًٌٜٔ ؿد ـنٍٝ  إذ إنَّ  ،مع هذا افرأي افدراشٜ

اإلشالمل إول بًـد افتل حتُّٝ بخٍٚء يف جًد بًض أؾراد ادجتّع  فَىًٔلا

 صذ اهلل ظِٔف و فف. رحٔؾ افٌْل دّد

هْٚع ثّٜ مِحظ  خر مـ ميٚهر افىّع واإلثـرة تيٓـر ظالئّـف واوـحٜ و

                                           
 . 33افًٔٚشٜ يف اإلشالم ادٌُر: جدفٜٔ افديـ و -ظ: افٍتْٜ   3 

 .303: افٌحٞ دْٚهٟ َٕدي ظرض –ادقوقظٜٔ يف افًِقم اإلًٕٕٜٚٔ  1 
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وهق بروز ضّقحـٚت ورؽٌـٚت فـدى بًـض اجلٓـٚت افًٔٚشـٜٔ بتـقيل افًـِىٜ 

تُقن  فتِـؽ  أنْ مـ وبٚفىٌع ٓبد  ،ادرـزيٜ فِحُقمٜ اإلشالمٜٔ ادتّثِٜ بٚخلالؾٜ

رثِـٜ بـدواؾع ؽرائـز  ، 3  شٌٚهبٚ افتـل حتِّٓـٚ افًـرة وافـْصوأ ٌٜ دواؾًٓٚافرؽ

إن هذا افًٌٛ هق احد  افدراشٜرى تو ،احلٍٚظ ظذ افذات أمٚم افهقت اجلامظل

 إذ إنّ : افدواؾع افتل أدت بٚيب بُر إػ جًؾ اجتامع افًٍَٜٔ ظـذ هـذه افهـرورة

أو ظدمف ٓ يٌِل  - ذ اهلل ظِٔف و ففص دّد افٌْل –زوال آرتٌٚط بٚدٗثر افًٚبؼ 

مـ خالل  وتُرار أؾًٚهلؿ آجتامظٜٔ افتَِٚئٜٔ افثَٚؾٜٔ، افدواؾع افٍىريٜ فمخريـ

ؽِؼ أبق بُر  وحدث مًغ وفذفؽ تقطٔػ ضورات اجتامظٜٔ مرتٌىٜ بٌٔئٜ زمْٜٔ

ومــ ثـؿ  ،وشد افىريؼ أمـٚم افـراؽٌغ بٚفسصـٔح بٚب افسصٔح دْيقمٜ اخلالؾٜ

يـساءى  افتًٔغ وافتْهٔٛ افَٚظـدة فتـقيل افنـخص ادًـغ هـذا ادْهـٛ جًؾ

حتقفٜٔ وصُٜٔ شـتىٍق ؾـقق  فِّتٚبع فَؤٜ افًٌٜٔ يف افًك اإلشالمل إول إنَّ 

فذفؽ : اخلالؾٜ بًد مقت أيب بُر ٖفٜشىح  تّع احلُقمٜ اإلشالمٜٔ يف ؿؤٜ مً

متقشّغ ؾٔٓؿ إظٚدة  ًٔٚشٔغؿٌٔؾ مقت أيب بُر إػ افَٚدة اف ايلٓٝ إٔيٚر افْٚس

صٔٚؽٜ إٕيّٜ افًٔٚشٜٔ افًـٚبَٜ تًٌـٚ دتىٌِـٚت احلٚفـٜ افًٔٚشـٜٔ وآجتامظٔـٜ 

 .وافدئْٜ هلؿ

يالحظ ادتتٌع دْيقمٜ احلُؿ بًد مقت أيب بُر وجقد خٔـقط وإصـٚرات و

                                           
 .133افَْد افثَٚيف: زرؿٚوي ظّر: ٕحق تٖصٔؾ دْٟٓ  3 
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افًقشـٔقفقجٜٔ فًكـ مـٚ ؿٌـؾ و ؿد تَقد إػ اجسار ادًىٔٚت افٍُريٜ وافثَٚؾٜٔ

افذي ـّقن اإلشالم مًف ؿىًٜٔ ٓ بـٖس هبـٚ ظـذ مًـتقى افنـّقفٜٔ يف  اإلشالم

ًٚ طٚهرًا: وؿد  فٝ هـذه إؾٔف ـؾ رء  ااؽِٛ تَٚفٔده وظٚداتف إػ ظك بد شالمقي

احلٚفٜ إػ طٓقر ؾريَغ احدمهٚ يداؾع ظـ مٚوقيتف وأخر يرى افَىًٜٔ مع تِؽ 

ًٚ ودظٚمٜ وحٔدة فَْٚء افني ًٚ أشٚشٔ رة وصحٜ اإليامن ظذ إؿؾ يف ادٚوقيٜ ذض

 . 3 ادحهِٜ افًٚمٜ ودوهنٚ تٍَد احليقة وادُٕٜٚ وافًِىٜ ادرـزيٜ 

حٚول ظّر بـ اخلىٚب ؿٌٔؾ مقتف دٚوفٜ ؿـد ٓ ترؿـك إػ مًـتقى افتٌٔـر 

 بُر أبق ؾًؾ ـام –وذفؽ بًدم تًٔغ صخهٜٔ مًْٜٔ  ،افًٍع يف ادْيقمٜ افًٔٚشٜٔ

 ذظٔـٜ أـثـر إلوـٍٚء وذفـؽ ،إمـر طـٚهر هذا ،بًده ادًِّغ خالؾٜ فتقيل –

فُـ احلََٜٔ ـٕٚـٝ مًَـدة ومرـٌـٜ ٓ تـرى  ،ٜافنقرى افَٚدم ؿؤٜ يف وصٍٚؾٜٔ

أراد ظّـر بــ  ،إهّنٚ حََٜٔ جٚرحٜ إٔتجٓٚ افالوظـل آجتامظـل افثَـٚيف ،بًٓقفٜ

ًٚ بَـقى ؿـٚهرة: اخلىٚب أن جيًِـف حََٔـٜ إذ يالحـظ إّن : فُْـف مـسابط طٚهريـ

مًٌَٜ ورليٜ مًتٌَِٜٔ تٚمٜ اإلظداد وافهـْع  بٚيديقفقجٔٚتون ٗمًٌ دتقاجديـا

هذا  ،يف تًٔغ افنخهٜٔ إـثر ؾٚئدًة هلؿ يف احلٌَٜ افَٚدمٜ افتل شتَقد زمٚم إمٜ

ًٚ مْٓٚ مٚ أبرزتف مالحيٚهتؿ ادؼوضٜ ، افًٚبَٚن يف اشتالم احلُـؿ افتل جًد بًو

                                           
 .148ادهدر افًٚبؼ:  3 
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ًٚ دـ يٌٌل إٓخر  . اط يف شِؽ اخلالؾٜ / احلُؿوادًّدة شٍِ

ادنٚرـغ افًٍِٔغ وافرئًٔٔغ يف خوؿ أحداث افنقرى ـٕٚقا مـ أهؾ  إنَّ 

أظوـٚء  خـريـ تـؿ تًْـٌٔٓؿ  ؾوـاًل ظــ ،احلؾ وافًَد ـام أضِؼ ظِـٔٓؿ  ٕـذاع

مًتنٚريـ ٓ حيؼ هلؿ افسصٔح ومْٓؿ ظٌداهلل بـ ظّر افذي وصٍف أبقه بقصٍٓؿ 

َّٕ  –ظّر بـ اخلىٚب  - وؿد إحكت اخلالؾـٜ  ، 3 ف ٓ يًر  ـٍٜٔٔ ضالق امرأتفبٖ

وبَـل إمـر  ،وظثامن بـ ظٍٚنظِٔف افًالم  بغ اثْغ مهٚ اإلمٚم ظّع بـ أيب ضٚفٛ

؟ هْٚ ظـ إمُٕٜٚٔ يلٚوز اإلرث افَـٌع لوٕتًٚء ،ظذ مْح افثَٜ مـ ؿٌؾ احلٚضيـ

 ًٚ افـديـ يف ارثـف افٔـقمل هؾ إن مـ مل يدٕس ؟ ْيقر افديْلادهؾ تؿ آختٔٚر وؾَ

وتًٌـٚ فـذفؽ تـرى افدراشـٜ مــ خـالل افروايـٚت ؟ شُٔقن ظروٜ فٌَِّقفٔـٜ

افتٚرخئٜ ادتٍحهٜ فِّقوقع إّن إمر مْقط مْذ افٌدايٜ وبقصـٜٔ مــ ظّـر بــ 

وادثَػ هْٚ هق  -اخلىٚب بنخص واحد يتحُؿ يف إمر بحًٛ رليتف وثَٚؾتف 

وبـام إن ثَٚؾـٜ افنـخص  ،رْحـ بــ ظـق وظدفف وهق ظٌد اف -  1 افرجؾ احلذق 

فذفؽ أصٌح افقوع بحٚجٜ إػ ثَٚؾٜ ظٚدفٜ ومثٍَـغ : تنّؾ حتك تقجٓف افديْل

ظٚدفغ ؽر مْخرضغ يف أيديقفقجٔٚت اجلامظٚت احلٚـّٜ فـئال يـٗثر ذفـؽ ظـذ 

ادثٍَـغ بـام هـؿ مثٍَـقن ٓ  ؿراراهتؿ يف افتحُـٔؿ وافٍهـؾ بـغ ادرصـحغ  إنَّ 
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ًتَِٜ بؾ إن ـؾ  ّقظٜ اجتامظٜٔ هلٚ مجٚظٜ مــ ادثٍَـغ خٚصـٜ ينُِقن ضٌَٜ م

أو تًّؾ ظذ خَِٓٚ وطٍٔتٓؿ افَٔٚم هلٚ بـدور أداة اهلّْٔـٜ ووشـِٜٔ افًـٔىرة  ،هبٚ

وحتَٔؼ إًٓجٚم داخؾ ادجّقظـٜ وبـذفؽ يتحَـؼ ووـع ادثَـػ مــ خـالل 

افًٔٚشـٜ  مـ خالل افـدور افـذي يَـقم بـف يف ،ادجّقظٜ آجتامظٜٔ افتل خيدمٓٚ

ًٚ ظْـدمٚ يـرتٌط بٚدجّقظـٚت افَديّـٜ  ،وافهرورة افتٚرخئٜ ًٚ تَِٔدي ؾُٔقن مثٍَ

ًٚ جديـداً  ٕٚؿـدًا ظْـدمٚ يًـٚهؿ يف تًٌئـٜ  ،وافىٌَٚت أيِٜ فِزوال ويُـقن مثٍَـ

 . 3 ادجّقظٜ آجتامظٜٔ افهٚظدة وبِقرة مىٚدٓٚ وأهداؾٓٚ 

ظـز صـٌُٜ مــ افتحِـٔالت مـ ادٍسض إثٚرتف  ؿد يسدد إػ افذهـ شٗاٌل 

دٚذا مل يُّؾ ظّـر بــ اخلىـٚب مًـرة أيب بُـر يف مْٓجٔـٜ افتْهـٔٛ  ،افثَٚؾٜٔ

واجلقاب ؿد يُّـ بًد افتّحٔهٚت افًٚبَٜ يف إن ظّر بـ اخلىٚب ؿد  ،وافتًٔغ

ٜٔ افَقم  مثٍَل افَقم  وهؿ يف احلََٔـٜ صـخص  جًؾ إمر وـٖٕف ِّ دهقر يف ظ

ومــ جٓـٜ  ،هـذا مــ جٓـٜ ،ٚرق واحلٚشؿ يف افَوـٜٔواحد هٖٔ فف أن يُقن افٍ

افتل أثٚرهتٚ  اشتنًر ظّر بًض اإلرهٚصٚت افتل راؾَٝ ظِّٜٔ افتْهٔٛ ،أخرى

ًٚ مـ تُرار ادْٟٓ ًٍٕـف وهـق بـذفؽ ــام  ،افٔد افًٔٚشٜٔ افًٚمِٜ يف ادجتّع خقؾ

ًٚ  ،ظذ ديَّراضٜٔ افًِّٜٔ افًٔٚشٜٔ أشٍِْٚ أوٍك مؼوظٜٔ أـثر  .طٚهري
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ادخٔٚل اجلًّل يىِؼ رمقزه افتٖشًٔـٜٔ مــ خـالل روايٚتـف  نَّ يف أؽ ٓ ص

ًٚ مًـتٌَِف وٕهقصف افتل تتحدث ظـ مٚؤف وحٚضه توـّر هـذه  ،بـؾ أحٕٔٚـ

ًٚ ؽـر  افْهقص افتل ؿد تتحدث ظـ وؿـٚئع وأحـداث جـرت يف داخِٓـٚ إًـٚؿ

 . ادكح هبٚ تُقن خمتٍٜٔ ومًَْٜ بًٕٕٚٚق ادكح هبٚ

وؾؼ ٕيٚم افنقرى افذي أس ظذ ـ ظٍٚن إػ مرـز افًِىٜ يًد وصقل ظثامن ب

ًٚ أـثر مـ شٚبَف وذفؽ بًٌٛ آتُـٚل ظـذ : ؿقاظده ظّر بـ اخلىٚب وصقًٓ جدفٔ

ؾٔام يـقحل  ،صخص واحد مْحتف افًِىٜ افتٍقيض افُٚمؾ فإلدٓء بٚفْتٔجٜ افْٓٚئٜٔ

 . دمٗهر افنقرى بديَّراضٜٔ مٍْتحٜ ظذ إؿؾ بغ أهؾ احلؾ وافًَ

ظـ إصخٚص افًـتٜ افـذيـ ظْٔـقا  3 مـ خالل مٚ ذـرتف ادهٚدر افتٚرخئٜ

يتوح إن ادقجقديـ ـِٓـؿ  ،يف افقؿٝ ًٍٕف مرصحغ فِخالؾٜ وإداريغ فِجًِٜ

وثّـٜ وـٌٚبٜٔ أوػ  ، 1 مـ ؿـريش  ؾـٕٚمر يتًِـؼ بَرصـٔغ وؿرصـٔغ بـٚرزيـ 

يف افنقرى ظذ افرؽؿ رـٚ  تقاجْٓٚ هْٚ وهل اشتًٌٚد إٕهٚر مـ ؿٚئّٜ ادنسـغ

 . هلؿ مـ مآثر ومنٚرـٚت ؾًِٜٔ حََٜٔٔ خلدمٜ دوفٜ اإلشالم

ؽر مىّـئـ مــ ــقن ظٌـد ظِٔف افًالم  فَد ـٚن اإلمٚم ظّع بـ أيب ضٚفٛ

بقتَٜ إحداث افتل تْهٓر ؾٔٓٚ مجٔع آختالؾٚت ادٌْٜٔ ظذ يف افرْحـ بـ ظق  
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ّٜٔ واحدة ظذأشس افَرابٜ وافًالئَٜٔ آجتامظٜٔ  وذفـؽ حًـٛ مـٚ : وؾؼ مقاضْ

ويُّـ ؿـراءة  ، 3 «َوَموَل آَْخُر فِِصْفرهِ  ،َؾَصَغو َرُجُؾ ِمـُْفْؿ فِِضْغـِف» ذـره يف ـالمف:

ٕٕـف مُتْـز : هذا افَِؼ أو ظدم آضّئْٚن ؿراءة ظذ وؾؼ جدفٜٔ افيٚهر وافٌٚضـ

ظِٔف افًـالم  إلمٚم ظعّ ؾٚفًْؼ افذي أصٚر إفٔف ا ،ب٘صٚرات ودٓٓت ثَٚؾٜٔ ـثرة

وأم  ،إذ إنَّ أم ـِثقم بْٝ أيب مًٔط ـٕٚٝ حتتـف ،هق افَرابٜ بغ ظثامن وظٌد افرْحـ

ؾدرجـٜ افَرابـٜ إمـٚ أن تُـقن  ، 1 ـِثقم هل أخٝ ظثامن مـ أمف اروي بْٝ ـريز

وــام يَـٚل يف خىـٚب  ،تُقن ظالئَٓٚ افٌَِٜٔ متنـٚبُٜ إضـرا  أثْٜٔ / ثَٚؾٜٔ

تُـقن درجـٜ افَرابـٜ ظروـٜٔ  أو أنْ  ، مـ أمؽ وفٔس مـ أبٔـؽ!ًٚمٜ  أخٚع اف

وظالؿٜ ظٌد افرْحـ بــ ظـق   ،وهذه اخػ وضٖة مـ شٚبَتٓٚ ،ـًالؿٚت افًّؾ

ومٓـام حـدث ؾـٚن ، وظثامن بـ ظٍٚن مـ ٕقع افَرابـٜ إوػ ذات افتـٖثر افَـقي

 .مظِٔف افًال ـام اشتنًره اإلمٚم ظعّ  ،ظالؿٜ افَرابٜ أتٝ أوـِٓٚ  ٕذاع

يلـٚه ظِٔف افًالم  إلمٚم ظعّ مٚ أشتنًره اوؿد يُقن افقازع اإلًٕٚين افثَٚيف 

ؾًٌد افرْحـ مل يُـ حٚشـاًم وشـديد افـرأي يلـٚه  ،ظٌد افرْحـ وهق مٚ مل يكح بف

وٓ يقجد مقؿػ أصًٛ مـ مقؿػ إؽ تُقن صٚهدًا مًٗوًٓ  ،ادقاؿػ افهًٌٜ
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ًٜ فًِِّّغ ره ظّـر بــ اخلىـٚب فًٌـد وهذا افوـًػ ذــ ،ظّـ شُٔقن خٍِٔ

ومـٚ زهـرة  ،افرْحـ ؿٌٔؾ وؾٚتف  فٔس يهِح هذا إمر دـ ؾٔف وـًػ ـوـًٍؽ

ؾٚفثَٚؾٜ يف إحدى تًريٍٚهتٚ تُقن إحدى خهٚئص إؾراد افتـل  ، 3 وهذا إمر! 

،  تتًّؼ يف افقظل افذايت فألؾراد فُِنػ ظـام يٍُـرون ؾٔـف وظـام ينـًرون بـف

 . 1 تٜٔ  وبٚختهٚر تُقيـ ادًٚين افذا

وثّٜ مِحظ هٚمق مٓؿ جيٛ اإلصـٚرة إفٔـف هْـٚ وهـق وجـقد مـٚ اشـّٔف 

أو ـام يًـّٔٓٚ  ،إٓحٔٚز افساتٌل افًقشٔق ثَٚيف يف مًٚفٜ تراتٌٜٔ اخلالؾٜ/ احلُؿ

إذ إنَّ افساتٌٜٔ خٚصـٜ يف متًَِـٚت افًـِىٜ تًـد امـرأ  ، 1 تقدورو   اهلرارـٜٔ 

تِـؽ افساتٌٔـٜ ادوـّرة مــ خـالل ٕـص وتُنػ  ،خىرًا ذو ظالئَٜٔ متنٚبُٜ

ؾٓق يذـر هْٚ ساحـٜ  ، 4  وفق ترـٝ ظّر دٚ ظدوتؽ يٚ ظثامن : مروي ٕيب بُر

وؾؼ هذا ادًتقى مـ افستٔٛ ظذ افتل حدثٝ بٚفًٍؾ  افساتٌٜٔ ادًتٌَِٜٔ فِخٍِٚء

 . ظثامن  ، ظّر

ًٚ موـّراً ظِٔـف افًـالم  ويُنػ فْٚ اإلمٚم ظّع بــ أيب ضٚفـٛ ؿـد  مِحيـ
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يَقض افٌْٚء افذي يًتد ظِٔف يف مؼوظٜٔ مٗهر افًٌٜٔ برمتٓٚ ابتداًء مــ افًـٍَٜٔ 

: بــ اخلىـٚب فًّـرظِٔـف افًـالم  ذفؽ هق ؿقل اإلمٚم ظـعّ  ،ومرورًا بٚفنقرى

ًٚ فؽ صىره إّن هذا افْص  ، 3 واصدد فف افٔقم أمره يردده ظِٔؽ ؽدًا  ، أحِٛ حٌِ

 ،أس افًـِىٜ / افًٌٔـٜ ٜٔ ادٌْل ظِٔٓٚ مًًٌَٚ يُنػ خٍٚيٚ ادًتقر ويٍوح افساتٌ

إذ  ،ـِٓٚدٔط بتٍٚصٔؾ ادؼوع ، ؿٚل ذفؽ يف شٍٔٚق واعٍ ظِٔف افًالم  اإلمٚم ظعّ و

ؾُِل تًر  مٚ ئًْف هذا ادْىقق بًْٔف ظِٔـؽ أن تْيـر  ، افًٔٚق حيدد ادًْكأّن 

  . 1 إػ افيرو  افتل يزز ؾٔٓٚ هذا ادْىقق وشٔٚؿف افتٚرخيل 

وُبعِ »: ظِٔف افًالم ؿٚل اإلمٚم ظعّ   ِِ افضَّ ُعوْر ـَ  ،َؾََم َراَظـِول إَّٓ َوافـَّووُس إيلَّ 

ؾِّ َجوكِى ـُ ـْ  ََ احَلَسوـَونِ  ،َيـَْثوُفقَن َظَعَّ ِم جُمَْتِؿِعوَغ  ،َوُصوؼَّ ِظْطَػوويَ  ،َحتَّك َفَؼْد ُوضِك

َربِقَضِي افَغـَؿِ  ـَ  . 1 «َحْقيل 

وظـذ هـذه افنـٚـِٜ ظِٔف افًـالم  بـ أيب ضٚفٛهُذا هٝ بًٜٔ اإلمٚم ظّع 

َّٕـ. اجلامهريٜ افقاشًٜ ادَّٜٔ واجلٚفًـٜ تْنـد أمـرًا مـٚ  ،ف آختٔـٚر مــ افرظٔـٜإ

يف أصـؾ ظالئـؼ افًـِىٜ  ،وهذا يًْـل أن فـٔس هْـٚع، ؾٚفًِىٜ  تٖيت مـ أشٍؾ

تًـٚرض ثْـٚئل صـٚمؾ بـغ ادًـٔىريـ ومــ يًَـقن حتـٝ  ،ًٚ ظٚم ًٚ ضٚبًبقصٍف 
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ٌّف افْٚس ظذ ـثرهتؿ ؤٕتٓؿ ادًَقدة ظذ بًٔتف بربٔوـٜ افٌـْؿ ، 3  افًٔىرة  ،إذ ص

ؾٚفّربض ينتّؾ ظذ مًٚين افَىًٜ افًئّٜ وافٌُرة واجلِقس واإلؿٚمـٜ بٕٚتيـٚر 

واٍع  اشـتًاملهلـذه ادٍـردة هـق ظِٔف افًالم  اإلمٚم ظعّ  ٚشتًاملؾ ، 1 حتَٔؼ أمٍر مٚ

 ، 1 افُِّـٜ هـق افـذي يًُـٌٓٚ مًْٚهـٚ  خدام اشتوومَهقد فٌرض بٔٚن احلٚفٜ 

َّٕف مثٚل حل مــ افقاؿـع ادًـٔش  ٕـذاع هبـذا  ،ؾًٕٕٚـٚن ابــ بٔئتـف ،ؾواًل ظـ أ

 ،ضِٛ افْٚس فف بٚفًٌٜٔظِٔف افًالم  اإلمٚم ظعّ شِقب وافٌٔٚن افرائًغ وصػ إ

ظــ ظِٔـف افًـالم  هبذا احلوقر اجلامهري افقاشع مـ ادْتخٌغ ٍٕك اإلمٚم ظـعّ 

وَي َؾْؾَتيً »:  ؾِتٜ ًٍٕف هتّٜ ـقن بًٔتف  ـْ َبْقَعُتُؽْؿ إِيَّ وهْٚ ًٕتحي جدفٔـٜ  ، 4 «َمْ َتُؽ

ـٕٚـٝ ظـذ مـرأى  -إخـرة – بقصـٍٓٚ  مل تُـ ؾِتٜ / احلٚض   ؾِتٜ ادٚيض 

ومًّع ـؾ احلٚضيـ وصٚرـٝ ؾٔٓٚ اؽِٛ إن مل تُـ ـؾ ؾئٚت ادجتّـع  ٕـذاع 

 ،افًرب/ ادقايل و افًٌٔد/إحرارو وادًتوًٍغ/افٌْالء ادٓٚجريـ/إٕهٚر 

يف إبراز ـٍٜٔٔ ؿهد افْـٚس ظِٔف افًالم  اإلمٚم ظعّ  أشتًِّٓٚأمٚ افتنٌٔٓٚت افتل 

إيٚه وإجٌٚره ظذ افًٌٜٔ ؾٓل تنٌٔٓٚت تـدل ظـذ افُثـرة وافزْحـٜ وافٌٌِـٜ بُـؾ 

َتُؼقُفوقَن:  ،اْفُعقِذ اْدََطوؾِقِؾ َظَذ َأْوَِٓدَهوو َؾَلْؿَبْؾُتْؿ إيَِلَّ إِْؿَبوَل »: ؿقفف مـ ذفؽ ،أصُٚهلٚ

                                           
 . 307افًىٚيت وظٌد افًالم بًٌْد افًٚيل: أْحد  جْٔٔٚفقجٔٚ ادًرؾٜ: مٔنٔؾ ؾقـق: ترمجٜ:  3 

 0/ بٚب  ربض    7ظ: فًٚن افًرب:   1 

 0 8دراشٚت وترمجٚت يف افًِقم افدٓفٜٔ وافتداوفٜٔ: صٚبر احلٌٚصٜ:   1 

 0 14/  9ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد:  4 
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ل َؾَبَسْطُتُؿقَهو !اْفَبْقَعَي اْفَبْقَعيَ  ػِّ ـَ  ًُ ؾــ افًقذ   3 «َوَكوَزَظْتُؽْؿ َيِدي َؾَجوَذْبُتُؿقَهو ،َؿَبْض

ًٚ  ،ادىٚؾٔؾ  هذان آشامن ٓ جيتًّٚن حََٔـٜ ًٚ  ٚزيـ وإذا زال إول  ،إّٓ اجتامظـ

 ،وهذا ادجٚز ؿد يقحل بـدٓٓت تَـسب ـثـرًا مــ ادًْـك ادـراد ، 1 افثٚينثٌٝ 

يٍٓـؿ  1 ؾٚفًالؿٜ بغ ادجٚز واحلََٜٔ هل ظالؿٜ إتَٚل دٓيل مـ ًٕؼ إػ ًٕؼ  خر

فٌـرض ظِٔـف افًـالم  وهق مٚ اشتخدمف اإلمٚم ظـعّ  ،ويُنػ بٚفدٓفٜ ادجٚزيٜ

 ،يّرون هبٚ أثْٚء  ٔئٓؿ ٕخذ افًٌٔـٜ تٌٔٚن افْقظٜٔ افًُٔقفقجٜٔ افتل ـٚن افْٚس

ًٜ ومتنـقؿغ ٕٓتخـٚب اخلٍِٔـٜومٌّقرو قنؾٓؿ متٍِٓ هـق ربـام أـثـر  ،ن حرؿـ

ًٚ بحًٛ افدراشٚت افًٍْـٜٔ ًٜ واصتٔٚؿ رـٚ يـدفؾ ظـذ إسار افْـٚس  ،إٕقاع هلٍ

 .ظِٔف افًالم وهلٍتٓؿ ظذ اخذ افًٌٜٔ فإلمٚم ظعّ 

قيـٜ مـٚهرة وذـٔـٜ بـغ ضـرؾغ  صـًٕٚٓٚ ادٍٚرؿٜ يف افُالم  فًٌـٜ فٌ تًد  

وهـل تًتّـد  ، 4 وؿٚرئٓٚ   يَدم ؾٔٓٚ صٕٚع ادٍٚرؿٜ افْص بىريَٜ تًتثر افَٚرئ 

وتْحك هذه افًٌِـٜ بـغ افـدال وادـدفقل إذ  ،ظذ افتْٚؿض افيٚهري يف افُالم

... مٚ ٕحق ظذ ،مًف متْٚؿوًٚ   خراً  مدفقًٓ  خيٍل يُّـ فِدال افتًٌر ظـ  مدفقل

                                           
 .18/  9ادهدر ًٍٕف:   3 

 ظ: ادُٚن ًٍٕف.   1 

 .14افًِقم افدٓفٜٔ وافتداوفٜٔ: دراشٚت وترمجٚت يف   1 

 .3ادٍٚرؿٜ: ٌِٕٜٔ إبراهٔؿ:  4 
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ًٚ إذ ييؾ ويٌدو اددفقل ادتخٍل مًزًا ظـ حَٔؼ افَقل وفُْف  ؿهـديٜ إنّ  مِتًٌـ

 ؾُـري ثَـٚيف شـٔٚق خـالل مــ إٓ تتوـح وٓ ،ؾٔٓٚ افتنُٔؽ يُّـ ادتُِؿ

ادٍٚرؿٜ يف افْص هل بْٜٔ جدفٔـٜ دافـٜ  أنَّ ـام  ، 3 افَقل ومتَِٔف  بغ مْتٟ منسع

تْىٚق افــْص وافًــز يف أؽــقاره وتتىِــٛ هــذه ادٍٚرؿــٜ اشــ ، 1 وصــٍرة ثَٚؾٔــٜ

وًٕتحي مثؾ هذه ادٍٚرؿٚت افثَٚؾٜٔ يف ــالم فإلمـٚم  ،ٓـتنٚ  ادًْك ادخٍل

يٌغ ؾٔف افٍُٜٔٔ افتل هٝ هبٚ مٌٚيًتف ومٍٚرؿتٓٚ فًٌِٔٚت إخرى ظِٔف افًالم  ظعّ 

ْؿ َوَفوْقَس َأْموِري َوَأْمورُ »يَـقل:  ،مٍٓقمف فًٌِٜٔ واخلالؾـٜ أو افًـِىٜ ؾواًل ظـ ـُ

ْكُػِسُؽؿْ  ،َواِحداً  ِٓ ْؿ هللِ َوَأْكُتْؿ ُتِريُدوَكـِل  ـُ ٕجـد يف هـذا افـْص ظالؿـٜ  ، 1 «إِيِّ ُأِريُد

ؾٚفْص مًىك ثَٚيف حيرــف  ،وٕهفظِٔف افًالم  متْٜٔ ووثَٜٔ بغ ثَٚؾٜ اإلمٚم ظعّ 

ظالؿٜ ؽـر ظٚديـٜ تـربط بنـُؾ متٌـٚدل بـغ افثَٚؾـٜ وافـْص  إذ إنَّ  ،ًٕؼ مًغ

مثِام تًّـؾ ظـذ بِـقرة إٔيّـٜ  ، ؾٚفْهقص ٓ تْنٖ إٓ داخؾ احلقاوـ افثَٚؾٜٔ

افْهقص وهل حتّؾ  ،وتتٖشس ظذ هذا افتهقر ؾٚظِٜٔ حوقر افىرؾغ ،افثَٚؾٜ

 .  4 وافثَٚؾٜ وهل تْتٟ افْهقص  ،افثَٚؾٜ ومُقٕٚهتٚ

                                           
 .337فزمـ افتٚرخيل: أمْٜٔ رصٔد: ادٍٚرؿٜ افروائٜٔ وا  3 

 . 181: ّٕقذجًٚ  اجلٚهع افنًر –ظ: مجٚفٔٚت افتحِٔؾ افثَٚيف   1 

 .14/  9فٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد: هنٟ ا ذح  1 

 .317ؾ اإلشالم: دّد هٚدي ظِقان: بْٚء افنخهٜٔ يف ـتٚب أيٚم افًرب ؿٌ  4 
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هْٚ يف هذه افهقرة ادٍٚرؿٜ يًتنـًر بًـد رحٔـؾ ٔف افًالم ظِ واإلمٚم ظعّ 

د صذ افٌْل دّمٚن حتقل إمٜ رٚ ـٕٚٝ ظِٔف ز صذ اهلل ظِٔف و فف افرشقل دّد

ًُ اهلل ظِٔف و فف  ًٚ إػ صقرة شٌِٜٔ دجتٍّع صٓد بزوغ اإليثٚر اف  وتٍوـِٔفَـدي اجيٚب

اإلشالم إػ ؿِـقهبؿ ؿٌـؾ وتٌٌِٔف ظذ ـؾ ادهٚفح افنخهٜٔ مـ ؿٌؾ إٍٔٚس دخؾ 

 . أن تْىَف أؾقاهٓؿ

يرؽٛ ظـ اخلالؾٜ وافًٌٜٔ بًد مَتؾ ظثامن ظِٔف افًالم  فَد ـٚن اإلمٚم ظعّ 

واخـزهؿ بزهـده بٚفًٌٔـٜ  ،ظْدمٚ ظزم افْٚس ظذ بًٔتف وحـذرهؿ مـرًة وأخـرى

ي» وو ُمْسوَتْؼبُِؾقَن َأْمورًا َفوُف  ;َدُظقي َواْفوَتِؿُسقا َؽْرِ ُوُجوقٌه َوَأْفوَقاٌنال َٓ َتُؼوقُم َفوُف ؾنِكَّ

ًُ َظَؾْقِف اْفُعُؼقُل  ،اْفُؼُؾقُ   إنَّ رؽٌتف ظـ اخلالؾٜ ٓ فًجزٍ  ؾٔف ـام أـّد هق ،  3 «َوَٓ َتْثُب

ًٚ  خر  ًٚ وافَقم يريدون هلٚ وجٓ  ،ؾام هق مْٓؿ هبـٚ 0ذفؽ وفُـ ٕٕف  يريد هلٚ وجٓ

ن وإًٔـْٜ افٌْٔـٜ ادجتًّٔـٜ مــ خـالل فَد ـٚن يريد بْٚء اإلًٕٚ ، 1 وٓ هؿ مْف! 

 احلٚـّٜٔ ادْنقدة يف ختِٔص ادجتًّٚت مـ بقتَـٜ افيِـؿ وآشـتًٌٚد وافًٍـٚد

 َيــَد اهللِ َمــَع  ٕن: وإهــٚ  آمــٜ رـــ حيــٚول افــدؾع بًجِــٜ افيالمــٜ ٕحقهــٚ

 ِٜ  : وافسشّٜٔ آتٜٔ تٌغ مٚ تَّدم ، 1 اجْلاََمَظ

                                           
  0 93/  7ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد:  3 

 0 319 هـ:  3413صقت افًدافٜ اإلًٕٕٜٚٔ: جقرج جرداق ت  ظِٔف افًالم  اإلمٚم ظعّ   1 

 0 168/  8ابـ أيب احلديد: ذح هنٟ افٌالؽٜ:  1 
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  ًٍُؿتريدوْٕل ٕٕ      أريدـؿ هلل 

 

 أمرـؿ       أمري 

 

ًٜ  ،يف ادخىط أظاله افدٓفٜٔ ادٍٚرؿٚتو إّن هذه افثْٚئٔٚت تنُؾ صٍرًة ثَٚؾٔ

ًٚ فدى افَٚرئ وادتَِل وتٖيت هذه افنٍرات بٚحلوقر يف ــالم اإلمـٚم  ،حتي ذهْٔ

 ،فٌٔغ مـ خالهلـٚ افتزامـف بٚفْيـٚم افـديْل اإلًٕـٚين مــ جٓـٜظِٔف افًالم  ظعّ 

إن هـذه افثْٚئٔـٚت هْـٚ . وبٚحلٚوْٜ افثَٚؾٜٔ افتل يْتّل هلٚ ادتُِؿ مـ جٜٓ أخرى

 ، 3 تٍل بُؾ مدفقٓهتٚ ؾٓل  ؿٚئّٜ ظذ افتقاؾؼ وافتُٚمؾ بغ مدفقٓت ضرؾٔٓـٚ 

أمٚ ظـ افتاميز افْٚصئ بغ أي ًَٕغ وديغ ؾٕٚف خيِؼ حٚفٜ مـ افتقتر تتقفد ظْٓـٚ 

 . 1 صقرة ـِٜٔ مقحدة وؾٚظِٜ

اهلل تًٚػ  ؾٔٓٚ ظقدة افْٚس إػظِٔف افًالم  افتل يريد اإلمٚم ظعّ  احلُقمٜ إنّ 

بىرؾغ ؾٓل تْجز ظذ ادٌٚيع  بٚفٍتح  افتهـدي فِحُـؿ   ظَدا ٓزمٚ وؿٚئام هثؾ

  1 أثَؾ واـز   ويلًؾ افتُِٔػ ظذ ادٌٚيع  بٚفُن ،وافَٔٚم بٖظٌٚء افقٓيٜ اإلهلٜٔ

                                           
 . 8افثْٚئٔٚت افوديٜ يف صًر افهًٚفٔؽ وافٍتٚع إػ هنٚيٜ افًك إمقي: مل وفٔؿ ظزيز بىل:  3 

 .117يقشػ ظِٔامت:  : د.ّٕقذجًٚ  اجلٚهع افنًر –ظ: مجٚفٔٚت افتحِٔؾ افثَٚيف   1 

 . 140ؾًٍِٜ افْيٚم افًٔٚد يف اإلشالم:   1 
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 ظِٔـف تَـع ؾـٔام افتٖمـؾ ؾرصـٜ هْحْـٚ هذه افثْٚئٔٚت وادٍٚرؿٚت أنَّ  ؾواًل ظـ0

 ؾٔـدؾًْٚ ،وافتٌـر ميٚهر افتْـٚؿض مـ بْٚ رٚ حئط ،إدراـْٚ ظِٔف يتٌْف أو، أظْْٔٚ

 بْٔٓـٚ ومـٚ أمٚمْٚ ظْٚس ادتنُؾ يلّع افتل افًالؿٚت ظـ وافٌحٞ ،بف فِتٌك

وــذفؽ ؾـٚن ؿـٕٚقن افتوـٚد ئٍـد  يف إجيـٚد صـٌُٜ مــ  ، 3 رتْٚؾ أو اتهٚل مـ

 ٕحـق ظـذ –ؾجـقهر ادٍٚرؿـٜ  ، 1 افًالؿٚت افتل تتْٚمك ؾٔٓٚ إًٕـٚق ادتوـٚدة 

 .يوّر أو يَٚل مٚ بغ افتْٚؿض هق -افًّقم

 

 

                                           
 . 1788افًزيز افرواصدة:  ظٌد دَٕؾ: شٚمح أمؾ صًر يف ادٍٚرؿٜظ:   3 

 .117: ّٕقذجًٚ  اجلٚهع افنًر –: مجٚفٔٚت افتحِٔؾ افثَٚيف  1 



 

031 

 

 

 

 املبحث انثبني

ــريب  ــع افً ــٚن ادجتّ ــٜ اـ ــٜ وخمتٍِ ــٚت متْقظ ـــ ؾئ ًٚ م ــ إلشــالمل خِٔى

ظذ ظٚتَف إيهـٚل هـذه إمـٜ إػ احلـروب  بًض هذه افٍئٚتخذ أ، أيديقفقجًٔٚ 

واشـتْىٚؿٓٚ مـع ظِٔف افًـالم  مـ خالل اشتَراء ٕهقص اإلمٚم ظعّ و ،وافٍْٚق

بًض مـ ٕهقص أخرى حتدثٝ ظـ صخهـٔتف وشـرتف وإيدفقجٔـٜ افٍُريـٜ 

مــ تِـؽ  ًًٕك إػ تٍُٔؽ بًـضِ  ،افتل شٚر ظِٔٓٚ يف حتَٔؼ إصالحٚتف ادْنقدة

ادامرشٚت وافْهقص ؾـ ـِام ـٚن افًّؾ تًٌرًا صٚدرًا ظـ مٍُـر أو ظــ ـٚتـٛ 

ادـٗرخ إػ شـرة افُٚتـٛ أو إػ  ـِام أمُـ ؾّٓف يف ذاتف بدون أن يِجـٖ ،ظٌَري

ذفؽ أن افنخهٜٔ إـثر ؿقة هل افتل تتىـٚبؼ بٍُٔٔـٜ أؾوـؾ مـع حٔـٚة  ،ٕقايٚه

 . 3 بدظٜ  أي مع افَقى اجلقهريٜ فِقظل آجتامظل يف ميٚهره افًٍٚفٜ ،افٍُر

                                           
 .39ديب: فقشٔٚن ؽقفدمٚن و خرون: افٌْٔقيٜ افتُقئْٜ وافَْد إ  3 
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 ًٚ ّٔ ًٚ فف ظْد ٕكـاينظِٔف افًالم  يروى أنَّ اإلمٚم ظِ ؾجـٚء بـف اػ  ،وجد درظ

 ،ٚومل اهٌٓـ ٚهـذه درظـل مل ابًٓـ إنّ : ظِٔف افًالم ؿٚل اإلمٚم ظعّ  ،ذيح افَٚيض

 ،ٓ: ظِٔـف افًـالم ؿـٚل اإلمـٚم ظـعّ  ،مر ادٗمْغأهؾ مـ بْٜٔ يٚ  ؾَٚل فف ذيح:

ك ذيـح ـؾَوـ ،مر ادٗمْغ ظْدي بُـٚذبأومٚ  ،افدرع درظل: وؿٚل افْكاين

ّٜٔ ثؿ اؿٌؾ ،افْكاين بٚفدرع اػ صـٓد أّن هـذه ٖٕـٚ ؾأأمٚ : وؿٚل ؾّنك افْكاين هْ

افدرع واهلل ! وؿٚؤف يَيض ظِٔف! مر ادٗمْغ يّق يب اػ ؿٚؤفأ ،احُٚم افٌْٔغ

ثر ذفؽ أواشِؿ افْكاين ظذ . مر ادٗمْغ خرت مـ بًرع يقم صٍغأدرظؽ يٚ 

 . 3 ػ افْكاينإافدرع ظِٔف افًالم  ووهٛ اإلمٚم ظعّ 

مٜ وظذ ادًِؿ خٚصـٜ وحًـٌام تَتوـٔف ثَٚؾـٜ مـ اإلفزام ظذ اإلًٕٚن ظٚ

حتك يدرع دوره اخلـٚص ودور  ،هٚ افرحٌٜٚيايْير إػ إصٔٚء مـ زو افتًٚمح أنْ 

راين ـمع افْه ختٚصّفيف ظِٔف افًالم  واإلمٚم ظعً  ، 1 ثَٚؾتف يف هذا اإلضٚر افًٚدل

ٚده افٍُريـٜ ضب بذفؽ أمثِٜ يف حتَٔؼ افَوٚء فًِدافٜ آجتامظٜٔ وأصٚفتف وأبً

وبـغ رظٔتـف  بقصـٍف حـٚـامً وظَّف احلوٚري بٌثف روح ادًـٚواة وافًدافـٜ بْٔـف 

                                           
 .73 - 74ظ: افٌٚرات أو آشتٍْٚر وافٌٚرات: أبق إشحٚق إبراهٔؿ بـ دّـد بــ هـالل افثٍَـل:   3 

  هــ: 974ظ: افهقاظؼ ادحرؿٜ يف افرد ظذ اهؾ افٌدع وافزٕدؿٜ: ابــ حجـر اهلٔتّـل ادُـل ت و

381-381. 

 . 336ظ: منُِٜ افثَٚؾٜ:   1 



 033 .................................................................................... انفصم انثبني/ املبحث انثبني

ييـب ظِٔف افًالم  واإلمٚم ظع. وبغ مـ يّثؾ افًِىٜ فديف بقصٍٓؿ دُقمغ

ٔخـريـ بقصــٍٓؿ دًـٚواة بْٔـف بقصـٍف حـٚـاًم وبـغ إمثِـٜ يف ابـذفؽ أروع ا

ٕشقة يف احلؼ بغ ـّؾ افْٚس بٌض افْير ظـ مْٚصٌٓؿ ؾٓق يّك ظذ ا ،دُقمغ

وًٕتنًر ذفؽ يف ـتٚبف إػ ظٚمِف يف ادديْـٜ شـٓؾ بــ  ،وشِىتٓؿ افتل يتَِدوهنٚ

ؼِّ ُأْشَقةٌ » حْٔػ إٕٔهٚري: جيـٛ أْن  ؾٚحلُقمٜ ، 3 «َوَظؾُِؿقا َأنَّ افـَّوَس ِظـَْدَكو يِف احْلَ

و أو ادـذهٛ أو افَقمٔـٜ أ شٚس افديـ مثالً أبْٚء ادجتّع افقاحد ظذ أهٔز بغ  ٓ

اذ ٓ ذظٔـٜ فًـِىٜ  ،يف احلَقق وافقاجٌٚت و اخلٍِٜٔ افًٔٚشٜٔأآيلٚه افٍُري 

َّٕـف ،تتًٌٛ بتّزيؼ ادجتّع وتٍريؼ وحدتف وتًٌٞ بًْٔجف آجتامظل خىـٚب  إ

ًٕٚين يتجٚوز افديـ بُؾ مًّٔٚتف فًٔـر ٕحـق افـتالحؿ وتًّٔـؼ افًالؿـٜ مـع إ

ظِٔـف  واإلمـٚم ظـع ، 1 إصًٚره بًٕٕ٘ٚٔتف ظـؾواًل  ،أخر وظدم هتّٔنف حوٚرة

هذا  ،هبذه ادامرشٚت وهذا افتًٚمؾ  يٗشس فٍٍٓؿ جديٍد فًِالؿٜ مع أخرافًالم 

افٍٓؿ بًٔد ـؾ افًٌـد ظـاّم رشـخ يف افـذاـرة افًربٔـٜ افثَٚؾٔـٜ مــ أورام افـذات 

ًٚ يف ذفـؽ افـروح ،وإٌالؿٓٚ ظـذ ًٍٕـٓٚ اإلشـالمٜٔ يف ٕيرهتـٚ فِيـٚمل  مًـتقحٔ

ؾٓذا افًِقع وهذه إخالق يف افتًٚمؾ مل تًٌْٞ مـ اجؾ إخالق  ، 1 واديِقم 

                                           
 .39/136هنٟ افٌالؽٜ: ذح ابـ أيب احلديد:  3 

 . 16: د. شًد افٌٚزظل: أدبٜٔ مَٚرٕٚت –ظ: مَٚربٜ أخر   1 

ؿراءة يف ادرجًٔٚت ادنُِٜ فِـذات وفهـقرة أخـر: شـالم ظٌـد افقاحـد  -أخر يف هنٟ افٌالؽٜ  1 

 . 48جٌٚرة: 
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 . رتَٚء بف ٕحق افتُٚمؾجؾ بْٚء اإلًٕٚن ذاتف وآأبؾ مـ  ،ؾَط

ظِٔـف  فإلمٚم ظّع بـ أيب ضٚفٛإشالمٜٔ  ؾٜتٌْع مـ ثَٚ ٜؾُري ءةإنَّ هٚهْٚ ؿرا

ّٔـٜ اإلمـٚم ظـعّ أرأس افًِىٜ إػ ؿٍٚض مًِؿ هق  هثِٝ بٚحتُٚمافًالم   حـد رظ

َؿٌَِؾ رأس افًِىٜ / احلُؿ  ،يف هنٚيٜ ادحُّٜ أو جًِٜ ؾض اخلهٚم ،ظِٔف افًالم

ّٜٔ ادّثِٜ بٚفْه ،بٕٚمر ـٕٚٝ ؿٔؿ و ،ٜراين مـ ديٕٜٚ إشالمٜٔ حٚـّـوإتكت افرظ

ل ـؾ ايلٚهٚهتـٚ  ؾـٚفَٔؿ تتقزع يف ـؾ جقإٛ احلٔٚة وتىٚظِٔف افًالم  اإلمٚم ظعّ 

بـؾ هـل ؿٚئّـٜ  ،افٍُريٜ احلََٜٔٔ ٓ تٍْهؾ ظـ افقاؿع آؿتهٚدي وآجتامظـل

وـٚن صقت افًدافٜ إشٚس فديـف يف ــؾ تًٚمالتـف  ، 3 بٚفذات ظذ هذا افقاؿع 

تتـٔح  ،افتل ترصدهٚ ؾؤِٜ افًَؾ إشٚشـٜٔ ،افتل مٔزتف بندة  ؾٚفًدافٜ ،احلٔٚتٜٔ

وهذا جيـري شـقاء يف : بٖداء يتْٚشٛ مع ضًٌٔتف ،يف رؾٚه افُؾ فُؾ جزء ادًٚمهٜ

 . 1 أو افنٗون افًٔٚشٜٔ  ،أو افهداؿٚت ،احلٔٚة افًٚئِٜٔ

ــفظِٔــف افًــالم  وأمهٔــٜ افًــدل ظْــد اإلمــٚم ظــعّ  َّٕ َيَضووُع آُْمووقَر » هــق إ

َعَفو َِ  .وهق بذفؽ يرجح افًدل ظذ بٚؿل اجلقإٛ إخرى ، 1 «َمَقا

                                           
 0 31افٌْٔقيٜ افتُقئْٜ وافَْد إديب:  3 

 .11: جقن إهرٕزغ: فٍُِرة افَْدي افتٚريخ–ادجتّع اددين  1 

 . 191/  30هنٟ افٌالؽٜ: ذح ابـ أيب احلديد:   1 
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 دـٚن ظْٔف مْٟٓ افٌْل دّظِٔف افًالم  ي شٚر ظِٔف اإلمٚم ظعّ افْٟٓ افذ إنَّ 

ؾٓـق يُـرر مـرارًا وتُـرارًا إتٌٚظـف افًـْٜ افٌْقيـٜ افرحّٔـٜ  صذ اهلل ظِٔـف و فـف

ٓ بؾ  ،وادْٟٓ افٌْقي ٓ ؽٌٚر ظِٔف مـ ـؾ مَِدي ومتًٌل هنٟ افٌْقة ،بٚٔخريـ

بٚإلًٕٕٜٚٔ افرلوؾـٜ ومًٚمِتـف حتك افذيـ مل تىِٓؿ يد اإلشالم ـٕٚقا ينٓدون فف 

ؾٚفَٚئد يّتِؽ اشتًدادات ومٓٚرات ومقاهٛ يًتَد أتٌٚظف  ،احلًْٜ وافًٚدفٜ هلؿ

 . 3 أّن مهدرهٚ اهلل

مـٚ ـٕٚـٝ فتـٗثر ظـذ افٍْـقس فـقٓ ظِٔف افًـالم  اإلمٚم ظعّ صخهٜٔ إنَّ 

 .ٕفوظذ أشٚشٓٚ بْك بْٔٚ ،افتل ـٚن يًر ظِٔٓٚ افًٔٚشٜ اإلًٕٕٜٚٔ ادًٚواتٜٔ

َّٕفيروى   ؾًٌٞ أبق بُـر إفـٔٓؿ خٚفـد بــ افقفٔـد  ، ـٚن يف بْل شِٔؿ رّدة أ

أتـدع رجـاًل : ؾَـٚل ظّـر ٕيب بُـر ،ثؿ احرؿٓؿ ،ؾجّع رجًٚٓ مْٓؿ يف احليٚئر

ِّف اهلل ظذ ظدوه ثؿ أمره: ؿٚل؟ يًّذب بًذاب اهلل ًٚ ش ؾّٙ إػ  ،واهلل ٓ أصٔؿ شٍٔ

 . 1 مًِّٜٔ 

 ؿتؾ خٚفد بـ افقفٔد مٚفؽ بـ ٕقيرة يف رهط مــ ؿقمـف : وروى ابـ افًامد 

وـٚن ظرض ظذ خٚفـد  ،وـٚن مٚفؽ مـ دهٚة افًرب ،رـ مْع افزـٚة ٜبْل حْيِ

: ؾَـٚل مٚفـؽ ،ٓ تٌَـؾ واحـدة دون إخـرى: ؾَٚل خٚفـد ،افهالة دون افزـٚة

                                           
 .97افديْل: د.زيدان ظٌد افٌٚؿل: ظ: ظِؿ آجتامع   3 

 .171/  3  هـ: 748فديـ افذهٌل ت  شر أظالم افٌْالء: اإلمٚم صّس ا  1 
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ومٚ ٕراه فؽ صـٚحٌٚ واهلل فَـد مهّـٝ أن : ؿٚل خٚفد ،ـذفؽ ـٚن يَقل صٚحٌؽ

أو ــذفؽ أمـر : ؿٚل ،إين ؿٚتِؽ: ؾَٚل خٚفد ،ثؿ يلٚدٓ يف افُالم ،ظَْؽ أضب

ؾُِّف ظٌد اهلل بـ ظّـر  ،واهلل ٕؿتِْؽ ،ؿٚل خٚفد وهذه ثٕٜٚٔ بًد تِؽ، صٚحٌؽ

ؾٚبًثْل إػ أيب بُر ؾُٔقن هـق افـذي : ؾَٚل فف مٚفؽ ،وأبق ؿتٚدة يف اشتٌَٚئف ؾٖبك

ؾَـٚم بيـب ظَْـف واصـسى  ،َْـفيٚ ضار ؿؿ ؾٚضب ظ: ؾَٚل خٚفد ،حيُؿ يفّ 

وشٖل ظّر أبٚ بُر ؿتـؾ  ،وافهحٚبٜ ،ؾُٖٕر ظِٔف ظّر ،مـ افٍلء وتزوجٓٚ ٜزوج

 ،ؾًٖفف ظزفف ،إٕف تٖول ؾٖخىٖ: ؾَٚل أبق بُر ،خٚفد بامفؽ أو حّده يف زواج زوجتف

ِّف اهلل ظِٔٓؿ أبدا   . 3 ؾَٚل مٚ ـْٝ ٕصٔؿ شٍٔٚ ش

إحــدى أهــؿ خهقصــٔٚت افــديـ  ،دٕٔــٜ وادًــٚمالت بــغ افْــٚستًــد ادَ 

حًـ ادًٚمِٜ وادًٚواة بغ اخلِؼ ب – بف دتؿ مٚ وّـ مـ –ؾٓق دتؿ ، اإلشالمل

اإلًٕٕٜٚٔ   افٔقتقبٔٚ وافديـ هق : ؾٚفديـ ادًٚمِٜ ـام ؿٔؾ: بًٔدًا ظـ ـؾ ادًّٔٚت

فـذفؽ ٕجـد هـذه :  1 ريًٜـؿٌؾ أن يُقن ادًٌـد وافالهـقت أو افُْٓـقت وافنـ

مـع أؾـراد افدوفـٜ  صذ اهلل ظِٔف و فـف تقؾرة يف تًٚمؾ افٌْل دّداخلهقصٔٚت م

صـذ اهلل ظِٔـف و فـف  ؾـٚفٌْل ،اإلشالمٜٔ ومـ يْتّقن إفٔٓٚ مـ افديٕٚٚت إخرى

                                           
 .316-313  هـ:  3089صذرات افذهٛ يف أخٌٚر مـ ذهٛ: ابـ افًامد احلٌْع افدمنَل ت    3 

 0 69: اإلشالمٜٔ افٔقتقبٔٚ إَٕٚذ –ظ: فهقص اهلل   1 
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صـذ   ؾٍل وثَٜٔ افٌْل ،يتٌع ٕهقصٜٔ إًٕٕٜٚٔ دئْٜ جديدة مل تٖفٍٓٚ إمٜ مـ ؿٌؾ

أهؿ ٕامذج افتًٚيش اإلًٕٚين ادٌْل ظـذ  ٕتًر  ظذ يف ادديْٜ ادْقرة اهلل ظِٔف و فف

ًٚ أشس افتامزج وافتًٚيش واحسام إخر  وإّن ...   :ؿٌـؾ ــؾ رء بقصٍف إًٕـٕٚ

 ،وإّن دقد بْل ظق  أمٜ مـ ادٗمْغ: دامقا دٚربغ افٔٓقد يٍَْقن مع ادٗمْغ مٚ

ف ٓ ؾٕٚـ ،إٓ مـ طِؿ وأثـؿ ،مقافٔٓؿ وإًٍٔٓؿ ،وفًِِّّغ ديْٓؿ ،فِٔٓقد ديْٓؿ

ؾًذ افرؽؿ مـ آحتُٚع افَـقي فِٔٓـقد بٚفدوفـٜ  ، 3 وأهؾ بٔتف  ،يقتغ إٓ ًٍٕف

اإلشالمٜٔ وخىقرة ادقؿػ مًٓؿ ٕيرًا دٚ يٌىْقٕـف مــ بٌـض وحَـد فإلشـالم 

مل يًٚؿٌٓؿ ظذ إوامرهؿ افًـداوة  صذ اهلل ظِٔف و فف دّدًا  افٌْلَّ  ؾٖنَّ  ،وادًِّغ

ٕن مٚهٜٔ هذا افديـ هل أن يُقن مـ اجـؾ افْـٚس  :وظذ أؾًٚل مل يَسؾقهٚ بًد

ًٚ ؾحًٛ أن ،ؾحًٛ بؾ بٚفًُس وّـ هلؿ احلَقق وتًٓـد هلـؿ  ، 1 يُقن إًٕٕٚٔ

هذه افتًٚمالت تًىْٔـٚ صـقرة مؼـؿٜ فِثٌـٚت  ،هبٚ ذط افٌَٚء ظذ ذمٜ آتٍٚق

وتيٓـر يف  ،صـذ اهلل ظِٔـف و فـف إخالؿل فإلشالم رثاًل بنخص افٌْـل دّـد 

وبـغ  صـذ اهلل ظِٔـف و فـف افقؿٝ ًٍٕف توٚدًا ـٌرًا بغ مٚ ؿـٚم بـف افَٚئـد دّـد

 افتؤٔؼ ظذ احلريٚت ـام هق صٖن احلُٚم وافَٚدة. 

                                           
 .301/  3حتَٔؼ  مهىٍك افًَٚ و خرون:  افًرة افٌْقيٜ ٓبـ هنٚم:   3 

 .1إَٕٚذ افٔقتقبٔٚ اإلشالمٜٔ:  –ظ: فهقص اهلل   1 
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  3 ـٚن أبق بُر ـثرًا مٚ يًتّد ظـذ خٚفـد بــ افقفٔـد يف ْحالتـف افًًـُريٜ

يـ احد افَـٚدة افًًـُريغ ادتٍْـذيـ افـذيـ اظتّـد ظِـٔٓؿ وـد ادرتـدبقصٍف 

اهلٚفٜ افًـحريٜ فَـقة خٚفـد افتـل : افزـٚة واجلزيٜ وافيائٛ وادّتًْغ ظـ دؾع

ذفـؽ افًْـؼ  ،رشّتٓٚ ـتٛ افتٚريخ ظْف جًِتف يتّتع بًْؼ افٍحقفـٜ افًًـُريٜ

ؾٓـق حيـدث اإلربـٚع يف ــؾ  ،حُقمـٜ ٜادّٓٔـ افنديد اخلىقرة ظـذ مًـٚر أيـ

ًٚ يف افتًٚمـؾ مـع مــ ؾخٚفـد ــٚن ؽِ ،ٕٕف يرتٌط بتّٓٔش أخـر ،مٍٚصِٓٚ ٔيـ

وأـثـر  ،رأس افًِىٜ ظذ إٓهٔٚع هلٚ وذفؽ ـٍٚ  جدًا إلرؽٚم خمٚفٍل: يًٚروف

يف مًرـٜ احد  ادقاؿػ صٓرًة افتل تذـر خلٚفد ؿٌؾ إشالمف افدور افٌُر افذي فًٌف

تِـؽ  ،بٚفتٍٚؾف ظذ اجلٌؾ إمر افذي أودى بخًٚئر ـٌـرة يف صـٍق  ادًـِّغ

يف   مقؿٍف يقم احد  جًِتف يتّتع بُؾ حَقق افَٚئد ادْتق مًًٌَٚ اجلِّٜ افًَْٜٔ 

 .خيقوٓٚ أو هجّٜ ،أو ؽٚرة ،أي مًرـٜ

فَد أثٚرت ؿؤٜ مَتؾ مٚفؽ بـ افْقيرة ظذ يـد خٚفـد بــ افقفٔـد شـخط 

 ، 1 افًٚمٜ واخلٚصٜ أيٚم خالؾٜ أيب بُر: ٕٕف  مٚ ـٚن ادًِّقن يَتتِقن  ٕذاع بًد 

وظذ ظٚتؼ أيب بُـر تَـع  ،بُر ظذ مرأى ومًّع حُقمٜ أيب وـٕٚٝ هذه احلٚدثٜ

                                           
 . 40ظ: افٍتْٜ جدفٜٔ افديـ وافًٔٚشٜ يف اإلشالم ادٌُر:   3 
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افدوفـٜ افًٔٚشـٜٔ وافدئْـٜ وآجتامظٔـٜ  مــ مراؾـؼ مًٗوفٜٔ إدارة ــؾ مرؾـؼ

 ، 3 ٕٕف ـٚن  ادرـز افذي يـدير ادنـٓد وادخـرج احلََٔـل فـف : وإمْٜٔ وؽرهٚ

ًٜ ظدم ؿٔٚم أبق بُـر ب٘ؿٚمـٜ احلـد ظـذ خٚفـد ب ًٚ وتذـر ادهٚدر ساح َتِـف مٚفُـ

َّٕفبؾ  ،ومجٚظتف وٕزوه ظذ امرأتف أمره بّتٚبًٜ افًر إػ مًِّٜٔ دقاصـِٜ مَٚتِـٜ  إ

 . 1 ادرتديـ ومًٕٚل اجلزيٜ 

إًٚق ثَٚؾٜٔ ديْٚمٜٔ هتد إػ أمد بًٔد بغ أيب بُـر وخٚفـد  وهذا ينر إػ

 يف وينـر ،إمر افذي دؾع بٚيب بُر إػ ظدم اخـذ احلـد مــ خٚفـد ،بـ افقفٔد

افقؿٝ ًٍٕف اػ أنَّ ظدم وجقد اظساض مـ ؿٌؾ افًِىٜ واجلامظٜ ظذ مؼـوع 

ًٚ مـ ؿٌـؾ  ،خٚفد بـ افقفٔد افذي ؿٚم بف ًٚ وظًُري ًٚ شٔٚشٔ ؿٌقفف بقصٍف مؼوظ

 .  احلٚـؿ)ايب بُر 

ؾٓذا ظّـؾ وتَّٔٔٓٚ ٕحـ هْٚ فًْٚ يف صدد حتِٔؾ صخهٜٔ خٚفد بـ افقفٔد 

ظـذ مًـٚر  مٓـامً  ًٚ ًٕـَٔ هنـتؿ بـف ـثـرًا بقصـٍف دآً وفُْْـٚ  ،بًٔد ظــ مّٓتْـٚ

وؾـؼ رلى ظـذ شالمقيٜ اجلديدة تًٚمِٝ مًف ومع ٕامذج أخـرى منـٚهبٜ فـف إلا

وأيديقفقجٔٚت وإًٚق موّرة ظِْٔٚ ـنٍٓٚ وحتِِٔٓٚ ـل يتًْك فْـٚ ؾٓـؿ مًـٚر 

 .وؾؼ هذه ادامرشٚتشالمقيغ ظذ اإلاحلٚـّٜٔ اإلشالمٜٔ فدى بًض 

                                           
 . 71ٜ: ثَٚؾٔ دراشٜ –منحٔٚت بٚـثر   3 
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ًٚ ـــ ك فْٚ افَقل إنَّ فًِف يتًْ إػ ظٍكـ هتـّٔـ  خٚفدًا رـ يْتّقن ـــ تٚرخئ

هذا افًك يوع اجلٕٚٛ ادـٚدي يف أوػ  ،افَتؾ وآشتًٌٚدمثؾ ظِٔف إًٔٚق خمٍٜٔ 

وربـام هـذه إشـٌٚب  تًّـٜ دظـٝ خٚفـدًا إػ : ؿ ؿّٔفأوفقيٚتف وظذ رأس شِّ 

ـٚن ظِٔف افسيٞ وادُقث مًٓؿ بْٔام  ،اإلهاع يف حُّف ظذ ابـ ٕقيرة ومـ مًف

إهنٚ افرؽٌٜ يف  ،أيٚمٚ فٔتًْك فف ؾّٓٓؿ وافتحٚور مًٓؿ بهقرة أـثر صٍٚؾٜٔ واجيٚبٜٔ

حتك إن ابــ ظـق   ،افًقدة وافتذـر افدائؿ فِّخٔٚل افذي تربك اإلًٕٚن يف ـٍْف

 .  3 أخذهتؿ بٖمر اجلٚهِٜٔ ؿٚتِؽ اهلل: وؿٚل فف ،ظٚب ظِٔف مٚ صْع

ًٚ يدؽدؽف يلذره افتٚرخيل  ؾٚإلًٕٚن تِؽ افرؽٌٜ   ًٚ واظٔ ؿد تنُؾ ؾردًا تٚرخئ

 ،ابـ بٔئتف وإؾراز  تًّف ومـ افهًٛ أن تتٌدل أخالؿف وظقائـده يف بوـع شـْغ

 . 1 مٓٚ بٌِٝ ؿقة افْهقص 

إن ظِّٜٔ افَتؾ اجلامظل ٓ تٌْئ إٓ ظـ مًِؽ خىر يًُِف اإلًٕٚن افذي 

. ؾــ شِقع اإلًٕٚن ٓ خيوع فقازع مًـغ ،يُقن تٖثر افديـ ظِٔف صٌف موّحؾ

 ًٚ ومَتـؾ  ، 1 ؾٓق أشر اظتٌٚرات متًددة ؿد ٓ يُقن اإليامن افـديْل أصـدهٚ بٚشـ

وهـق يتًـؿ بٚشـؿ : مٚفؽ بـ ٕقيرة وأؾراد ؿٌِٔتف  مـ هذه افزاويٜ هق ؿتـؾ ديْـل

                                           
 . 170/  3شر أظالم افٌْالء: ظ:   3 
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 .19د: ؾهقل مـ تٚريخ اإلشالم افًٔٚ  1 



 041 .................................................................................... انفصم انثبني/ املبحث انثبني

ظذ مرأى ومــ : وشق  جيري ارتُٚبف يف افًٚحٜ افًٚمٜ ،اإليديقفقجٜٔ افرشّٜٔ

 .  3 جلّٔع وبًِّٓؿ ا

َّٕف تّٖول  فًٔٝ مَقفـٜ ؾحًـٛ ـٚ  ،إنَّ مَقفٜ أيب بُر  هؾ تزيدون ظذ إ إهنَّ

وفِجزيٜ دوٌر ـٌٌر يف  ،مَقفٜ ًَٕٜٔ يٌذدٚ ًٕؼ مًتقر خيتٍل حتٝ أؿًْٜ  افتّٖول 

ًٚ أمٚم افذيـ يريدون أْن  ،هذا احلدث افثَٚيف أفًَْل وؿد ؾتح أبق بُر افٌٚب واشً

 . ثؿ يًتذرون ظـ ؾًِتٓؿ بٚفتّٖول ،ٚفْٚس وأرواحٓؿ ومٚ يّتُِقنيتالظٌقا ب

ٕهنٚ  مْٝ افًَٚب : إنَّ هذا ادؼوع ٓ تْتجف شقى ـٚئْٚت ٓ يردظٓٚ رادع

 ،ظِٔٚ تتًـِؾ إػ افثَٚؾـٜ اإلشـالمٜٔ جهذه ادامرشٚت تهْع ٕامذ. ؾًٚءت إدب

ؾخٚفد بًد تُريّف مـ احلٚـؿ أيب بُر بقشٚم افٍحقفٜ وذفؽ ب٘رشٚفف إػ مًـِّٜٔ 

ًٚ فَِٚئـد ،مرة أخرى بدًٓ مـ حّده جلريّتغ اؿسؾٓام ًٚ ظـذ  ،أصٌح ّٕقذج وفزامـ

 ٓن روٚ افنًٛ مـ روٚ احلٚـؿ. ،إمٜ تُريّف

افٌىـؾ وافَٚئـد افًًـُري  دورؾ خٚفد بـ افقفٔد ظذ بْل يربـقع فَد مثّ و

فَد اشتحُؿ ظِٔف ًٕـؼ  ،احلٚزم افذي يٖمر ويْٓك وييب ويىًـ وحيرق ويْزو

ّٔالً  ًٚ ومتخـ ــؾ هـذه  ،افَقة وافسويع افذي ــٚن يٌذيـف ادـٚيض افَريـٛ شـِقـ

خٚفد  وـٚن مـ ادْتير ظذ إؿؾ دٚشٌٜ ،ادجريٚت ؿد وصِٝ إػ مًّع أيب بُر

إنَّ مــ ادٍـسض  ،ًؾ هذا إمرفٍ فوبٔٚن إشٌٚب افتل دؾًت تفومْٚؿن بـ افقفٔد
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ظذ أيب بُر بهٍتف حٚـاًم فِدوفٜ اإلشالمٜٔ أْن حيٚشٛ خٚفد بـ افقفٔد ظذ أؾًٚفف 

ًٚ مـ ؿٌِـف جيـٛ أن  ٜؾٚحلُقمـ ،مع بْل يربقع وؽرهؿ بهٍتف ؿٚئدًا جلٔنف ومًٌقث

ّٔـٚ يف  ،تًًك إػ إحَٚق احلؼ ظذ ـؾ إصـًدة وادًـتقيٚت وهـذا مـٚ ٕـراه جِ

 حُؿِال  ٚل فؾ ،ظِٔف افًالم اإلمٚم ظعّ احلُقمٜ وأيديقفقجٔٚهتٚ يف ؾُر مٍٓقم 

ظِٔف  واإلداريٜ يف حُقمتفأهؿ افرـٚئز افٍُريٜ وافًٔٚشٜٔ بٌر احلؼ افذي هق مـ 

ؿٚل ظٌـداهلل بــ  : بـ ظٌٚسظٌداهلل ٕرى ذفؽ يف دٚورٍة دارت بْٔف وبغ  ،افًالم

موو ؿقؿوي »ؾَـٚل يل:  ،ؿٚر وهق خيِهػ ًِٕفادٗمْغ بذي  ظٌٚس: دخِٝ ظذ َأمر

َٜ هلٚ: ؟ ؾَِٝ«هذا افـعؾ َل َأَحىُّ إيِلَّ مـ إِمرتؽؿ»ؿٚل:  ،ٓ ؿّٔ إِّٓ َأن ُأؿقؿ  ،واهلل َْلِ

يف احلـؼ مل تنـٓده ــّؾ احلُقمـٚت  ةرأاجلـهذا افًدل و ، 3  «َأدؾع بوضالً  َأو ،حّؼوً 

إنَّ  ،ظِٔف افًالم اإلمٚم ظعّ  وحُقمٜ صذ اهلل ظِٔف و فف شقى حُقمٜ افٌْل دّد

تُِٔـػ ظِٔـف افًـالم  اإلمـٚم ظـعّ  دل هذا ظذ رء يدل ظذ احلُقمـٜ يف ٕيـر

 . ومًٗوفٜٔ مٚ بًدهٚ مًٗوفٜٔ

أبٚ بُر اـتٍك بدؾع دّيـٜ مٚفـؽ وأمـر  نَّ أوتنر بًض ادهٚدر افتٚرخئٜ إػ  

تـّٖول يف  ،ًٕـؿ ،ؾٚخىـٖثؿ داؾع ظـ خٚفد بٖٕف تـّٖول  ،خٚفدًا بسع امرأة ابـ ٕقيرة

راح وحٔتٓٚ افًديد مـ افْٚس افذيـ صـٓد احلـٚضون  -وؿٔؾ إحراق  -مذبحٜ

                                           
 .39/143هنٟ افٌالؽٜ: ذح ابـ أيب احلديد:   3 
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ِّقاأبٖهنؿ أّذٕقا و هـذه ادذبحـٜ افتـل ارتٌُٓـٚ  نَّ ٘ذفؽ ؾ ؼووؾوظذ  ، 3 ؿٚمقا وص

 ،خٚفد يف مٚفؽ بـ ٕقيرة وؿقمف  تُنػ ظـ وًػ هذا افًْٟٔ آجتامظل ظْٔف

ؾٓزيّـٜ افٍـرد  ، 1 ٜ افتل ـٕٚٝ تٍُؾ تالحؿ اجلامظـٜ ظـ تردي ادٌٚدئ إخالؿٔ

ًٚ بٚرزًا مـ اهدا  وايديقفقجٔٚت اجلامظٜ وافًِىٜ وجزًء ٓ يتجزأ  ،بدت هْٚ هدؾ

افذي شًٝ افٔف يف شٌٔؾ تقضٔد شِىتٓٚ وافَوٚء ظذ مـ يًـٚرض  1 مـ تٍُرهٚ

 . او يِّح بٚدًٚروٜ ٓشساتٔجٔٚت احلُقمٜ /افًِىٜ

ًٚ تًْل يف فٍيٜ افتٖ إنَّ   ادهدر إػ افرجقع - إول اجلٔؾ ظْد –ويؾ مًجّٔ

ول َأوًٓ ومآًٓ: َرَجع: إَْوُل  ،فف وافًقد ُٗ ل إِفٔف افقَء:  ،افرجقع.  ل افقُء َي وَأوَّ

ف ًَ ٚـام  ، 4 َرَج ،  3 رط مقاؾَتف فُِتٚب وافًْٜـتًْل َٕؾ مًْك إػ مًْك  خر بن أهنَّ

طـٚهرة ًٍٕـٜٔ يِجـٖ  -أظْل افتزير  - هق  Justification أو هل بًّْك افتزير

وظـذ هـذا  ، 6 اإلًٕٚن فتهقيٛ ؾُر خٚضئ أو تهـحٔح شـِقع مٌِـقط  ٚإفٔٓ
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ًٚ أن ٕرى خٚفد بـ افقفٔد يًسجع إمر إػ أصِف أي إػ احلٚـؿ  إشٚس ـٚن فزام

مل تُــ مــ  وهذه افرليٜ ـٕٚٝ مقجقدة ؾًاًل فُْٓـٚ ،بُر فٍْٔذ يف إمر رأيف أيب

، فُـ خٚفدًا رؾض وأمـر بَىـع افرؿـٚب ،ضر  خٚفد بؾ مـ ضر  مٚفؽ وؿقمف

ًٚ فُِتـٚب وافًـْٜ ومل يَـؿ  ،وبحًٛ مًْك افتٖويؾ جيٛ أْن يُقن تٖويِـف مْٚشـٌ

تهدير إحُٚم وادُقث مًٓـؿ  خٚفد بًّرؾٜ بقاضـ افَقم مـ خالل افسيٞ يف

هـذه احلٚفـٜ برويـٜ وتـدبر ـٌـريـ مّدة أضقل فُل يتًْك فف ؾٓؿ إمر ومًٚجلـٜ 

ؾًٌٔدًا  ،ؿد أضٚظقا ـؾ رء مٌٚح ،ومـ زاويٜ أخرى ـّٖن خٚفدًا ومـ حذا حذوه0

ٚ افرابىـٜ آجتامظٔـٜ افتـل ّمـأ ،ظـ افًِىٜ ادرـزيـٜ تًـَط مجٔـع ادحوـقرات

 .  3 ؾ٘هنٚ تَْىع فتُنػ ظـ ضًٌٜٔ بدائٜٔ ،أصٌحٝ واهْٜ بٚفًٍؾ

ّن خٚفـدًا مل يُــ دـتؿ أو أافتٚرخئـٜ ٍٕٓـؿ  ومـ بًض افقؿٚئع وافروايـٚت

ـام حدث يف ؿؤٜ ؿتِف أشٚرى بْل جذيّٜ حغ بًثف افٌْل  ،يًّؾ بَؤٜ افتٖويؾ

 ، 1 ؾَٚفقا صٌٖٕٚ صٌٖٕٚ ومل حيًْقا أن يَقفقا أشِّْٚ ،إفٔٓؿ صذ اهلل ظِٔف و فف دّد

ؿ أهّنـفًـرب  ؾّــ بالؽـٜ ا ،هّنؿ ـٕٚقا يَهدون ؾًاًل ـِّٜ أشِّْٚأومـ ادُّـ 

ؾِق ــٚن يتـٖول ؿتـؾ مٚفـؽ ــٚن مــ  ، 1 خيٚضٌقن افرجؾ بقء ويريدون ؽره 
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وظذ اثر حٚدثٜ بْل جذيّٜ  ،ادٍروض أْن يتٖول بٚدَٚبؾ ـالم أشٚرى بْل جذيّٜ

  برأ إفٔـؽ رـٚ صـْع خٚفـدأافِٓؿ إين :  يديف وؿٚلصذ اهلل ظِٔف و فف  رؾع افٌْل 

 .  3 مرتغ 

ؿؤٜ اجلزيٜ ودؾع إمقال ـٕٚٝ افًٌٛ افرئٔس وادٌٚذ  إنَّ  افدراشٜرى ت

فنـ اهلجامت ظذ افٌَٚئؾ واجلامظٚت ادْتؼة ظذ مًٚحٚت ؿربٔف أو بًٔـدة ظــ 

ًٚ موّرًا شٔىر  ،مرـز افدوفٜ اإلشالمٜٔ ًٚ مّْٓٔ وظذ هذا إشٚس تًد اجلزيٜ ًَٕ

ذا افًْـؼ تًٌٔـٜ أخـر ويف افقؿٝ ًٍٕف يـزز هـ ،ظذ أجقاء تِؽ احلٌَٜ افزمْٜٔ

إذ ٓبد مـ وجقد  ثّٜ ًٕؼ أو ظْك ثَٚيف مّٓٔـ ومٗثر هق افذي حيدد : فِّرـز

يـع هـذا افًْكـ افـرئٔس  ًٕـؼ  ، 1 ضًٌٜٔ ـؾ  تّع وضًٌٜٔ ـؾ حٌَـٜ زمْٔـٜ 

ر بًداوات ؿٌِٔـٜ أو ـاجلزيٜ  ظْك  خر ٓ يَؾ أمهٜٔ ظـ شٚبَف يتّثؾ هذا افًْه

إمر افـذي  ،ذورهٚ إػ حَٛ زمْٜٔ شٚبَٜ فًك اإلشالمصخهٜٔ أحًٕٔٚٚ  هتد ج

ًٚ يف صـٍق  افٌَٚئـؾ ادٌـزوة اػ أدى  حدوث  ـٚزر دمقيـٜ ؽـر إًٕـٕٜٚٔ مىَِـ

صذ اهلل ظِٔـف  ـؾ ذفؽ حيدث يف دوفٍٜ  ووع أشًٓٚ افٌْل دّد  ،ادٓجقم ظِٔٓٚ

ًٚ ظذ حَقق ومُِٔٚت أخر بٌٔـٜ ،و فف ادْـٚؾع  ذفؽ افرجؾ افذي مل يتجٚوز يقم

صـذ اهلل   ؾُؾ ادهٚدر  تًّٜ مل تذـر أي حٚدثٜ وؿًٝ حتٝ ؿٔٚدة افٌْـّل  ،ادٚديٜ
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شٌٌٝ افَتؾ يف صٍق  افْٚس ـٚن شٌٌٓٚ اجلزيٜ ؾــ اهلل أرشـؾ دّـدًا  ظِٔف و فف

 ًٚ ًٚ ومل يرشِف جٚبٔ  .  3 هٚدي

 ؿٌـؾ مــ افيـيٌٜ دؾـع ظذ - افيٚهر يف –ًا وخٚفد بـ افقفٔد ـٚن مّك 

 ادـقت ؽر خٔٚراً  هلؿ يسع مل ؾٓق ،وافًٌل افَتؾ ؾّهرهؿ وإٓ وؿٌِٔتف مٚفؽ

ؾٖمٚ افًـالم واخلـالص ادْنـقد  ،هٚحلٜ بدؾع اجلزيٜاد أو - افٌٚضـ افًٌٛ –

مـ ادقت تُقن ضيٌتف دؾع مٌِغ مــ ادـٚل إػ احلـٚـؿ وإٓهـٔٚع إػ أوامـر 

ؾُرة  نّ أواحلََٜٔ  ،ط إولٚ احلرب أن رؾض افؼوأمّ  ،افدوفٜ احلٚفٜٔ اجلديدة

تتىِٛ ؾُرًا ّٕرًا يتىِع إػ بْٚء  ،ادًٌقث أو ادرشؾ إػ ؿقم مٚ ّٕي ؿؤٜ ـٕٚٝ

أْن ٓ يّع احلَد ذوضف ظِٔف و ،اإلًٕٚن ومْع إراؿٜ افدمٚء إػ  خر حليٜ رُْٜ

أمٚ ٕزظـٜ احلَـد  ،ؾـ منُِٜ افًالم واحلرب تتىِٛ ؿرارات واوحٜ وسحيٜ

وهل بذفؽ فـ تنجع بًض ادًٚظل افتل يٌٌْـل أن تُـقن ٕزدـٜ ، ؾٓل ظّٔٚء

 .   1 فُل تُقن ؾًٚفٜ 

أو  ،مـ فف افَدرة ظذ افًـٔىرة ظـذ مجٚظـٜ مًْٔـٜ بهـقرة هجـقم ـّؾ  إنَّ 

صُٚل افًٔىرة ٓبد أن يُقن فـف مقؿٍـٚن مــ أأو ٕحق ذفؽ مـ  ،أو ؽٚرة، ؽزوة
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ًٚ هلـؿ ٍٕـس يتهـقرهؿ  إّمٚ أنْ : ادًٔىر ظِٔٓؿ ٓ ثٚفٞ هلام  ظـذ أهنـؿ بؼـ هٚمـ

هذا و ،إٔدادا وإٕام أيوٚ رٚثِغ فف يًتزهؿ فٔس ؾَط ،فُْف ظْدئذ ،احلَقق افتل فف

ف يٌدأ مـ آخـتال  فُــ هـذا َّٕ إأو  ،ادًِؽ يَقد إػ إشَٚط ؿّٔف ظذ أخريـ

 ومـ افقاوح جداً  ، 3 آختال  جيري ترمجتف ظذ افٍقر إػ فٌٜ افتٍقق وافدؤٕٜ 

ًٚ وؿٌِٔتف هؿ مـ أصـحٚب افدرجـٜ افدؤٕـٜ  إنَّ  وؾـؼ مـٚ جـرت ظِٔـف ظـذ مٚفُ

هـتامم ؾٓـق اصـد أـ دتؿ بٚحلريٜ افٍرديٜ فإلًٕٚن ٕحـ ٕتحدث ظـ دي، إحداث

حيرص ظذ أن يتّتع مجٔع إؾراد يف طؾ احلُقمٜ اإلشالمٜٔ بٚٓحسام وافتَـدير 

ؾـٚن أي  ،ن ظذ ذفؽ بام يتٚح هلـؿويًِّق حٚصٚ افذيـ يْهٌقن افًداوة هلٚ جٓٚراً 

 ًٚ واإلشالم دـتؿ بسبٔـٜ  ،إهٕٜٚ أو حتَر أو ؽره رٚ ينقه صقرة اإلشالم رْقع بتٚت

 . 1 إؾراد إحرار و احلريٜ وظِق اهلّٜ ٓ يًتَٔامن مع افذفٜ واهلقان 

وأصـٌح أحًــ  ،اإلًٕٚن يف أحًـ صـقرة وهٔئـٜظز وجؾ  ؿد خِؼ اهللو

ّتِؽ صخهٜٔ ؿقّيٜ شقّيٜ حتددهٚ إخالق وافتًٚمؾ مع افذات وبٚت ي ،خمِقؿٚتف

ًٚ ومًًُِٚ  اهتاممًٚ  ظز وجؾ اهلل وؿد أوػ ،وأخر وذـره  ،بٚإلًٕٚن وتَقيّف شِقـ

 ،يف ـؾ افُتٛ افًامويٜ افتل ٕزفٝ ظذ ظٌٚده إٌٕٔٚء ومْٓؿ إػ اجلامظٚت افٌؼيٜ

ـَٚن  مرتٌٜ مّٜٓ يف افُتٚب ادَدس  يتٌقأؾَد ـٚن اإلًٕٚن  ًَ ْٕ ـُؾ اإِل َّ ًْ َٕ َوَؿَٚل اهللُ: 
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َْٚ ِٓ ٌَ َن ـَ ن افُـريؿ بًّـزل ظــ افُتـٛ افًـامويٜ  ومل يُـ افَـر ، 3  َظَذ ُصقَرتَِْٚ 

بؾ هق امتدادًا هلٚ يف مًٚفٜ ورود ذـر اإلًٕٚن واحلٞ ظذ زرع بـذور  ،افًٚبَٜ فف

ًٚ مـ خِؼ اهللإفٍٜ وادحٌٜ وادًٚواة بغ إٔٚس   :ظز وجؾ هؿ مجًٔ

ٍْ ِطنٍي} ٍْ ُظَهبنَخٍ ِي ٌَ ِي ََْعب  . 1 {وََنَمدْ َخَهْمنَب انِْئ

 :ظز وجؾ وؿقفف

ٍُزوِح ٍْ ِِ ِي ََفَْلُذ ِفُ  .  1َو

وؿد حتّٝ تِؽ أيٚت اإلهلٜٔ اظتامد مٌدأ ادًٚواة يف تًٚمؾ اإلًٕـٚن مـع 

  .أخٔف اإلًٕٚن يف ـؾ حَقل احلٔٚة افدٕٔٚ

أدظق يل ـٚتٌؽ فَٔرأ فْٚ صحٍٚ جٚءت :  ظّر ابـ اخلىٚب ٕيب مقشكؿٚل 

، ٓ: ؿـٚل؟ أبف جْٚبٜ: ؿٚل ظّر ،إف ٓ يدخؾ ادًجد: ؾَٚل أبق مقشك .مـ افنٚم

مٚفـؽ! : ؾرؾع يده ؾيب ؾخذه حتك ـٚد يُنهٚ ثـؿ ؿـٚل: ؿٚل، وفُْف ٕكاين

 :! أمٚ شًّٝ ؿقل اهلل ظز وجؾؿٚتِؽ اهلل

ََُّهب َب } َُبءؤَ َُهُىَد َواننََّصبَزي َؤوِْن ٍَ آَينُىْا الَ َرزَِّلُرواْ اْن  ! 3 {انَِّرَ
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ٓ : ؾَٚل ظّرف، فف ديْف ويل ـتٚبت: ! ؾَٚل أبق مقشكأٓ اختذت رجال حٍْٔٔٚ

 . 1  اهلل وٓ أدٕٔٓؿ إذ أؿهٚهؿ اهلل أـرمٓؿ إذ أهٚهنؿ اهلل وٓ أظزهؿ إذ أذهلؿ

ظــذ مًرؾــٜ ٕقظٔــٜ ادامرشــٚت افٍُريــٜ دفــٔاًل  افروايــٚت افتٚرخئــٜ تًــدّ 

ًٚ فإلؾهٚح افٍُري  وافقاؿًٜٔ: فذفؽ ٓبد مـ دراشٜ هذه افْهقص بقصٍٓٚ ًَٕ

ؾٓذه افْهقص  هل ادٍردة إشٚشٜٔ افتـل حتـدثْٚ  ، يدور خٚرجٓٚ مـ وؿٚئعظاّم 

إهنٚ تَْؾ فْٚ رٚرشـٚت  ، 1 هبٚ افىًٌٜٔ ظـ ًٍٕٓٚ يف ـؾ جقإٌٓٚ ادٚديٜ واإلًٕٕٜٚٔ 

وهذه ادامرشـٚت وافتكـؾٚت فًٔـٝ شـقى احلٔـٚة اخلٚرجٔـٜ  ،افٍرد ظذ افٍرد

  4 روع دراشـتٓٚ ظـز هـذه ادامرشـٚت ـومـ ادنـ  consolide مدظقمٜ مرـزة 

إلًٕٕٜٚٔ بُؾ اويف خوؿ تِؽ ادامرشٚت ظذ ارض افقاؿع تدؾع افٍْس  ،اهلٚمنٜٔ

تتهـٚرع افنخهـٔٚت و ٚمٚ فددٚ مـ ؿٔؿ ومثؾ ؾًْدمٚ تتوٚرب احلٔـٚة بّقاؿٍٓـ

يف أتقن افتهٚرع مع ادد افثَٚيف افذي ــٚن   3 ظذ افًىح وتٌرق أخرى تىٍق ؿٔامً 

 . ومٚ يزال يٌذدٚ

ًٚ بـغ و ًٚ وإحٔـٚزًا واوـح ظْد إمًٚن افْير يف افْص افًٚبؼ ٕجـد تًٚروـ
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وظذ افرؽؿ مـ هٚهل اإلشالم مع  ،افْكاين /أخرو ادًِؿ / إٕٚ: ًَٕغ مهٚ

َّْٕٚأخر إٓ  ًٚ يوؿ وجٓغ إشالمٔغ متٌٚيْغ  يتْٚؾٔـٚن  أ ًٚ اشالمقي ٕجد هْٚ خىٚب

ٓن ـؾ إًٕٚن  ،مـ جٜٓ ،ظَٔدة صّقفٜٔ ٓصؽ ؾٔٓٚ، ويْىقي احدمهٚ ظذ أخر

حكـيٜ ٓ تَـؾ  ،ٜومـ جٜٓ ثٕٚٔـ... مدظق يف افْٓٚيٜ إػ إٓتًٚب فألمٜ ادًِّٜ

ًٚ ظـ شٚبَتٓٚو تًتًٌد مـ ادديْٜ افٍٚوِٜ  ،ٕيرًا فتداخؾ افروحل وافزمْل ،وقح

 وهـل افْكاين –فَد ووح ظّر ابـ اخلىٚب هْٚ ثَٚؾٜ أخر  ، 3 ـؾ ؽر مًِؿ 

اإلشـالم ؾـٖنَّ  احلـٚل وبىًٌٔـٜ ،افَـراءة هل مًرؾٜٔ أداة يّتِؽ ٕٕف مًرؾٜ ثَٚؾٜ

وافْكاين هْـٚ  ،ن ـٕٚٝ ذا مًٍْٜ فِْٚسيرحٛ بٚدًرؾٜ بؾ يند ظذ يد حٚمِٔٓٚ إ

ؾـٚن افَـران ــٚن فـغ  ،ومــ جٓـٜ أخـرى ،هذا مـ جٜٓ ،صٚحٛ مًرؾٜ ًٍٕٜٔ

 :ؿٚل تًٚػ، اجلٕٚٛ يف خىٚبف يلٚه أهؾ افُتٚب

ُْههِم َوُهههْى        } ََههبَء انهَّ ََههبِد اهلِل آ ٌَ آ ََْزُهههى ًَههخي  ٍْ َؤْهههِم اْنِكَزههبِة ُؤيَّههخي َلبِ  ُُْعههىا َظههَىاء  ِيهه َن

 ٌَ ٍِ      *ََْعههههُجُدو ََهههه  ٌَ ََْنَهههههىْ ًَْعسُوِ  وَ ٌَ ِثههههبْن ََههههْإُيُسو َُههههْىوِ اْنههههأِخِس وَ ٌَ ِثههههبهلِل وَاْن َُْؤِيُنههههى

َُْساِد َوُؤو ٌَ فٍِ انَْل َُى ََُعبِز ًُنَْكِس وَ ٍَ انصَّبنِِحنيَ اْن  . 1 {َنئِكَ ِي

ًٚ بـ اخلىٚب فِْص افَر ين واشتحوٚره اإنَّ ؿراءة ظّر  ؿد يُقن ؾٔٓـٚ صـٔئ

                                           
 .339مـ آرواحٜٔ إػ افنّقفٜٔ: مدخؾ إػ ظِؿ اجتامع اإلشالم  3 
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ؾٚٔيٜ افُريّٜ ٕزفٝ بٚدْٚؾَغ افذيـ يقافـقن  ،شٔٚؿف خمتِػ هٚمًٚ  نّ ٕ: مـ اخلِط

ٚ ٕزفٝ يف يقم احد حغ  ،ادؼـغ وخيزوهؿ بٖمقر ادًِّغ وأهارهؿ وؿٔؾ إهنَّ

ًٚ مـ ادًرـٜ هؿّ  ًٚ وهرب ومل تقجف أيٜ  ، 3 ادًِّقن بّقآة افٔٓقد وافْهٚرى خقؾ

ادًِّغ بَىع افًالؿٜ ـٚمِٜ مع أخريـ مـ افـديٕٚٚت افًـٚبَٜ يف إضـٚر احلٔـٚة 

أو مْع افتٌٚدل ادًريف مع أصحٚب افديٕٚٚت إخرى ظـذ وؾـؼ مْيـقر  ،افٔقمٜٔ

 . اخلىٚب وتىٌٔؼ هذه أيٜ ظذ واؿع احلٚل بـاؿراءة ظّر

وؿد حتدث افَران افُريؿ ظـ افـديٕٚٚت افًـٚبَٜ بهـقرة تُنـػ افًّـؼ 

ؾَد ــٚن اخلىـٚب افَر ين ٕـٚظاًم  ،افذي وطٍف افَران يف احسام أخر ؽر ادًِؿ

 ، 1 بؾ مع افهٚبئٜ وادجقس ــذفؽ  ،ٓ مع افٔٓقد وافْهٚرى ؾحًٛ ،وصديًَٚ 

افْهٚرى فًٔقا بّؼـغ بؾ هلؿ ديْٓؿ وـتٚهبؿ ورهٌٚهنؿ ــام ؾّٖن  ذاهظـ ؾواًل 

ّن أوثّٜ مِحـظ مٓـؿ هْـٚ هـق  ، 1 تنر إػ ذفؽ أيٚت افَر ٕٜٔ افُريّٜ افُثرة

صـذ اهلل  ــام يف اشـتئجٚر افٌْـّل  ،رورةـادؼـغ ظْد افو اإلشالم جئز اشتئجٚر

 ، 4 حِػ افّٔـغ نْ أٍٚر ؿريش بًد رجاًل مـ بْل افدّيؾ وهق ظذ ديـ ـظِٔف و فف 
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 ،وافْهٚرى يٗمْقن بٚهلل ـٕٚديٚن إخـرى ،وبٚفىٌع فٔس ـؾ افْهٚرى مؼـغ

 بـف مرحٛ وؽر مٌْقذ – افْكاين –ـام يقحل ذفؽ افْص ؾٔام يقحل بٚن أخر 

ؼ ٕهنـؿ مٌْـقذون ومىـرودون يف اخلِ أروؿٜ يف بؾ اإلشالمٜٔ احلُقمٜ أروؿٜ يف

بـ اخلىٚب هْٚ يف ظالؿتف مع أخـر ؽـر ادًـِؿ اوظّر  ،إرضافًاموات ؿٌؾ 

وبًْٚء ظذ مٚ ـٚن يًٍِف ظّـر  ،بدأ يًِـ حذره مـ أخر وحرصف يف افتًٚمؾ مًف

أهؾ افذمـٜ  ظذٛ بًض افٍَٓٚء وخٚصٜ افنٚؾًٜٔ اوجبـ اخلىٚب مع افْهٚرى ا

ًٚ ـثرة تتهؾ بّالبًٓؿ ومْٚزهلؿ ورــقهبؿ وٕحـ"افْهٚرى  "  ، 3 ق ذفـؽذوض

 : ٍٕٜ افذـر مقؿع افْهٚرى افًٍع يف افْص واحلٚدثٜ  دٕٚها افسشّٜٔوتقوح 

 

  

  

وثّٜ مِحظ  خـر يف هـذا اخلىـٚب وهـذه افقاؿًـٜ وهـق ديْٚمُٔٔـٜ ًٕـؼ 

ؾًِٔـٜ  إحـدامهٚ ،افديْٚمُٜٔٔ يف صـقرتغ متتـٚبًتغ فَِـقةهثِٝ هذه ، اإلؿهٚء

 ،بـ اخلىٚب فٍخذه ضبـٜ ؿقيـٜ ــٚد يُنـ ؾخـذه هبـٚابدأت مْذ ضب ظّر 

ـرمٓؿ  افتل وصـؾ ؾٔٓـٚ اإلؿهـٚء أُ  وإخرى ؿقفٜٔ هثِٝ يف اجلِّٜ افًَْٜٔ  ٓ
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 ،وهذه إحداث توًْٚ أمٚم مقوقظٜ افود بغ ادرــزي / اهلـٚمش، إػ ذروتف

 ،بٔـْام افْكـاين يْتّـل إػ دائـرة اهلـٚمش ،ؾٚفرجؾ ادًِؿ يْتّل إػ دائرة ادرـز

مل يُــ أمـٚم ادرــز إٓ  ،وحْٔام أراد اهلٚمش دٚـٚة ادرـز يف أمر احلٔٚة آظتٔٚديٜ

ورشـؿ  ،افـذي ؾروـف هـق  3  افتخِص مـ اهلٚمش افذي حيـٚول خـرق افْيـٚم 

ؾواًل ظـ ذفؽ ؾ٘نَّ ظّر احٚط أخـر ؽـر ادًـِؿ  ،خىقضف إيديقفقجٜٔ أيوًٚ 

وٓ يٍقتْـٚ يف  ..هبٚفٜ تٍْريٜ بٌض افْير ظـ أؾًٚفف وهقيتف إًٕٜٓٚٔ  افْكاين 

 مـ واجٛ افدوفٜ افديَّراضٔـٜ آظـسا   أنَّ خوؿ تِؽ إحداث أن ْٕقه إػ 

 ُـقيـت يف دال بنـُؾ تًـٚهؿ افتـل ثَٚؾٜٔ –بتًدد ادجّقظٚت آثـ  ،مـ جٜٓ

 .  1  ادتقؾرة اإلمُٕٚٚت يف ،مالئّٜ ظذ ثٕٜٚٔ جٜٓ مـ وافٌحٞ ،شٚـْتٓٚ

 ،بــ اخلىـٚب حلٚفـٜ افْهـٚرىاهثِٝ بًّٚجلٜ ظّر  ٜؾُري ؿراءةإنَّ هٚهْٚ 

 ًٚ ظز مْع اإلؾٚدة مـ افْكاين يف ـتٚبتف افتل ئٍد مْٓٚ ادًِؿ  ،ذفؽ ب٘ؿهٚئٓؿ هنٚئٔ

حٍد مٚ ٕيرة صخهغ مـ ٕٚؾذٍة واحـدةٍ  إػ رء وافَؤٜ تنٌف إػ  ،يف هنٚيٜ إمر

وفُـ ـؾ مْٓام يرى إمر ظذ صـٚـِٜ خمتٍِـٜ ظــ أخـر يدؾًـف  ،مٚ أو جٜٓ مٚ

 . بقظل أو بدون وظل ثَٚؾٜ افنخصو بذفؽ داؾع ًَٕل متجذر يف خمِٜٔ

وهـق ــٕٚب  ،إلشالمل يف احلََٜٔ هق احلـٚؾظ دهـٚفح افنـًٛاؾٚحلٚـؿ 

                                           
 . 64: ّٕقذجًٚ  اجلٚهع افنًر –مجٚفٔٚت افتحِٔؾ افثَٚيف   3 
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ِظقَّوَي »: يف ذفؽظِٔف افًالم  اإلمٚم ظعيَقل  ،اضْغاحلْقن فًّٚمٜ ادق َواْظَؾْؿ َأنَّ افرَّ

 ٌَ ـْ َبْعض ،َٓ َيْصُؾُح َبْعُضَفو إَّٓ بَِبْعض ،َضَبَؼو َوِمـَْفوو َأْهوُؾ  ...َوَٓ ِؽـَك بَِبْعِضَفو َظ

ِي َوُمْسوؾَِؿِي افـَّووسِ  مَّ ـْ َأْهِؾ افذِّ راِج ِم ْزَيِي َواْْلَ يًـّح فًِّـِّغ بـٖن ؾٓـق ،  3 «اْْلِ

 ٓ دامـقا يًٚمِقا ؽرهؿ مـ افىقائػ ؽر ادًِّٜ بٚفًدل وافرؾـؼ وافنـٍَٜ مـٚ

 يّْـع ٓ ؾٚإلشـالم ،يَـٚتِقهنؿ وٓ ،أمْٓؿ إػ ئًئقن ٓو ادًِّغ ظذ يتآمرون

يتقجـف دائـاًم هبـذا ظِٔـف افًـالم  اإلمٚم ظـعفذفؽ ٕجد : إفٔٓؿ وافًَط افزّ  ظـ

 . إلشالمل احلْٔػؽر ادًِّغ ظذ وؾؼ مٌٚدئ افديـ اٚمِٜ ادْيٚر يف مً

                                           
 .39/11هنٟ افٌالؽٜ: ذح ابـ أيب احلديد:   3  
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 املبحث انثبنث

ٍٛ مـ جقإٌف إػ ؾؽ صٍرات اخلىٚبٚت وافْهـقص  ْٚيًًك مْٓج يف جٕٚ

افًـٔٚؿٜٔ يف ؿـراءة  متجـٚوزًا ادْـٚهٟ افتَِٔديـٜ افـدرسوؿد بـدأ هـذا  ،ادًتقرة

ه ،أو اخلىٚبٚت اهلٚمنٜٔ ،افْهقص وادامرشٚت اخلىٚب افًِىقي افثَٚيف أو  بًدِّ

ٍٜ مٚ ختص افًِىٜ ًٚ خهٌٜ ،افْص افذي يتحدث ظـ واؿً ٓحتقاء إًٕـٚق  أرو

افًـِىقي   3 هق إصـؾ افـذهْل فِخىـٚب افثَـٚيف  ؾٚفًْؼ ادوـّر ،ادوّرة

 صٜ.خٚ

بتٍُٔؽ تِؽ ادامرشـٚت  ،إزى افَْد افثَٚيف ؾٔام خيص جٕٚٛ افًِىٜؿد و

 -ادظٚء افُثر مـ افْخٛ احلٚـّٜ افتل تًٔىرو وـنػ ادخٚتِٜ ؾٔٓٚ أو ادَقٓت

، افهحٔحٜبٖهنٚ تًر ظذ وؾؼ ادْيقمٜ  ،ظذ مَٚفٔد افًِىٜ -أو حتٚول افًٔىرة 
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ًٚ بٚفٔٚتف افثَٚؾٜٔ وافَْديٜ اؽ ض افىـر  ظــ ِٛ اجلقإٛ اهلٚمنٜٔ افتـل ُؽـمًٚجل

 ٍٛ  .أو ٔخر دراشتٓٚ فًٌ

حغ تًِؿ احلُؿ تىٌٔؼ افؼيًٜ ظِٔف افًالم  ظّع بـ أيب ضٚفٛاإلمٚم  ظزم

ُؿ : اإلشالمٜٔ يف ـؾ مراؾؼ احلٔٚة افًٚمٜ ٓ ؽرهٚ وٓ بديؾ هلـٚ ُُ ًَ َّ  َواهللِ َمـٚ َأْشـ

ُشقُل  قهُ  صذ اهلل ظِٔف و فف افرَّ ُّ ُُ ًُ
ِّ ـ ًْ َْٔقَم ُم ٚ َذا اْف َٕ ًٚ إَِّٓ َوَهٚ َأ ْٔئ ُؿ  ،َص ُُ َوَمـٚ َأْشـاَمُظ

ْؿ بِْْٚٓمسِ  ُُ َْٔقَم بُِدوِن َأْشاَمِظ ْٝ هَلُُؿ آْبَهٚرُ  ،اْف ََّ ْٝ هَلُـُؿ آْْؾِئـَدُة يف  ،َوَٓ ُص ـ َِ
ًِ َوُج

َمٚنِ  ٚ يِف هَذا افزَّ  ،ذفَِؽ افزَّ َٓ َِ ًٚ إَِّٓ َوَؿْد ُأْظىُِٔتْؿ ِمْث ْٔئ ـَدُهْؿ َصـ ًْ ُتْؿ َب ْ َمِٚن. َوَواهللِ َمٚ ُبكِّ

ُِقهُ  ِٓ ُٔتْؿ بِفِ  ،َج ٍِ حلُّـف أن ظِٔف افًالم  ظعّ  اإلمٚموؿد أراد  0 3  َوُحِرُمقهُ  َوَٓ ُأْص

هتـّٔـ ظـذ بًـض جقإٌـف يف مقاجٜٓ واؿع اجلّقد وافتّزق افـذي ــٚن  يُقن

 . شالماإلادتٌٌِِٜ مـ ظك مٚ ؿٌؾ ٜ ٔافثَٚؾإًٕٔٚق 

ًٚ مـ احٍد يف تىٌٔؼ مؼوظف يف إظـٚدة ي ٓظِٔف افًالم  ظعّ  واإلمٚم  ْتير إذٕ

ًٚ ظذ مًتقى افتؼيع ًٚ ظذ ارض افقاؿع  ،اإلًٕٚن إػ إًٕٕٚٔتف شقاء ٕيري أو تىٌَٔ

ًٚ يف  يف ؾٓـؿ  يتجٚوز أخريـ وضرائؼ تٍُرهؿ ورٚرشٚهتؿ ،ؾُرهؾٓق يّتِؽ أؾَ

 .افًِىٜ

فف ـْٔقٕتف ادًـتَِٜ وإثـر  اً هذا بقصٍف اثرظِٔف افًالم  ظعّ  اإلمٚمإّن ٕص 
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ًٚ فتًدد ادًْك واختالؾف  ٓ ينٓد ظذ حََٜٔ مٗفٍف بقصٍف ؾوٚء فِتٖويؾ أو إمُٕٚ

،  3 بؾ يٍرض ًٍٕف ظِْٔٚ بَدر مٚ خيٍل حََٔتـف وحيِّْـٚ ظـذ اشـتْىٚؿف ،وتنئف

ٚئؼ مًّٔـٜ يُّــ إظـٚدة حَـ يُّــ أْن تثـر اشتْىٚؿف وإظٚدة تٍُٔؽ مَقٓتفو

أو اجسار مٚ افتهـؼ هبـٚ مــ منـٚهد مِّقشـٜ يف رٚرشـٜ احلٚـّٔـٜ يف  ،تثقيرهٚ

 مًتقيٚهتٚ ادختٍِٜ.

َِـف   بـفمـٚ ريضظِٔف افًالم  رؾض ادًٚروغ يف خالؾٜ اإلمٚم ظعّ  إنَّ  أو َؿٌِ

ع يدفؾ ظذ شـٔىرة افْـقاز ،صذ اهلل ظِٔف و فف ن افٌْل دّدٚؿ زمهتهؿ وإخقل بٚ

وافًّـؾ بـف ــٚن  ،هق ذاتف إمر شـٚبًَٚ  ادًروضّٕن إمر : ظذ حٔٚهتؿافٍرديٜ 

ًٜ إذا ظِّْـٚ افىريَـٜ افنـًٌٜٔ  ،جيري ظذ وترة آضّئْٚن وافٔن وافٌٌىٜ خٚصـ

وؿـد حـٚول  ،إػ اخلالؾٜظِٔف افًالم  ظعّ  اإلمٚم اجلامهريٜ افًِْٜٔ افتل وصؾ هبٚ

ورٚرشـٚتف افًٍِٔـٜ أو   خىٌف وحقاراتـف بُالمف افٔقمل ظِٔف افًالم  ظعّ  اإلمٚم

ْٚ ًِٕؿ أظذ : مع افقاؿع آجتامظل افتَريريٜ َّٕف  ٕٚدرًا مـٚ يُـقن آتهـٚل ؽـر إَّٔ

ًٚ مـ تٌٚدل افُالم ا حٚول إؿرار ؿـٔؿ اإلًٕـٕٜٚٔ وإحالهلـٚ  ، 1 فنٍٚهل أـثر ٕجٚح

ؽٚيتـف مــ وراء تِـؽ  أنَّ  ؾوـاًل ظـذ ،دؾ ؿٔؿ آرتداد افٌَع وافتنقيف افـديْل

أخالؿٔـٜ ظـذ وجـف و احلقارات افُالمٜٔ وافُتٚبٔـٜ إحـداث تٌـرات اجتامظٔـٜ

                                           
 .311ظ: َٕد احلََٜٔ: ظع حرب:   3 

 .18تزؾٔتٚن تقدورو :  مًٖفٜ أخر:، ؾتح أمريُٚ  1 
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ؾٍل اؽِٛ إحٔٚن  يف افُـالم  ،إػ ادهٛ / اجلامهر ن / افَر افًّقم مـ ادٌْع

فًٔٝ ؽٚيٜ ادرء أْن يٌغ فِجّٔع ـؿ هق ظذ حؼ بؾ إػ حد مـٚ دٚوفـٜ  ،وافُتٚبٜ

ؿـد حـٚول بتِـؽ احلـقارات افُالمٔـٜ و ، 3  ادْـٚخ إخالؿـل إحداث تٌٔـر يف

ظـذ وادامرشٚت افًٍِٜٔ ادٍِتٜ فِْير تٌٔٚن اخلط اإلهلل افذي يًر ظِٔـف ويًّـؾ 

مــ افْـٚس تـذـرهؿ هبـذه  يٖمـؾظِٔف افًالم  ظعّ إلمٚم اوـٚن  ، 1 وؾؼ وقابىف

وفُـ واؿـع  ،افًٌضافًالئَٜٔ أْن تًٚد صٔٚؽٜ مٍٚهّٔٓؿ ورٚرشٚهتؿ مع بًوٓؿ 

احلٚل ـٚن دًٚٓ مع اختال  حٚل افرئًٔغ وتًٚوي إثريـ ـام يًتـز يف حتََـف 

ِّتـغ  ،تًٚوي حٚل ادحِغ وؿـد اتُـٖ  ، 1 يًتز يف حََٔتف أيوٚ تًٚوي حـٚل افً

. يف رٚرشٚتف ومَقٓتف إػ مرجًٜٔ تتٌَِٓٚ افذائَـٜ افًٚمـٜظِٔف افًالم  ظعّ اإلمٚم 

جٚء ٕتٔجـٜ ظـدم تًَِٓـؿ وتَـٌِٓؿ صذ اهلل ظِٔف و فف  بَرابتف فٌِْلإّن تذـرهؿ 

                                           
 .333تٍنؾ دائاًم: إدوارد شًٔد:  أهلٜ افتل  3 

ِف، ،َوِشـي َرُشقفِفتعوػ  َوَفُؽْؿ َظَؾْقـَو اْفَعَؿُؾ بِؽَِتوِ  اهللِ»يَقل:   1  ذح هنـٟ . «فُِسـَّتِفِ  َواْفـَّْعُش  َواْفِؼَقوُم بَِحؼِّ

ؾٚفًّؾ بٚفًْٜ افٌْقيٜ إذن ـٚن افَٚظدة افرئًٜٔ افتل يًتْد ظِٔٓٚ . 393/  9افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد: 

ِّف وترحٚفف مًتْدًا إػ ظالؿٜ وضٔـدة متْٔـٜ وإًٕـٕٜٚٔ ، يف حربف وشِّف، اإلمٚم ظع ظِٔف افًالم يف ح

ـْ َرُشقِل اهللَِوَؿْد » :صذ اهلل ظِٔف و فف يلًّف بٚفٌْل إـرم ِعل ِم
َِ َواْدَـِْزَفِي  بِوْفَؼَراَبِي اْفَؼِريَبِي، َظؾِْؿُتْؿ َمْق

ِصقَصيِ  ََ ُثؿَّ ُيْؾِؼُؿـِقِف،... اْْلَ ْ وَن َيْؿَضُغ افقَّ ـَ ْذَبًي يِف َؿوْقل، َو ـَ . ذح «َوَٓ َخْطَؾوًي يِف ؾِْعوؾ َوَمو َوَجَد يِل 

  .319/  31هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد: 

 . 411/  6ادهدر ًٍٕف:   1 
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 بًـد اجلديـدة احلٔٚة - ًٍُٕٕؿ وتريدوين هلل أريدـؿ -فٌهٚئر إمقر وجقإٛ 

 .اإلشالمٜٔ افهحٔحٜ مـ افدوارس افتؼيًٚت اؽِٛ أصٌحٝ أنْ 

 . 3 فذفؽ  ـٕٚٝ حُٚيٜ خىٚب افًَؾ يف ادٚيض ضوريٜ ومٍٔدة 

ًٚ مل يُـ أؾر ًٚ وثَٚؾٔ اد ادجتّع اإلشالمل ادسامل إضرا  وادتٌٚيـ اجتامظٔ

ًٚ وؾٓاًم فِيٚهرة افَر ٕٜٔ ظذ حد واحد يف حوقرهؿ ادنٓد ادحّدي افَْل  ،ودئْ

ظِٔف افًـالم  اإلمٚم ظعّ ًن هٗٓء إؾراد مل يُقٕقا بّْٖى بًٔد ظـ صخهٜٔ أظذ 

ًٜ بقصٍف ؿٌؾ تًِّف مٓٚمف  إذ إّن شـِىتف افتؼـئًٜ وافتٍْٔذيـٜ  ،فًِّـِّغ خٍِٔ

وحُؿ اخلٍِٚء افـذيـ  صذ اهلل ظِٔف و فف شِؿ ـٕٚٝ شٚريٜ ادًٍقل بًد وؾٚة افٌْل

 .شٌَقه

ٓ ـّجرد ؿقة وشِىٜ  ،ؾًِىتف افتل ـٚن يتّتع هبٚ ـٕٚٝ  ظالؿٜ اجتامظٜٔ 

هبـٚ ويدفؾ ظذ ذفـؽ افىريَـٜ افتـل هـٝ  ، 1  اجلامظٜ ظذ –خٚرج اجلامظٜ  مـ –

 .  1 مٌٚيًتف مـ ؿٌؾ افْٚس واجلامظٚت ظٚمٜ

                                           
 .317تُقيـ افًَؾ افًريب:   3 

 .44ًريب: تُقيـ افًَؾ اف 1 

ُبِع،»يَقل ظِٔف افًالم:  1  ِِ افضَّ ُعْر ـَ ؾِّ َجوكِى، َيـَْثوُفقنَ  َؾََم َراَظـِل إَّٓ َوافـَّوُس إيلَّ  ـُ ـْ  َحتَّوك  َظَعَّ ِم

ََ احَلَسـَوِن، َربِقَضِي افَغـَؿِ  ِظْطَػوَي،َوُصؼَّ  َفَؼْد ُوضِك ـَ  ذح هنٟ افٌالؽـٜ: ابــ أيب. «جُمَْتِؿِعَغ َحْقيل 

 .31/  3احلديد: 
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ضِحـٜ بــ ظٌٔـد اهلل وافـزبر بــ افًـقام مــ افـذيـ أضِـؼ ظِـٔٓؿ  يًد  و

 ظـعّ  اإلمـٚمن حُـؿ ٚوـٕٚقا احد أؿىٚب اإلحداث افتل حهِٝ زم ، 3 افهحٚبٜ

وادتزامْغ مًـٚسًة مـع  ،حد ادتٍْذيـ يف تِؽ ادقاؿػأبقصٍٓام  ، 1 ظِٔف افًالم

إٓ إهّنـام اختٍِـٚ ظْـف يف ؾٓـؿ ادامرشـٜ فًِـِىٜ  ،ظِٔف افًالم ظعّ  اإلمٚمحُقمٜ 

 . وأوفقيٚت افًِقع مع افْٚس

ًٜ مـ ادجتّع اإلشالمل  أنَّ ويٌدو    مقوقع يٍٓام مل - وافزبر ضِحٜ –ؾئ

ف ظذ  افًِىٜ َّٕ ف حتقل شـِىقي جلامظـٜ دون أحتقل حوٚري بؾ ؾّٓقه ظذ  أ ّٕ

هّنٚ ؽّْٜٔ وفًٔـٝ خالؾـٜ أهلٔـف يف أأخرى رٚ يًتدظل افتًٚبؼ إػ افًِىٜ ظذ 

 ، 1 إرض بام ينٔع افًـدل وإمـٚن ؾٔٓـٚ ورؾـع إذى وافيِـؿ ظــ افْـٚس 

احلٍـٚظ ظـذ و حترـٓؿ يلٚه افًِىٜ افرؽٌٜ يف افثراء وصـٓقة احلُـؿ وافنـٓرة

ٚ أؾٓـؿ اخلالؾـٜ ظـذ ظِٔف افًـالم  ؾّٓٓٚ اإلمٚم ظعّ بْٔام  ،ادْٚؾع افنخهٜٔ هنّـ

أشٚس افتحقل اإلًٕٚين افديْل احلوٚري ومرتُز بْٚء اإلًٕٚن ٕحـق افتُٚمـؾ 

                                           
واختِػ يف مدة مهـٚحٌتف فـف وافـروي  ،دّد صذ اهلل ظِٔف وافف وشِؿافهحٚيب هق مـ رأى افٌْل   3 

 .10- 18ظ: افهحٚبٜ يف ادٔزان: ظٌٚس دّد:  ظْف. فالشتزادة،

تؿ يلٚوز مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن ورٚرشٚتف وشِقـف ادنقه: فُِّـٜ ؿٚهلـٚ اإلمـٚم ظـّع ظِٔـف افًـالم:   1 

 .شأهٕٚٝ افدٕٔٚ حتك صٚر يَٚل ظّع ومًٚويٜ»

 0 18حتِِٜٔٔ: د. ظٌد احلًغ افًّري:  دراشٜ ومًتقيٚتف وإٔامضف بْٔتف –اخلىٚب يف هنٟ افٌالؽٜ  1 
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وـٚن جّؾ مهف افٌَـٚء ظـذ دوفـٜ تًٔـد ؾٓـؿ شـِقع  ،إذا مٚ أحًـ اشتخدامٓٚ

ٜ احلٚـؿ يلٚه رظٜٔ افدوفٜ بام يتقاؾؼ مع مٚ حتَؼ مــ رشـٚفٜ اإلشـالم احلوـٚري

 .  ذات افًٌد اإلًٕٚين

يُنـػ ظــ  ،أو واؿًٓـام افٍُـري ،إّن تًِٔط افوقء ظذ خمٔٚهلام افثَـٚيف 

ٍٜ رئًٜٔ طّؾ يْير إفٔٓـٚ بقصـٍٓٚ مَدشـٚت ٓ جيـٛ إظـٚدة إٕتٚجٓـٚ وإثـٚرة  حٌَ

 .افتًٚلل افثَٚيف وادًريف ظْٓٚ

ًٚ افٔقم إّن افدوفٜ افًربٔـٜ اإلشـالمٜٔ ا  ّٕف  بٚت واوح فتـل ظذ افرؽؿ مـ إ

مل تُــ إٓ دوفـٜ دٕٔقيـٜ ؽٚرؿـٜ يف افقاؿـع  ،دصْٝ مرحِٜ مٚ بًد افٌْقة مٌـٚذةً 

 . 3 افتٚرخيل اددٕس بٚفكاظٚت افٌَِٜٔ وآجتامظٜٔ 

ًٜ بنخقص مًْٔغ ٜٓٚ وؾّٓإّن دراشٜ احلٚـّّٔ و  -ٚ مٚ ــٚن إٓ ٕهنّـ : رثِ

ــعاٜ حٚـّّٔــ  ــٚم ظ ــالم  إلم ــف افً ــٜ  -ظِٔ ــؿ متزامْ ــام مًٓ ــدًا ـ ــٍِْٚج  ،أش

ومًـٗول يف ظكٍـ تقافـٝ ؾٔـف إزمـٚت وإحـداث  واشتحوٚرهٚ ـنٚهدٍ 

وأرجًـتٓؿ إػ  ،ظَِٔـٜ افُثـر مــ مًـِّل اجلامظـٜ ادريرة افتـل أثـرت ظـذ

   .جٚهِٔتٓؿ إوػ وظهٌٔتٓؿ افٌَِٜٔ

ًٚ وظِٔف أـثر مـ ظالمٜ اشتٍٓٚم ؿٌؾ تقيل  اإلمٚم فَد ـٚن مقؿػ ضِحٜ صًٌ

 ؾٚدهٚدر تنر إػ تقتر اخلىـٚب وافًالؿـٜ وافرليـٚ بـغ ،ُؿاحلظِٔف افًالم  ظعّ 

                                           
 . 37اإلشالمل بغ ادَدس واددٕس: دّد اجلق يع:  افزظٔؿ افًٔٚد يف ادخٔٚل  3 
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ظـذ افـرؽؿ مــ افتْـٚؿض  ،حُّف وضِحٜ بـ ظٌٔد اهلل ٚنظّر بـ اخلىٚب يف زم

 .  3 ـ اخلىٚب يلٚه ضِحٜ ب احلٚصؾ يف خىٚبٚت اخلٍِٜٔ ظّر

ــٜ ويف  ــٌالذري فرواي ــٜأِ ــد  ّن ضِح ــٓؿ خْكــه يف أح ــٚب افً ــٚ أص ّد

م يؼوؾ حوّس و فق ؿول بسوؿ اهللّ»: صذ اهلل ظِٔف و فف شِؿ افٌّْلؿٚل: حّس  ؾَٚل 

هذه افروايٜ ؿد تقحل بًض افقء ظـ حوقر ادَقٓت اجلٚهِٜٔ ،  1 «فدخؾ اْلـّي

ؾـٚفٌرس افثَـٚيف ينـُؾ مًٔـٚرًا  ،أو مرجًٔٚت ثَٚؾٜٔ مٌروشٜ فىِحٜ ،ادوّرة

ًٚ يف ٕيٚم افقظل افٍُري  ،ددٍد وٓ بٍُّٚن مًغ ٚنٍ بزمهذا ادًٔٚر ٓ يرتٌط  ،رئًٔ

 .ؾٓق ييٓر بىريَٜ افالوظل

تـقحل فْـٚ بـًٌض ظِٔف افًـالم  ظعّ  اإلمٚمإصٚرات يف ـالم  وٕجد ـذفؽ

ّٕف ظْدمٚ بًٞ ظٌد اهلل بـ ظٌـٚس إػ افـزبر ؿٌـؾ وؿـقع حـرب  ،اإلحيٚءات مْٓٚ إ

                                           
إٓ إـف يَـقل يف ، وهـق ظـْٓؿ راض افٌْل صذ اهلل ظِٔف و ففإذ يَقل ظّر: إن ضِحٜ مـ شتٜ تقيف ،  3 

ًٚ ضِحٜ: أمٚ إين أظرؾؽ مْذ أصٌٔٝ إصًٌؽ يقم احد بٚفٌـٖو افـذي حـدث فـؽ ، مقوعٍ   خر خمٚضٌ

ًٚ ظِٔؽ فُِِّٜ افتل ؿِتٓٚ يقم إٔزفٝ  يٜ احلجـٚب وأصـٚر  و ففافٌْل صذ اهلل ظِٔف وفَد مٚت  شٚخى

وؿـد أصـٚر ، وشـّٔقت ؽـدًا ؾْـُْحٓـ، إػ ؿقل ضِحٜ: مٚ افذي يٌْل دّدًا حجٚب ًٕـٚئف افٔـقم

ومٓام حدث ؾّٚن هذه افتٖصرة ، اجلٚحظ إػ تِؽ ادٍٚرؿٜ بَقفف: مـ ـٚن جين أن يَقل فًّر ٕٚؿوٝ

 شالمٜٔ إوػ وظذ رأشٓٚ افٌْل إـرمإلآجتامظٜٔ فىِحٜ وظالؿتف بٚفٍئٜ اتُنػ احلٚفٜ افًَديٜ و

 . 114/  9هبٟ افهٌٚؽٜ يف ذح هنٟ افٌالؽٜ: افنٔخ دّد تَل افتًسي: . ظ: صذ اهلل ظِٔف و فف

 .3/138:  هـ179إًٚب إذا : اإلمٚم افٌالذري ت  ظ:   1 
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ووفثَّْقِر  ،َتْؾَؼَغَّ َضْؾَحيَ  ٓ»: اجلّؾ فًٔتٍٔئف إػ ضٚظتف ؿٚل فف ـَ َؾنِكَّوَؽ إِْن َتْؾَؼوُف ََّتِوْدُه 

ْعَى  ،َظوؿِصًو َؿْرَكفُ  ُى افصَّ ـَ ُفقُل  َيْر َبْرَ  ،َوَيُؼقُل: ُهَق افذَّ ـِ افوَؼ افوزُّ وُف َأفوَغُ  ،َوفؽِو َؾنِكَّ

ـُ َخوفَِؽ  ،َظِريَؽيً  َؾََم َظَدا  ،َظَرْؾَتـل َبوحِلَجوِز َوَأْكَؽْرَتـِل بِوفِعَراِق : َؾُؼْؾ َفُف: َيُؼقُل َفَؽ اْب

َّو َبَدا يف هذا افُالم ٕجـد دٓٓت تًٍـريٜ شـُٔقفقجٜٔ فنخهـٜٔ هـذيـ  ، 3 «ِِم

ذو ــز و ٍٕـٜ  ،صًٛ ادـراسظِٔف افًالم  ؾىِحٜ ـام ينر اإلمٚم ،افنخهٔتغ

ظــ افتٌىـرس وافُـز وظـدم  وؾٔٓـٚ ـْٚيـٜ  1 وهق مٚ دفٝ ظِٔف فٍيٜ  ظَـص 

ّٕف يًتًٓؾ افهـًٛ ويًـتٓغ صٍٚتف إُ  ومـ ، 1 اإلضٚظٜ وإَٓٔٚد فألوامر خر إ

ظِٔـف  وؾٔف إنَّ هذا إمر مـ افٍتْٜ افتل جٌِقهٚ هل صًٌٜ مـ فدن اإلمٚم ظعّ  ،بف

صـًٌٜ ٌ ٓن ؾٔٓـٚ مٍـسق ضريـؼ فألمـٜ  ،وفُْٓٚ شـِٜٓ مــ فـدن ضِحـٜافًالم 

  ،اإلشالمٜٔ بام يلٌِف مـ ويالٍت تٍتؽ بٚفقحدة اإلشالمٜٔ وتنتٝ ادجتّع افقاحد

إٓظٔـٛ بًـٓؾ  إذ إنَّ افْٚس فًٔقا ظذ ؾٍٓؿ وؾٍُر واحد وؿد تًِـٛ بًٌوـٓؿ

َّٕف جيًؾ افهًٛ ذفقٓظِٔف افًالم  وفذفؽ وصٍف اإلمٚم ظعّ  ،وين  . بٖ

اخـزاين ظــ مًـرـام  ،إّن فُام صحٌٜ وؾوالً :  ؿٚل رجؾ فىِحٜ وافزبر

                                           
 . 116/  1ٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد: ذح هنٟ اف 3 

ْرن ظذ إُُذٕغ إِػ ادّٗخر وإًىُٚؾف،  1  ََ ص: افتقاُء اف ََ ًَ ٔ ف ظذ افـرْأس اف ُره وَف ٍْ ُص افنًر: َو َْ ظ:  ،وَظ

 .33/  7فًٚن افًرب: 

 .76/  3افٌالؽٜ: ذح دّد ظٌده: ظ: هنٟ   1 
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ؾّٖمٚ ضِحـٜ ؟ أم رأي رأيتامف اهلل صذ اهلل ظِٔف و ف هذا وؿتٚفُام أرء أمر بف رشقل

 دراهؿ ودٕـٕٚر يًْل - ؾًُٝ وأّمٚ افزبر ؾَٚل: ُحدّثْٚ أّن هٚ هْٚ بٔوٚء وصٍراء

 . 3 ؾجئْٚ فْٖخذ مْٓٚ  -

ًٜ  ًٚ إًٔٚؿ هذا افْص افثَٚيف يُتْز  ،موـّرة مٌروشـٜ يف ثَٚؾـٜ افٍُـر ثَٚؾٔـ

ثَٚؾـٜ هـذه ويَدر بٚفتـٚيل ظـذ تَـديؿ إىٌـٚع ظــ  ، حيتقي شٔٚؿٚت إٕتٚجفؾٓق

ؾًْـدمٚ ٕريـد أْن  ، 1 أو شـٓقفتٓٚ  ،بك  افْير ظـ درجـٜ تًَٔـدهٚ ،افًٔٚؿٚت

يُْنـػ فْـٚ إّن افـْص  ،ًٕتْىؼ افْص وٕحٚور هْٚ ثَٚؾٜ ؾُري ضِحـٜ وافـزبر

صذ اهلل ظِٔف و فـف  ؾهحٌٜ افٌْل ،ًٕٚق متوٚدة متْٚؾرة ٓ يلتّع مًًٚ أحيتقي ظذ 

 ،ظـذ افـديـ  افـدراهؿ وافـدٕٕٚر فدٕٔٚ يلتّع مع حٛ تٍؤؾ مِذات آ  شِؿ

ّٕـف  ،تُنػ ذفؽ افًْؼ  جئْٚ ٕٖخذ مْٓٚ -بٔوٚء وصٍراء واجلِّٜ افًَْٜٔ هْٚ  إ

وهذه اجلِّٜ اهلٚمنـٜٔ افًْـَٜٔ افٍٚوـحٜ  ،ٚبٜافهح وؾُرمًْىػ ـٌر يف ثَٚؾٜ 

ًٚ ـٌرًا يف مٌُقت   احلـٚـؿ وؾُـرة افًـِىٜ يلٚه – وافزبر ضِحٜ –أحدثٝ خدص

يف مْيقمٜ احلُـؿ اإلشـالمٜٔ فتٖصـٔؾ ادقؿـع  يريدان ادنٚرـٜ مهٚ إذ ،وادحُقم

ًٚ بًـد وؾـٚة افٌْـل دّـد ّٔ  ادٚدي فذواهتام ظذ حًٚب افَٔؿ افتل اوّحِٝ تدرجي

                                           
 .61/  1 هـ:  حتَٔؼ  د. شٓٔؾ زـٚر: 179إًٚب إذا : اإلمٚم افٌالذري ت    3 

 . 37: إٕدفز افنًر يف افثَٚؾٜٔ فألًٕٚق رليٜ ٕحق –مجٚفٔٚت افَْد افثَٚيف  1 
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ؾٚفثَٚؾٜ ادٌروشٜ يف ؾُر وخمِٜٔ اإلًٕٚن تُقن مًّرة فـف  ،صذ اهلل ظِٔف و فف شِؿ

ًـٚن أوثـؼ اتهـًٚٓ بّْنـٖ ثَٚؾتـف مْـف بّْنـٖ واإلٕ ،يف حٔٚتف ظذ وؾؼ افالوظل

إذ إّن هذه افثَٚؾٜ ادٌروشٜ تتحرع يف افٍْقس بخٍٚء وتًّؾ ظِّٓٚ شقاء  ، 3 حٔٚتف

ًٚ يف خـروج . صًر هبٚ ادرء أم مل ينًر وؿد ـٕٚٝ هذه افثَٚؾـٜ ادٚديـٜ أصـال رئًٔـ

 ،افًىـٚء ظْدمٚ شٚوى بٔـْٓؿ يفظِٔف افًالم  ظعً  اإلمٚمضِحٜ وافزبر ظذ حُؿ 

ّٕٚ ذـُٚلَع يف هـذا إمـر :ومل يًىٓؿ مٚ ضٌِقا مـ اإلمٚرة ؾُٕٚـٝ  ،ٌٕٚيًؽ ظذ َأ

َة َوآْْشَتَعوَكيِ  ،َٓ »: ظِٔف افًالم إجٚبٜ اإلمٚم قَّ يَؽوِن يِف اْفؼُّ َوَظْقَكوِن َظَذ  ،َوفؽِـَُّؽََم ََشِ

 –شُٔقن خىـرًا ظِٔف افًالم  ظعّ  اإلمٚموصًقرمهٚ بّٖن حُؿ  ، 1 «اْفَعْجِز َوآَْود

 . ظِٔٓام - ادٚديٜ حٔٚهتام ظذ

حدث ظز شًِِٜ مـ افقؿٚئع افتل حـدثٝ ظـذ  فَد أراد أْن يقوح هلام مٚ

َُ إَِػ ـَِتووِ  اهللِ »: يف ذفؽظِٔف افًالم  يَقل ،أرض افقاؿع ًْ إيَِلَّ َكَظوْر َؾَؾَمَّ َأْؾَضو

َع َفـَو ََ َبْعُتفُ َوَأَمَرَكو  ،َوَمو َو ْؽِؿ بِِف َؾوتَّ َـّ افـَّبِولُّ  ،بِوحْلُ  ُوذ اهلل ظؾقوف وآفوف َوَموو اْشَتَسو

ٍْ إَِػ َرْأيُِؽووََم  ،َؾوْؿَتَدْيُتووفُ  ََم  ،َؾَؾووْؿ َأْحووَت ـُ َوَٓ َوَؿووَع ُحْؽووٌؿ َجِفْؾُتووُف  ،َوَٓ َرْأِي َؽووْرِ

ـَ اْدُْسوؾِِؿغَ  ََم َوإِْخَقاِي ِمو ـُ َر
ِْ ووَن ذ .َؾَلْشَت ـَ ـْ  ،فِوَؽ َمْ َأْرَؽوْى َظوـُْؽََم َوَفوْق  َوَٓ َظو

ََم  ـُ ـْ َأْمِر آْْشَقةِ .َؽْرِ ْرُمَو ِم ـَ و َمو َذ َوَٓ  ،َؾنِنَّ ذفَِؽ َأْمٌر َمْ َأْحُؽوْؿ َأَكوو ؾِقوِف بَِرْأيِول ،َوَأمَّ

                                           
 . 311ظ: منُِٜ افثَٚؾٜ:   3 

 . 311ظ: تهْٔػ هنٟ افٌالؽٜ: فٌٔٛ وجٔف بٔوقن:   1 



 انحبكًية يف فكر اإليبو عهي عهيه انسالو ............................................................. 066

 

ََ بِِف َرُشقُل اهللِ ،َوفِقُتُف َهقًى ِمـِّل َُ َأَكو َوَأْكُتَم َمو َجو   ظِٔف و فف شـِؿصذ اهلل َبْؾ َوَجْد

ـْ َؿْسِؿفِ  ،َؿْد ُؾِرَغ ِمـْفُ  ٍْ إَِفْقُؽََم ؾَِقَم َؿْد َؾَرَغ اهللُ ِم َؾَؾْقَس  ،َوَأْمَه ؾِقِف ُحْؽَؿفُ  ،َؾَؾْؿ َأْحَت

ََم يِف هَذا ُظْتَبك ،َواهللِ ،َفُؽََم  ـُ إهّنٚ افَقاظـد افهـٚرمٜ يف مٍٓـقم  ، 3 «ِظـِْدي َوَٓ فَِغْرِ

إلشالمل أْن يتًٌٓـٚ إذا مـٚ أراد اافتل ظذ احلٚـؿ ظِٔف افًالم  حُقمٜ اإلمٚم ظعّ 

افَقاظـد افتـل تتوـّـ  ،صذ اهلل ظِٔف و فف شِؿ وروٚ رشقفف ظز وجؾ روٚ اهلل

وترع  راء أخريـ  ،صذ اهلل ظِٔف و فف شِؿ وشْٜ ٌٕٔف ظز وجؾ تىٌٔؼ ذيًٜ اهلل

 . ؾٔام ظدا ذفؽ

ًٚ أؿد أدرـٚ و  ٕٕـف ٓ ظِٔف افًالم  ظعّ  اإلمٚمشٔحهؾ بْٔٓام وبغ مٚ ّن صدام

ؾٓام ـٕٚٚ مـ رمقز  ،يٌَؾ افتْٚزل ظـ مرجًٔٚتف افدئْٜ فهٚفح افْقازع افٍرديٜ ادتدٕٜٔ

ًٜ إذا ظِّْـٚ  ،آرشتَراضٔغ افَرصٔغ اجلدد يف حُؿ ظثامن ومٚ ؿٌِف ّن افـزبر أخٚص

وــٚن فـف  ،مِٔـقن درهـؿ ومخًـغاثْتغ ـ  مخس وثالثغبـ افًقام ـٚن يّتِؽ مـ 

 ،وافُقؾـٜ وافًٍـىٚط واإلشـُْدريٜ ،أمالع ودور وإؿىٚظٚت يف ادديْٜ وافٌكـة

 غو مِٔـقٕ ،أفـػ  ديْـٚر  مئٜ وظؼـون وـٚن ضِحٜ بـ ظٌد اهلل يّتِؽ مٚ يَٚرب

 . 1 وبوٚئع بَّٜٔ ماليغ افدراهؿ واؿىٚظٚت زراظٜٔ، ومٚئتل أفػ  درهؿ

                                           
 . 7/ 6افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد:  ذح هنٟ 3 

 . 14افتٚريخ آؿتهٚدي وآجتامظل فِؼق إوشط يف افًهقر افقشىك: أ.أصتقر: ، ظ:  1 
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 ٕف أْن يزظـزع افٌْـٚءٖافتدخؾ افًٍْل ادٚدي ادٚيل يف ؿوٚيٚ افديـ مــ صـ إنَّ 

افًٍْــل فِــديـ  ؾٚٓشــتخدام إيــديقفقجل ،يف ؾُــر وحٔــٚة اإلًٕــٚن افًَــدي

حيــّقل  ،فتحَٔــؼ مهــٚفح وؽٚيــٚت ذات ضًٌٔــٜ ؾئقيــٜ أو صخهــٜٔ"اإلشــالم "

ًٔـٜ دٕٔقيـٜ  اإلشالم إػ أداة مـ إدوات واختزافف يف وطٚئػ وؽٚيـٚت ذات ضٌ

افتًِؼ بٚدٚل بندة وافتَٚتؾ ٕجِف ؿد يـدخؾ يف مزاْحـٜ  أنَّ ؾواًل ظذ  ، 3 متدٕٜٔ 

ًٜ إذا تًـدت يف ؾُـر  ادٚل فِديـ ؾُٔقن هْـٚع تـزاحؿ ٓشـتَىٚب ادتًـٜ خٚصـ

 .  1 اإلًٕٚن ؿّٜٔ ادٚل ادٚديٜ وأصٌحٝ فديف هٚفف ؿدشٜٔ 

ًٚ يف افىّع هبٚ يو ،فًِىٜيًد افداؾع ادٚيل ابرز افدواؾع افتل حتٚـل ا ُقن شٌٌ

وافْٔؾ رـ حيٚوفقن زحزحٜ ادسبع  ،ودٚوفٜ افًٔىرة ظذ مَٚفٔد احلُؿ / افًِىٜ

ؾٚدٚل احد افًقامؾ ادّٜٓ افتل خوع هلٚ ادجتّع افًـريب اإلشـالمل  ،ظذ ظرصٓٚ

 ًٚ ًٚ ظجٌٔ وـٚن مـ مجِٜ أشٌٚب ؾتـ افًٔٚشٜ وهلٍٜ افىٌَٜ احلٚـّـٜ فٌَِـٚء  ،خوقظ

وهتٚؾٝ إثريٚء فِقصقل إػ افًِىٜ واحلٍٚظ ظذ ّٕـقهؿ  ، 1 ظذ ظرش افًِىٜ

دٚوفٜ افثراء ومجـع إمـقال بىريَـٜ ذظٔـٜ ٓ ؽٌـٚر  آؿتهٚدي افنخيص. إنَّ 

ظِٔٓٚ  مـ ادٗـد أّن افرؽٌٜ يف افثراء فًٔٝ جديدة واصتٓٚء افذهٛ فٔس ؾٔـف مـٚ 

                                           
 . 17: افتٍُر مـ واخلق  افًِّٜٔ ادًرؾٜ بغ –افتجديد وافتحريؿ وافتٖويؾ   3 

 . 96-93: افٍْز افتحِٔؾ مْيقر مـ ؿراءة –ظ: إصُٚفٜٔ ادجتّع افًريب   1 

 . 30صُري ؾٔهؾ:  ظ: ادجتًّٚت اإلشالمٜٔ يف افَرن إول: د.  1 
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ًٚ . بنُؾ ددد هق حديٞ مٚ هق هذا اإلخوٚع جلّٔع افَٔؿ فُـ مٚ هق جديد ٕقظ

 . 3 إخرى فتِؽ افَّٜٔ  

 ًٚ  ظـعّ  اإلمـٚم غبحًٛ احلقارات افتل دارت ب -وؿد بٚت مـ ادٗـد أيو

إّن هذيـ افنُِغ ادٌريٚن افرئًٔٚن فِىّـقح إػ  -وضِحٜ وافزبر ظِٔف افًالم 

ضِحـٜ  افرؽٌـٜ يف افثـراء حيرــٚن شـِقعو وصٓقة افًـٔىرة / افًـِىٜ: افًِىٜ

ّٕف افـديـ افـذي يٌـٚزل . ظِٔف افًالم ظعّ  اإلمٚموافزبر يف حرهبام وخالؾٓام مع  إ

ّٕف فٔس ديـ اهلل افذي ارتوٚه فًٌٚده بؾ  ،ادٚل ويتقدد إفٔف فًُٛ روٚه بٚفتٖـٔد  إ

 .  1 هق صقرة منقهٜ ظْٓٚ يَدمف  ٕٚغ افًِىٜ فِْٚس خلداظٓؿ 

اشتًٚن بهـِٜ افَرابـٜ ظِٔف افًالم  ظعّ  اإلمٚموثّٜ مِحظ  خر هْٚ هق إّن  

هـذا اجلٕٚـٛ ادٓـؿ وذو افتـٖثر افٌُـر يف ًٍٕـٜٔ  ،وافًْٛ يف خىٚبف مع افـزبر

هْٚ ؿٚدرة ظـذ اجلّـع  -افَرابٜ  -أهّنٚظِٔف افًالم  إذ صًر اإلمٚم ،اإلًٕٚن افًريب

ٚجـٜ بٖصد احلظِٔف افًالم  ظعّ اإلمٚم إمر افذي ـٚن  ،وافتقؾٔؼ وإحالل افًالم

ؾٚفَرابـٜ تُّــ ؾٚئـدهتٚ وثّرهتـٚ ومٌزاهـٚ يف  ،إفٔف إلضٍٚء ٕـٚر افٍتْـٜ واحلـرب

وؿـد أدت هـذه افثّـرة  ، 1 آفتحٚم افذي يقجٛ افتقؾٔؼ وادْٚسة بغ ادتَٚربغ

                                           
 . 331مًٚفٜ أخر: ، ؾتح أمريُٚ 3 

 . 31افديـ وافًِىٜ ؿراءة مًٚسة فِحٚـّٜٔ:  1 

 .68د يف ادتخٔؾ افًريب افقشٔط: صقرة افًق -ظ: هثٔالت أخر   1 
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إذ إًحٛ افزبر مـ ادًرـٜ ظذ اثر ادحٚورة افتل جـرت بْٔـف وبـغ  ،ُأـِٓٚ ؾًالً 

أمو »فف:  صذ اهلل ظِٔف و فف شِؿافٌْل مٚم إّيٚه بام ؿٚفف وتذـر اإلظِٔف افًالم  اإلمٚم

 ،يف بـل بقوَوي وهوق راـوى ِحوورهاهلل ُذ اهلل ظؾقف وآفف  تذـر يقم فؼقً رشقل

: ؾؼؾً أكً ،وأكً معف ،وَحؽً إفقفُذ اهلل ظؾقف وآفف  ؾضحؽ إيّل رشقل اهلل

فقس بف زهوق: )ؾؼول فؽ ،، مو يدع ظع زهقه ،صذ اهلل ظِٔف و فف شِؿ يو رشقل اهلل

 ،شاكؽ واهلل شتؼوتؾف وأكً فف طوم: )ؾؼول فؽ ،إّي واهلل ألحبف: ؾؼؾً (أحتبف يو زبر

  مـ افًٌٔط] ؾرجع افزبر وهق يَقل:

 اخووسَ ظووورًا ظووذ كوووٍر ممججوويٍ 

 

 مووو إن يؼووقم ْلووو خؾووؼ مووـ افطووغ 

 كووودى ظووّع بوولمر فسووً أجفؾووف 

 

 ظووور فعؿوور  يف افوودكقو ويف افووديـ 

 ؾؼؾً: حسبؽ مـ ظذل أبوو حسوـ 

 

  3 ؾبعض هذا افذي ؿد ؿؾً يؽػقـل 

ٍر مًـغ  ؾثّـٜ ـمٜ مـ إمؿ أو ظٍك مـ افًهقر مـ هّْٜٔ ظْهأٓ ختِق  

ًٕؼ أو ظْك ثَٚيف مّٓٔـ ومٗثر جدًا حيدد ضًٌٜٔ ـؾ  تّع وضًٌٜٔ ــؾ حٌَـٜ 

وادًـٔىر يف اؽِـٛ هـق ادـٗثر  وؿد ــٚن احلوـقر آجتامظـل ادـٚدي ، 1 زمْٜٔ 

ًٚ وادجتًّٚت افًربٜٔ ظذ وجـف افتحديـد ؿٌـؾ افًٌثـٜ افٌْقيـٜ  ،ادجتًّٚت ظّقم

صذ اهلل  وبًد  لء افديـ اإلشالمل احلْٔػ وافَٔٚدة افٍذة فِرشقل إـرم دّد

                                           
 .181/  1 هـ: 146: ادًًقدي ت  ظ: مروج افذهٛ ومًٚدن اجلقهر  3 

 .76د يف ادتخٔؾ افًريب افقشٔط: هثٔالت أخر صقرة افًق 1 
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بدأ افقظل افديْل بٚفيٓقر وافتٖثر ظذ افٍْقس افتل تريد اخلـروج  ظِٔف و فف شِؿ

وبدأ افًْؼ افٌَع وادْٓجٔـٜ  ،احلرمٚن إػ ٕقر احلريٜ واإليامنمـ ؽٔٚهٛ افيِؿ و

 ًٚ ًٚ ؾنٔئ ًٚ ٕٕف بَل يف وظل وخمِٔـٜ ـثـر  ،افىٌَٜٔ بٚفتالر صٔئ وٓ َٕقل بٌٔٚبف هٚم

افـذيـ ترمجـقا ظْـٚسهؿ  ،مـ افذيـ تًٚروٝ مهٚحلٓؿ مع مْٓجٔـٜ اإلشـالم

ــقمل ظــذ ارض  ــٜ بًــِقع ي ــٜ وآجتامظٔ وادنــٓد  ،افقاؿــعوإًٔــٚؿٓؿ افثَٚؾٔ

 ،آؾتتٚحل فإلشالم ٓ يًز بهقرة هنٚئٜٔ ظـ صـٍٚء ٍٕـقس ــؾ افـذيـ دخِـقه

ًٚ ٓ يُِػ إّٓ ؿقل  اصٓد أن ٓ افـف إّٓ اهلل واصـٓد أّن دّـدًا  ؾٚفدخقل ـٚن  ٕٚٔ

ثؿ مٚ فٌثٝ تِؽ إًٕٚق ادّْٜٓٔ بًّٚودة افيٓقر بًـد وؾـٚة افٌْـل  ،رشقل اهلل 

ًٚ يف افقؿـٝ ًٍٕـفأظذ  و فف شِؿ صذ اهلل ظِٔفدّد   ،رض افقاؿع خمٔـًٚٓ وتىٌَٔـ

ضِحـٜ  أنَّ ظِٔـف افًـالم  ظـعّ  اإلمـٚمويٌدو مـ إدفٜ ادتقؾرة وافروايٚت وـالم 

ؾَـد ضٌِـٚ مــ ، وافزبر ؿد أصٚهبام رء مـ تٖثر ذفؽ افًْؼ ادـٚدي آجتامظـل

ينٚرـٓام ويؼــٓام يف  بُؾ ساحٜ وبدون أي خمٚتِٜ أنْ ظِٔف افًالم  ظعّ  اإلمٚم

ًٚ مـ ؿٔٚدة افدوفٜ واْن يُقٕٚ يف أظذ اهلرم احلُـقمل ــل  ،اخلالؾٜ وإظىٚئٓام ٕهٌٔ

وــٚن افـرد  ،يٌَال بف ويٌٚيًٚه وٓ حيدثٚ فف احلقادث افتل تتًٌٛ بخِؼ إزمـٚت

ًٚ ٓ يٌَؾ افًَّٜ ظذ اثْغظِٔف افًالم  ظعّ  اإلمٚممـ  أصـسط حْٔام  ،حٚشاًم ؿٚضً

 . منٚرـتف يف اخلالؾٜ / افًِىٜ ـل يٌٚيًٚه ضِحٜ وافزبر ٔفظِ
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ًٚ ظِٔف افًالم  اإلمٚمـٚن و  ًٜ بـغ ضـرؾغ وؾـريَغ  ٚهّنـأمتَْٔـ ًٚ ؾُريـ حربـ

وفًـّؾ هـذا اديٓـر مــ أـثـر  ، 3 خمتٍِغ يف ادْيقمٚت افٍُريٜ ادرجًٜٔ وافثَٚؾٜٔ

ظـذ  مًرووـًٚ وؿد ـٚن هذا إمـر  ،اديٚهر خىقرَة وأصدهٚ أثرًا ظذ بْٚء افدوفٜ

 يىٌِـٚن ـٕٚـٚ مـٚ –ر وافـزب ضِحٜ –بؾ ظذ ضٚوفٜ افتٍْٔذ: ٕهنام  ،ضٚوفٜ افَْٚش

واشتحهـٚل  ، 1 اخلٍِٔـٜ ذاــٜ فيٚهرة تٍْٔذيٜ أشٌَٜٔ وجقد فقٓ مىِٛ هُذا

ظّـر بــ  زمــإذ ـٕٚـٚ يتّتًـٚن رؾٚهٔـٜ ـٌـرة  ،افٍٚئدة ادٌتٌٚة مـ هذه افؼاـٜ

افتل ٓ يُّـ افتٍريط ؾٔٓٚ دجرد إّن افَٚدم هق اخلٍِٔـٜ  ،اخلىٚب وظثامن بـ ظٍٚن

 . ظِٔف افًالم ظعّ 

 

 

                                           
 . 10: ظٌد اإلفف بَِريز: افًٔٚد ادجٚل صقغ يف اإلشالمٜٔ احلرـٜ دور –اإلشالم وافًٔٚشٜ   3 

يف إذاع أيب بُر فًّر بـ اخلىٚب يف ـثر مـ  ترى افدراشٜ إنَّ هذه إشٌَٜٔ يُّـ أْن ِٕحيٓٚ  1 

 افَوٚيٚ وإذاع ظثامن بـ ظٍٚن فٌْل ظّقمتف. 
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074 

 

 املبحث األول

وؿـد تىٌٔؼ افدرس افَْدي ظذ افدراشٚت افتٚرخئٜ أمٌر يف ؽٚيٜ إمهٜٔ إنَّ 

ًٚ مــ خهٔهـٜ افَْـد يف افُنـػ : مجٚفٔـٜيتقصؾ إػ ٕتٚئٟ مّٓـٜ ؾٔٓـٚ  إىالؿـ

 ًٚ ًٚ ظِّٔـ وافتّحٔص ظـ أثٚر إدبٜٔ ومٌدظٔٓٚ وافَْد افثَٚيف جٚء فُٔقن مْٓجـ

ذ افنديٚت واددوٕٚت افتٚرخئٜ وؽرهٚ بىريَـٜ مُّاًل وجديدًا يًِـ اصتٌٚفف ظ

 ،أخرى ؿد تُـقن مٌـٚيرة فِّْـٚهٟ إخـرى يف ؿـراءة افْهـقص وافًٍٚفٔـٚت

ظذ افْهـقص واخلىٚبـٚت وادامرشـٚت داخـؾ افـْص  ادٍْتحٜويامرس افَراءة 

 ،ؾٚفَراءة افثَٚؾٜٔ  ٓبـد أن تٌحـٞ، وادحٔط اخلٚرجل فف ظز أدوات مـ افتٖويؾ

اثـر  ،ؾتُنػ ،يف إًٕٚق افثَٚؾٜٔ افداخِٜٔ فِْص ،ٖويؾ وؿدرات ادتَِلظز افت

 . 3 وحتقل دٓيل  ،مٚ يٌىْف مـ تًدد ًَٕل ،ذفؽ

فإلًٕـٚن ومراظـٚة حَـقق أخـر تنـٌؾ  افًِىٜفٜ ظدافٜ ٖطِٝ مًوؿد  

ذفـؽ ب٘ثـٚرة أشـئِٜ يتَـدمٓٚ شـٗال  ،وتىرح يف افرواق آجتامظـل مْـذ افَـدم

وؿـد أخـذت هـذه ؟ ًٕٚن حر ـريؿ مٍُقل افًدافـٜ اإلًٕـٕٜٚٔهؾ اإل: اإلًٕٕٜٚٔ

                                           
 . 194ٕحق رليٜ فألًٕٚق افثَٚؾٜٔ يف افنًر إٕدفز:  –مجٚفٔٚت افَْد افثَٚيف   3 
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رٚرشٚت وؾًٚفٔٚت ـٕٚـٝ  افَؤٜ تْحك مْحك متًدد آيلٚهٚت واجلقإٛ ظز

ًٜ و وؿـد 0واوحٜ افدٓفٜ ظذ ٕقظٜٔ افهقرة ادخزوٕٜ يف خمِٜٔ افـّدال حيٚءةإظالم

أصٌحٝ هذه افًٍٚفٔٚت وادامرشٚت أيديقفقجٜٔ يف ادَٚم إول: ٕهنٚ يف افقاؿـع 

.ًٚ  ـٕٚٝ أداة حتَٔؼ ادهٚفح ادٚديٜ أو ادًْقيٜ أو آثْغ مً

فٔس هـذه  ، تّع مٚ ؿٌؾ اإلشالم بحٚفٜ مزريٜ يلٚه حَقق اإلًٕٚن فَد مرّ 

هْٚع ـٕٚـٝ  ـثرةً  ًٚ وأؿقام ًٚ أر أنَّ بؾ  ،ْىٌؼ ظِٔٓٚ هذه افثّٜٔتإمٜ ؾَط هل افتل 

تتّتع بٚفهٍٚت ًٍٕٓٚ ؾٔام خيص ؿؤٜ افًدافـٜ وآحـسام ادتٌـٚدل بـغ افـذات 

نَّ ظك مٚ ؿٌؾ اإلشـالم ــٚن إـثـر بـروزًا يف هـذا اجلٕٚـٛ ٕيـرًا أإٓ  ،وأخر

ًٚ هلٚفالٕتٓٚـٚت ادتُررة  ؾحديٞ جًٍر بـ أيب  ،افتل ـٕٚٝ افىٌَٚت افؤًٍٜ هدؾ

ًٚ  ظِٔف افًالم ضٚفٛ ًٚ تٚرخئ ًٚ ـنػ زيـػ  ،فِْجٚر مِؽ احلٌنٜ ـٚن خىٚب ثَٚؾٔ

ـْـٚ  ، أدـٚ ادِـؽ: ادجتّع افًريب افذي يدظل اإلًٕٕٜٚٔ واحسام حَقق اإلًٕٚن

ًٚ أهؾ جٚهِٜٔ  ،وَٕىع إرحٚم ،ٍقاحشوٕٖيت اف ،وٕٖـؾ ادٔتٜ ،ًٌٕد إصْٚم ،ؿقم

حتـك بًـٞ اهلل إفْٔـٚ  ،ؾُْٚ ظذ ذفؽ ،ويٖـؾ افَقي مْٚ افؤًػ، وٕزء اجلقار

 ،ؾدظٕٚٚ إػ اهلل فْقحـده وًٌٕـده ،ًٕر  ًٌٕف وصدؿف وأمٕٚتف وظٍٚؾف، رشقًٓ مْٚ

وأمرٕـٚ بهـدق  ،وٕخِع مٚ ـْٚ ًٌٕد ٕحـ و بٚلٕٚ مـ دوٕف مـ احلجٚرة وإوثـٚن

وافُـػ ظــ ادحـٚرم  ،وحًــ اجلـقار ،وصـِٜ افـرحؿ ،إمٕٜٚوأداء  ،احلديٞ

وؿــذ   ،وأـــؾ مــٚل افٔتــٔؿ ،وؿــقل افــزور ،وهنٕٚــٚ ظـــ افٍــقاحش ،وافــدمٚء
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ؾًٌدٕٚ اهلل وحـده  ،واتًٌْٚه ظذ مٚ جٚء بف مـ اهلل، ؾهدؿْٚه و مَّْٚ بف ...ادحهْٚت

 ًٚ  ،ًدا ظِْٔٚ ؿقمْـٚؾ ،وأحِِْٚ مٚ أحؾ فْٚ ،وحرمْٚ مٚ حرم ظِْٔٚ ،ؾِؿ ٕؼْع بف صٔئ

وأن  ،فردوٕٚ إػ ظٌـٚدة إوثـٚن مــ ظٌـٚدة اهلل تًـٚػ ،وؾتْقٕٚ ظـ ديْْٚ ،ؾًذبقٕٚ

وٕتٔجٜ فٍوح جًٍر بـ أيب ضٚفٛ خٍٚيـٚ ،  3 ًٕتحؾ مٚ ـْٚ ًٕتحؾ مـ اخلٌٚئٞ 

وادـٗامرة  ،حٚـٝ ؿريٌش مٗامرًة ود هـٗٓء ادٓـٚجريـ ،ؿريش وـذب ادظٚئٓؿ

افتل توًػ ؾٔٓٚ افَقة وادنٚرـٜ افًٔٚشٜٔ بًّْـك  خـر ظٚدًة تَع يف ادجتًّٚت 

 .  1 ويُقن ؿقمٓٚ وأبْٚلهٚ ٓ حقل هلؿ وٓ ؿقة ،هتّٔش اجلامظٜ ظذ حًٚب افٍرد

وـٚن شٚدة ادجتّع افًريب ؿٌؾ اإلشالم ٓ يٌَِقن بٕٚخذ وافًىـٚء يف ــؾ 

ظذ افرؽؿ مــ  ،جقإٛ احلٔٚة ادختٍِٜ مع افىٌَٚت آجتامظٜٔ اهلٚبىٜ يف ٕيرهؿ

ودال مــ دوال   1 إخذ وافًىٚء بغ افْٚس ذضٚن مـ ذوط احلٔٚة افثَٚؾٔـٜ أنَّ 

ِ  مٚ ظّدة ٍٜ إّن افْٚس بنُؾ ظٚم يف ظك مٚ . تنر إػ افتَدم افثَٚيف واحلوٚري ٕم

ؿٌؾ اإلشالم يرون إذٓل افًٌٔد وافًْٚء وافًامل وإتٓٚع ـرامتٓؿ واشـتخدامٓؿ 

ــٕٚقا يروهنـٚ أمـقرًا  ،إمقر افتل حٚرهبٚ اإلشالم بًـد  ٔئـف بًَقة وؽرهٚ مـ

حلـٚل ؾـٚن هـذه اوبىًٜٔ  ،ضًٌٜٔٔ بؾ وربام ٓ ختٚفػ افَقإغ افتل يًرون ظِٔٓٚ

                                           
 .160/  139، مهىٍك افًَٚ و خرون حتَٔؼ  افًرة افٌْقيٜ: ابـ هنٚم:   3 

 . 41ظ: هٚجس ادٗامرة يف افٍُر افًريب بغ افتٓقيـ وافتٓقيؾ: ظع بـ إبراهٔؿ افِّْٜ:   1 

 .303: روقى ظٚصقر: افذاـرة صٔٚدو –ظ: يف افَْد فتىٌَٔل   1 
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بـؾ  ،افَقإغ افتل ـٕٚٝ متقاؾرة ظْدهؿ مل تُـ ؿقإغ شـامويٜ أو دئْـٜ ذظٔـٜ

ًٚ مع احلٚفٜ ا ٓجتامظٜٔ وادٚديٜ وافًٔٚشـٜٔ ـٕٚٝ ؿقإغ اجتامظٜٔ ظرؾٜٔ ُشْٝ هٚهٔ

وفذفؽ ـٕٚٝ ؿؤٜ افًدافٜ تتّثؾ فددؿ ظذ شٌٔؾ ادثٚل  ،افتل ـٕٚقا ظِٔٓٚ  ٕذاع

صـٚحٛ إمـقال  ،ادـقايل بـٚحلر ،افرجـؾ بـٚدرأة ،يف ظدم مًٚواة افًٌد بٚفًـٔد

 . بٚفًٚمِغ فديف وؽرهٚ مـ افىٌَٚت آجتامظٜٔ وجقإٛ احلٔٚة إخرى

 فـف وشـِؿو صـذ اهلل ظِٔـف  دّـدافٌْـّل فَد حََٝ دوفٜ اإلشالم بَٔٚدة 

ًٜ يف تىٌٔؼ أشس افًدافٜ ؾَد ـٕٚٝ  دوفٜ حـؼ وؿـٕٚقن  إتهٚرًا ـٌرًا وؿٍزًة ٕقظٔ

وتوّـ احلهٕٜٚ ادتًٚويٜ حلريٜ افتًٌـر يف ــؾ ادقاؿـع  تٍُؾ حَقق ـؾ إؾراد

رليـٜ واوـحٜ ظِٔـف افًـالم  ضٚفـٛظع بـ أيب  فإلمٚموؿد ـٚن  ، 3 دون اشتثْٚء

يف ادجـٚفغ  ،وصّقفٜٔ يف  ٚل حَقق اإلًٕٚن ظـذ ــؾ إصـًدة وادًـتقيٚت

: ظِٔف افًـالم يَقلافًدل شًٜ يف احلٚل واحلٔٚة  أنَّ ؾٓق يرى  ،افْيري وافتىٌَٔل

وَق َظَؾْقِف افَعْدُل  ،َؾنِنَّ يف افَعْدِل َشَعيً » ََ ـْ  وؿـد أصـٚر  ، 1 «َأَوَقُؼ َؾوَْلْقُر َظَؾْقوِف  ،َوَم

افًِقم آجتامظٜٔ احلديثـٜ بٕٚشـس وادْـٚهٟ  ظسا  وتٖئداجقرج جرداق إػ 

ظِٔـف افًـالم  إذ إنَّ اإلمٚم ،يف مٔدان افًدافٜظِٔف افًالم  ظع اإلمٚمافتل ووًٓٚ 

ثؿ بْٚء ادجتّع ظـذ أشـس . رؾع افٌٌـ وآشتٌداد ظـ ـٚهؾ اجلامظٚت مهف جّؾ 

                                           
 . 143: اهلّْٜٔ وإرادات ادًْك رهٕٚٚت –افٌرب ، أوربٚ، ظ: اإلشالم  3 

 . 373/  3ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد:  1 
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. وفَـد ـتٌـٝ  ِـٜ  3 ًٕٚن حَقؿف يف افًـٔش وـرامتـف ـًٕٚـٚنأصِح حتٍظ فإل

 ظـع اإلمٚمظٓد  ٓ مراء بٖنَّ : م ؿٚئ3943ِٜاحلَقق افًراؿٜٔ يف ظددهٚ افثٚين شْٜ 

ٍّٕس افقثٚئؼ افتٚرخئٜ افزاخرة ظِٔف افًالم  إػ مٚفؽ آصس ظٚمِف ظذ مك مـ أ

ّٕـ ، 1 بٌّٚدئ وحَقق اإلًٕٚن ًٚ مــ أ ْنـد وؾـؼ رٚرشـٚتف افًٍِٔـٜ ــٚن ي فإىالؿ

ًٚ  ،وـِامتف افتل ـٚن يىرق هبٚ مًٚمع أخريـ تًٍٔؾ مٌدأ تُريؿ اإلًٕـٚن إىالؿـ

ٍَ          } :مـ ؿقفف تًٚػ ًَْهَنهبُهْى ِفهٍ اْنَجهسه َواْنَجْحهِس َوَزَشْلَنهبُهْى ِيه ََسَّْيَنهب َثِنهٍ آَدَو َوَح َوَنَمهْد 

ََثِريٍ  ََهًَ  َّْهَنبُهْى  َُِهوبانطَُّهَجبِد وََف ٍْ َخَهْمَنب َرْف  . 1 {ِيًَّ

يِحظ ادتتٌع فساثْٚ اإلشالمل افٌقن افنٚشـع بـغ ادًٚمِـٜ افتـل ـٕٚـٝ و 

هٚرس ود ادـرأة يف ظكـ مـٚ ؿٌـؾ اإلشـالم افَٚئّـٜ ظـذ إفٌـٚء أخر ادـرأة  

يف ذات  -إْن مل تُــ ـِٓـٚ  -واختزال اؽِٛ ادامرشـٚت افًٔٚشـٜٔ وآجتامظٔـٜ 

هٚمنـٜٔ اإلدارة وافقاؿـع اشـتًالئٜٔ افٌالؽـٜ  وجًِٓٚ دور ادرأة وتٌٔٔٛ، افرجؾ

ـأبًّْـك ، وافتهقير ٚ ـٕٚـٝ تًـتخدم أداة تهـقيريٜ تًـتُّؾ بْـٚء ادْيقمـٜ هنَّ

ًٚ ظذ ظرصٓٚ وبغ مًٚمِٜ اإلشالم فِّـرأة  افٌالؽٜٔ افًربٜٔ افتل يَػ افنًر مسبً

                                           
 . 339/  3صقت افًدافٜ اإلًٕٕٜٚٔ: ظِٔف افًالم ظ: اإلمٚم ظع   3 

ادقؿــع آفُــسوين: ، وحَــقق اإلًٕــٚن: وــٔٚء ادقشــقيظِٔــف افًــالم اإلمــٚم ظــع  ظ:  1 

http://www.haydarya.com/maktaba_mokt. asah/51/book-60/45. htm. 
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مـع تِـؽ افَـٔؿ افتـل ادـرأة ـٕٚـٝ تتًٚمـؾ ظـذ موـض  أنَّ ويٌدو  ،وٕيرتف هلٚ

ظـذ  ،توىٓدهٚ ظذ أهنٚ أمر واؿع وؿٕٚقن ثَٚيف اجتامظل يٌٌْل ؿٌقفف وافًّؾ بـف

ؾَد  ،افرؽؿ مـ أّن إدب افًريب ٓ خيِق أبدا مـ افتكيح بًّٚواة افرجؾ وادرأة

ؿٔؾ يف أمثٚل افًرب  إّن افًْٚء صَٚئؼ إؿقام  وافنَٚئؼ مجع صََٜٔ وهل ـؾ مٚ 

ة بًّٚواهتٚ مع افرجؾ ؾِٓـٚ مثـؾ افـذي فـف أيف ذفؽ اصًٚر اػ ادرو، ينؼ ٕهٍغ

وهذا مٚ أثٌتتف ــؾ افتجـٚرب افًـٚبَٜ ؿٌـؾ اإلشـالم يف  ـٚل  ، 3 وظِٔٓٚ مٚ ظِٔف

وؿد بغ احلـؼ تًـٚػ يف ادْيقمـٜ  ،احلَقق ادٚديٜ وادًْقيٜ ـٚفقأد ظذ شٌٔؾ ادثٚل

ٕٚٝ تتَِٚهـٚ إٕثـك يف ظكـ مـٚ افَر ٕٜٔ اؽِٛ تِؽ ادامرشٚت وافًٚدات افتل ـ

 :ؿٌؾ اإلشالم

ََِظهُىٌ     } ُِ ُيعْهَىّداو وَهُهَى  ٍَ اْنمَهْىوِ     وَِإَذا ُثشهَس َؤَحدُُهْى ِثبأُلََثً ظَهمَّ َوْجُهه ََزَهَىاَزي ِيه

ُِ ِفههههٍ انزُّههههَساِة َؤاَل َظههههبء َيههههب             ََُدظُّهههه ٌج َؤْو  َََهههههً ُهههههى  ُِ ًِْعههههُك َُ ِِ َؤ ِيههههٍ ُظههههىِء َيههههب ُثشهههههَس ِثهههه

ٌَ ًُى  . 1 {ََحُْك

 :وؿقفف تًٚػ

ًَْىُءوَدُح ُظِئَهْذ} َْتج ُلِزَهْذ وَِإذَا اْن  . 1 {ثَِإٌه َذ
                                           

 . 316احلقيف: أْحد  ظ: ادرأة يف افنًر اجلٚهع: د.  3 
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 ًٚ يـذـر ؾٔـف حـٚل إمـؿ ظِٔـف افًـالم  ظعفإلمٚم وهبذا افهدد ٕجد ـالم

 ،َوآْْيوِدي ُخَْتؾَِػويٌ  ،ؾوألحقال ُمْضَطِرَبيٌ »: يَقل ؾٔف ،افًٚبَٜ افتل ـٕٚٝ تٖد إٕثك

َؿيٌ َواْفَؽْثَرُة ُمَتػَ  َِ َأْزلٍ  ،رِّ وَدةوَأْضَبوِق َجْفؾٍ  ،يِف َباَل َُ ـْ َبـَوَ َمْق ـَوم َمْعُبوقدَ  ،! ِم ُْ  ،ةَوَأ

ٍَ مْـقكيٍ  ،وأرحوم مؼطقظيٍ   .  3 «وؽورا

وؿد ـٕٚٝ هذه إظرا  ادنْٜٔ بحؼ ادرأة ٓ تَتك ظذ ادٗشًـٜ افًربٔـٜ 

احلوٚرات إخرى ـٚن هلـٚ افْهـٔٛ إوؾـر مــ اشـتحَٚر ادـرأة  إنَّ بؾ  ،ؾَط

ؾٍـل افَـرون  ، 1 وووًٓٚ يف خٕٜٚ افىٌَـٜ افدؤٕـٜ يف تًَـٔامت احلٔـٚة ادختٍِـٜ

 . 1 افقشىك وصؾ إمر إػ بٚفًُْٜٔ إػ حد افتًٚلل هؾ ادرأة فددٚ روح أم ٓ

مـ افتٌٚظد أفزمٚين وـّٖن إمؿ افًٚبَٜ ـٕٚٝ ظذ وصٚيٜ واحدة ظذ افرؽؿ 

ؾواًل ظذ اإلـثـٚر  ،وادُٚين ؾٔام بْٔٓٚ ظذ اشتًٌٚد ادرأة وجًِٓٚ يف افىٌَٜ افدؤٕٜ

 .وآشتٌراق مـ افْيرة افنٌَٜٔ هلٚ يف افتّتع اجلًدي واخلدمل هبٚ

                                           
 . 331/  7ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد:   3 

ـٕٚٝ افٔقٕٚن توع ادرأة يف خٕٜٚ رتُِٚت ويل أمرهٚ ؿٌؾ افزواج هل مِؽ ٕهِٓٚ وبًد افزواج هـل   1 

وـٕٚـٝ  احلـٚيل ادًـٚش،وترى افدراشٜ إن مثؾ هُذا تهـقرات اجـست إػ واؿًْـٚ  مِؽ فزوجٓٚ،

وظْد افٔٓقد ـٕٚٝ تًٚمؾ ادرأة ـخٚدمـٜ مـع حرمٚهنـٚ مــ  تًٚمؾ ظْد افرومٚن ـٚفىٍؾ أو ادجْقن،

  .31 -33ادراث. ظ: ادرأة يف افَران افُريؿ: دّد متقيل افنًراوي: 

 . 303ؿراءة مـ مْيقر افتحِٔؾ افٍْز:  –ظ: إصُٚفٜٔ ادجتّع افًريب   1 
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ًٚ وحتـك ؽـر   ًٚ ؽر ديْٚمل اجتامظٔـ ًٚ شُقٕٔ ؾٚدرأة ـٕٚٝ تَىـ  ًٚٓ خٚص

َـّ ـٕٚٚ ؽٚئٌغ بُؾ بًٚضٜؾٚفًْٚء وادج ،متاميز هذا ـِف ــٚن ظـذ :  3 ٚل اخلٚص هب

يف  ةٚـّٜ وافنخهٔٚت افدئْٜ ادتٍْذمرأى ومًّع بؾ وتنجٔع مـ افًِىٚت احل

ٕٕف فق ـٚن إمر خال  ذفؽ أي ظدم ؿٌقل افًِىٚت ادحِٔـٜ ، تِؽ ادجتًّٚت

ام ًٕـّٔٓٚ افٔـقم وافًِىٚت ادرـزيٜ ــ ،ادتّثِٜ بحُٚم اددن افهٌرى أو افٌَٚئؾ

تًَـٔامت أإلداريـٜ وادتّثِٜ بّرـز احلُؿ افذي يُقن صٌف مًـٔىر ظـذ ـٚؾـٜ اف

أو ؽــر  ،فُٕٚــٝ تِــؽ ادامرشــٚت صــٌف موــّحِٜ ،ادتقزظــٜ يف أرجــٚء افدوفــٜ

ًٚ فذفؽ ـٕٚٝ افنًقب ظذ  ،مقجقدة أو ؿؾ اخػ وضٖة بُثر رٚ هل ظِٔف: ووؾَ

افتل تتك  هبٚ تِؽ  ظٜٔ افدئْٜ افًامويٜظذ افرؽؿ مـ ظدم ادؼو ،ديـ مِقـٓٚ

ـؾ افديٕٚٚت افًامويٜ ـٕٚٝ ٓ تٌٔح  نَّ ٕ: ادجتًّٚت يلٚه اجلْس اإلًٕٚين أخر

 . تِؽ افتكؾٚت ؽر اإلًٕٕٜٚٔ

هذه ادامرشٚت وافوـٌقط وهديـٜ آشـتًٌٚد فِّـرأة مـٚذا فـق ؿٌِـٝ 

بٍىـرة إٔثقيـٜ ثٚؿٌـٜ   مـل زيـٚدة هذا مٚ أدرـتـف ؟ وأصٌح افرجؾ مُٚن ادرأة

فق أبدفْٚ ادرأة افرجؾ وظٚمِتف بّثؾ مٚ ظٚمِٓٚ ؾحرمْٚه افْـقر واحلريـٜ : ؾَٚفٝ

ظْد ذفـؽ  ،ؾٖي شقرة هزفٜٔ يٚ ترى تٌَك فْٚ مـ ذيٚع افهْديد ادٌقار ،دهقراً 

                                           
اهلقيٜ افذـقريٜ وافثَٚؾٜ يف افؼـق إوشـط احلـديٞ: مـل ظهـقب وايـام  –قفٜ ادتخِٜٔ ظ: افرج  3 

 .33شُِْر:
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ًٚ أبىٚفف ًٕٚء ؾٚظالت ومـٗثرات ًٚ صٚشً ًٚ وبقٕ ًٚ خمتٍِ صـًٕٚٚت و ؿد ٕجد تٚرخي

افتـل مٚزافـٝ افًْـٚء إػ أن   3 ز ؿّٜٔ إٕقثٜ آجيٚبٔـٜظْدهٚ تز ،فألحداث

 . حتٚول إبرازهٚ ويف  تًّٚتْٚ ادتحية

وفُـ ذفؽ ـِف مٚ فٌٞ أن تقارى ظْدمٚ بزغ ؾجـر اإلشـالم افـذي أظىـك 

احلَقق افُٚمِٜ فألٕثك وصِّٓٚ بُؾ آشتحَٚؿٚت اإلًٕٕٜٚٔ افتـل ـٕٚـٝ تٍتَـر 

ًٚ ظذ إدراج ادرأة  ،ٚبَٜإفٔٓٚ يف دقريٜ افديٕٚٚت افً ؾٚفديـ اإلشالمل ـٚن حريه

احلريٜ / افًٌقديٜ وهِـؿ جـرى مــ  ،مع افرجؾ ظذ افًقاء يف افًَٚب / افثقاب

ًٚ يف  ،حلٔٚة ادختٍِٜ فًٔٔنقا شقيٜ  تقن احلٔٚة افدٕٔٚاجقإٛ  وــٚن ذفـؽ واوـح

 :ـالم احلؼ تًٚػ

ًُههههه  } ًَبِد وَاْن ًُْعهههههِه ًِنَي وَاْن ًُْعهههههِه ََِزهههههبدِ   إٌَّ اْن َِِزنَي وَاْنَمب ًُْؤِيَنهههههبِد وَاْنَمهههههب ْؤِيِننَي وَاْن

ًَُزَصههدهِلنيَ   ٍَ َوانصَّههبِثَساِد وَانَْلبِشههِعنَي وَانَْلبِشههَعبِد وَاْن َوانصَّههبدِِلنَي َوانصَّههبدَِلبِد َوانصَّههبِثِسَ

ًَبِد وَانَْحههبفِِظنَي ُفههُسوَجُهْى وَ  ًِنَي َوانصَّههبِ  ًَُزَصههدهَلبِد َوانصَّههبِ  ٍَ وَاْن َِِسَ انْحَبفَِظههبِد َوانههرَّا

ََِظًُ ب ََدَّ اهللُ َنُهىْ َيْ ِفسَح  َوَؤْجس ا  ََِساِد َؤ ََثِري ا َوانرَّا  . 1 {اهللَ 

 :ؿقفف تًٚػو
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ََْثً} ََسج َؤْو ُؤ ٍْ َذ ََبيِمج ِينُْكىْ ِي ًََم  ََ  . 3 {َؤٍَِّ َنب ُؤِضُُ  

 :وؿقفف تًٚػ

ََُّهههب اننَّههبضُ إََِّههب  } َُْى ُشههعُىث ب وََلجَبِ ههمَ ََهب ؤَ ََْثههً َوَجَعْهَنههب ََههسج َوُؤ ٍْ َذ َُىْ ِيهه َخَهْمَنههب

ََِهُىٌ َخجِريٌ َُىْ ِإٌَّ اهلَل  َِْنَد اهلِل َؤْرَمب ََْسيَُكْى   . 1 {ِنَزَعبزَُفىا ِإٌَّ َؤ

وَٕــٚط  ،ؾتًــٚوي ادــرأة وافرجــؾ اشــتدظك تًــٚوي افنــًقب وافٌَٚئــؾ

 .ن وفٔس بّْٖى احدمهٚ ظذ أخرافوًػ وافَقة مقجقدة فدى ضريف اإلًٕٚ

ًٚ  أنَّ  يروى  ظْد افًَّٜ إحـدامهٚ مــ افًـرب ظِٔف افًالم  امرأتغ أتتٚ ظِٔ

ًٚ وـّرًا مــ افىًـٚم  ،وإخرى مـ ادقايل: ؾٖظىك ـّؾ واحدة مخًٜ وظؼيـ درمه

ؾَـٚل ؟ يٚ أمر ادٗمْغ إين امرأة مـ افًرب وهذه امرأة مـ افًجؿ: ؾَٚفٝ افًربٜٔ

إي ٓ أجود فبـول إشوَمظقؾ يف هوذا افػولَ ؾضواًل ظوذ بـول » :ِٔف افًـالمظ ظع

 .  1 «إشحوق

 ،ٕػ افذـر ظـ ؿوٚيٚ ظدة وجقإٛ ـٕٚـٝ ادـرأة إحـداهٚ يتحدث افْص 

هْـٚع ؿـراءة  إٓ أنَّ  ،ؾًذ افرؽؿ مـ أّن افْص يتًِؼ بَراءة افًىٚء وادًـٚواة ؾٔـف

ؾٚدًٚواة يف افًىٚء ؿؤٜ صٌِٝ ؾُر ادًـِّغ  ،خٚصٜ داخؾ ؿراءة اظؿ واصّؾ

                                           
 .393 ل ظّران/  3 
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مـ ادُّــ أن حتـدث ظـدة خـدوش يف  فَّٕ أإٓ  ،بغ افرجٚل ادجٚهديـ وؽرهؿ

فق أضَِْٚ ظِٔٓٚ هذا ادًّك ومـ ادُّـ يلٚوز َٕٚط اخلِؾ افتل ؿد  مًٚواة إٓثك

ٓ  بٚظتٌٚر اجسار وًػ هذا اجلْس مـ افْٚس يف افًٚبؼ مـ جٜٓ وبٚفىٌع حتدث

 ،افـخ ...اؿهد مـ افوًػ وًٍف هق مـ حٔٞ ترـٌٔتف اجلًامٕٜٔ وافًُٔقفقجٜٔ

ًٚ ؾٔام بًد إنَّ بؾ  ومـ جٓـٜ  ،ادَهقد هق افَقة ادًِىٜ ظِٔف افتل جًِٝ مْف ؤًٍ

أخرى يُّـ تؤًػ اجلٕٚٛ اجلٓٚدي فِّرأة رٚ خيٍـػ مــ حـدة آوـىراب 

ا وٓ ذاع حـدث يف مْيقمـٜ وظذ ـؾ حٚل ؾـٚن ٓ هـذ ،افذي حيدث يف ادًٚواة

ومل جيـرح  ،مع تِؽ ادرأتغ وان اختٍِٝ مًّٔٚهتامظِٔف افًالم  تًٚمؾ اإلمٚم ظع

: ظِٔـف افًـالم ادرأة فٌر افًربٜٔ وفق بُِّٜ ؿد حتٌط  مٚهلٚ يف ظدافٜ اإلمـٚم ظـع

ًٚ مْف بٌّدأ افًدافٜ افتل أؿرهتٚ افًامء وشٚر ظِٔٓٚ افٌْل دّـد  صـذ اهلل وذفؽ إيامٕ

ومـ جٜٓ أخرى ـٚن يرى افْٚس شقاشٜٔ وؿد أــد  ،هذا مـ جٜٓ ظِٔف و فف شِؿ

ـِ »: يف ؿقفف ظـ افْٚس إهّنؿ صٍْٚنظِٔف افًالم  ذفؽ ي وو َأٌخ َفوَؽ يِف افودِّ  َوإّموو ،إِمَّ

ْؾِؼ  و أافُؾ شقاشـٜٔ وٓ ؾـرق بـغ ظـريب و ؾال ؾرق بغ افٌؼ  3 «َكظٌِر َفَؽ يِف اْْلَ

 ،خـرىأظٌقديٜ وٓ هّْٜٔ فٍئٜ او أمٜ ظـذ  شتٌالل وٓآ  ،بٚفتَقى ّٓ إظجّل أ

ول هذا يًْل أّن ادَٔٚس إ ،حرارأؾٚفُؾ ، ظز وجؾ ام افًٌقديٜ ادىَِٜ اػ اهللَّٕ إو
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ؾـال  ـٚل  ،ظـز وجـؾ خر يف حتديد احلؼ بْٔؽ وبغ أخريـ هق حدود اهللوإ

صـساع يف رابىـٜ آهذا افـْص يُنـػ ظــ أنَّ  ،هقاء وادهٚفح وادتٌّراتفأل

اإلًٕـٚن ظـذ هـذه إدراع  بؾ هل حتٍـز ،صساع يف اخلِؼٓ تٌِل رابىٜ آ افديـ

دشتقرًا فف يًر ظِٔـف يف مًٚمِتـف  امويلًؾ مْٓ ،تغافرابىافًالؿٜ ادتْٜٔ بغ هذيـ 

ٕٜٚٔ إمر افذي جًؾ هذه افُِـامت اددويـٜ يف صـقت افًدافـٜ اإلًٕـ ،فمخريـ

هذا افتك   أنَّ ؾوال ً ظذ ، وثَٜٔ إًٕٕٜٚٔ اجتامظٜٔ ظٚدٜٔ امتدادًا إػ وؿتْٚ احلٚض

بخهـقص ظِٔف افًـالم  يٌْئ ظـ ظدم اجسار افتٖثرات اجلٚهِٜٔ ظذ اإلمٚم ظع

 . فٜٖهذه ادً

يف ؿهٜ ادرأتغ تِؽ تتداخؾ وتتٍٚظؾ إًٕٚق افثَٚؾٜٔ ادٌْٜٔ ظذ أشس  إنَّ 

ؾًْؼ افًروبٜ / افًجّٜٔ حـٌٚض يف افـْص يتّثـؾ يف ادـرأتغ افِتـغ  ،افًْكيٜ

يْىِؼ مْف ًٌٕؼ  خر يُّـ أن ينـتٌؾ  ،إحدامهٚ مـ افًرب وإخرى مـ افًجؿ

وهـذه إًٕـٚق شـق  تُـقن  ،ظذ دقريٜ افتٍريؼ بغ ادرأة وبْٝ جًْٓٚ أيوًٚ 

ًٚ أإٓ  ،هلـامدقرًا فًِّٜٔ افتٖثر وافتٖثر يف صخهٜٔ احلٚـؿ ومًٚمِتف  ّٔـ  نَّ اإلمـٚم ظِ

ًٚ هلذه إًٕٚق وضريَٜ تًٚمِف مع تِؽ ادـرأتغ ـٕٚـٝ ظـذظِٔف افًالم   ـٚن ؾىْ

 . درجٜ مـ اإلًٕٕٜٚٔ بحٔٞ مل تًّح فألًٕٚق بٚفتٌٌِؾ داخؾ صخهٜٔ احلٚـؿ

يف حَقق ادـرأة مـٚ ظِٔف افًالم  ظعّ  اإلمٚمادًىك افثَٚيف مـ مْيقمٜ  إنَّ و 

فرليٜ اإلمٚم افُِٜٔ حلَقق اإلًٕٚن افتل جيٛ أن يتّتـع هبـٚ بٌـض  امتدادهق إّٓ 
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إذ تٖتك مًٚفٜ تٖـٔدهٚ يف إضٚر يتوّـ تًزيز  ،افْير ظـ أي مًىك أو صٍٜ أخرى

ووع ادرأة يف هذا ادوامر ؾواًل ظذ وجقد حَقق خٚصٜ يف رليٜ اإلمٚم فِّـرأة 

ًٜ يف افًِؿ  ؾَد ـٕٚٝ ، 3 تىرق إفٔٓٚ اإلمٚم بُؾ ووقح ودؿٜ حَقق ادرأة موّقٕ

ؾٓٚ  ،ظِٔف افًالم واخلٍل وافًِـ فدى اإلمٚم ظعّ  ،ويف افناء وافياء ،واحلرب

يقيص ظًُره يف احلرب بًدم آظتـداء ظـذ افًْـٚء حتـك وان ظِٔف افًالم  هق

وان صتّـ أظراوُؿ وتْـٚوفـ أمـراءـؿ  ، وٓ هتٔجقا امرأة بٖذى: اظتّدّن ظِٔٓؿ

ـّ دؼــٚت ...وصِحٚءـؿ ـّ وإهنـ ّٚ فْـٗمر بـٚفُّػ ظـْٓ وان ــٚن  ،وفَد ـّْٚ وإٕ

ٌَُف مـ بًدِه 
َِ ًُّٔر هبٚ َظ  .  1 افرجؾ فٔتْٚول ادرأة يف اجلٚهِٜٔ بٚهلراوة أو احلديد ؾ

متخذًا  ،جًؾ افًدل أشٚس افتْير وافتىٌٔؼ ؾٔام بْٔٓامظِٔف افًالم  ؾٚإلمٚم 

جًـؾ ظز وجؾ  إّن اهلل إذ ،أشٚس افتٍٚوتمـ مٔزان افتَقى بغ اإلًٕٚن بهٍْٔف 

مـ ـٍتل ادٔزان متًٚويٜ بغ افرجؾ وادرأة دون تٍؤؾ احد ظذ أخر يف مًٚفٜ 

شـقاء ظـز وجـؾ  ؾٚفٍرد إتَك هق إـرم ظْد اهلل ،افُرامٜ افتل أشٚشٓٚ افتَقى

 . رجاًل أم امرأةً  أـٚنَ 

إّن احلٚـؿ اإلشالمل ـ يف مْىؼ افَر ن وحًـٛ تؼـيًف فـٔس مــ يٖخـذ 
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وحيُؿ ظذ افْٚس دجّرد افًِىٜ  ،وحيُؿ بام تنتٓٔف ًٍٕف ،بزمٚم اجلامظٜ ـٍٔام ـٚن

وادرأة إحدى هذه ادًـٗوفٔٚت  ،بؾ هق ذو مًٗوفٜٔ ـٌرة وثَِٜٔ ،وصٓقة احلُؿ

ّٔـد بـف ظـع وأمـر ظامفـف أن وهذا ظِٔف افًالم  افٌُرة يف حُقمٜ اإلمٚم ظع مٚ تَ

ّٔدوا بف ّٓ بـٚحلؼ يَـقل يف ذفـؽ ،يتَ َٓ ََتِقُجوقا و»: ظِٔـف افًـالم ؾٓق مل يٖمرهؿ إ

ََ بَِلذىً  ُؽؿْ  ،افـَِّسو ََ ـَ َأْظَرا ؿْ  ،َوإِْن َصَتْؿ ـُ ََ ـَ ُأَموَرا َُ اْفُؼوَقى  ،َوَشَبْب وِعقَػو ََ َـّ  ُ َؾونهِنَّ

ـَّ  ،َوآْْكُػِس َواْفُعُؼقلِ  ـُ ٌَ إِْن  و ـَ َـّ َدُْؼِ ُ َـّ َوإهِنَّ ُجوُؾ  ،و َفـُْمَمُر بِوْفَؽػِّ َظـُْف وَن افرَّ ـَ َوإِْن 

وِهؾِقَِّي بِوْفِػْفرِ  َراَوةِ  َفَقَتـَوَوُل اْدَْرَأَة يِف اْْلَ ـْ َبْعوِدهِ  َأِو اْْلِ و َوَظِؼُبُف ِمو ُ ِِبَ فَـد أراد  ، 3 «َؾُقَعرَّ

ٌّٝ  تذـرهؿ بّٖن ادرأة يف اجلٚهِٜٔ ــٚن ٓ يتًـّرض هلـٚ أحـد يف افٌٚفـٛ وإن شـ

ًٚ أـثر مـ اجلٚهِٜٔ بـٖن او ،وصتّٝ وٕٚفٝ مـ ادَٚتِغ إلشالم زادهٚ رؾًًٜ  وصٖٕ

وهذه ٕيرة ظَّٜٔ وإحًٚس بنًقر  ،حٍظ هلٚ حَقؿٓٚ وواجٌٚهتٚ وظٍتٓٚ وحٔٚئٓٚ

 . أخريـ حّتك مع إشٚءهتؿ واظتدائٓؿ صًقرًا مًٓؿ بٚدهٚب افذي أحٚط هبؿ

شـالم واشـتذـٚره اإلؿٌـؾ  مٚ وهذا ٓ يٍْل بٚفىٌع افتحٚم افقظل اجلامظل 

وخيىر يل يف أثْـٚء هـذه ادحـٚورة حٚدثـٜ  ،فدى ادًِّغ يف ظك اإلشالم إول

دارت بغ امرأة مًِّٜ وهل أشامء بْٝ ظّٔس زوج جًٍر بـ أيب ضٚفٛ مع ظّر 

ٚل ظّـر حـغ رأى بـ اخلىٚب حْٔام دخؾ ظذ حٍهٜ ؾقجد أشـامء ظْـدهٚ  ؾَـ

افٌحريـٜ  ؿـٚل ظّـر: احلٌنـٜٔ هـذه؟. أشامء بْٝ ظّٔس: ؿٚفٝ؟ مـ هذه: أشامء
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ٚ جٚفًٜ مع حٍهـٜ .  3 ؟ هذه فَد ـٚن ظّر يًر  مـ هل أشامء بْٝ ظّٔس وأهنَّ

ؾٓق بذفؽ أراد هٔٔزهٚ ظـ ؿريْتٓـٚ مــ افًْـٚء افِـقايت جيًِــ  ،بْٝ ظّر ًٍٕف

َّٕ  ،بَرهبٚ ذهْل وثَٚيف خمتِـػ ظـام هـق مـٖفق  مــ روح  متداداظذ  ف ـالم يدلأ

إف اشتٍٓٚم ٓ خيِق مـ افًخريٜ وآشـتٓزاء مــ  ،اإلشالم وابتًٚده ظـ ذي ؿٌؾ

ؿٌؾ ظّـر يًـز ظــ افَّٔـٜ افتٌخًٔـٜٔ ادتٌَٔـٜ مــ هديـٜ افًـداء وآشـتًٌٚد 

ًّٔـٚ ، 1 افَديّٜ ٚ ثَٚؾ ًَ يتوـّـ دٓٓت  وهْٚ حيي  ٚز افِقن إشقد بقصـٍف ًٕـ

ـٌحا َُ ييٓـر ادـرأة ومــ تْتّـل هلـؿ ـجـْس تـٚبع و 1 إلؿهٚء وآشتوًٚ  واف

ؾًّـر هْـٚ اراد مــ خـالل هـذا اخلىـٚب اظـالء ًٕـَف افثَـٚيف ، ومّٓٔـ ظِٔـف

مــ خـالل  ،آخالؿل او افًرؿل واحلط مـ ًٌٕٓٚ وًَٕٓٚ افثَٚيف افـال اخالؿـل

ابراز افًرق وافِقن ومٚ يهحٌف مـ شـامت شـٌِٜٔ ثٚبتـٜ يف خمِٔـٜ ادجتّـع ظْٓـٚ 

 .  هؿ 

ادـرأة  مٚ حدث مـ ؿٌؾ ظّـر بــ اخلىـٚب يلـٚه أشـامء بْـٝ ظّـٔس إنّ و

إذ  ،فـفمـ إؾُـٚر ادسشـٌٜ يف افذهْٔـٜ افثَٚؾٔـٜ  مساـؿمٚ هق آّ ًٕؼ ، ادًِّٜ

تـدفؾ  إذ، مشـالإلاؿٌـؾ  مـٚإػ  ،ٜٔ إػ افقراءيُّـ تٍُُٔف ظز إجراء ؿٍزة تٚرخي

                                           
 . 3946/  4 هـ: 163صحٔح مًِؿ: أبق احلًغ مًِؿ بـ احلجٚج افَنٔري افًْٔٚبقري ت   3 

 . 81صقرة افًقد يف ادتخٔؾ افًريب افقشٔط:  ظ: هثٔالت أخر:  1 

 . 31ظ: ادهدر ًٍٕف:   1 
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هذه افٍَزة ظذ اجسار هذه افْزظٜ مـ ظك مٚ ؿٌؾ اإلشـالم وبَٚئٓـٚ يف ادتخٔـؾ 

، ّن ظّر ـٚن يًذب امرأة مًِّٜ جٚريٜ مـ بْل مٗمؾأيروي ابـ هنٚم  ،اجلامظل

حتـك إذا مـؾ  ،رعـوهق يقمئذ منـ ،فتسع اإلشالم ،حل مـ بْل ظدي بـ ـًٛ

 .  3 ـذفؽ ؾًؾ اهلل بؽ: ؾتَقل ،إيّن مل اترع إٓ مالفٜ ،إيّن اظتذر إفٔؽ: هلٚ ؿٚل

ظدم ادًٚواة بغ افرجؾ وادرأة أصٌح أمرًا مـ افهًٛ افتُتؿ ظِٔف يف  إنَّ و

ًٚ إبٚن افًك اإلشالمل إول ؾام  ،طؾ ادامرشٚت افتل ٓ يرى ؾٔٓٚ اإلشالم صقاب

وهـذه  ،بـغ أبْـٚء جًْـٓٚ  اإلٕـٚث  ،ذاهتـٚبٚفؽ بـٚفتٍريؼ بـغ مْيقمـٜ ادـرأة 

ادامرشٚت مٚ هل إٓ صٍرات ثَٚؾٜٔ ودٓٓت واوحٜ ادًٚمل ظذ ايلٍٚه ـٚن ُيامرس 

ؾٍل ـؾ ظٍك ٓبـد أن يُـقن  هْـٚع صـٍرات : يف طؾ افًك اإلشالمل إول

وتتْٚول هذه افنٍرات  ،تنُؾ شِقـْٚ ...وهل ترـٌٜٔ خٍٜٔ ،ثَٚؾٜٔ يف ـؾ  تّع

 .  1 ُٚم اجلامفٜٔ وادًتَدات إخالؿٜٔ إح

 ،ورٚرشٜ افوٌقط ظذ ادرأة هل إحدى افنٍرات افثَٚؾٜٔ فـذفؽ افًكـ 

ًٜ و وؿد ـٚن ذفـؽ ـثـر  ،حلٚجٚت افذاـرة اجلامظٜٔ هذه ادًٚمالت جٚءت اشتجٚب

يـروى  إذيف طؾ بًض احلُقمٚت اإلشالمٜٔ مٚ بًد احلُقمٜ ادحّديٜ.  احلدوث

                                           
 . 139، 3مهىٍك افًَٚ و خرون: ج َٔؼظ: افًرة افٌْقيٜ ٓبـ هنٚم: حت  3 

ت: وؾـٚء إبـراهٔؿ ورموـٚن ، :  رثـر ايزابرجـرافرئًٔـٜٔ فٍِّـٚهٔؿ مٌـدئل هٓٔـد –افَْد افثَـٚيف   1 

 . 311بًىٚويز: 
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َّٕف ؾجٚء ظّر ومًـف  ،ٚت خٚفد بـ افقفٔد اجتّع يف بٔٝ مّٔقٕٜ ًٕٚء يٌُغ دٚ م أ

 ،! ادخؾ ظذ أم ادٗمْغ ؾٖمرهٚ ؾتحتجـٛيٚ ظٌد اهلل: ؿٚل ،ابـ ظٌٚس ومًف افدرة

ؾًـَط مخـٚر امـرأة  ،ؾجًؾ خيرجٓـ ظِٔف وهق ييهبـ بٚفـدرة ،وأخرجٓـ ظعّ 

ُٛ  ،! ؾَٚل: دظقهٚؾَٚفقا: يٚ أمر ادٗمْغ مخٚرهٚ ،مْٓـ ؾال حرمٜ هلٚ وــٚن يًجـ

ٍر احتـؾ افتًـٚمح ـهُذا ـٕٚـٝ تًٚمـؾ ادـرأة يف ظهـ ، 3 ٓ حرمٜ هلٚ  مـ ؿقفف:

وتـرى . واحسام حَـقق اإلًٕـٚن ادرتٌـٜ إوػ يف ؿقإْٔـف ودشـتقره افًـاموي

افدراشٜ إّن تٌِٔٛ افرجؾ ظذ ادرأة وإصًٚرهٚ بدؤٕتٓٚ ودٚوفٜ ادًٚس بُرامتٓٚ 

ٍٜ وإبرازهٚ بنـُؾ  ،ادًرة اإلًٕٕٜٚٔيف اؽِٛ جقإٛ  مٚ هق إّٓ دٚوفٜ تثٌٔٝ ثَٚؾ

ف  مـ اجؾ أن تهٌح ثَٚؾٜ مٚ هل ًٍٕـٓٚ بنـُؾ حََٔـل وان ّٕٕ : ظِْل وظٍقي

ًٚ ظذ هذه افثَٚؾٜ وأؾرادهٚ أن يَتًْقا بٖصٚفتٓؿ اخلٚصٜ  إػ –بؾ وحتك  ،تْتٟ صٔئ

 .  1  أخريـ ظذ بتٍقؿٓؿ – مٚ حد

حدثْٚ ْحٔد : ؿٚل ،حدثْٚ أبق هالل:  تٚرخيف  ؿٚل ؽًٚن بـ مييروي افذهٌل يف

اُز حتك »: ؾَٚل. ،إين دتٚج وؾَل: ؾَٚلظِٔف افًالم  ل ظًِٔٚ ٖإّن ظَٔاًل ش ،بـ هالل

: ؾَـٚل، «ؾوكطؾؼ بوف إػ احلقاكقوً ،خذ بقده»ؾَٚل فرجؾ:  ،ؾٚفح ظِٔف ،«خيرج ظطوئل

                                           
 . 710/  33ـْز افًامل يف شْـ إؿقال وإؾًٚل:   3 

 . 19صٚـر ظٌد افهّد:  ترمجٜ: د.، إشىقرة وادًْك: ـِقد فٍٔل صساوس  1 



 111 ..................................................................................... انفصم انثبنث/ املبحث األول

ًٚ! ؿٚل: ؾَٚل ،«دق األؿػول وخذ مو يف احلقاكقً» وأكً تريد أن »: تريد أن تتخذين شٚرؿ

ؾـٖتك  ،«أكوً وذا »: ؿٚل. ٔتغ مًٚويٜ: ؿٚل ،«تتخذي شورؿًو وأظطقؽ أمقال افـوس

 ،اصًد ظذ ادْز ؾٚذـر مٚ أوٓع ظّع ومـٚ أوفٔتـؽ: ثؿ ؿٚل ،ؾٖظىٚه مئٜ أفػ ،مًٚويٜ

ًٚ ظذ ديْفيٚ أدٚ افْٚس إين : ؾهًد ادْز ؾحّد اهلل ثؿ ؿٚل: ؿٚل ّٔ  ،أخزـؿ إين أردت ظِ

 . 3 وأردت مًٚويٜ ظذ ديْف ؾٚختٚرين ظذ ديْف  ،ؾٚختٚر ديْف ظعّ 

فُل يُقن افَٚئد ؾذًا ومثًٚٓ حيتذى بف مـ ؿٌؾ افًٚمٜ واخلٚصٜ ٓبد فـف مــ و

ويتؿ ذفؽ مـ خـالل ؿٓـر افًـِىٜ  ،تذويٛ افًالئَٔٚت بْٔف وبغ افًٚمٜ مـ افْٚس

زيد وظّر مـ اخلٚصٜ وافًٚمٜ ومـ ـؾ ضٌَٚت ادجتّـع ادختٍِـٜ  بًدم افتٍريؼ بغ

وأـثر تِؽ افًٌَٚت افُـٗودة هـل مًـٚفٜ تَريـٛ إؿـربغ وإظىـٚئٓؿ  ،وادتْقظٜ

 . حهٕٜٚ يلًِٓؿ يّرحقن وينحقن إٔك ومتك ينٚلون يف أروؿٜ احلُقمٜ

ًٚ دٚ متًٚر  ظِٔفو : ظِٔف افًالم بٖنَّ صِٜ افَرابٜ بغ ظَٔؾ واإلمٚم ظعّ  ،تًٌ

ظـذ ظَٔـؾ بـٕٚمقر ظِٔـف افًـالم  ٓ يٌخؾ اإلمٚم ظعّ  نْ أوفذفؽ مـ ادٍروض 

ٓن إخـّقة أؿـقى أواس آرتٌـٚط : ادٚديٜ افًٌٔىٜ وافهـًٌٜ يف افقؿـٝ ًٍٕـف

ًٚ أفُْْٚ ٓحيْٚ  ،وأـثرهٚ مًٗوفٜٔ ظذ ظٚتؼ افىرؾغ ّٔـ ظِٔـف افًـالم  ّن اإلمَٚم ظِ

ّقة مٗثرًا يًتقجٛ خرق افَقإغ اإلشالمٜٔ وإظـرا  تُقن رابىٜ إخ أنْ أبك 

ٕراه يرؾض ضِـٛ ظَٔـؾ وفُــ بـٖدب  ،ظِٔف افًالم ظعّ اإلمٚم افتل تربك ظِٔٓٚ 

                                           
 . 411/  1  هـ: 748افذهٌل ت أْحد  تٚريخ اإلشالم ووؾٔٚت ادنٚهر وإظالم: دّد بـ  3 
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ًٚ مــ مًـًٚه ًٚ مًتَـدًا ومٗمْـٚ ً بهـحٜ  ،وبىريَٜ جًِٝ ظَٔؾ يرتد خٚئٌـ مَتًْـ

افتقؿع فدى رٚ دظٚه إػ أن يتٍقه بُالم ـن أؾؼ  ،ظِٔف افًالم ظعّ  اإلمٚمتك  

وذم مًٚويٜ ظذ افرؽؿ مـ تَديؿ ظِٔف افًالم  ظعّ اإلمٚم بّدح  ،مًٚويٜ ومجٓقره

 . إخر افتًٓٔالت ادٚديٜ افتل احتٚجٓٚ ظَٔؾ بؾ وزادهٚ ظِٔف

إلشــالمٜٔ وصــٍٚت احلــٚـؿ اويُّـــ فْــٚ أن ًٕــتجع مالمــح احلُقمــٜ 

ٚ مـٚ ظـذ احلـٚـؿ افـذي يرشـؿ فْـظِٔـف افًـالم  ظعّ اإلمٚم إلشالمل مـ ـالم ا

ًُ َظِؼقاًل َوَؿْد أْمَؾَؼ و»: إذ يَقل يف ووقح ـٚمؾ ،اإلشالمل يلٚه رظٔتف  اهللِ َفَؼْد َرَأْي

ؿْ  َحتَّك اْشتَمَحـِل ـُ ـْ ُبرِّ وظوً  ِم َُ،  ٌَ ْبَقوَكُف ُصْع ُِ  ًُ ُعقرِ  َوَرَأْي ُّْ ـْ  ،اف آْْفوَقاِن ِمو ُؽْزَ

َْ ُوُجقُهُفْؿ بِووْفِعْظؾِؿِ  ،َؾْؼِرِهؿْ  َد ََم ُشقِّ َلكَّ وداً  ،ـَ ِـّ َر َظوَعَّ اْفَؼوْقَل  ،َوَظووَوَدِي ُمَم ورَّ ـَ َو

داً  ًُ إَِفْقِف َشَؿِعل ،ُمَردِّ َغْق ُْ َـّ َأيِّ َأبِقُعُف ِديـِل ،َؾَل بُِع ؿَِقووَدهُ  ،َؾَظ  ،لتوُمَػوِرؿوًو َضِريؼِ  ،َوَأتَّ

ًُ َفُف َحِديَدةً  ْق و ُثؿَّ  ،َؾَلِْحَ ـْ ِجْسِؿِف فَِقْعَتِزَ ِِبَ ٍَ ِذي َدَكوػ ،َأْدَكْقُتَفو ِم وِجق ََ  ٍَّ ـْ  َؾَض ِمو

ـْ ِمقَسِؿَفو ،َأَدَِفو َق ِم َسِ وَد َأْن ََيْ ـَ ًُ َففُ  َو ـْ ! َيو َظِؼقوُؾ  ،َثؽَِؾْتَؽ افثََّقاـُِؾ  :َؾُؼْؾ ُـّ ِمو
َأَتوئِ

وَهو إِْكَسوهُنَو فَِؾِعبِفِ  ِي  ،َحِديَدة َأِْحَ رُّ ـَ  َوََّتُ ُـّ ِمو
إَِػ َكوور َشوَجَرَهو َجبَّوُرَهوو فَِغَضوبِِف! َأَتوئِ

ـْ َفظكً  ُـّ ِم
ًَ َأْؾاَلـَِفوو.. !آََذى َوَٓ َأئِ ْبَعَي بََِم حَتْ ًُ آَْؿوفِقَؿ افسَّ َظوَذ  ،َواهللِ َفْق ُأْظطِق

يف ظِٔـف افًـالم  إذ ينـر ، 3 «َصِعَرة َمو َؾَعْؾُتوفُ  َأْن َأْظِِصَ اهللَ يِف َكْؿَؾي َأْشُؾُبَفو ِجْؾَى 

                                           
 . 366/  6ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد:  3 
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 ّٜٔ وهـق ؿـٕٚقن افتًـقيٜ بـغ  ؛هذه اخلىٌٜ إػ واحدة مـ إٔهع افَقإغ اإلشالم

ّٜٔ ًٚ ورظ ٚم ُّ ّٜٔ ح وبـذفؽ يًْـػ ؾُـرة احلـٚـؿ افـذي  ،مجٔع أؾراد إُّمٜ اإلشالم

ّٜٔ: يَقل : هذا ظدل ظع يف ذات اهلل يًٌٞ ظـذ افًجـٛ وافدهنـٜ ،إٔٚ ؾقق افرظ

يف ظِٔـف افًـالم  يَـقل ،ٔف افًالم أن يراظل منٚظر أؿـؾ افرظٔـٜوفذفؽ أراد ظِ

وفـٔس مُِـف افنخيصـ وٓ حيـؼ ٕي أحـد  ،مـ برـؿ أي بر ادًـِّغ: خىٌتف

 افتك  يف حؼ ادًِّغ بىريَٜ ٓ تريض افؼيًٜ أإلهلٜٔ.

ًٜ ظِٔف افًالم  ظعّ اإلمٚم ـٚن  صديد آـتْٚه بٚفًِىٜ وهذا مٚ يالحظ حََٔ

يف افًِىٜ فَٔٓرهٚ وجيًِٓٚ ظِٔف افًالم  ؾَد  ـٚن ظعّ  ،ٚجلتف فألمقرظذ ضرق مً

شـٔام افٍَـراء  ،وخـرهؿ ،وأمـْٓؿ ،ضًٜٔ يف يده فٔحّؾ ظِٔٓٚ وهبٚ حَقق افْٚس

ؾًْؼ افَربك يًد احـد أهـؿ واخىـر إًٕـٚق افتـل  ، 3 وافًٌىٚء وظّقم إمٜ 

 ،هـرم افًـِىٜوـّـ مــ تتحُؿ بًّـٚر اإلًٕـٚن وتقجٓٚتـف خٚصـٜ إذا ــٚن 

 ،وافتًٚمؾ مع هـذا افًْـؼ بحـذر هـق احـد َٕـٚط افوـًػ وافَـقة يف افًـِىٜ

ًٚ مـ َٕٚط ٓ حك هلٚ وظالؿـٚت متحرــٜ ٓ متُٚؾئـٜ    1 ؾـٚفًِىٜ ُهٚرس إىالؿ

 . تُقن افَرابٜ أحداهٚ

ؾَد ـٕٚٝ  ،ـٕٚٝ افَرابٜ احد أشٌٚب َّٕٜ افنًٛ ظذ ظثامن بـ ظٍٚن

                                           
 . 364/  1افًٔد: أْحد  : احلًغمًٚسة ظًُريٜ تٚرخئٜ دئْٜ دراشٜ ،اإلمٚم ظّع وحروب افتٖويؾ  3 

 . 307فًِىٚيت وظٌد افًالم بًٌْد افًٚيل: ا، ت: أْحد جْٔٔٚفقجٔٚ ادًرؾٜ: مٔنٔؾ ؾقـقظ:   1 
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يرًا فِدور افذي فًٌف حٚصٜٔ ظثامن وأؿٚربف وظنـرتف يف ٕ ،وبًٚٓ ظِٔف ؾٔام بًد

احـد   3 ومروان بـ احلُؿ ، ريٚت احلُقمٜ افتل ـٚن ظثامن ظذ رأس هرمٓٚ

يف احلُـؿ ظـذ  أوفئؽ ادَربغ افذيـ ؿرهبؿ ظثامن إفٔف وجًؾ هلؿ افٔد افىقػ

افرؽؿ مـ ـؾ افَْد وافتقجٔٓٚت افتل وجٓٝ إفٔف مـ افهحٚبٜ وأهؾ ادًرؾٜ 

 . واخلزة وافًٔٚشٜ

إّن تِؽ افتَريٌٚت افنخهٜٔ افًٍْٜٔ ظـذ حًـٚب افرظٔـٜ وأبْـٚء اجلِـدة  

مــ  ،مــ صـٚهنٚ أن تَـقض بْـٚء اإلًٕـٚن اوًٓ  ،وظذ حًٚب بْٚء ادجتّع أيوٚ

تتزظـزع أرــٚن افدوفـٜ وتٍَـد  بٚفْتٔجـٜو ،ف وشـِىتفخالل ؾَده افثَـٜ بحٚـّـ

ويـتؿ  هـذا افتَـقيض ظـذ إؽِـٛ مــ خـالل  ،احلُقمٜ ـؾ مَقمٚت افٌْـٚء

أو ؾـردًا ظـذ  ،ظْدمٚ ؿـرب ؾـردًا ظـذ حًـٚب ؾـرد ،افتل مثِٓٚ احلٚـؿ ،افًِىٜ

 . 1 حًٚب مجٚظٜ 

                                           
. وـٚن مروان يُْـك أبـٚ ظٌـد ادِـؽ 131/  3  هـ: 176ادًٚر : أبق دّد ظٌد اهلل بـ مًِؿ ت    3 

ومـٚت يف وأبقه احلُؿ ابـ أيب افًٚص ـٚن ضريد رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف و فف وأشِؿ يقم ؾتح مُـٜ 

إيٚه إٔف ـٚن يٍق هه، ؾًِْف وشره إػ صذ اهلل ظِٔف و فف  خالؾٜ ظثامن، وـٚن شٌٛ ضرد رشقل اهلل

وخالؾٜ أيب بُـر وظّـر، ثـؿ أدخِـف ظـثامن  صذ اهلل ظِٔف و ففبىـ وج ؾِؿ يزل ضريدًا، حٔٚة افٌْل 

 وأظىٚه مٚئٜ أفػ درهؿ.

 . 13: إٕدفز افنًر يف افثَٚؾٜٔ فألًٕٚق رليٜ ٕحق –مجٚفٔٚت افَْد افثَٚيف  1 



 115 ..................................................................................... انفصم انثبنث/ املبحث األول

أول مــ اجـسأ ظـذ  ؿٚل: ـٚن ، ظـ ظٚمر بـ شًد ؾَد روى افىزي:

مر بف ظـثامن وهـق جـٚفس يف  ،فًٚظدياامن بٚدْىؼ افًٔئ جٌِٜ بـ ظّرو ظث

ِّؿ ؾِام مر ،ويف يد جٌِٜ بـ ظّرو جٚمًٜ ،ؿقمف ٕدىَّ   ،ؾـرد افَـقم ،ظـثامن شـ

 ،أؿٌـؾ ظـذ ظـثامن ؾَٚل جٌِٜ: مل تردون ظذ رجؾ ؾًؾ ـذا وـذا! ؿـٚل: ثـؿ

ـّ هذه اجلٚمًـٜ يف ظَْـؽ أو فتـســ بىٕٚتـؽ هـذه. ؿـٚل  ؾَٚل: واهلل ٕضرح

ٕختر افْـٚس: ؾَـٚل: مـروان خترتـف! ومًٚويـٜ  ظثامن: أي بىٕٜٚ! ؾق اهلل إين

ـريز خترتف! وظٌد اهلل بـ شـًد خترتـف! مـْٓؿ  خترتف! وظٌد اهلل بـ ظٚمر بـ

 .  3 رشقل اهلل دمف  وأبٚح ،مـ ٕزل افَر ن بدمف

وفـذفؽ : وـٚن مروان ـام هق مًرو  يَقد رـٛ احلُقمٜ ادتّثِٜ بًـثامن 

ؾُام يُّــ فقـء  ،ؾهقرتف هثؾ افًديد مـ افهقر إخرى ادنٚهبٜ وادَٚربٜ فف

يُّـ فًدد مـ افهـقر ادختٍِـٜ أن يلّـع يف  ،واحد أن يّثؾ افًديد مـ إصٔٚء

أول درجـٜ ارتَـك  وتًد هٌٜ ظثامن إيٚه مخس اؾرئَـٜ ، 1 صقرة واحدة منٚهبٜ هلٚ

ِّؿ ًٚ  بٚفْتٔجٜو ، 1 مْٓٚ مروان افً أخوًٝ افدوفٜ يف ظٓد ظثامن مـ خراشٚن ذؿ

ًٚ حلُٚم مـ بٔٝ واحد ـٚن اؽٌِٓؿ مـ افىَِٚء ومروان احـد  إػ صامل أؾرئَٚ ؽرب

                                           
 . 166 – 163/  4تٚريخ افرشؾ وادِقع:  -تٚريخ افىزي  3 

 . 376: افرئًٜٔٔ فٍِّٚهٔؿ مٌدئل هٓٔد –ظ: افَْد افثَٚيف   1 

 . 484  هـ: 610ظ: افُٚمؾ يف افتٚريخ: ابـ إثر أبق احلًـ ظّع بـ أيب افُرم دّد اجلزري ت   1 
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 هـذه إنَّ  ، 3 هٗٓء افىَِٚء افذيـ ـٕٚقا ٓ يهِحقن فتقيل زظٚمٜ احلرـٜ اإلشالمٜٔ

ْـٝ وأطٓـرت رخيل بٖٔادامرشٚت وافًٍٚفٔٚت مٚ هل إٓ رشٚئؾ اؾرزهٚ افًْؼ افت

 .إػ افًِـ احلٚفٜ احلََٜٔٔ افتل ـٕٚٝ ظِٔٓٚ إمٜ وحُٚمٓٚ  ٕذاع

 

                                           
 . 66 -63ظ: اخلالؾٜ وادِؽ: أبق إظذ ادقدودي:   3 



 

117 

 

 

 

 املبحث انثبني

ظـذ صذ اهلل ظِٔف وافـف وشـِؿ  ثْٚن ظذ أّن حوقر افٌْل دّدآ خيتِػ 

رأس افًِىٜ اإلداريٜ وإخالؿٜٔ وافدئْٜ دجتّع افًرب اإلشالمل إول ــٚن 

فـف  ظـز وجـؾ ٕيرًا فتٖئـد اهلل: فف افدور إبرز يف تًٔر ظجِٜ افدوفٜ ٕحق إمٚم

صخهٔتف وإًٕـٕٚٔتف افتـل هٖٔتـف هلـذا افـدور  فِدور ادٓؿ افتل حئٝ بفثؿ  أوًٓ 

ظذ افرؽؿ مـ ادهٚظٛ اجلّٜ افتل واجٓٝ دوفـٜ افرشـٚفٜ اإلشـالمٜٔ  ،افهًٛ

اجلٕٚـٛ  صذ اهلل ظِٔف و فـف شـِؿ ومـ مجِٜ اجلقإٛ افتل اهتؿ هبٚ افٌْل ،وؿٚئدهٚ

 افديْل افٍَٓل ادتًِؼ بَوٚيٚ افًٌٚدات وادًٚمالت ومٚ صٚـؾ ذفؽ.

صـٚردًة أو شـِؿ صذ اهلل ظِٔـف وافـف وافٌْل  زمٚنمل يسع افديـ اإلشالمل 

ًٚ اشتًٚن بف وأبداه افٌْل دّـد صـذ اهلل ظِٔـف و فـف  واردًة إّٓ وأورد هلٚ حُاًم مًْٔ

ًٚ فذفؽ ؾّٖن ؿٔـٚدة إمـٜ جـٚءت ظـذ : فًِِّّغ وؽرهؿ ظذ افًقاء شِؿ وتًٌ

 ،ظِٔـف افًـالم وتًٌف يف ذفؽ اإلمٚم ظـعّ  ،وؾؼ مَررات افديـ اإلشالمل اجلديد
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ًٚ مـظِٔف افًالم  ؾَد ـٚن اإلمٚم ظعّ  ؿرابـٜ  صـذ اهلل ظِٔـف و فـف شـِؿافٌْـل  ؿريٌ

وفِ »: يَقل يف ذفؽ ،افذراع مـ افًود َبوَع اْفَػِصقِؾ َأَثَر ُأمِّ بُِعُف اتِّ ًُ َأتَّ ـْ ـُ َيْرَؾوُع  ،َوَفَؼْد 

ـْ أْخالؿِِف َظَؾَمً  ؾِّ َيْقم ِم ـُ َِ بِفِ  ،يل يِف  وَن .َوَيْلُمُري بِوْٓؿتَِدا ـَ وؾِّ َشوـَي َوَفَؼْد  ـُ ُُيَووِوُر يِف 

ي َّٕ  ، 3 «بِِحَراَ َؾَلَراُه َوَٓ َيَراُه َؽْرِ إلظداد افرشٚيل مجٚيل يُنػ ظـ ا أشِقب بٔٚين فإ

ن ٓ ينًر بٚفىّْٖٕٜٔ وإمـ إٓ يف أحوٚإذ أنَّ افٍهٔؾ  ،ظِٔف افًالم إلمٚم ظعّ ف

صذ ٌِْل ف ـٚن مالزمًٚ م ظِٔف افًال اإلمٚم ظعّ هذا يًْل أنَّ  ،أو بٚفَرب مْٓٚإم 

ِّف وترحٚفف ،يف ـّؾ رء اهلل ظِٔف و فف شِؿ  ،ظٌٚدتف ،شِقـف ،ظِّف ،يف خَِف ،يف ح

ًٚين متجًـده يف وجـقد تِؽ ادٕجد  ،فَد ربك ًٍٕف ظذ ذفؽ ،ًٚمِف مع افْٚست

ؾٔام ؿدمف مـ  ،تٖيت مـ افنقاخص افقاؿًٜٔ حلٔٚتف وشرتفظِٔف افًالم  اإلمٚم ظع

 .صذ اهلل ظِٔف و فف شتخٍِقا بًد رشقل اهللاحِقل ؽٚبٝ حتك ظـ افذيـ 

أّمٚ إتٌٚع مـ يًـر ظـذ : اإلتٌٚع مًٖفٜ مّٜٓ وتَػ ظذ مٍسق ضريَغ إنَّ  

أو إتٌٚع أخـر ادجٕٚـٛ فِهـقاب أو  ،افىريؼ احلؼ افهقاب افذي ٓ ؽٌٚر ظِٔف

شٚريٜ ادًٍقل ظذ أي جٕٚٛ مـ جقإٛ وهذه احلٚفٜ  ،افذي حتقم حقفف افنُقع

ّن إتٌٚع مـ يّثـؾ يف أوٓ صؽ  ،افخ... تٍِٜ افدئْٜ وافًٔٚشٜٔ وإدبٜٔاحلٔٚة ادخ

صـذ اهلل ظِٔـف  افًامء ؿقًٓ وؾًاًل هلق إتٌٚع احلؼ بًْٔف متّثاًل بنخص افٌْل دّد

                                           
 0 319/  7ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد:  3 
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مًـٚؾٜ واحـدة أـّد يف مجٔع مقاؿٍـف إـف ظـذ ظِٔف افًالم  ؾٚإلمٚم ظعّ . و فف شِؿ

فــ حئـد ظـْٓام مٓـام ـٍِتـف  وضريؼ واحد وهـق ضريـؼ افَـران وافًـْٜ افٌْقيـٜ

ًٚ  أنَّ  افدراشــٜرى تــو ،افيــرو  ــ ّٔ وــحك بــٚفُثر مـــ ظِٔــف افًــالم  اإلمــٚم ظِ

حَقؿفّ افنخهٜٔ حلًٚب  اصٓد أْن ٓ افف إٓ اهلل واصـٓد أنَّ دّـدا رشـقل اهلل  

َوَؿوْد »: ثـؿ يَـقل ،مل يُــ يـريض افـًٌضوظٕٚك ـثرًا بًٌٛ هذا اإلتٌٚع افذي 

ـْ َرُشقِل اهللِ ِعل ِم
َِ َواْدَـِْزَفوِي  ،بِوْفَؼَراَبوِي اْفَؼِريَبويِ  ُذ اهلل ظؾقف وآفف شؾؿ َظؾِْؿُتْؿ َمْق

ِصقَصيِ  ََ ُثوؿَّ ُيْؾِؼُؿـِقوفِ  ...اْْلَ ْ وَن َيْؿَضُغ افقَّ ـَ ْذَبوًي يِف َؿوْقل ،َو ـَ َوَٓ  ،َوَموو َوَجوَد يِل 

 . 3 «َخْطَؾًي يِف ؾِْعؾ

مــ افٌْـل ظِٔف افًـالم  فإلمٚم ظعّ ادًرؾٜٔ  ،افًٍْٜٔ ،ادٚديٜإّن هذه افَرابٜ 

جًِتف يًتقحل مْف ويتًٌف يف ؾَٓف وؿوٚئف وـٚؾٜ أظامفف صذ اهلل ظِٔف وافف وشِؿ 

ًٚ فذفؽ ،افًٌٚديٜ افَقفٜٔ وافًٍِٜٔ ؾٓق ؿـد  ،متخذًا مـ افَر ن افُريؿ مهدرًا رئًٔ

 ًٚ ًٚ يًْٚق إفٔف ادٍُرون إًٔٚؿ  . 1  أمًـ افْير يف افَر ن ومقوقظف افديـ إمًٕٚ

ًٜ فُْٓـٚ  صذ اهلل ظِٔف و ففإّن ؿرابٜ وصحٌٜ افٌْل  ًٚ ومْزفـ تزيد ادرء ذؾ

ٓ تقجٛ افْجٚة مـ افْـٚر مـٚ مل تتخِِٓـٚ تىٌَٔـٚت ؾًِٔـٜ ظـذ ارض افقاؿـع 

                                           
 . 103ادهدر افًٚبؼ:   3 

 . 334صقت افًدافٜ اإلًٕٕٜٚٔ: ظِٔف افًالم  اإلمٚم ظع 1 
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 . 3 ورٚرشٚت هس ذيٚن احلٔٚة

و»ظٌـٚرة ظِٔـف افًـالم  ل اإلمٚم ظعّ ومٚ اشتًام َّْ ووَن َيْؿَضوُغ اف ـَ ََ ُثوؿَّ وَو ْل

ؾٓق بٚفتٖـٔـد  ،فف يف ـؾ رءصذ اهلل ظِٔف و فف إٓ ـْٚيٜ ظـ تَِغ افٌْل  «ُيْؾِؼُؿـِقفِ 

ًٜ ظــ افتَِـغ وافتًِـٔؿ  ،مل يُـ يَهد بذفؽ ادوغ إـؾ ؾَط ؾٚدوغ هـق ـْٚيـ

ؾّوـغ افَِّـٜ حيتـٚج إػ افهـز  ،ظٓٚ ؾَـطوافتدريٛ وؾٓؿ إحُٚم وفٔس إتٌٚ

هـذه هـل ثَٚؾـٜ  ،وـذفؽ إمر بٚفًْـٌٜ إػ افٌـٚؿل ،وافسوي وظدم آشتًجٚل

ًٚ وشْدًا يف ـؾ افيـرو  افتـل ظِٔف افًالم  اإلمٚم ظعّ  افدئْٜ وافتل ـٕٚٝ فف ظقٕ

خـر  صذ اهلل ظِٔف و فـف وشـِؿافًك اإلشالمل إول بًد وؾٚة افٌْل و ،مًر هبٚ

 . دفٔؾ ظذ ذفؽ

فِرشقل إــرم  ظـ تِؽ افَراءة اإلًٕٕٜٚٔظِٔف افًالم  وخيزٕٚ اإلمٚم ظعّ 

ادخىـئ  ،افتل يًٚمؾ هبٚ افْٚس ادًـِؿ مـْٓؿ وافُـٚؾرصذ اهلل ظِٔف وافف وشِؿ 

صذ اهلل  وحتك مرتُٛ اجلْٚيٜ ومـ حؼ ظِٔف احلد مل حيرمف افٌْل دّد ،وادهٔٛ

 َوَؿْد َظؾِْؿوُتْؿ َأنَّ َرُشوقَل اهللِ»: أو حَف مـ ادٚل افًٚم ،وافًىٚء مـ افٍلء ظِٔف و فف

اِيَ  ُذ اهلل ظؾقف وآفف ـَ  َرَجَؿ افزَّ ذَّ َظَؾْقفِ  ،اْفوُؿْحَص َُ َثوُف َأْهَؾوفُ  ،ُثؿَّ  َوَؿَتوَؾ  ،ُثوؿَّ َورَّ

يَف ِمَراَثُف َأْهَؾفُ  وِرَق َوَجَؾَد ا ،اْفَؼوتَِؾ َوَورَّ ـِ َوَؿَطَع يد افسَّ اِيَ َؽْرَ اْدُْحَص ُثوؿَّ َؿَسوَؿ  ،فزَّ

                                           
 . 38 -37ظ: مدارع هنٟ افٌالؽٜ: اهلٚدي ـٚصػ افٌىٚء:   3 
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 َِ ـَ اْفَػوْل َِ  ،َظَؾْقِفََم ِم ُوذ اهلل ظؾقوف وآفوف  َؾَلَخوَذُهْؿ َرُشوقُل اهللِ ،َوَكَؽَحوو اْدُْسوؾََِم

ـَ اإلشالم ،َوَأَؿوَم َحؼَّ اهللِ ؾِقفؿْ  ،بُِذُكقِِبؿْ  ِرْج  ،َوَمْ َيْؿـَْعُفْؿ َشْفَؿُفْؿ ِم ُهْؿ َوَمْ خُيْ ََ َأْشََم

ـْ َبْغِ َأْهؾِفِ   . 3 «ِم

ِّؿ زمـٚم اخلالؾـٜ وؿٔـٚدة افدوفـٜ اإلشـالمٜٔ يف ظِٔف افًالم  اإلمٚم ظعّ  تً

 ،وؿٝ ـٕٚٝ ؾٔف افدوفٜ يف طر  شٔٚد حٚد إتؼ ؾٔف اشتٌٍٚل افوّر اجلًّـل

ــذفؽ  ،ـام ـٕٚٝ افدوفٜ يف اصد حـٚٓت افتٍُـؽ اإلداري وادـٚيل وافًًـُري

بًـٌٛ إحـداث افتـل : حـدأمٜ افَٔؿ افدئْٜ افتل مل تُـ خٚؾٜٔ ظذ حٚفٜ مْيق

ووصقل افدوفـٜ اإلشـالمٜٔ  ،وؿًٝ يف ظٓد ظثامن بـ ظٍٚن وافتل أدت إػ مَتِف

 .ٕحداثا إػ حٚفٜ ؾقوقيٜ بًٌٛ تِؽ

ؿد ـٚن ادجتّـع اإلشـالمل يف تِـؽ احلٌَـٜ يتّثـؾ يف ؾئـٚت متْقظـٜ و 

 ًٚ ًٚ وخمتٍِٜ ظَٚئدّيٚ وإًٕٕٚٔ اخذ افًٌض مْٓٚ ظذ ظٚتَف إيهـٚل هـذه  ،واجتامظّٔ

مــ خـالل تقطٔـػ افنـًٚئر افدئْـٜ وافرمـقز  ،إمٜ إػ مـٚ ٓ حيّـد ظٌَـٚه

فٌٞ إصـٚرات اخلىـر ظـذ افـديـ بقصـٍٓؿ ؿـقة مجًـتٓؿ  ،وتهًٔد ميٚهرهٚ

وتتوح  ،اشتثّرت افتقجف افًٚضٍل فدى افٌقؽٚء مـ اجلامهر ،ؽٚيٚت شٔٚشٜٔ

ًٜ أمٚم أصحٚب افنـحـ ظِٔف افًالم  مٚم ظعّ أيديقفقجٜٔ اإل يف افقؿق  ساح

مـ خـالل ـنـػ ادزيـػ  ،افًٚضٍل ادزيػ وحترير اجلامهر مـ هؿٜ منٚظره

                                           
 .167/  8أيب احلديد: ٌالؽٜ: ابـ ذح هنٟ اف 3 
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ومـ اشتَراء ٕهـقص  ،مـ مٌُقتٚت تٚريخ افٍئٚت افَٔٚديٜ وإبراز تْٚؿوٚهتؿ

وبًض مـ ٕهقص أخرى حتدثٝ ظـ صخهـٔتف وشـرتف ظِٔف افًالم  اإلمٚم

ٕٕف    ،ٕيدفقجٜٔ افٍُريٜ افتل شٚر ظِٔٓٚ يف حتَٔؼ إصالحٚتف ادْنقدةتتوح ا

ـِام أمُـ ؾّٓـف  ،ـِام ـٚن افًّؾ تًٌرًا صٚدرًا ظـ مٍُر أو ظـ ـٚتٛ ظٌَري

ذفــؽ إّن  ،دون أن يِجــٖ ادــٗرخ إػ شــرة افُٚتــٛ أو إػ ٕقايــٚهمـــ يف ذاتــف 

أي مـع  ،حٔـٚة افٍُـر افنخهٜٔ إـثر ؿقة هل افتل تتىٚبؼ بٍُٜٔٔ أؾوؾ مـع

 أنَّ ــام  ، 3 افَقى اجلقهريٜ فِـقظل آجتامظـل يف ميـٚهره افًٍٚفـٜ وادٌدظـٜ 

 ،أي مــ احلٔـٚة ًٍٕـٓٚ ، صخهٜٔ ادرء أو هقيتف تًر  مـ مهٚدرهٚ احلََٜٔٔ

 . 1 تًر  مـ صُؾ رٚرشتف فذاتف ومـ ـٍٜٔٔ تًٚمِف مع افْٚس وإصٔٚء 

ظِٔـف افًـالم  اجلقإٛ افتل ؿـٚم اإلمـٚم ظـعّ يًد اجلٕٚٛ ادٚيل يف مَدمٜ و

ورٚ تْٚوفتف  ،ٓرتٌٚضٓٚ وتٖثرهٚ ظذ حٔٚة افْٚس: ب٘صالحٓٚ وأظىٚهٚ أمهٜٔ ـٌرة

يف هذه افْٚحٜٔ إفٌٚء ـؾ مٌدأ يَـقل بٖؾوـِٜٔ ظِٔف افًالم  إصالحٚت اإلمٚم ظعّ 

وإصـًٚر  ، 1 احد ظذ  خر وإحالل ؿٕٚقن ادًٚواة يف افًىٚء واحلَقق وافقاجٌٚت

                                           
 .39ديب: فقشٔٚن ؽقفدمٚن و خرون: افٌْٔقيٜ افتُقئْٜ وافَْد إ  3 

 .310َٕد احلََٜٔ:   1 

ؿد يِحظ افَٚرئ إنَّ ؾًؾ اإلمٚم ظّع ظِٔف افًالم يتىٚبؼ مع ؾًؾ أيب بُر مــ هـذه افْٚحٔـٜ، وٕـراه   1 

ًٚ فًدة أشٌٚب مِحقطٜ أبرزهٚ اإلمٚم ظّع ظِٔف  افًالم برؾوف اجسار أؾًٚل أيب بُر وظّـر بــ خمتٍِ



 103 ................................................................................... انفصم انثبنث/ املبحث انثبني

واحلؼ جيـٛ  ،ّن افقاجٛ أمذ ظِٔف أن يُقن ؿٚئدهؿأإٓ  ،اجلّٔع بٖٕف واحٌد مْٓؿ

وؼَّ َفوفُ »: ظِٔف افًالم يَقل ،أن يْٚفف اجلّٔع فِقُؾ ِظـْوِدي َظِزيوٌز َحتَّوك آُخوَذ احْلَ  ،افذَّ

ؼَّ َمـْفُ  ِعقٌػ َحتَّك آُخَذ احْلَ ََ  .  3 «َواْفَؼِقيُّ ِظـِْدي 

وٓ يـرى  ،وافٍلء بٚفتًٚوي ويًىل ـؾ ذي حؼ حَف ؾٓق يقزع إمقال

ًٜ ٕوامراهلد   ،بًِٛ حَقق ٕٚس ظذ حًٚب إٔٚسٍ   خريـ  اهلل مـ ذفؽ إضٚظ

 إؿٚمٜ ظالؿٜ صحٔحٜ بغ افٌؼ ظذ أشٚس افًدل واإلحًٚن وافًالمو ظز وجؾ

ّٜٔ افنٚمِٜو  يف ذفؽ مـ وّـ ــالمظِٔف افًالم  يَقل ،بْٔٓؿ تىٌٔؼ افًدافٜ افُِ

ُٛ مْـف مـًٚٓ  ِّؿ بف ظٌداهلل بـ زمًٜ وهق مـ أصحٚبف حْٔام َؿِدَم ظِٔف يىِ إِنَّ »: فف ـ

ٌَ فِْؾُؿْسؾِِؿغَ  ،هَذا اْدَوَل َفْقَس يِل َوَٓ َفَؽ  ََم ُهَق يَفْ َتُفؿْ  ،َوَجْؾُى َأْشَقوؾِِفؿْ  ،َوإِكَّ ـْ  َؾنِْن ََشِ

وَن َفَؽ ِمْثُؾ َحظِِّفؿْ  ـَ  رادأ ، 1 «َؾَجـَوُة َأْيِدهيِْؿ َٓ َتُؽقُن فَِغْرِ َأْؾَقاِهِفؿْ  َوإَِّٓ  ،يِف َحْرِِبِْؿ 

إلشـالمل إٔول ــام شٚشـٓٚ اًكـ افًـقدة بٚفْـٚس اػ شٔٚشـٜ افظِٔف افًـالم 

ظِٔـف افًـالم  ؿـد ؿـٚم اإلمـٚم ظـعّ و ،صذ اهلل ظِٔف وافف وشـِؿ افرشقل افُريؿ

مـر أصـحٚب أو ، أصحٚب افٍـلء حَـقؿٓؿ وشـٚوى بٔـْٓؿ يف افًىـٚء ب٘ظىٚء

                                                                                                           
ّٕف شـٚئٌر وؾـؼ إوفٔـٜ ادحّديـٜ دون  ًٚ وأمٚم اجلامهر يف افِجْٜ افًداشٜٔ، وثٌتٓٚ ظذ أ اخلىٚب ظِْ

ؽرهٚ، وهذا يزز بنُؾ واوح ادًُقت افذي مل يٍهـح ظْـف اإلمـٚم ظِٔـف افًـالم وافـذي بْٔتـف 

 افًِىٜ. رٚرشٚتف ؾٔام بًد ظْد اشتالم احلُؿ /

 .401/  1فٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد ذح هنٟ ا  3 

 .9/  31ادهدر ًٍٕف:   1 
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وشـٚمح أصـحٚب  ،إمقال بدؾع حَـقؿٓؿ إػ بٔـٝ ادـٚل بٕٚشـِقب افرصـٔد

ثؿ ٕدد بٖوفئـؽ افـذيـ يـٖـِقن أمـقاهلؿ  ،إرايض مـ اخلراج يف شْقات افَحط

واظتــز أظيــؿ  ،شــقاء بٚفٌهــٛ أو افنــؿٜ أو افرصــقة أو آحتُــٚر ،بٚفٌٚضــؾ

حــؼ إرمِــٜ وافٔتــٔؿ  افــذي هــق ،اؽتهــٚب مــٚل اهلل مـــ بٔــٝ ادــٚل ،اجلــرائؿ

 . 3 وادًُغ 

ًٚ فإلظالن ظــ مًـٚواتف يف افًىـٚء وٓ شٌّ ظِٔف افًالم  ـٚن اإلمٚم ظعّ و ٚؿ

وٓ ؾوـؾ  ،ظـز وجـؾ وادتَل جزاءه ظْـد اهلل ،ؾوؾ ٕحد ظذ احد إٓ بٚفتَقى

ّن هـذا أوٍِٕـٝ افْيـر هْـٚ إػ  ،وٓ فًِريب ظذ ؽـره ،فِّٓٚجريـ ظذ إٕهٚر

ًٚ فِّْٓٚج افذي أتًٌف ظّر بـ اخلىٚب يف ؿوـٜٔ ادْٓٚج يف  ًٚ هٚم افتقزيع ـٚن خمٚفٍ

وؿد  ، 1 ادٍٚوِٜ بغ ادٓٚجريـ وإٕهٚر وافٌدريغ ظذ مـ مل حييوا بدرًا وؽره

أثٚر هذا افَٕٚقن اجلديد افَديؿ شخط احلرس افَديؿ مـع افرأشـامفٔغ مــ ؿٌِٔـٜ 

                                           
 .611، تهْٔػ هنٟ افٌالؽٜ: فٌٔٛ بٔوقن  3 

/  1  هـــ: 191بـ أيب يًَقب بـ جًٍر بـ وهٛ بـ واوـح افُٚتـٛ ت  أْحد  تٚريخ افًَٔقيب:   1 

ًٚ أصٌح مـ افًًر ظِْٔٚ ؾٓؿ 0 44-43 اختِػ ظىٚء ظّر بـ اخلىٚب يف تقزيًف ظذ افْٚس اختالؾ

مٌزاه، ؾٓق جيًؾ اإلمٚم ظع ظِٔف افًالم مخًٜ أٓ ، ومـ صٓد بدرًا مـ ؿريش ثالثـٜ  ٓ ، ومــ 

بغ اثْل  مٚ افٌْل صذ اهلل ظِٔف و ففبق شٍٔٚن/ ومًٚويٜ مخًٜ  ٓ ، وًٕٚء إٕهٚر أربًٜ  ٓ ، وأ

 .وفًٍْف أربًٜ  ٓ  افٌْل صذ اهلل ظِٔف و ففظؼ أفٍٚ وشتٜ  ٓ  وهـ ـِٓـ زوجٚت 
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وبـدأت ذاــرهتؿ  ،افٌَِٜٔ يف افٍوؾ وافًٚبَٜ افذيـ اشتًٚدوا ظْكيتٓؿ ،ؿريش

ِّٜٔ وريٞ ادَتقل وآرتداد  ،افنديٜ تًسجع مَتؾ ظثامن وتْٚؿوٚت ادنٓد وخم

ًٚ أو ميِقمًٚ  ،ٕحق افًْػ حالًّ فِْزاع بٚدجتّع يف ضَقٍس مٚرشٓٚ مجـعُ  رــ  ،طٚد

: يـٜيّثِقن افهٍق  إوػ ود حٚـّٓؿ اجلديد افـذي اشـتثٚر مـقاؿًٓؿ يف حل

ٓن هذه افٍئٜ بدأت تتُِؿ ظـ حرمٚهنـٚ : وفذفؽ ؾّ٘ن ؾرح اجلامهر ضَس ضٚرئ

 - تـرى ــام –ٕهنـٚ إؿـرب فِـديـ ظِٔـف افًـالم  مـ احلَقق مـ ؿٌـؾ اإلمـٚم

ًٚ  وإشٌؼ ًٚ  ظـدهٚ ظـذ مجًًٔٚ  تقاضٗا افتل ادىٚفٌٚت مـ وؽره زمْ ًٚ  درظـ  يف واؿٔـ

ٝ بهـِٜ إػ روح اإلًٕـٕٜٚٔ افًـّحٚء افتـل ٓ هـو ،ظِٔف افًالم اإلمٚم مقاجٜٓ

 . وؿٕٚقهنٚ إخالؿل

ؾٓق مل يًـّده وشـِٜٔ  ،مْٟٓ متّٔز يف شٔٚشتف ادٚفٜٔظِٔف افًالم  فإلمٚم ظعّ  

بؾ صٌٜٔ ووشِٜٔ فٌْٚء اإلًٕٚن وتنذيٛ ادْىؼ  ،فَِّٚيوٜ افًٔٚشٜٔ وآجتامظٜٔ

 ،افًًٚدة ادْنـقدةافٌؼي افىًٌٔل اشتّرارًا فِقجقد مـ اجؾ إوًػ وحتَٔؼ 

ًٚ ٕحد  بؾ هق مِـؽ اهلل ،ؾٓق يرى إنَّ ادٚل افذي هُِف افدوفٜ اإلشالمٜٔ فٔس مُِ

تًٚػ وجيٛ إٍٕٚؿف ظذ ظٌٚده وؿوٚء حقائجٓؿ بف وإَٕـٚذهؿ مــ افٍَـر  ظز وجؾ

دت هـذه  ،وفٔس ؾٔف تْٚزل فٍئٜ تراـؿ افثروات ،وافٌٗس واحلرمٚن ًّ حتك فق صـ

: يَـقل يف ذفـؽٚ افًدوإٜٔ وخـزاهتؿ يف ادُـر واخلديًـٜ افٍئٜ مـ وترة ٕقازظٓ

َٓ َأُضوقُر بِوِف َموو َشوَؿَر » ًُ َظَؾْقوِف َواهللَِّ  ـْ ُوفِّقو ْقِر ؾِقَؿ َأَتْلُمُرويِّ َأْن َأْضُؾَى افـَّْكَ بِوْْلَ
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ًُ  ،َشِؿرٌ  ْي وَن اْدَوُل يِل َفَسقَّ ـَ  َكْجًَم َفْق 
َِ ََم ََم اْدَووُل  ،َبْقـَُفؿْ َوَمو َأمَّ َكْجٌؿ يِف افسَّ َؾَؽْقَػ َوإِكَّ

 ،يٌّر اجلّٔع وينًر بف ـٍؾ حًٛ ظِّـف يف  تًّـف ؾٚفًىٚء جيٛ أنْ  ، 3 «َموُل اهللَِّ

بقصـٍٓؿ فـٛ افرشـٚفٜ  ،ومٚ ظقائد افدوفـٜ إّٓ وشـِٜٔ فتحَٔـؼ رؾٚهٔـٜ افرظٔـٜ

هذه افرؾٚهٜٔ زد ظذ ذفؽ إنَّ  ادحّديٜ وافداؾع افرئٔس فٌْٚء ظالؿٜ بغ افًٌد وربف

 وهذا مٚ شٓرت ظِٔف حُقمٜ اإلمـٚم ظـعّ  ،تُقن وّـ إضٚر افؼيًٜ افهحٔحٜ

 اهلـد  احلََٔـل : يَقل ٓؾـقازيل ،حْٔام ؿرأت افًىٚء بًٔقن ٌٕقيٜظِٔف افًالم 

يف حجؿ افًًٚدة ويف رؾٚه ــؾ  فُؾ حُقمٜ جيٛ أن يُقن افزيٚدة يف  ّقع ادتع

مل تُـ ظِٔف افًالم  ادْٜٓٔ افتل إتٓجٓٚ اإلمٚم ظعّ هذه افًٔٚشٜ و ، 1 إصخٚص 

ؾّـ  ،بؾ صِّٝ ـؾ إمهٚر اإلشالمٜٔ افتل حتٝ حُّف ،ظذ مٍك دون أخرى

ٌَرة افنٌٔٚين وهق ظٚمِـف ظـذ أردصـر ُخـّرة :  1 ـتٚب بًثف إػ ظٚمِف مهَِٜ بـ ُه

ًَ َؾَعْؾَتُف َؾَؼْد َأْشوَخ » ـْ ـُ ًَ إَِْلوَؽ َبَؾَغـِل َظـَْؽ َأْمٌر إِْن  ًَ إَِموَموَؽ: َأكَّوَؽ  ،ْط َوَأْؽَضوْب

ؿْ  ََ اْدُْسؾِِؿَغ افَِّذي َحوَزْتُف ِرَموُحُفْؿ َوُخُققُْلُ ًْ َظَؾْقِف ِدَموُؤُهؿْ  ،َتْؼِسُؿ يَفْ ـِ  ،َوُأِريَؼ ؾِوقَؿ

                                           
 0 166/  8ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد:   3 

 0 300روح إٕقار: تزؾٔتٚن تقدورو :   1 

ٌَرة بـ صٌؾ بـ يثريب بـ133أظالم هنٟ افٌالؽٜ: هٚصؿ مرتٙ:   1  فَـٔس اأمـريء  . هق مهَِٜ بـ ُه

ًٚ مـ مىٚفٌٜ اإلمٚم ظّع ظِٔف افًالم فف  َّٕف هرب إػ مًٚويٜ خقؾ افنٌٔٚين ـٚن ظٚمِف ظذ اردصر، ؿٔؾ إ

 بام اؿتىًف مـ مٚل اهلل ظز وجؾ . اردصر خّرة: بِدة مـ بالد افًجؿ
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ـْ َأْظَراِ  َؿْقِمَؽ  بَّيَ  ،اْظَتوَمَؽِؿ ووَن ذفِوَؽ َحّؼوًو َفوئِ  ،َوَبَرَأ افـََّسَؿيَ  ،َؾَقافَِّذي َؾَؾَؼ احْلَ ـَ ـْ 

َـّ ِظـِْدي ِمقَزاكوً  ،َفَتِجَدنَّ بَِؽ َظَعَّ َهَقاكوً  ـْ بَِحؼِّ َربِّوَؽ  ،َوَفَتِخػَّ َوَٓ ُتصوؾِْح  ،َؾاَل َتْسَتِف

ـَ َأْظََمًٓ  ،ُدْكَقوَ  بَِؿْحِؼ ِديـَِؽ  ي ـَ آْْخََسِ ـْ ؿَِبَؾَؽ  َؾَتُؽقَن ِم ـَ َوؿَِبَؾـَو  آَ َوإِنَّ َحؼَّ َم ِمو

 ٌَ َِ َشَقا  . 3 «َيْصُدُروَن َظـْفُ و، َيِرُدوَن ِظـِْدي َظَؾْقفِ  ،اْدُْسؾِِؿَغ يِف ؿِْسَؿِي هَذا اْفَػْل

 افقٓةـؾ هذا افتنديد وادراؿٌٜ واإلحهٚء فُؾ صٌرة وـٌرة ظذ  ٚنـ 

ًٚ يف بروز ًٕؼ افتخٚذل/ ظِٔف افًالم  اإلمٚمافذيـ يقفٔٓؿ  ختال  ظــ ٓاشٌٌ

ٕحـرا  ٓاومًـٖفٜ  ،ٕهنؿ مٚ ــٕٚقا يروـقن بـٚحلؼ: بًض افقٓة فدى احلؼ

 ظـع رؽؿ اجلٓقد احلثٔثٜ واجلٌٚرة افتل بذهلٚ اإلمـٚمضًٌٜٔٔ فدى افًٌض مًٖفٜ 

ــف افًــالم  ــربٔتٓؿ آ إلظِٔ ــزـٔتٓؿ وت ــ أصــالحٓؿ وت شــتحٌقا افًّــك أ ؿهنَّ

 .  وافوالفٜ ظذ اهلدى

د اإلمٚم ًَّ مٍٓقم افتًقيٜ يف افًىٚء بـغ الم ظِٔف افً هبذا اإلجراء احلٚزم ج

يف ـؾ بَٚع افدوفـٜ  مجٔع افْٚس افذيـ يتّتًقن بحؼ ادقاضْٜ اإلشالمٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ

وهل دٚوفٜ مْف فَِوٚء ظذ ذظٔـٜ افتٍـٚوت افىٌَـل  ،اإلشالمٜٔ مـ دون هٔٔز

افتل شٚر ظِٔٓٚ بًض ظـٚمع اخلٍِـٚء افًـٚبَغ افـذيـ مل يتٌَِـقا حََٔـٜ ؾَـدان 

ٍٜ أرادت تٖشٔس بْٚء ددم مٚ تقارثقه مــ يلٔـر امتٔٚز اهتؿ وتراـؿ ثرواهتؿ يف يلرب

هؿ افذيـ إتٓزوا ــؾ افٍـرص ادتٚحـٜ فتحَٔـؼ  ،ًٕؿ ،فِديـ وافثروة بٔد واحدة

                                           
 .198/  8ٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد: هنٟ اف ذح 3 
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دائـاًم مــ ظِٔف افًالم  وـٚن اإلمٚم ظعّ  ،مآرهبؿ افنخهٜٔ ومْٚؾًٓؿ آؿتهٚديٜ

 ٓ جيقز ٕي ف س ؾٔٓٚ وٓ مقاربٜ ظذ إّٔ خالل أؿقافف وأؾًٚفف يٗـد وبكامٜ ٓ فٌ

أن يتقخك أو يٍرض مٚ يهٛ يف مهِحتف  ،بَدر مٚ يتك  بهٍتف حٚـامً  ،حٚـؿ

ؾُؾ مٚ يَقفف ويًٍِف شَٔٚل ويتحَـؼ بّقجـٛ مـٚ هـق مٍٔـد ومالئـؿ  ،اخلٚصٜ

 . 3 فِرظٜٔ افتل مـ اجِٓٚ يامرس مْٓتف 

ؿريش ظذ مْٓجٜٔ افتقزيع افرأشامفٔغ مـ و ْٚ اظساض احلرس افَديؿويدفّ 

ومًٚواهتؿ مع ؽرهؿ مـ ادًـِّغ ظـذ مِحـظ خىـر ظِٔف افًالم  فإلمٚم ظعّ 

ثَٚؾـٜ ظـدم و وهق ؿٚئؿ ظذ هيٚن ٕيريٜ افتٍقق وامتٓٚن أخر يف مجٔع حَقؿـف

افىٚظٜ فِّٗشًٜ احلٚـّٜ وإتنٚر ثَٚؾٜ ادًٍْٜ افنخهٜٔ افتـل وفـدهتٚ احلُقمـٜ 

ًٚ فِخـروج وإٓنـَٚق وإظـالن هذه افثَٚؾ ،افًٚبَٜ ًٚ رئًٔ ٜ أصٌحٝ ؾٔام بًد شٌٌ

مـ ؿٌـؾ تِـؽ افٍئـٚت ومــ ظِٔف افًالم  حٚفٜ افًهٔٚن وافتّرد ظذ اإلمٚم ظعّ 

 .يًر ظذ خىٚهٚ مـ افَىًٚن افٌؼيٜ ادًًٜٔ ادًخرة فهْٚظٜ افُٚئـ ادٓٚن

ـٍ  إنَّ  ظذ ظَـقل ؾئـٜ ثَٚؾٜ افًهٔٚن وافتّٔٔز حتقفٝ ؾٔام بًد إػ ًٍٕؼ مّٓٔ

َّٕف  ًٕؼ مــ افتٍُـر يٍـرض  ،دون وظلمـ مـ افْٚس يًرهؿ بقظل مْٓؿ أو  إ

أي  ،تقجد يف أووٚع اؿتهٚديٜ واجتامظٜٔ متنـٚهبٜ ،ظذ زمرة مـ افْٚس... ًٍٕف

                                           
 .11: فٍُِرة افَْدي افتٚريخ–ادجتّع اددين   3 
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ظِٔـف  ويراودٕٚ صًقر ـٌـر يف إنَّ اإلمـٚم ظـعّ  ، 3 ظذ بًض افىٌَٚت آجتامظٜٔ 

رض افقاؿع أؾوؾ مـ أٜ اإلًٕٕٜٚٔ بغ افْٚس وظذ ـٚن يرى تىٌٔؼ افًدافافًالم 

وــؾ رء مٓٔـٖ  ،ؾُؾ رء خمِقق فًًٚدة اإلًٕٚن: افتيٚهر بٚفًٌٚدات إخرى

ًٚ بحًـ آشتخدام  ومٚ افًٌٚدات افتل ٕتَرب هبـٚ إػ اهلل ،خلدمٜ اإلًٕٚن مؼوض

 إّٓ ضَقُس تًِّْٚ حًـ افتًٚمؾ مع افـذات وأخـر وتًىْٔـٚ دروشـًٚ ظز وجؾ 

 ر.وحٜٔ يف تىٌٔؼ افًدافٜ مع أخر

إًن مراظٚة أخر حتك يف أصًٛ ادقاؿػ وأـثرهٚ حًٚشٜٔ وهـل جٌٚيـٜ و

أو أّي تًـّٜٔ أخـرى تىِـؼ ظـذ  ،أو افهدؿٚت ،أو افزـٚة ،أو اجلزيٜ ،افيائٛ

ًٚ يف وصٍٜٔ فإلمٚم ظعّ  ،مًٚفٜ جٌٚيٜ إمقال فًامفف ومـ ظِٔف افًالم  ٕجده واوح

يَؽ َفوفُ »اشتًِّٓؿ ظِٔٓٚ:  َـّ ُمْسوؾَِمً  ،اْكَطؾِْؼ َظَذ َتْؼَقى اهللِ َوْحَدُه َٓ ََشِ َظ  ،َوَٓ ُتوَروِّ

وِرهوً  ـَ َعَؾْقِف  َتوَز كَّ ـْ َحؼِّ اهللِ يِف َموفِفِ  ،َوَٓ ََّتْ ًَ َظوَذ  .َوَٓ َتْلُخَذنَّ ِمـُْف َأـَثَر ِم َؾونَِذا َؿوِدْم

لِّ َؾوْكِزْل  وفَِط َأْبَقوََتُؿْ  احْلَ  َأْن َُتَ
ـْ َؽْرِ وؽِقـَِي َواْفَقَؿوورِ  ،بََِمئِِفْؿ ِم  ،ُثؿَّ اْموِض إَِفوْقِفْؿ بِوفسَّ

َؿ َظَؾْقِفؿْ  ؿْ  ،َحتَّك َتؼُقَم َبْقـَُفْؿ َؾُتَسؾِّ ِدْج بِوفتَِّحقَِّي َْلُ َأْرَشَؾـِل  ،ُثؿَّ َتُؼقَل: ِظَبوَد اهللِ ،َوَٓ َُتْ

ُخَذ ِمـُْؽْؿ َحؼَّ اهللِ يِف َأْمَقافُِؽؿْ  ،اهللِ َوَخؾِقَػُتفُ  إَِفْقُؽْؿ َويِلُّ  ـْ  ،ِٓ َؾَفْؾ هللَِِّ يِف َأْموَقافُِؽْؿ ِمو

وُه إَِػ َوفِقِِّف؟ َؾنِْن َؿوَل َؿوئٌِؾ: َٓ  ُموـِْعٌؿ َؾووْكَطؾِْؼ  َوإِْن َأْكَعَؿ َفَؽ  ،َؾاَل ُتَراِجْعفُ  ،َحّؼ َؾُتَمدُّ

                                           
 .33يٜ افتُقئْٜ وافَْد إديب: افٌْٔق  3 
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ـْ َؽْرِ َأْن  َّٕـبؾ  ، 3 «َُتِقَػُف َأْو ُتقِظَدُه َأْو َتْعِسَػُف َأْو ُتْرِهَؼفُ َمَعُف ِم ف يًـر إػ ابًـد مــ إ

ًٜ مــ اإلًٕـٚن ،ذفؽ يف وصٔتف ًٚ ومرتٌـ إهّنـٚ  ، 1 ؾٓق يقيص بٚفرؾؼ بام هق اؿؾ صٖٕ

افًدافٜ اإلًٕٕٜٚٔ افتل تنؼ ضريَٓٚ إػ ـؾ خمِقؿٚت اهلل تًـٚػ وٓ تًـتثْل مـْٓؿ 

 .أحداً 

ًٚ  بقصـٍٓٚ وافًٍٚفٔـٚت - مْٓـٚ افٍَٜٓٔ –ادامرشٚت تتًرض ـؾ   أحـداث

 . 1 دون خمٚتِٜ مـ  افَْديٜ وادهًٕٜٚ وادًٚجلٜ ادًٚءفٜ إػ افٌؼ بْل بغ واؿًٜٔ

ًٚ فذفؽ ؾٚن هذه ادامرشٚت افتل ختِؼ افْهقص تُقن ؿٚبِٜ فَِـراءة  وتًٌ

 .افَْديٜ افتل مـ ادٍروض أن تُقن ؿراءة ؽر مٗدجلٜ

مـــ ادٍــسض ّٕن اؽِــٛ افَــراءات وأظّٓــٚ هــل ذات صــٌٌٜ وَٕــقل 

ّٕ ، أيديقفقجٜٔ ٕيـرًا فًِالؿـٜ : ٓ تقجد ثّٜ ؿـراءة بريئـٜف ؾٚفتقشر يٗـد ظذ أ

 .  4 اجلدفٜٔ بغ افٌٚحٞ وافْص وبغ ادٚيض واحلٚض

                                           
 .94/  8أيب احلديد:  ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ 3 

َرنَّ َِبِقَؿوًي َوَٓ ُتْػِزَظـََّفوو، َوَٓ » .93 / 33ادهدر ًٍٕف:   1  ووِحَبَفو ؾِقَفووَوَٓ ُتـَػِّ َُ نَّ  ََ َؾونَِذا  ...َتُسوق

ذفِوَؽ بَِقَفوِدَهو، َأخَذَهو َأِمقـَُؽ َؾَلْوِظْز إَِفْقِف: َأَّٓ ََيُقَل َبْغَ َكوَؿي َوَبْغَ َؾِصقؾَِفو، َوَٓ َيْؿُكَ َفَبـََفو َؾَقُُضَّ 

و يِف ذ َقاِحَبوَِتَ َُ قبًو، َوْفَقْعِدْل َبْغَ  ـُ َو ُر  ....«فَِؽ َوَبْقـََفوَوَٓ َُيَْفَدهنَّ

 . 33ظ: ادهىِحٚت ادٍٚتٔح فتحِٔؾ اخلىٚب: دومْٔٔؽ مٌٕٚقٕق:   1 

 . 143 مَٚل : ، ظ: افثٚبٝ وادتحقل يف رليٚ ادؤٕس فِساث: ٕك أبق زيد  4 



 111 ................................................................................... انفصم انثبنث/ املبحث انثبني

هَنبِد َوؤََصَْنَنب َيَعُهُى }: ؿٚل تًٚػ ٌَ  َلْد َؤْزَظْهَنب ُزُظَهَنب ِثبْنجَُ ًُِهصَا َُُمهىوَ   انِْكَزهبَة وَاْن ِن

 . 3 {اننَّبُض ِثبْنِمْعِط

مـ أهؿ إشس وادٌٚدئ افتل  ،يًد مٌدأ حتَٔؼ افًدل وادًٚواة بغ افْٚس 

: جٚءت هبٚ افديٕٚٚت افًامويٜ وٕٚدت هبٚ ومــ بْٔٓـٚ افـديـ اإلشـالمل احلْٔـػ

فـذفؽ ؾـّ٘ن دـؾ : بقصٍٓٚ ٕٚبًٜ مـ افًالؿٚت افروحٜٔ فِْيٚم ادحّدي اجلديـد

وارتٌٚضٓـٚ بٚفتؼـيًٚت  ،افًدافٜ اإلًٕٕٜٚٔ مـ اإلشالم دؾ افَىٛ مـ افرحك 

ًٚ مٌٚذاً  وافًدافٜ وافًَط بغ اخلِؼ يف مَدمٜ ادٌٚدئ افتل  ،اإلشالمٜٔ بٚت ارتٌٚض

وافتـل هثِـٝ يف حتَٔـؼ افًدافـٜ  صذ اهلل ظِٔف و فـف شـِؿ ْحؾ فقاءهٚ افٌْل دّد

وـٕٚــٝ دظــقة اإلشــالم يف  ،ٚء آمتٔــٚزات وافساتٌٔــٜ افىٌَٔــٜوإفٌــ آجتامظٔــٜ

ؾٚهلقيـٜ اإليامٕٔـٜ  ، 1 جقهرهٚ دظقة فتٖشٔس افًدل يف  ـٚل افًـِقع آجتامظـل

 اإلشالمٜٔ أؿل ؽٚيٜ يف أيديقفقجٔتٓٚ تتّثؾ يف افرْحٜ فِْٚس.

إذ  0بْٔٓؿ وتتّثؾ اهلقيٜ اإلشالمٜٔ يف حتَٔؼ افًدافٜ اإلهلٜٔ ادتّثِٜ بٚفًَط 

أمـقال افْـٚس  ٕص افديـ اإلشالمل ظذ وؾؼ مٚ جٚء يف افـذـر احلُـٔؿ ظـذ أنّ 

وافتقزيع افًٚدل فتِؽ إمقال  ،ورتُِٚهتؿ أمٕٜٚ يف أظْٚق افًِىٜ واحلٚـؿ ادتٍْذ

وفٔس ٕحد احلـؼ يف  ،إٕام هق ٕقع مـ إٔقاع احلُؿ افًٚدل افذي أمر بف احلؼ تًٚػ

                                           
 .13احلديد/  3 

 . 303ظ: َٕد اخلىٚب افديْل:   1 
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 :ؿـٚل تًـٚػ أو ضـرق ؽـر ظٚدفـٜ ،بىرق ؽر صـحٔحٜافتك  هبذه إمٕٚٚت 

ٍَ اننَّههبِض ؤٌَ  } ُْ ًْههُزى َثهه ََههبدِ إَِنههً ؤَْهِهَهههب وَِإذَا حََك َُْى ؤٌَ ُرههؤدُّوْا اأَلَيب ََههْإُيُس  َِ إٌَِّ انهّهه

عبو َثصِريا ًُِ ٌَ َظ ََب  َِ ِِ ِإٌَّ انهّ ََعِظُُكى ثِ َِِعًَّب   َِ ًُىْا ِثبْنَعدْلِ ِإٌَّ انهّ  . 3 {رَحُْك

يف تنٔٔد أرـٚن ادًٚواة بغ افْٚس  صذ اهلل ظِٔف و فف شِؿد اجتٓد افٌُْل ؿو

وهل تهقغ أجقبتٓٚ أمٚم  ،افتل ُظدت افًٍؾ إؾوؾ فِجامهر يف صقرهتٚ إوػ

صـذ اهلل ؾٚفٌُْل  ،إشٔٚد وافًٌٔد ،ثَٚؾٜ اجلامهر مـ افىٌَٚت آجتامظٜٔ ادختٍِٜ

ًٚ يف  تًّٚهتؿاجلؿ ـؾ افٌرائز ا ظِٔف و فف شِؿ وجًؾ  ،فًدوإٜٔ افتل ضبٝ ظَّ

افتَقى هل اخلط افٍٚصؾ فِتّٔٔز بغ افْٚس ظذ ادًتقى افديْل مًتٖصاًل بذفؽ 

وبٚخلهقص مٚفف مس مٌٚذ بقاؿع اإلًٕـٚن ، تٍٚوِٓؿ آجتامظل وآؿتهٚدي

ظذ شٌٔؾ ادثٚل ٓ احلك مٚ يتًِؼ بتقزيع ظقائد افدوفٜ وؿوٚء حٚجـٚت افْـٚس 

 صـذ اهلل ظِٔـف و فـف شـِؿادًٔنٜٔ وـؾ مٚ خيص افٍرد وٓ أؿقل ادًِؿ ؾَط ٕٕف 

ًٕـٕٚقيٜ خٚفهـٜ إوؾـؼ رلى وأيديقفقجٔـٜ  -افْـٚس  ــؾ –تًٚمؾ مـع افْـٚس 

 .متجٚوزًة افًرق وافًْٛ

ومل  ،وهذه افًّٜ هل ظْٔٓٚ شّٜ اإلشالم اإلهلل ادهدر ادحّـدي ادًٌـٞ

أو ئّـز بـغ  ،ظز وجؾ يٍرق بغ أحد مـ خِؼ اهللصذ اهلل ظِٔف و فف  يُـ افٌْل

                                           
 .3افًْٚء/  3 
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 .أو ضٌَٜ وأخرى ؾئٜ

 ؿـد ّذ  افًـرب : ظْـف Thomas carlysle)تقمـٚس ــٚر فٔـؾ  يَقل 

 .  3 ؾجًِٓؿ حٚمع افْقر وافًِؿ 

مٚ منقرة افهـحٚبٜ ظـذ أيب بُـر وظِٔف افًالم  بٚإلمٚم ظعّ تًٌف يف ذفؽ و

يف افَوٚيٚ ظِٔف افًالم  افدائّٜٔ بٚإلمٚم ظعّ ظذ آشتًٕٜٚ  ومـ بًده ظّر وظثامن

ًٚ يثٌٝ  ،افٍَٜٓٔ بٚخلهقص أؿوٚـؿ  تِـؽ افُِّـٜ افتـل   ظعّ  أنَّ إٓ دفٔاًل واؿًٔ

وـررهٚ بًـده وسح هبـٚ  ،مراراً  صذ اهلل ظِٔف و فف شِؿ ؿٚهلٚ وـررهٚ افٌْل دّد

ًا دٚ رأوا مْف مــ ٕير:  1  أؿوٕٚٚ ظّع  افُثرون ومْٓؿ ظّر بـ اخلىٚب إذ يَقل:

 ،ـقٕٝ فـف رصـٔدًا مــ إفـؼ وافثـراء مل ٕجـده يف ؽـرهـٍٚءة ظِّٜٔ وأخالؿٜٔ 

 ،ومنٚـِٓٚ أحداثٓٚ يف ةاحلٔٚ هق مقوقظف نَّ أ بؾ ٓ بٚحلٔٚة تتهؾ وطٍٜٔ ؾٚفَوٚء

َـّ َؾأل»: وهق افَٚئؾ يف ذفؽ ،إلًٕٚنا هق ودقره وؼُّ  ْكُؼَب ُرَج احْلَ ـْ اْفَبوضَِؾ َحتَّك خَيْ ِمو

ؾٓـق ٓ يهـؾ افٔـف مـٚ مل  ،ٗفٗن ادَْٛ ىف افٌحر ظـ افِٖصيف ذفؽ ٕف ٖص ، 1 «َجـْبِفِ 

 مل يًرؾقا مـ هق اؾَـف ظِٔف افًالم  ؾًّٚسي اإلمٚم ظعّ  يُـ فف بف حٔىٜ وظِؿ

ـٚن مقوع ثَٜ أيب بُر افهديؼ وظّر : وفًِّف افُثر وؾَٓف ،مْف وأصِح ؾتقى

                                           
 .10دّد صذ اهلل ظِٔف وافف وشِؿ: أْحد ديدات: مٚذا يَقل افُتٚب ادَدس ظـ   3 

 .191/  1 هـ: 110ظ: افىٌَٚت افُزى: دّد بـ شًد بـ مْٔع افزهري ت   1  

 . 141/ 3ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد:  1 
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ادنُالت وادًوالت ـام ـٚن مرجًٓؿ إخـر تًن حِف مـ  بـ اخلىٚب يف مٚ

 .  3 يف آشتنٚرة 

وافًْـؼ  ،ّن افَـقة ادـٗثرة يف ادجتّـع افًـريب اإلشـالملأورٚ ٓصؽ ؾٔف 

يف  ـٚٓت احلٔـٚة  اإلشالمٜٔ خىقضٓٚ افًريوـٜ افرئٔس افذي تًتّد مْف افدوفٜ

 ذ اهلل ظِٔف و فـف شـِؿصثؿ يٖيت بًده مٚ جٚء بف افٌُْل  ،ادختٍِٜ هق افَر ن افُريؿ

ِِـػ و ؿقًٓ وؾًاًل وتَريرًا بقصٍف مُّالً  ًٚ دـٚ اُخت مٍّهاًل فَِران افُريؿ وصـٚرح

وصـدورمهٚ ظــ  ،ذفؽ بحُؿ افًالؿٜ بْٔٓام وافتل هل ظالؿٜ حٚصـٜٔ بّـتـ ،ؾٔف

ؾٚفَران افُريؿ هق ادتـ افذي ؾهـِتف  ، 1 وٕيٚم ؾُري إًٕٚين واحد ،رليٜ واحدة

صـذ اهلل ظِٔـف و فـف  افًٍِٜٔ وافتَريريٜ افتل ووًٓٚ افٌْل دّـد وؾنتف احلٚصٜٔ

 .شِؿ

ُِ َوِنهسَُّظهىِل َوِنهرٌِ          }: ؿٚل تًٚػ ًَُعه ِِ ُخ ٌَّ ِنهّه ٍٍْء َفهَإ ًْهُزى يههٍ َشه ََِن ًَهب  ًُىْا ؤَََّ ََْه َوا

َُنههُزىْ آَينههُزىْ   ٍِ انعَّههِجُمِ إٌِ  َِنِي وَاْثهه ًََعههب ََُزههبَيً وَاْن َََهههً اْنُمسَْثههً وَاْن ِِ َوَيههب ؤََصَْنَنههب  ِثبنهّهه

ٍٍْء َلدَِسٌ َُمِّ َش ََهًَ   ُِ ٌِ وَانهّ ًَْعب ََْىوَ اْنَزمًَ انَْج  ٌِ ََْىوَ اْنُفسَْلب ََب   . 1 {ََْجِد

                                           
 . 3098ظ: صحٔح افٌخٚري: و .331 -331صقت افًدافٜ اإلًٕٕٜٚٔ: ظِٔف افًالم  اإلمٚم ظع 3 

 .301- 303ظٌد اهلل إبراهٔؿ:  بحٞ يف تٖويؾ افيٚهرة إدبٜٔ: د. -ظ: افتَِل وافًٔٚؿٚت افثَٚؾٜٔ   1 

 .111إٍٕٚل/  1 
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يًد ًٕؼ افًىٚء ادتًِؼ بٚجلٕٚٛ ادـٚدي احـد أهـؿ افَوـٚيٚ افٍَٓٔـٜ افتـل 

ٚدات وافَوٚيٚ بغ افْٚس إػ جٕٚٛ افًٌ صٌِٝ مًٚحٜ واشًٜ مـ اجلٕٚٛ افديْل

يف تقزيـع افٍـلء وافٌْـٚئؿ  صذ اهلل ظِٔف و فف شِؿ اظتّد افٌْل. افٍَٜٓٔ إخرى

افتل هل سحيٜ جـداً   افتل تٖيت فِدوفٜ مـ افٍتقحٚت وؽرهٚ ظذ افَران افُريؿ

صـذ اهلل ظِٔـف  ظذ وؾؼ هذه افتقزيًٜ شٚر افٌْل دّـد ،وواوحٜ يف هذا ادجٚل

ويالحـظ افـدارس  ،ت ادٚفٜٔ فِدوفٜ اإلشالمٜٔ ضِٜٔ حٔٚتـفيف إجٚز افًِّٔٚو فف 

ًٚ  ،جلقإٛ احلُقمٜ ادحّدّيٜ يف هذا افهدد افتالؿح افٌُر افْٚجح وادىـٚبؼ هٚمـ

بغ موّقن هذه أيٜ افُريّٜ وتًَٔامهتٚ وبغ إحداث وافيرو  افتـل مـّرت 

إمـر افـذي وّفـد  ،ٜهبٚ افدوفٜ اإلشالمٜٔ يف هذا اجلٕٚٛ مـ جقإٛ احلٔٚة افًٚمـ

وافًـٔىرة صـٌف افتٚمـٜ ظـذ ، ٕتٚئٟ مذهِٜ ظذ مًتقى تَقيٜ احلُقمٜ اإلشالمٜٔ

مع إّن افٌرائز افتل تربك افـًٌض يف أحوـٚهنٚ مــ اجلٔـؾ  ، ريٚت افدوفٜ ادٚديٜ

ًٚ  ،إول اشـتىٚع تـذويٌٓٚ  صذ اهلل ظِٔف و فـف شـِؿفُـ افٌْل  ،مل تِغ أو هح هنٚئٔ

ِٓٚ ٕحق تٌٔر ظْٚس وجقدهٚ وربط أؾُٚرهـٚ بّتٌـرات اخلـر وتنذيٌٓٚ وتًدي

 وافؼ.

يٌدو أنَّ مًٖفٜ تقزيع افٌْٚئؿ وافًىٚءات مــ أصـد اجلقإـٛ افتـل ـٕٚـٝ 

إذ إهنـٚ ظٚمـُؾ مٓـُؿ يف إثـٚرة : واإلشالم صذ اهلل ظِٔف و فف شِؿ مهدر ؿِؼ فٌِْل

ومًـِّل اجلامظـٜ  ،افًْرات افٌَِٜٔ وافىٚئٍٜٔ مـ فـدن مًـِّل ادـٚل وافٌّْٔـٜ



 انحبكًية يف فكر اإليبو عهي عهيه انسالو ............................................................. 116

 

ٓن مًٚر تًديؾ ؽرائـزهؿ وهتـذيٌٓٚ يف حََٔتـف هتـذيٛ دًـٚر : وفٔس اإلشالم

بحُْتـف  صـذ اهلل ظِٔـف و فـف شـِؿ افٌْـل ظـذ أنّ  ،افدواؾع فددؿ وؾؼ طر   ين

ؿٕٚقٕٔـٜ افتؼـيع اإلهلـل  ر وظدافـٜ وؾـؼـودرايتف اشتىٚع يلٚوز هذه ادًٚفٜ بًٔ

ؾًٚفٔٚت افًىٚء  توـّر يف ظَّٓـٚ إًـٚؿٚ  نَّ أر ويالحظ مـ جٕٚٛ  خ ،اإلًٕٚين

 ،إذا اشتٖثر بٚفًِىٜ وؽِٛ ظذ ادجتّع ،تًع مـ صٚن اجلامظٜ ود افقاحد افٍرد

 ًٚ  .  3 أو افًُس هٚم

وؾـؼ ظـذ بـغ افْـٚس  حْٔام أصٌح أبق بُر خٍِٜٔ ؿًـؿ افًٚئـدات ادٚفٔـٜ

ًٚ مْف بام ؿٚم بف افٌْل دّد ،خمىىٚت مًْٜٔ وــٚن أبـق  ،اهلل ظِٔف و فف شِؿصذ  إيامٕ

ًٚ ظـذ افًـٚدة افٌْقيـٜ يًىـل ٕهـٔٛ ادٗفٍـٜ ؿِـقهبؿ أمـٚ بـٕٚمقال أو  ،بُر جري

ٚل يف تٌٔر  رى افُثـر  ،افهدؿٚت واهلٌٚت افَْديٜ وافًْٜٔٔ ًّ وفٌِٓٚت أثرهٚ افٍ

ؾٚهلٌـٜ تٗــد آفتـزام ادتٌـٚدل بـغ  ،مـ اجلقإٛ واخص بٚفذـر افًٔٚشٜٔ مْٓـٚ

ؾُِل ييؾ ادـزر  ،وهل إمٕٜٚ افتل يرمز هلٚ بتٌٚدل إصٔٚء وافًالمٚت ،اجلٌٕٚغ

 . 1 يٌٌْل تٌذيتف بتداول إصٔٚء ،ادرـزي حٚضًا دائامً 

ر  ظْف بتحريّف شـٓؿ ذوي افَربـك مــ اخلّـس بحجـٜ أن هـذا وؿد ظُ  

                                           
 . 13: إٕدفز افنًر يف افثَٚؾٜٔ فألًٕٚق رليٜ ٕحق –مجٚفٔٚت افَْد افثَٚيف   3 

 .77، ظٌد اهلل ْحقدي: احلديثٜ افًربٜٔ ادجتًّٚت يف فًِِىٜ افثَٚيف افًْؼ–ظ: افنٔخ وادريد   1 
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ؿ مــ ثـؿ حرمـٚهن  3 وفٔس هلـؿ بًـد رٚتـف ،افًٓؿ ـٚن هلؿ حٚل حٔٚة افٌْل ؾَط

ًٜ هلؿ ، 1 ادراث ؾٔام بًد وبٚفىٌع ؾّ٘ن هْٚع ؾئٜ  ،ومـ حيٚول تهقيٌٓؿ يُقن وحٔ

فذفؽ ؿٚمقا بـٚٓظساض ظـذ هـذه : مـ ادًِّغ مل ترق هلؿ ضريَٜ افتقزيع تِؽ

وضٌِقا مْف تٍؤؾ أهؾ افًٚبَٜ وافَدم  ،افًَّٜ وإظٚدة افٌؼيٜ إػ مٌدأ افتٌِٔٛ

وهذا مًٚش ؾٕٚشـقة ؾٔـف  ،ن ذفؽ ثقابف ظذ اهللإ وافٍوؾ وـٚن جقاب أيب بُر:

َِِػ أبـق بُـر ؿٔـؾ فـف يف احلُـؿ بــ أيب : يروى ، 1 خر مـ إثرة بًـدمٚ  اشـتخ

أّن  ، 4  صذ اهلل ظِٔـف و فـفظَدة ظَدهٚ رشقل اهلل  مٚ ـْٝ ٕحّؾ : ؾَٚل ،افًٚص

تـٚرًة  ،هُذا مٍٚرؿٚت حتّؾ يف ضٔٚهتٚ خمٚتِٜ مقاجٜٓ افذات ٕحق تٍُٔٚت جديـدة

 ،تهىػ يف افًر ظذ هنٟ افًْٜ افٌْقيٜ افؼـيٍٜ يف بًـٍض مــ جقإـٛ احلٔـٚة

                                           
 .3/603  هـ: 973ْدي افزهٚن ت  ـْز افًامل يف شْـ إؿقال وإؾًٚل: افًالمٜ ظالء افديـ اهل  3 

افًالم  إػ أيب بُر وضٌِٝ مراثٓـٚ بحوـقر افًٌـٚس وآمـٚم ظـع ظِٔـف  دٚ جٚءت ؾٚضّٜ  ظِٔٓٚ  1 

:  ٓ ٕقرث مـٚ ترـْـٚه صـدؿٜ  ؾـٚحتٟ صذ اهلل ظِٔف و فف افًالم، ؾٚحتٟ أيب بُر بحديٞ فِرشقل

ظِٔف افًالم بآيٚت مـ افَران افُريؿ، فُــ أبـٚ بُـر مل يًَْـف آشـتدٓل بـٚفَران  ظِٔف آمٚم ظع

ظذ افرؽؿ مـ أّن ؾدع ـٕٚـٝ رـٚ  مل يقجـػ ظِٔـف بخٔـؾ وٓ . 3/613ظ: ادهدر ًٍٕف:  .افُريؿ

 هــ 16 ، مًجؿ افٌِدان: يٚؿقت احلّقي ت صذ اهلل ظِٔف و فف رـٚب، ؾُٕٚٝ خٚفهٜ فرشقل اهلل

4  /118. 

 .18، ظٌد افرْحـ افؼؿٚوي: ظ: ؿراءات يف افٍُر اإلشالمل  1 

 .619ل يف شْـ إؿقال وإؾًٚل: ـْز افًام  4 
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ًٚ بحٔـٚة  وتٚرًة تٍُٔٝ مع  فٔٚت آبتًٚد ظْٓٚ يف جقإٛ أخرى تٌدو أـثر مًٚشـ

ذفؽ ٓن افذات افٌؼيٜ يف أحٔٚن ـثرة تَٔؿ ظالؿٚهتٚ مـع ادقوـقع ظــ : افْٚس

ًٚ أو افَٕٚقنٓ ظـ ضرق ثٌتٓ ،ضريؼ حقاشٓٚ ادًٔنٜٔ  .  3 ٚ افؼع شٍِ

ّن افدور افرئٔس افذي يًٌِف اجلٕٚٛ ادٚيل يف حٔٚة اإلًٕـٚن أرٚ ٓصؽ ؾٔف و 

مْذ افَدم فف إثر افٌٚرز يف حتقيؾ ادجتًّٚت أو إؾراد مـ حٚل إػ  خر بحًٛ 

َّٕ بؾ  ،بقصٍف يتجٚوز افروابط افَّٜٔٔ أو افدئْٜ: افًالؿٜ بْٔٓام ٌِل ف يًتىٔع أن يإ

ّٕـ ،ومرجًٔٚتف آجتامظٜٔ ،أو ئْؿ تٖثرات افوّر اجلًّل يـرتٌط  فؾوـاًل ظـذ أ

ًٚ بديّقمٜ احلٔٚة بًٌٛ ـقٕف ظٚماًل يف مقاجٜٓ اؽِٛ منٚـؾ اإلًٕٚن  ًٚ وثَٔ ارتٌٚض

ومـ جٜٓ أخرى شـٌِٜٔ حـغ يهـٌح  ،مـ جٜٓ اجيٚبٜٔ وحٚجٚتف ادًٔنٜٔ افٔقمٜٔ

ع افٍتـ افتل ؿد تهٔٛ اإلًٕٚن وتزحزحف ظـ ٕقا اافًٚمؾ ادٚدي مـ اصد واخىر 

وهذه اخلالؾٚت افتل حدثٝ يف تقزيـع  ،جٚدة افهقاب إذا مٚ أحًـ افتًٚمؾ مًف

ؾتئـقا  افًىٚءات إن دفٝ ظذ رء تدل ظذ ؾؤحٜ ـٌرة دًِّل ادٚل افذيـ مـٚ

                                           
ادٍٚرؿـٜ تُّــ يف آفتـزام بـام شـْتف  .61: ؾهقل مـ تٚريخ اإلشالم افًٔٚد: هٚدي افًِقي: ظ  3 

، افًْٜ افٌْقيٜ ـَؤٜ رؾض أبق بُر اشتٌدال أشٚمٜ بًد منقرة ظّر بـ اخلىٚب وزجـره إيـٚه مـثالً 

وادجٚؾٚة ظـ افًْٜ أحٕٔٚٚ ـام حهؾ يف ؿؤٜ خٚفد بـ افقفٔد ومٚفؽ بـ افْـقيرة وظـدم إؿٚمـٜ احلـد 

وأمره ب٘حراق إيٚس بــ ، فد بـ افقفٔد بحؼ بْل يربقعوتٖئده جلرائؿ خٚ، ظذ خٚفد مـ ؿٌؾ أيب بُر

 افٍجٚءة وصجٚع بـ ورؿٚء. 
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ًٚ يف  ًٚ ظذ زوال مُٚشٌٓؿ ادٚديٜ ومْٚؾًٓؿ افنخهـٜٔ وضًّـ يثرون ادنٚـؾ خقؾ

 . يٚدة ثرواهتؿ إػ مٚ ٓ حدود ففز

إهنٚ  ،مًٚفٜ تقزيع افًىٚءات فًٔٝ هقيٜ مٍْهِٜ ظـ ادجتّع ادحّدي إنَّ 

ضورة مقوقظٜٔ مِحٜ إلروـٚء افـذوات ٕحـق بْـٚء ظـٚدل فِوـّر اجلًّـل 

ّن هْٚع بًض ادامرشٚت حتٚول جًؾ افًىٚءات مـ مْيقمٜ أإٓ  ،بٌرائزه ادختٍِٜ

بًّْك شـالح فِخهـٚم مـع  ،إػ ؿقة تِحؼ بجٓٚز افدوفٜ ظَٚئديٜ ؾَٜٓٔ شٔٚشٜٔ

ويٌدو أنَّ إفٌٚء افًىٚءات واهلٌٚت فِّٗفٍٜ ؿِقهبؿ افتل إتٓجٓٚ ظّر بــ  ،أخر

ًٚ بغ افدوفٜ وادٗفٍٜ ؿِقهبؿ  ًٚ واؿتهٚدي ًٚ واجتامظٔ ًٍٕٔ ًٚ اخلىٚب ؿد أحدثٝ ذخ

 افُريؿ افَران يًتدظقن ـٕٚقا افذيـ - ادجتّع مـ تْٚشٔف يُّـ ٓ افذي اجلزء –

 افٍَٜٓٔ اشتْٚدًا إػ ؿقفف تًٚػ: ادًٚفٜ هذه يف فِحُؿ

ًُؤَنََّفههِخ ُلُهههىُثُهْى وَِفههٍ     } َُْهههب وَاْن َََه َِنِي وَاْنَعههبِيِهنَي  ًََعههب ًَههب انصَّههدََلبدُ ِنْهُفَمههَساء وَاْن إََِّ

ٍِ انعَّههههِجُمِ      ِِ وَاْثهههه ََِهههههُىٌ    انسهَلههههبِة وَاْنَ ههههبِزِينَي وَِفههههٍ َظههههِجُِم انهّهههه  ُِ ِِ َوانهّهههه ٍَ انهّهههه ََههههخو يههههه َفسَِ

 . 3 {حَِكُىٌ

ويٌدو أنَّ هذا ادْع ؿد وجد حٚوًْٜ  مـ ذوي ادْٚزل آجتامظٜٔ وافًهـٌٜٔ 

وافىٌَٜٔ افتل حتٚول أن تًٔد إٕتٚج هقيتٓٚ ظذ حًـٚب اإلشـالم وبٚفتـٚيل  افٌَِٜٔ

                                           
 .60افتقبٜ/  3 
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ّٚرة مع ضقل ادامرشٜ  مـع هـذا اإلظـالنتٍُٔـٝ  هذه احلٚوـْٜ ،تتحقل إػ بْٜٔ ؿ

ًٚ مالئامً  ًٚ اجتامظٔ  .وهٖٔت فف مْٚخ

وبام إن افَراَن افُـريؿ  ،ٕٕف يتْٚشٛ جدًا مع مَتؤٚهتؿ ومهٚحلٓؿ  ٕذاع

سيُح يف بٔٚن رأي افؼيًٜ اإلشالمٜٔ مــ مقؿـػ ادٗفٍـٜ ؿِـقهبؿ ــام يف أيـٜ 

ًٚ ذفؽ ٓبد مـ افرجقع إػ افَران افُريؿ: افًٚبَٜ  .تًٌ

 :ؿٚل تًٚػ ،ؿ افٍهؾ يف اخلال ٕٕف هق احلُ

ُِ إَِنً اهلِل} ًُ ٍٍْء فَحُْك ٍْ َش ِِ ِي  . 3 {َوَيب اْخَزَهْفُزْى ِفُ

حًٛ افوـقابط و ،وافًْٜ افٌْقيٜ افِذيـ ـٕٚٚ سحيغ جدًا يف هذا اجلٕٚٛ

أن ظذ ظّر بـ اخلىٚب أْن يتٌع مٚ ورد يف افَران افُـريؿ هبـذا اخلهـقص ٕٕـف 

 . 1  حًٌْٚ  ظْدٕٚ ـتٚب اهلل: يَقل

يّٗفػ ؿِقب ؾئٜ مــ افْـٚس صذ اهلل ظِٔف وافف وشِؿ  ـٚن افٌْل دّدوؿد 

رهؿ وذ أتٌـٚظٓؿ وؿٌـٚئِٓؿ ظـذ ادًـِّغ ووؿٚيـٜ افدوفـٜ مــ ـإّمٚ اتَـًٚء فنـ

أو مــداراًة هلــؿ فِقؿــق  ظــذ احلٔــٚد يف احلــرب مــع أظــداء افدوفــٜ  ،ضرهــؿ

ًٚ مع افيرو هذا آمتثٚل فَِران افُريؿ ؿد  ،اإلشالمٜٔ ًٚ  ،يُقن ؾٔف هٚهٔ أو ٕقظـ

                                           
 .30افنقرى/  3 

 بٚب  ـتٚبٜ افًِؿ . ، 43صحٔح افٌخٚري:  1 
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فًُـٛ اــز ظـدد  صذ اهلل ظِٔف و فف مـ افتُتٔؽ إيديقفقجل اشتًِّف افٌْل

 –أو فنـًقرٍ  مــ فدٕـف  ،رُـ مـ افْٚس فتقضٔد أرـٚن افدوفٜ افٌْقيٜ اإلشالمٜٔ

ًٚ مـٚ يف أؿقامٓـ ةبدخقل هذه افٍئـٜ ادتٍْـذصذ اهلل ظِٔف و فف  – دّد افٌْل ٚ ٕقظـ

ًٚ يف اهلٌٚت وافًىٚيٚ وافهـدؿٚت افتـل مل يٌخـؾ اإلشـالم هبـٚ ظـذ  فإلشالم ضًّ

وظـذ  ظٌدهؿ وحرهؿ ، ٓ ؾؤِٜ ٕحدٍ  ؾٔف  شٔدهؿ ومقٓهؿ ظذ وؾؼ ،أتٌٚظف

 هـذه - افٌّْٔـٜ مًـِّل -أمٚ افـذيـ مل يـرق هلـؿ  ،ؽرهؿ مـ إظٚجؿ وادقايل

ًٚ  إّٓ  هلؿ يُـ مل ؾٚإلشالم افًَّٜ  .حزب

ـٚن ظّر بـ اخلىـٚب صـديد افتحًـس مــ هـذا ادقوـقع  افًىـٚء ؿد و

وهذا ادْهٛ حيتؿ ظِٔف افًّـؾ بدؿـٜ متْٚهٔـٜ فُـل ٓ ختـدش بٔوـٜ ، وافٍلء 

 .وـام هق مًرو  إّن افًك افراصدي تال مٌٚذة افدوفٜ ادحّديٜ ،اإلشالم

فــذفؽ ؾّـــ ادٍــروض أن تُــقن ؿــقإغ افدوفــٜ ـــام ووــًٓٚ افتؼــيع 

ٕٜٔ يٍِٝ ٕيرٕٚ مِحظ مٓؿ ٚويف هذه احلٌَٜ افزم ،ّبٚن افَٔٚدة ادحّديٜاإلشالمل إ

ظْف هٚدي افًِقي وهق  إّن حرمٚن اخلٍِٜٔ مـ حؼ افتكـ  افٍُٔـل ينـر  ظّز 

 .مـ وجف  خر إػ وجقد مهدر يًتَل مْف مٚ جيٛ ؾًِف وترـف

ومـ افقاوح إّن هذا ادهدر هق افَران افـذي اـًـٛ أوامـره وٕقاهٔـف يف 

وؿد ظْل افَران بٚفْص ظذ وجقب آفتـزام  ،حِٜ مٚ بًد اهلجرة صٍٜ اإلفزاممر
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 ـام يف ؿقفف تًٚػ:،  3 بٖحُٚمف واظتز اخلروج ظِٔٓٚ مَٚرٕٚ فٍُِر 

{ٌَ ُِ فَُإوَْنهئِكَ ُهىُ انْكَبِفُسو ًَب ؤََصَلَ انهّ ََحُْكى ِث  . 1 {َوَيٍ نَّْى 

افتل ظذ أشٚشٓٚ مْع افًىـٚء  تِؽ احلجٜ ،إّن ـثرة ادًِّغ وؿقة اإلشالم

ًٚ فِذيـ مل تٗفػ ؿِـقهبؿ ،ظـ تِؽ افٍئٚت ؾٓـؿ يًِّـقن  ،مل تُـ إّٓ رادظٚ صُِٔ

 ،وذفؽ بٚشتٌالل افنحْٚت افًهٌٜٔ ،هًا فإلضٚحٜ بُؾ مٚ يّٝ بهِٜ فإلشالم

وبذفؽ ؿقيٝ صقـتٓؿ وافدفٔؾ ظذ ذفؽ ـثرة افٍـتـ  ،وافًقدة إػ شِىٜ افٌريزة

افتل اظِّٓٚ بًـض مــ أوفئـؽ ادتٍْـذيـ افـذيـ ؿىًـٝ ظـْٓؿ وآوىرابٚت 

يف حغ ٕرى يف دوفٜ اإلشالم ادحّديٜ إخراط أوفئؽ افٍْر يف احلٔـٚة ، افًىٚءات

 :ُٚن ظـدم افتـدخؾ يف صـٗون ادًـِّغافًٚمٜ بنُؾ مدهش دٚوفغ ؿدر اإلم

 ظِٔـف صـذ اهلل وافًٌٛ يف ذفؽ ـام يٌدو يرجع إػ ـًٛ ثَٜ افَٚئد افٌْـل دّـد

ؾواًل  ،وتَقيٜ ارتٌٚضٓؿ بف بقصٍف احلؾ ادٌٚذ فْزع ؾتٔؾ ظدم افثَٜ هبؿ وافف شِؿ

صـذ إذ إّن ظىٚيـٚ افٌْـل  ،ظذ افَقة ادٚفٜٔ ادسبًٜ ظذ ظرش ظَِٜٔ أوفئؽ افْٚس

إًٔنتٓؿ ـثـرًا بًـد اخلًـٚئر افٍٚدحـٜ افتـل تٌُـدوهٚ أثْـٚء اهلل ظِٔف وافف وشِؿ 

ومـ جٜٓ ثٕٜٚٔ اهلٌٚت وافٌْـٚئؿ افتـل تـقزع  ،هذا مـ جٜٓ ،حروهبؿ مع اإلشالم

                                           
 .36ل مـ تٚريخ اإلشالم افًٔٚد: ؾهق  3 

 .44ادٚئدة/  1 
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وظِٔٓؿ يف طؾ هذا  ،ظِٔٓؿ تنًرهؿ ب٘ظٚدة بْٚء مرـزهؿ آجتامظل افذي ؾَدوه

ؾتقزيًٜ ادٗفٍٜ ؿِـقهبؿ  ،ـل ٓ تًتثٚر إحَٚد ،افكاع احلٚد أن يزٕقه بدؿٜ بٚفٌٜ

مـ افقجـف اإلًٕـٚين  ؿراءة هلؿ هل صذ اهلل ظِٔف وافف وشِؿ مـ وجٜٓ ٕير افٌْل

 .ؿٌؾ ـؾ رء ظز وجؾ ؾٓؿ إٔٚس مـ خِؼ اهلل ،مـ افىراز إول ؿٌؾ ـؾ رء

ؾْٓـٚع أؾـراد  ،ومل تُـ ادٗفٍٜ ؿِقهبؿ افٍئٜ افقحٔدة افتل مْع ظْٓـٚ افًىـٚء

بْٔٓؿ وبغ  ختال إٓتٔجٜ  ،امثٚل صٌٔغ افُقيف ،هى ظِٔٓؿ حُؿ ؿىع افًىٚء

ٍٜ اخرى ٕالحظ أنَّ ظّر بـ اخلىٚب بىريَـٜ ومـ .  3 افَٚئؿ ظذ افًىٚء ٍٜ مّٓ زاوي

تقزيًف فًِىٚء ومْٓجف يف تًَـٔؿ افْـٚس وتَـديؿ احـدهؿ ظـذ أخـر حًـٛ 

وقابط ووًٓٚ هق بقصٍف حٚـاًم ؿـد شـٚظد ظـذ طٓـقر روح افًهـٌٜٔ افٌَِٔـٜ 

إذ ـٚن ٕيـٚم اجلْـد افـذي شـّْف ظّـر بــ  ،افىٌَٜٔ افتل هنك ظْٓٚ اإلشالم وذّمٓٚ

صذ اهلل ظِٔف وافف مـ افٌْل  اإلشالم وافَرابٜب ؿٚئاًم ظذ أشٚس افًٚبَٜ يف اخلىٚ

ؾواًل ظذ تراتٌٜٔ افٌَٚئؾ وآجْٚس مٚ يٗدي بدوره اػ هٚيٍز واوـح بـغ  ،وشِؿ

 . 1 افْٚس

 

                                           
 .113-111/ 1ـْز افًامل يف شْـ إؿقال وإؾًٚل: ظ:   3 

 . 113هـٔس: أْحد  ظ: افزواج وتىقر  تّع افٌحريـ: ظٚدل  1 
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 املبحث انثبنث

ًٚ مٚ يف ٕير اؽِٛ أبْٚء ادجتًّٚتٖمً افساث يًدّ  ومٚ ٕىّح  ،فٜ ؿدشٜٔ ٕقظ

افًٍٚفٔـٚت افتـل وبًّٚئِٜ اخلىٚبٚت وادامرشـٚت افٔف يف مْٓجْٚ ان ٕحِؾ وَٕقم 

 يوع افْٚؿد ظذ حد افنٍرة بـغ  ادْٟٓ افذي ٕتٌْٚه ؾوالً  ظذ أنَّ  ،ترد يف افساث

وبغ افثَٚؾٜ افتل تتحدى ؾًـؾ افَْـد يف  ،فذي يدير ؾًؾ افْٚؿدافْيٚم ادٗشًٚيت ا

َّٕفـام  ، 3 حٔقيتٓٚ ـحدث ؽر رْٟٓ   ويَـقم ،افثَٚؾٔـٜ  إًٕـٚق ظــ يُنػ أ

ؾسشـخ مــ  ،وـنػ إٔامضٓٚ افتل تتداخؾ مع إٔـامط ادجتّـع ،موٚمْٔٓٚ بتًريٜ

تـٚج افثَـٚيف ثؿ تًّـؿ هـذه اهلّْٔـٜ ظـز وشـٚئؾ اإلٕ ،خالل ذفؽ هّْٔتٓٚ ظِٔٓٚ

ًٚ  بًض ادامرشٚت نَّ أافذي حيدث ،  1 وآجتامظل ادختٍِٜ  هرر حتٝ أؿًْتٓٚ إًٚؿ

ًٜ إنَّ  افًَِٜٔ افًربٔـٜ تًـٚين مــ أثَٚؾٜٔ وديٜ مع طٚهر مٚ حتِّف مـ  ًٕٚق خٚص

                                           
 . 33: افًربٜٔ افثَٚؾٜٔ إًٕٚق يف ؿراءة –افَْد افثَٚيف  3 

 .3يقشػ حٚمد جٚبر:  ؿراءة َٕديٜ يف ـتٚب افَْد افثَٚيف فِدـتقر ظٌد اهلل افٌذامل: د.  1 
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إذ تتّرـز افذات افٍٚظِٜ ظذ  ،افتحٔز افٍُري فِّْقذج ادًريف بّرجًٔٚتف ادٚؤٜ

ادحٚوفٜ إلظٚدة افْير بٕٚصقل ادرجًٔـٜ وتَقيّٓـٚ أو ختِٔهـٓٚ رـٚ ًٍٕٓٚ دون 

 . 3 ظِؼ هبٚ مـ خراؾٚت 

ــٔؿ  ــْص وافَ ــٚوز اف ــٛ أن يتج ــٚيف جي ــؾ افثَ ــٚن افتحِٔ ــذفؽ ؾ ًٚ ف ــ وتًٌ

 .  1 يف حتِٔؾ افْهقص وافًٍٚفٔٚت بًّْك أن يذهٛ إػ ابًد مْٓٚ ،وادٗشًٚت

ٚت أيديقفقجٔـٜ متْقظـٜ افساث بّجّقظف ينُؾ ؿقى وضٌَ نَّ يف أٓصؽ 

وإٕام هق منُِٜ شٔٚشٜٔ  ،وهق بذفؽ  فٔس منُِٜ ٕيريٜ ؾُريٜ ؾحًٛ ،وخمتٍِٜ

ر وافًَؾ افدئْغ افٍُ ظـ - ظْف يًز مٚ وّـ مـ –يًز افساث و ، 1 واجتامظٜٔ 

وؽر افدئْغ: ٕهنام يًٌَـٚن حتـٝ ــؾ أصـُٚفف ويٍَـٚن وراءه ويّـثالن ٕتٔجـٜ 

 . 4 صقرتف ادْتَٚة فِّتَِلدهِتف افتل تُقن 

هذه افتجٚرب افساثٜٔ افتل تُقن ظذ صُؾ رٚرشٚت أو خىٚبٚت شتنُؾ 

ًٚ فذفؽ ٓ يٌٌْل اإلؽٍٚل ظــ إمُٕٚٔـٜ ، حوقرًا مٓاًم يف وظل افَٚرئ وادتَِل تًٌ

 ًٚ ًٚ بقصـٍٓٚ إًـٚؿ ًٚ َٕدي ًٚ أدبٔ تقطٔػ افساث وافًٍٚفٔٚت افساثٜٔ اإلشالمٜٔ تقطٍٔ

                                           
 .69ظٌد افرْحـ ظٌد اهلل اْحد:  : د.إّٕقذجًٚ  افًراق –افَْد افثَٚيف يف اخلىٚب افَْدي فًريب   3 

 . 81ظ: إصُٚفٜٔ ادْٟٓ يف افَْد افثَٚيف:   1 

 . 118: /1: ادؤٕس افًرب ظْد واإلبداع اإلتٌٚع يف بحٞ –افثٚبٝ وادتحقل   1 

 . 114: اهلّْٜٔ وإرادات ادًْك رهٕٚٚت –افٌرب ، أوربٚ، ظ: اإلشالم 4 
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ًٜ تز ًٚ مــ  ،ز ادًُقت ظْف يف افساث افًـريب اإلشـالملثَٚؾٔ  نَّ أوذفـؽ إىالؿـ

 ادامرشــٜ افساثٔــٜ تنــُؾ طــٚهرة شقشــٔقفقجٜٔ ثَٚؾٔــٜ تْتؼــ داخــؾ إًٕــجٜ

 . 3 افًقشٔقفقجٜٔ فتىقر افٍُر افديْل

افساث اإلشالمل افديْل وؽر افديْل جيٛ أن ٓ يًتًٌد  ظـ حَؾ  أنَّ وبام 

شًْـًك جٚهـديـ يف  ،وحتك مًٚءفٜ افْهـقص  1 ىٚق آشتْو احلٍرو افٌحٞ

افٌرض مْٓٚ ـنػ  ،افَٚدمٜ إػ دٚوفٜ ؿراءة افساث ؿراءة َٕديٜ ثَٚؾٜٔ افهٍحٚت

أو اخلىٚبـٚت وافْهـقص  ،موّر ادامرشـٚت افتـل حـدثٝ ظـذ ارض افقاؿـع

ــام يىِـؼ  ،ؾواًل ظذ ـنػ افْزظٜ اإلًٕٕٜٚٔ ؾٔٓٚ أو افًُس ،اإلشالمٜٔ افساثٜٔ

 .  1 ِٔٓٚ دّد أرـقنظ

ّٔـٜافذي ٕحـ بهدده مـ متٚبًٜ  ادٌحٞتٌْثؼ ؾُرة هذا و  رٚرشـٚت احلٚـّ

ـٝ هبـذا اجلٕٚـٛ شـقاءُ  هتٚصقرو ّّ أظِْـٝ ظــ ذفـؽ  يف ـتٛ افساث افتـل اهت

ًّٔٚ ذؾواًل ظ ،مل تًِْف وأ ،آهتامم ًّٔـٚ أم شـٌِ وٓ  ،ؿّٜٔ ذفـؽ آهـتامم أــٚن إجيٚب

ؾُتٛ  ،أنَّ ـتٛ افساث تتاميز ظـ ـتٛ افتٚريخ بَهديٜ إٓتٚجيٍقتْٚ أْن ْٕقه اػ 

                                           
افْص بغ افتٖويؾ وافتٖصٔؾ يف ادْيقمتغ افٍُريتغ فْك حٚمد أبق زيد ودّـد  ظ: ابًتقمقفقجٔٚ  3 

 . 33ظالء هٚصؿ مْٚ :  أرـقن: د.

 .416افساث وادْٟٓ بغ أرـقن واجلٚبري: د. ٕٚيِٜ اجلٚبري:   1 

 . 13ظ: ٕحق تٚريخ مَٚرن فألديٚن افتقحٔديٜ: دّد أرـقن:   1 
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وـتٛ افساث وإْن ـٕٚـٝ حتّـؾ هدًا  ،افتٚريخ تْتٟ مـ مٌدظٔٓٚ فٌرض افتٚريخ

ًٚ آ أنَّ ؿهديٜ إتٚجٓٚ مل تُـ فٌِرض افتٚرخيل وإٕام فٌرض تراثل ّٔ وهـذه  ،تٚرخي

 .هل افًالمٜ افٍٚرؿٜ بْٔٓام

تتّثؾ ؾٔٓـٚ صـقرة احلـٚـؿ وتُـقن صـقرة ضٌـؼ جقإٛ ـثرة تِؽ افتل 

وثَٚؾتف افتـل  ،ٚظِٔٓ أظتٚدوتَٚفٔده افتل يرظٚهٚ و ،إصؾ ظـ حٔٚتف افتل ئًنٓٚ

ًٚ . ٕنٖ وٓزال يْنٖ ظِٔٓٚ ًٚ مًٓؿ ومتًـٚد واهتامم احلٚـؿ بٚفرظٜٔ مـ مٌدأ ـقٕف فْٔ

ًٚ اجلقإٛ افٍُريٜ وافثَٚؾٜٔ وافًٔٚشٜٔ  ،ومتٍٓاًم ٕمقرهؿ وافدئْٜ افٌٚموٜ ومٌْٔ

أمُر ٓ مٍـر فِحـٚـؿ افًـٚدل مــ إتٕٔٚـف إيـٚهؿ وؾـؼ افؼـيًٜ  ،وادِتًٌٜ ظِٔٓؿ

 . ومَتؤٚت احلٚفٜ

يروى إف ؿٔؾ فًّر بـ اخلىٚب  إٕٚ فَْٔٚ رجاًل يًـٖل ظــ تٖويـؾ منـُؾ 

ؾٌْٔام ظّر ذات يقم جٚفس يٌدي افْـٚس إذ  ،افِٓؿ أمُْل مْف: ؾَٚل ظّر، افَران

ََبدِ  } :يٚ أمر ادٗمْغ: حتك إذا ؾرغ ؿٚل ،ب وظاممٜ صٍراءجٚء وظِٔف ثٔٚ َوانهرَّازِ

ؾَٚم إفٔف وحن ظـ ذراظٔف ؾِـؿ  ،إٔٝ هق: ؾَٚل ظّر ، 3 {َفبنَْحبِيَهبِد وِْلهس ا  *َذْزو ا 

ًٚ : ؾَٚل ،يزل جيِده حتك شَىٝ ظاممتف وافذي ٍٕس ظّر بٔده فق وجدتؽ دِقؿـ

ًٚ واْحِقه ،فيبٝ رأشؽ ٍٛ  افًٌقه ثٔٚب  . 1  ...ظذ ؿت

                                           
 .1-3افذاريٚت/  3 

 . 114-111/ 1ل يف شْـ إؿقال وإؾًٚل: ـْز افًام 1 



 انحبكًية يف فكر اإليبو عهي عهيه انسالو ............................................................. 128

 

صٌَٔغ افُقيف وهذا هق اشؿ افرجؾ افذي أتك يًٖل ظّرًا بـ اخلىٚب ظـ  إنَّ و

ٍٜ يف افَران افُريؿ أو هنـٝ ظْـف افؼـيًٜ  ،مل يَدم ظذ ؾًـؾ حرمـف اإلشـالم ،مًٖف

ؾٚإلشالم مل يوع حٚجزًا  ،ؿد رده ذات مرةصذ اهلل ظِٔف و فف ّن افٌَْل أأو  ،اإلشالمٜٔ

وإمـر  ،ؾام بٚفؽ إذا ـٚن مًِاًم يْنـد ؽٚيـٜ دـددة ،أخر وان ـٚن ـٚؾراً بْٔف وبغ 

وهذا اجلٕٚٛ هق مـ اصد اجلقإٛ  ،برمتف ٓ يتًدى افًٗال ظـ تٖويؾ منُؾ افَران

ًٚ يف افًك اإلشالمل إول ًٚ وافتٌٚش ادًِّقن وؽر ادًـِّغ بقصـٍٓؿ و ،ؽّقو

ــٕٚقا حـديثل ظٓـد بـٚفَران  ،ظِٔٓـٚ يَرلون افُتٛ افًامويٜ إخرى وهلؿ اضالع

ًٜ إذا ظِّْٚ إنَّ افَران ـتٛ بٌِٜ ؿريش افَقيٜ افًٌؽ وافتل ؿد تهـًٛ  ،و يٚتف خٚص

وثّٜ مِحٍظ  خر هق ظدم وجقد أي دٓئؾ أو ؿرائـ  ،أحًٕٔٚٚ ظذ بًض ؽر افَرصٔغ

ًٚ حٚول افْٔؾ مـ افَران أو مٚ صٚـؾ ذفؽأتنر إػ  جـدًٓ وحتك فق ؾروْٚ  ،نَّ صٌٌٔ

أصٌح حتهٔؾ حٚصٍؾ أن يَقم احلٚـؿ بٚفدؾٚع ظـ افَران بتًٍر  ،ذفؽ أنَّ صًٌٌٔٚ رامَ 

صـذ اهلل ظِٔـف و فـف  ره صٚحٛ افرشٚفٜ افرشقل دّـدـوتقؤح ادٌٓؿ مْف ـام ؾً

 . 3 «مـ ٓكً ـؾؿتف وجبً َمبتف»وفُـ بٔن وشٓقفٜ وفغ ؾـ ،شِؿ

رٚ ؿد يُّــ  ،وادحٌٜ ؿد تقجٛ اإلتٌٚع ،ظِٔف افًالم ـام يَقل اإلمٚم ظعّ 

ــام حـدث  ،مًتٌَاًل تٌٔر افقجٜٓ افتل يُقن ظِٔٓٚ ادنُؽ أو أيٚ ـٕٚٝ تًّٔتف

                                           
  130:  هـ330ي ت  أمدافتّّٔل ظٌد افقاحد بـ دّد :  درر افُِؿو تهْٔػ ؽرر احلُؿ  3 
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بدخقل افُثر إػ اإلشالم: ٕيرًا  صذ اهلل ظِٔف و فف شِؿ افرشقل دّد زمـذفؽ 

ًٚ يًقد افٍوؾ يف  ،ٌٕٓٓٚرهؿ مـ أحَٜٔ افَران افُريؿ يف ـؾ مٚ ٕزل بف ذفؽ وضًٌ

افذي أحًــ تٖويـؾ مـٚ تنـٚبف مْـف إػ  صذ اهلل ظِٔف و فف شِؿ إػ افرشقل دّد

افْٚس ظٚمـٜ مـع حًــ مًٚمِتـف يف تْـقير أخـريـ وتٌِٔـٜ حٚجـٚهتؿ افٍُريـٜ 

 . وافًِّٜٔ

أو ؿؾ فقء  ،اشتخدام افًَقبٜ افَهقى فنخص يًٖل ظـ رء مٌٓؿ إنَّ و

مـٚ هـق إٓ اشـتدظٚء  ،ٌس ظِٔـف مْـفيريد تقؤح مـٚ افتـ بٚفْتٔجٜؽر مَتْع بف و

يًـد مْىـؼ افَـقة واإلؿهـٚء و افساث افثَٚيف افذي يتخذ أصًُٚٓ وشٌاًل خمتٍِـٜ

وبٚفذات يف خٍٚيٚ جًد احلٚـؿ يًِٛ افوـّر اإلًٕـٚين افـدور ، افٍردي احدهٚ

إـز يف تًٔر ـؾ مًٚمالتف مع أخر وتًًٔٔـٓٚ  ؾٚفوـّر اإلًٕـٚين افـذي مل 

مٚ زال تًٔىر ظِٔف ظٚدات جذبٜٔ مزمْٜ حتِّف  ،ذ حدود افثَٚؾٚتيٖفػ افًّؾ ظ

ادًٚروٜ مع أخـر و وؿؤٜ آختال  ، 3 ظذ أنَّ يرى إصٔٚء مـ زاويٜ ؤَٜ 

بنتك أصْٚؾٓٚ ومًّٔٚهتٚ تٖيت إذ يُقن اهلٚمش افذي يتقاجف ؾٔف ادختِػ ؾٔف مـع 

 مًيؿ احلُقمـٚت افتٚرخئـٜ فإلشـالم  نَّ أوٓ خيٍك  ، 1 ادّٓٔـ يف مقاجف صٚرمٜ

 000ختِٝ ظـ افٍرد وؿًّتف بّزر ديْل تًتدظٔف مــ وظـٚظ افًـالضغ ظـٚدًة 

                                           
 . 99منُِٜ افثَٚؾٜ: مٚفؽ بـ ٌٕل:   3 

 . 7دراشٜ ثَٚؾٜٔ:  –ظ: منحٔٚت بٚـثر   1 
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 بٚفْتٔجـٜو ،يًقد هذا ادٍٓقم بنُؾ و خر إػ مٍٓـقم اجلامظـٜ ودظـقى حٍيٓـٚ

 . 3 ـٕٚٝ اجلامظٜ هل ادٍٓقم ادْٚوئ افذي امتص ؿّٜٔ افٍرد 

واختـذ  ،ظز هذا اإلؿهٚء وافتًٚمؾ مل يًتقوح ادٌٓؿ فدى صٌٔغ بٚفْتٔجٜو

ذفؽ افديـ افـذي حـٚول صـٌٔغ اـتْٚهـف ظـز  ،افىٚبع افديْل صُاًل مٌٚيرًا فديف

تِؽ  ،فُـ هذا افديـ جٚء بْٓٚيٜ حتّٜٔ مل يُـ صٌٔغ يتقؿًٓٚ ،افَٚئؿ بدور احلٚـؿ

بؾ تًدى إمـر ذفـؽ  ،جِدتف افْٓٚيٜ افتل أودت بف وحٔدا ؾريدا مٌْقذًا بغ أبْٚء

ف شٖل حٚـؿ ادًِّغ ظـ ّٕٕ  بٖمر مـ حٚـؿ ادًِّغ:  1 إػ حرمٕٚف ظىٚءه ورزؿف

 !أمقر ختص ادًِّغ

وهق ؿٚئؿ ظذ ادْز ظِٔف افًالم  ؿٚم ابـ افُقاء إػ اإلمٚم ظّع بـ أيب ضٚفٛ

: ٚل ابـ افُـقاءؿ ،وفـ تًٖفقا بًدي مثع ،بًد أن ؿٚل: شِقين ؿٌؾ أن ٓ تًٖفقين

ََبِد َذْزو ا} يٚ أمر ادٗمْغ مٚ َفبنَْحبِيَههبدِ  } ؾـام: ؿـٚل ،«افريووح»: ؿٚل ، 1 {َوانرَّازِ

َُْعهس ا   } ؾـام: ؿـٚل ،«افسحو »: ؿٚل ، 4 {وِْلس ا ََهبِد   ،«افسوػـ»ؿـٚل:  ، 3 {َفبنَْجبزِ

                                           
 37مجٓقريٜ افٌْل أهرامٚت إٌٕٔٚء:   3 

 . 113/ 1ظ: ـْز افًامل يف شْـ إؿقال وإؾًٚل:   1 

 .3افذاريٚت/  1 

 .1افذاريٚت/  4 

 .1افذاريٚت/  3 
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ًَبِد َؤْيس ا} ؾام: ؿٚل ًُمَعه  . 1 «ادالئؽي»: ؿٚل ، 3 {َفبْن

افًٚئَؾ ظام اصتٌف ظِٔف ومـٚ جِٓـف مــ ظِٔف افًالم  أجٚب اإلمٚم ظعّ ؿد و 

تِؽ اإلجٚبٜ ادًَْـٜ  ،مًرؾٜ أيٚت افَر ٕٜٔ افُريّٜ إجٚبٜ واوحٜ ٓ خمٚتِٜ ؾٔٓٚ

ًٚ فـف وٕمثٚفـف مــ افًـٚئِغ ،افتل حٚز ظِٔٓٚ افرجؾ ًٚ مؼـوظ  ،وافتل هثـؾ حَـ

إؾقاه افتل أرادت أن تتهـٔد ادـٚء  أجلّٝ تِؽ ادحٚورة افًِّٜٔ إدبٜٔ افثَٚؾٜٔ

تـًُْس افَوـٜٔ  بٚفْتٔجٜو ،افًُر بّحٚوفٜ إطٓٚر احلٚـؿ بّيٓر اجلٓؾ بٚفَران

ظذ صقرة احلٚـؿ اإلشالمل افذي يّثؾ رأس اهلرم يف احلُقمٜ اإلشالمٜٔ وظِٔف 

 . يًتّد ؾٔٓٚ

برز ًٕـُؼ  صذ اهلل ظِٔف و فف شِؿ بًد احلُقمٜ اإلشالمٜٔ بَٔٚدة افٌْل دّد

ٍٛ دددة ًٚ يف حَ هـذا  ،وهق ًٕؼ إشئِٜ ادحرجـٜ يف افـديـ ،ّٕىّل تقارى شٚبَ

ًٚ يف ٓ وظل ادجتّع ًٚ متحرـ ٕشئِٜ هل ضورة اتِؽ  ،افًْؼ أصٌح ؾٔام بًد ًَٕ

ًٚ بُـؾ  مِحٜ ظذ إؽِٛ مـ جٜٓ: ٕتٔجٜ ظدم مًرؾٜ اؽِٛ افْٚس ـام ؿِْـٚ شـٍِ

جٜٓ أخرى ؾـّٖن هـذه  ومـ ،شالمل ومًتجداتفدٚور افَران افُريؿ وافديـ اإل

ًٚ يًتٍز احلُٚم اإلشالمٔغ جلِٓٓؿ بٚفَر ن ومٚ حـقاه مــ مٍـٚهٔؿ  ،إشئِٜ ًَٕ

                                           
 .4افذاريٚت/  3 

ادًتدرع ظذ افهحٔحغ: دّد بـ ظٌد اهلل بـ دّد افوٌل افنٚؾًل ادًرو  بٚحلٚـؿ افًْٔٚبقري   1 

 . 139. َٕاًل ظـ: ـتٚب وظتٚب: ؿٔس هبجٝ افًىٚر: 1/306،  هـ403ت 
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ؿد يُقٕـقا مــ أصـحٚب  ،مهدر تِؽ اإلصُٚٓت هؿ إٌٔٚس خمتٍِل افتقجٓٚت

ًٚ وضًًّٚ  أو مـ مًـِّل افٍتـقح  ،افديٕٚٚت إخرى أو رـ ؿٚفقا بٚفنٓٚدتغ خقؾ

شٌْٔك ؾٔام بًد ظذ تك  احلٚـؿ يلٚه هذه  بٚفْتٔجٜو، ذفؽ اخلٍِٚء وٕحقيف ظٓد 

وذفـؽ حًـٛ ٕقظٔـٜ  ،افَؤٜ أو تِؽ بٖٕف تك  إشالمل مـ حٚـؿ إشـالمل

ٕيرًا فِجٓـد افٌُـر : أو ؿِٝ ديْٚمُٔٔتف ،ويف احلََٜٔ تقؿػ هذا افًْؼ ،افًِقع

إشئِٜ وادحٚور مــ ــؾ يف اإلجٚبٜ ظذ ـؾ ظِٔف افًالم  افذي بذفف اإلمٚم ظعّ 

 تٖيت هلذا افٌرض. إديٚن وادذاهٛ وافقؾقد افتل

 يف ـؾ ذفؽ ـٚن يًتدظل ثَٚؾتف اإلًٕٕٜٚٔ افدئْـٜظِٔف افًالم  ؾٚإلمٚم ظعّ 

افثَٚؾٜ  شتّد اإلًٕٚن بٌْـك مًرؾٔـٜ ؿـٚدرة ظـذ ترصـغ ادْٚظـٜ  ٓن: افًِّٜٔو

ًٚ يف مقاجٜٓ افدخ وتْـتٟ أمهـٚل افقؿٚيـٜ افُٚؾٔـٜ  ،ٔؾآجتامظٜٔ افتل تتحٍز ذاتٔ

 ، 3 فِقؿٚيٜ اجلقهريٜ مـ أوبئٜ افتّدد افثَٚيف افـذي يراؾـؼ افتٌٔـرات افًٔٚشـٜٔ 

ؾُِـام  ،وتُقن افثَٚؾٜ يف مثؾ هذه احلٚفٜ  فٜٔ افدؾٚع افرصْٜٔ ود خمٚضر افالوظل

دامهٝ اجلامظٜ مٗثرات خٚرجٔـٜ بَهـد اإلذابـٜ أو اإلفٌـٚء افـذي يىـٚل افٌْـك 

ٕجـؾ أن تيـؾ : تًّد افثَٚؾٜ إصِٜٔ ظذ بْٚء مهدات دؾـٚع مًرؾٔـٜ ،ادرـزيٜ

أو افْٔؾ افذي حتٚول ادتٌرات تًّّٔـف مــ  ،افذات اجلًّٜٔ يف مْٖى ظـ افتٓديد

                                           
 . 36 دراشٜ يف جْٔٔٚفقجٔٚ افثَٚؾٜ افًراؿٜٔ: -اجلذور إشىقريٜ ادٗشًٜ فِخىٚب افثَٚيف افًراؿل  3 
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 . 3 هذه افثَٚؾٜ أو تِؽ

حـٟ : ؿـٚل ،يروي فْٚ افساث ظـ  شٓؾ بـ أيب شٓؾ افتّّٔـل ظــ أبٔـفو

يَـٚل هلـٚ دارمٔـٜ  ،ْل ـْٕٜٚ ـٕٚـٝ تْـزل بـٚحلجقنؾًٖفف ظـ امرأة مـ ب ،مًٚويٜ

 ؾًٌٞ إفٔٓٚ ؾجـلء هبـٚ:: ؾٚخز بًالمتٓٚ ،وـٕٚٝ شقداء ـثرة افِحؿ: احلجقٕٜٔ

، ظٌتْل: إٔٚ امرأة مـ بْل ـْٕٜٚ ؾَٚفٝ: فًٝ حلٍٚم إنْ ؟ بْٜ حٚما مٚ حٚفؽ يٚ: ؾَٚل

ًٚ وأبٌوـتْل ووافٔتـف وظـٚديتْل... صدؿٝ: ؿٚل أو : ؿٚفـٝ؟ ظالم أحٌٌـٝ ظِٔـ

ًٚ ظـذ ظدفـف يف ؾـٚيّن  ،ؿٚفٝ: أمـٚ إذا أبٔـٝ ،ٓ أظٍٔؽ: ؿٚل ،تًٍْل ّٔـ  أحٌٌـٝ ظِ

وظٚديتـؽ  ...وإظيٚمف ٕهـؾ افـديـ ،وحٌف ادًٚـغ... وؿًّف بٚفًقيٜ ،افرظٜٔ

ؾِـذفؽ إـتٍخ : ؿـٚل ،وحُّؽ بٚهلقى ،وجقرع يف افَوٚء ،ظذ شٍُؽ افدمٚء

ًٚ مـٚ : ثؿ ؿٚل... وربٝ ظجٔزتؽ ،وظيؿ ثديٚع ،بىْؽ ّٔـ أمٚ واهلل فق ــٚن ظـّع ح

 ًٚ  . 1 وٓ وبرة واحدة مـ مٚل ادًِّغ  ،ٓ واهلل: ؿٚفٝ ،أظىٚع مْٓٚ صٔئ

ِّّْٚ افَران افُريؿ دومًٚ  آختال  يف إفقان هق  يٜ مــ  يـٚت رب  أنَّ  ،ظ

 :فٌِؼ ظذ ؿدرة اهلل يف اخلِؼ افًٚدغ وبرهٚن واوح افدٓفٜ

ِِ َخهُْك ا} ََبرِ ٍْ آ َُِكْى إٌَِّ  َوِي ًَبَواِد وَانَْإزِْض َواْخِزهَبُ  ؤَْنِعَنزُِكْى َوؤَنْهَىا نعَّ

                                           
 ظ: ادُٚن ًٍٕف.   3 

 . 131 -131/ 3 هـ: 118بـ دّد بـ ظٌد ربف إٕدفز ت أْحد  افًَد افٍريد:  1 



 انحبكًية يف فكر اإليبو عهي عهيه انسالو ............................................................. 134

 

ًِنَي ََبدٍ ِنْهَعبِن  . 3 {ِفٍ ذَنِكَ نَأ

ِّّْٚ افَران أبدًا  نَّ اختال  إفقان هـق مقوـع شـخريٜ واشـتٓزاء أومل يً

ًٚ وٓ طـٚهرة واحـدة ،وتٍرؿٜ بغ امرئ و خر يف دشـتقر اإلشـالم  ومل ٕجـد يقمـ

تدل ظذ افتّٔٔز افًرؿـل وافِـقين بــ  صذ اهلل ظِٔف و فف شِؿومًجؿ افٌْل دّد 

ًٚ ٕجد يف مٗشًٜ اإلشالم ؤٌٕـف ،افْٚس صـذ اهلل ظِٔـف و فـف  بؾ ظذ افًُس هٚم

ؾوـالً   ، 1 وفتٌؼ اخلٔٚم فرمٚهلـٚ  ،افٍرد هرمًٚ   إن إٔشٚس ؾٔٓٚ هق أن يٌدوا شِؿ

وهـل إـف أظىـك  ،م ؿٚم بخىـقة يف ؽٚيـٜ إمهٔـٜ يف هـذا افهـدداإلشال ظذ أنَّ 

ًٚ ــٚماًل ظـذ مًـتقى إلاقيٜ فٌِّدأ افديْل وذّوب ادٌدأ إوف ثْل وافًرؿل تذويٌ

 .  1 افْيريٜ وافتىٌٔؼ

مثقل ادرأة أمٚمف أمٌر يف طٚهره يٌْـئ بنـًقر احلـٚـؿ يلـٚه  إّن ضِٛ مًٚويٜ

ْٚ ٓ ٕجد أيٚ مـ هـذا ّٕ أإٓ  ،ظْٓؿ وظـ أحقاهلؿ ادًْٔغ مـ أبْٚء افدوفٜ وافًٗال

افٍرد/  ،/ ادحُقماحلٚـؿ ،أو ذاع حدث بًد تِؽ ادحٚورة افَٚشٜٔ بغ افىرؾغ

تِؽ ادحٚورة افتل أبرزت افًْؼ ادوّر يف شٗال مًٚويٜ احلـٚـؿ ظْٓـٚ . افًِىٜ

                                           
 .11افروم/  3 

 . 36مجٓقريٜ افٌْل أهرامٚت إٌٕٔٚء:  1 

 . 338ظ: مدخؾ إػ ظِؿ اجتامع اإلشالم مـ آرواحٜٔ إػ افنّقفٜٔ:   1 
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ِؽ افًـخريٜ إذ إنَّ يف شٗافف ظْٓٚ وظـ حٚهلٚ ـٚن خيٍل حتٝ أؿًْتف ت ،وظـ حٚهلٚ

ظِٔف افًالم  افالذظٜ ظـ فقن بؼهتٚ وظيؿ جًدهٚ ؾواًل ظذ وٓئٓٚ فإلمٚم ظعّ 

َّٕف ًٕـٌؼ  ،وهذا هق أـثر ًٕؼ موّر يف افقاؿًٜ يٌٌل مًٚويٜ افقصقل إػ اـتْٚهف إ

وهـق بـذفؽ ؾوـح افهـقرة  ،موٌّر شٌِل  مًُقت ظْف أبرزه خىـٚب مًٚويـٜ

ٚ ادتخٔؾ افًريب افثَٚيف ظـ إشقد وافتل تًـّف افّْىٜٔ افدؤٕٜ ادتدٕٜٔ افتل ـقهن

دائاًم بٚحلٔقإٜٔ وَٕص اإلًٕـٕٜٚٔ وؾًـٚد افىٌـع وإخـالق وؽرهـٚ مــ رذائـؾ 

ًٚ ٓ أخالؿٔٚ وؿد اشًّٓٚ ؿٌؾ ذفؽ ، 3 افهٍٚت  ،يهدر مـ حٚـؿ إشالمل  1 خىٚب

 يًـّدهو ،افٌْٚء اإلشالمل فرليٜ افذات وأخر يـٗمـ بٚفتًـدد نَّ أوظذ افرؽؿ مـ 

هـذه افرليـٜ اإلشـالمٜٔ تٌِـل مــ ادخٔـٚل احلـدود افتـل  ،شْٜ يف مجٔع اخلالئؼ

ترشّٓٚ اجلٌراؾٔٚ افًٔٚشٜٔ وافثَٚؾٜٔ افِقٕٔـٜ أو افًرؿٔـٜ فتٗصـؾ دٌـدأ اإلًٕـٕٜٚٔ 

 .  1 مَررًا ٓ حٔد ظْف افٌتٜ

ًٚ يف  نٍ و  ًٚ ومتْٚؿو ًٚ مزدوج ويَـقم ظـذ مٌـدأ افُٔـؾ  ،واحد ؿد ـٚن خىٚب

ٚفغ: ؾٍل مقاجٜٓ  دارمٜٔ  اشتًّؾ ـؾ أدوات افٌْذ فِّْٜٓٔ وافَٓر افثَٚيف بُّٔ

                                           
 .70صًر ادّٓنغ يف ظك مٚ ؿٌؾ اإلشالم:   3 

إمـر فـذي ، إذ ظرهٚ بُز وإتٍٚخ أظوٚء جًـّٓٚ، . ـٚن خىٚبف جًًْٕٚٔٚ 131/  3افًَد افٍريد:   1 

 دؾًٓٚ إػ تذـره بامؤف ومٚيض أهتف. 

 . 31دراشٜ ثَٚؾٜٔ:  –منحٔٚت بٚـثر   1 
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افتحٔـز ظـذ و تُـٚؾٗ فٔٚت اإلؿهٚء افَٚئّـٜ ظـذ افال بًّٕٚدة ،بحجٜ احلٚـّٜٔ

وفُــ  ،بغ ادرـز وهقامنف يف تِؽ احلٌَٜ افزمٕٚٔـٜ أشٚس افٍٚرق اإلثْل افثَٚيف

بـؾ  ،افًُقت وافقؿق  بقجـف افًـِىٜتُٚؾٗ مل يّْع  دارمٜٔ  مـ ـؾ ذفؽ افال

إًٕٕٜٚٔ حوٚريٜ وثَٚؾٜٔ دئْـٜ بْٔٓـٚ وبـغ   3 أظىٚهٚ جرظٜ ـٚؾٜٔ ٌٕٓثٚق رٚحُٜ

ًٚ مـع حٚـّٔـف، ادرـز  مًٚويٜ  إمـر افـذي  ،ؾٚفًريب فف حُٚيٜ ضقيِٜ هتد ؿروٕـ

ُـٜ وادامح،  1 يدؾًف احٕٔٚٚ إػ افتًٌر ظـ مٌُقتٚتف بُؾ افىرق وافقشٚئؾ ادتٚحـٜ

ادنـُِٜ تُّــ يف هّْٔـٜ ادرــز وشـىقة  إنَّ . هل إحدى هذه افقشـٚئؾ ادتٚحـٜ

افًِىٜ ظذ افٍرد مع إسار ادرـز ظذ مؼوع اإلؿهٚء فإلضٚحٜ بـام دوهنـٚ مــ 

 . افىٌَٚت إخرى ومًْٓٚ حتك مـ افتٍُر بٚدًٚواتٜٔ مع ضٌَٜ افًِىٜ ادرـزيٜ

بقجـف  ؿٚفتٓـٚ  دارمٔـٜ  احلجقٕٔـٜهذه اجلِّٜ افًَْٜٔ افتـل  ، فًٝ حلٍٚم 

مًٚويٜ بْٔٝ ؾُرة حهٍٜٔ مٍٚدهٚ إهنٚ امرأة فًٔـٝ ظذريـٜ مــ اجلٕٚـٛ افثَـٚيف 

ّن إًٍٚهلٚ افذي طٓر بًد ـِامت آشـتٓجٚن مــ مًٚويـٜ يف أوٓ صؽ  ،اإلًٕٚين

افذي أراد افْٔؾ مـ ـرامتٓٚ وإًٕٕٚٔتٓٚ هق إًٍُٚل اجيٚيُب مـ جٓتٓـٚ وشـٌِل  مــ 

وهـذه اجلِّـٜ  ،ٚـؿ افذي أطٓره بّيٓر مل حيٛ أن ييٓر ظِٔف يف حًٚبٚتفجٜٓ احل

                                           
ٌَوٛ. ظ: فًٚن افًرب مٚدة  دؽ .  3  َِّجَٚجٜ ظْد اُدًَٚومٜ واف   اُدْٚزظٜ يف افُالم وافتامدي يف اف

 . 31صٚـر ًٕٚس:  اجلامفٔٚت وافرليٚ: د.وفٔد –ظ: ادُٚن وافزمٚن يف افْص إديب  1 
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أو  ،افتل ؿٚفتٓٚ ـٕٚٝ بّثٚبٜ  حتذير مـ وؿقع افيِؿ صـٕٚع افالإًـجٚم يف احلٔـٚة

وهْٚ بدأ ادًْك ادخٍل  ، 3 تًٌر إػ حد مٚ ظـ رؾض تكؾٚت افًِىٜ / ادرـزي 

ٕدؾع بندة صقب جقهر افًالؿٜ بغ وادٌُقت بٚفيٓقر إذ أوٚء افقجقد ادًتؿ وا

 ًــدًا ادنــٓد بُــؾ تٔٚراتــف افًٔٚشــٜٔ وافٍُريــٜ وافدئْــٜ  ،احلــٚـؿ وادحُــقم

 .  1 واإلًٕٕٜٚٔ وآجتامظٜٔ

 أصـٌحٝ ،أو اجلامظـٜ افٍـرد/  اهلـٚمش مَٚبـؾ افًِىٜ/  ؿؤٜ ادرـز إنَّ 

أوجـف افكـاع افثَـٚيف وافًـِىقي يف مًـٚر  مًٚيْـٜ ظْد وطٓقراً  صٔقظًٚ  إـثر

افدوفٜ افتل يرأشٓٚ مًٚويٜ ويٌَـع يف أشـٍِٓٚ  دارمٔـٜ  ومــ يامثِٓـٚ مــ أؾـراد 

إذ تٍهح احلٚدثٜ افًٚبَٜ وافْص افذي يند تِؽ احلٚدثٜ وافذي خـرج  ،ادجتّع

يٍهح ظـ جذر ثَٚيف هتد جذوره افًَّٔـٜ  ،مـ صّٔؿ ثَٚؾٜ تِؽ احلٌَٜ افزمٕٜٚٔ

مقرشـٝ هـذه افثَٚؾـٜ ظـذ أبْـٚء اجلِـدة  ،وؿٝ فٔس بَريٛ فتِـؽ افقاؿًـٜ إػ

افقاحدة افذيـ يْتّقن إلًٕٕٜٚٔ واحدة وظٚمل واحد وافـف واحـد بـؾ وحتـك ٌٕـل 

اـًٛ هذا اجلـذر ؾـٔام بًـد شـّٜ افالمٌـٚٓة ظْـد احلـٚـؿ وشـقغ مٌـدأ  ،واحد

 . افالاظسا  بٚٔخر

 إين أصُق إفٔؽ ظٚصؿ بــ : ف افًالمظِٔ افربٔع ؿٚل فإلمٚم ظعّ  نَّ أيروى و

                                           
 . 33ٕحق رليٜ فألًٕٚق افثَٚؾٜٔ يف افنًر إٕدفز:  –مجٚفٔٚت افَْد افثَٚيف   3 

 . 69دراشٜ ثَٚؾٜٔ:  –ظ: منحٔٚت بٚـثر   1 
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 ،واحـزن وفـده ،وؽؿ أهِـف ،وترع ادالء ،فٌس افًٌٚء: ؿٚل ،«؟فف ومو»: ؿٚل. زيٚد

 .«ظّع ظوَُمً »ؿٚل: 

أتورى اهلل أبووح فوؽ ! ويؾوؽ يوو ظوُوؿ»: وؿـٚل ،ظٌس يف وجٓف ،ؾِام أتٚه

: ظٚصؿؿٚل  ،«...أكً أهقن ظذ اهلل مـ ذفؽ؟ فؾذاَ وهق يؽره مـؽ أخذ  مـفو

إن اهلل »: ؿٚل ؟ٗمْغ ظذ فٌس اخلنـ واـؾ احلنػؾًالم اؿتكت إٔٝ يٚ أمر اد

 . 3  «فئال يْـع بوفػؼر ؾؼره ،اؾسض ظذ أئؿي افعدل أن يؼدروا أكػسفؿ بوفعقام

ًٚ بٚفدرجـٜ إوػ مــ و ًٚ اتٌٚظٔـ ؿد ـٚن  تّع ظك مٚ ؿٌؾ اإلشالم  تًّـ

ذفـؽ ادجتّـع افنـٚئٛ  ،خمتِػ جقإـٛ احلٔـٚةخالل تَِٔد أبٚء وإجداد يف 

ؾـًٌض افًـِقـٔٚت  ،ادّتِئ بٖدران أهلٜ وإوثٚن مـ افٌؼ ومــ ؽـر افٌؼـ

وٕجـد  ،اجلٚهِٜٔ حتٔؾ إػ توخٔؿ افذات ظْد افٌؼ وارتَٚئٓٚ إػ مًـتقى أهلـٜ

ًٚ ظْد   وؿد اجـس هـذا. بغ ضٌَٚت ادجتّع ادختٍِٜ وادتْقظٜ ادقازٕٜذفؽ واوح

حيـٚرب آتٌٚظٔـٜ  ئوفُــ اإلشـالم مـٚ ؾتـ: اإلتٌٚع إػ افًك اإلشالمل إول

ذفـؽ مـ ؽؿ ظذ افرو ،افًّٔٚء وافتَِٔد ادْىقي ظذ هتّٔش افٍُر ويلّٔد افًَؾ

ًٚ مـ أبْٚء ادجتّع اإلشالمل إول افـذيـ ؽـٚفقا يف  بَٔٝ هذه افهٍٜ تالزم بًو

                                           
 .6/13ذح هنٟ افٌالؽٜ: ابـ أيب احلديد: . وظ: 134افًَد افٍريد:   3 
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 . دزامْٜ هلؿآجتامظٜٔ او اتٌٚظٜٔ افرمقز اإلًٕٕٜٚٔ

ٍٜ هل واحدة مـ وؿـٚئع ـثـرة صـٚبٝ ادجتّـع اإلشـالمل ذفـؽ  ،يف واؿً

ؾٚفربٔع ـٚن زاهدًا حـد  ،وافربٔعظِٔف افًالم  ادقؿػ افذي حدث بغ اإلمٚم ظعّ 

وهذا مـٚ ٓ تٌَِـف افؼـيًٜ  ،افوٌط ظؾ ًٍٕف وإرهٚؿٓٚ وظذ أخريـ مـ ذويف

وهْٚ  ،وبٚٔخريـ فٔس مـ ادٌَقفٜٔ يف رءؾُؾ إضار بٚفٍْس  ،افًّحٚء بٚفىٌع

يٖيت دور احلٚـؿ اإلشـالمل فٌٔـغ فِرظٔـٜ افتًٚمـؾ اإلشـالمل مـع اهلل وافـٍْس 

ويًِٛ اجلٕٚٛ افثَٚيف افـديْل واإلًٕـٚين دورًا ـٌـرًا يف إيوـٚح ذفـؽ  ،وأخر

دم ؾٚفـ ،بقطٍٜٔ افدم بٚفًْـٌٜ فُِـٚئـ احلـل ... ؾٚفثَٚؾٜ يف مّٓتٓٚ افتٚرخئٜ تَقم

ــام  ،يَْؾ افُريٚت افٌٔوٚء واحلّراء افتل تهـقن احلٔقيـٜ وافتـقازن يف افُـٚئـ

ًٚ وـد ،  3 تُقن جٓٚز مَٚومتف افذايت  وـذفؽ يُقن اجلٕٚٛ افثَٚيف جٓٚزًا مْٚظٔـ

ؾّــ خيـٚفػ افتًـٚفٔؿ  ،افتىرؾٚت افتـل ؿـد تنـقب اجلٓـٚز اإلشـالمل افًـِٔؿ

 صذ اهلل ظِٔف و فف شِؿٓٚ افٌْل دّد اإلشالمٜٔ افًِّٜٔ افتل أؿرهتٚ افؼيًٜ وضٌَ

مْنـىٜ جلٓـٚزه ادْـٚظل  شُٔقن يف حٚجٜ مِحٜ إػ جرظٜ إًٕـٕٜٚٔ ثَٚؾٔـٜ دئْـٜ

مـ إًٕٕٚٔتف ويلريـد مــ تىٌٔـؼ  ومزئٜ فُؾ إجًٚم اخلٚرجٜٔ افتل حتٚول افْٔؾ

وهـذا ، أخريـ يف تًٚمِف مع ًٍٕف ومع ادقازيـ افؼظٜٔ وإخالؿٜٔ واإلًٕٕٜٚٔ

ٓ ظـذ  ،يف تٌٔغ آختال  بغ افٍـرد واحلـٚـؿظِٔف افًالم  ٚ ؿٚم بف اإلمٚم ظعً م

                                           
 . 304منُِٜ افثَٚؾٜ:   3 
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بؾ ظذ أشٚس إًٕٚين يهـٛ يف مهـِحٜ ادجتّـع  ،أشٚس ضٌَل وتٍريَل شٌِل

ظِٔـف أن ظِٔـف افًـالم  ؾٚحلٚـؿ ـام يٌغ اإلمٚم ظـعّ  ،وآرتَٚء ٕحق بْٚء اإلًٕٚن

وان يًـٔش مـٚ  ،ف هبـؿ يف احلَـققيتّثؾ بٖؿؾ ضٌَٚت ادجتّع وان يًـٚوي ًٍٕـ

وذفؽ يّـع ظِٔـف بىًٌٔـٜ احلـٚل أن يتْـٚزل ظــ  ،ئًنقه وينًر بؿ ينًرون بف

ظِٔف افًالم  ذفُؿ هق اإلمٚم ظّع بـ أيب ضٚفٛ. افُثر مـ مِذات افدٕٔٚ ورؽٌٚهتٚ

جلْٜ حَقق اإلًٕـٚن ظـٚم  ، 3 افذي أصدرت بحَف هٖٔة إمؿ ادتحدة يف ٕٔقيقرع

 بقثـٚئؼ مًـتْدة اإلضـالق ظـذ افٌؼـ تـٚريخ يف حٚـؿ اظدل ظّدتف ؿراراً  1001

 .اإلٕجِٔزيٜ بٚفٌِٜ صٍحٜ 360 صِّٝ

 

                                           
، مَـٚل ظـذ صـٌُٜ إٓسٕـٝ، روٚ افًىـٚر د.ظ: مٍٓقم اخلالؾٜ يف دوفٜ اإلمٚم ظع ظِٔف افًالم:   3 
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 انخبتًة

 افرْحـ افرحٔؿبًؿ اهلل 

ُِ ِيْعهكٌ وَِفهٍ    }: احلُّد هللِ رِب افًٚدَغ افَٚئِؾ يف دُِؿ ـتٚبِِف افُـريؿ ِخَزبُيه

  ٌَ ًَُزنَبِفعُهى ََُزنَهبفَِط اْن ْٝ بِف افرشُٚٓت  ، 3 {ذَنَِك َفْه ـْ ختّ وافهالُة وافًالُم ظذ م

 : وبًدُ  ادًتحٍيغوظذ  فِف وصحٌِف 

ًٚ  افِدراَشٜ ؾْحُّد اهللَ أْن يَن فْٚ إٕجٚز ِٜ هذِه فتُقَن مًـُ بخٚهتِِٓٚ ادتقاوً

ِر ظٌَ ُْ ٍٞ يف ؾِ ُف ـؾ  بٚح ًُ ْٝ َمًـرُة  ،ظِٔـف افًـالم إلمـِٚم َظـعّ اًٚ حي َُِهـ وؿـْد خ

 ِٟ ـَ افْتٚئ  ِم
ٍٜ  : أمهٓٚ افدراشٜ إػ مجِ

ّٜٔ فدى اإلمٚم ظـعّ  -  ظِٔـف  فًّؾ اهؿ مٚ تقصؾ افٔف افٌحٞ إنَّ مًٚر احلٚـّ

ّٔـٜ فـدى شـٚبَٔف ومًٚسيـفيتٖتافًالم   ،ك بقوقح مـ خالل ؾٓؿ مًٚر احلٚـّ

                                           
 .16ادىٍٍغ/  3 
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ـٕٚـٝ افثَٚؾـٜ ادّْٓٔـٜ : ؾٚشتحوٚر افذات ٓ يتـٖتك آ مــ اشتحوـٚر آخـر

 ّٜٔ تتحّدث بهقٍت واحـد وصـّقيل حٔـٚل اجلّٔـع ظِٔف افًالم  إلمِٚم َظعّ احلٚـّ

صذ اهلل  دّد وتًًك اػ تىٌٔؼ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ افتل ضٌَٓٚ مـ ذي ؿٌؾ افٌْل

ّٔـٜ أخـر تًـًك إػ امـتالع ــؾ أدوات افتّثٔـؾ  ،ظِٔف و فف بْٔام ٕرى أنَّ حٚـّ

ًّٚٔ ٚ ـِ ـً  . مع ظدم إتٚحٜ افٍرصٜ ٕي صقت مًٚرض  خر ،امتال

اجساراهٚ دور ـٌر يف  ــٚن فٌِٔئٜ افثَٚؾٜٔ يف ظك مٚ ؿٌؾ اإلشالم بًد -

 ،تنُؾ رٚرشٚت وخىٚبٚت احلٚـّّٜٔ فدى حُٚم افًكـ آشـالمل آول

حُٚم مًٌَٜ ؿد تُقن مٖشٚويٜ يلٚه ٖدت فددؿ متخٔالً موّراً يدؾع بإذ وفّ 

 . ابْٚء ادجتّع

ّٜٔ آمٚم ظعّ  - مًزًة ظـ شٔٚشتف وإدارتف ٕمـقر ظِٔف افًالم  ـٕٚٝ حٚـّ

 . ومٚ ـٚن ظِٔف مـ مْٟٓ إحٍَٚق فِحؼ وتثٌٔٝ دظٚئؿ افًِىٜ ،اخلالؾٜ واحلُؿ

ّٔـ رٚرشـٚت –ـنٍٝ افدراشٜ مــ خـالل ابـراز  - فـدى خمتِـػ  ٜاحلٚـّ

، وبـغ بْـٚء ادجتّـعْٕٔـٜ ٕٖبغ شـِىٚت حتَـؼ افًـًٚدة وافىّ مَٚبِٜ –احلُٚم

شِىٚت اخرى إىقى حتتٓٚ ـؾ مًٚين افتًهٛ وافتًِط وحرمٚن إًٓـٚن مــ 

 . حَقؿفابًط 

وؿـد رأيْـٚ ـٔـػ  ،فًِْؼ افثَٚيف هّْٜٔ يهًٛ افـتخِص مــ شـىقهتٚ -

هُْٝ بًض إًٓٚق افًٌِٜٔ مـ افتحُؿ بّخِٜٔ اؾراٍد يْتّـقن حلٚوـْٜ ظربٔـٜ 
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 . اشالمٜٔ ٕددت بُؾ ؿقة بام فف مًٚس بًِٛ حَقق إًٓٚن

ّٜٔ ظعّ  - ـٚ وظِٔف افًالم  يٌدو افًْؼ افثَٚيف اإلًٕٚين واوًحٚ يف حٚـّ ـً ُدرِّ

ًٚ مـ خالل : هلٚ ّٔ  تفحريّ  ـًٛ ُؾرصٜ فومْح ،اإلًٕٚن حَقق صٕٜٔٚذفؽ يٌدو جِ

ًٜ  حَقؿف ظذ واحلهقل  . مَْقصٜ ؽر ـٚمِ

ّٔـٜ افؼـظٜٔ هللظِٔف افًالم  ـٚن اإلمٚم ظعّ  - ظـز  يًـر ظـذ وؾـؼ احلٚـّ

ّٜٔ ؾ ،وجؾ إذ  ،وفُــ بـٖمرة إًٓـٚن ظـز وجـؾ إوػ وآخرة تًقد هللٚحلٚـّ

 . و ؾٚجر  أمر بر أفِْٚس مـ  ٓبد 

ًٚ ظذ ذاتف - ًٚ مٌَِ بؾ هـق مًـٚحٜ مٍتقحـٜ  ،ادامرشٜ او اخلىٚب فٔس ًَٕ

 . خٌٚيٚ مقاضـ اجلامل وافٌَح ؾٔٓٚ ػويالت جديدة تُنٖمُٕٜٚٔ ؿراءات وتإل

- ّٜٔ إذ يـدٓن  ،يقاؾؼ ادًْـك ادًجّـل هلـٚ إنَّ ادًْك آصىالحل فِحٚـّ

 . ْعـالمهٚ ظذ اد
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 افَر ن افُريؿ

 افُتٚب ادَدس

 أ  

افْص بغ افتٖويؾ وافتٖصٔؾ يف ادْيقمتغ افٍُريتغ فْك حٚمـد  ابًتقمقفقجٔٚ

 . 1033 ،فٌْٚن ،دار افتْقير بروت ،ظالء هٚصؿ مْٚ  د.: أبق زيد ودّد أرـقن

 ،جًٍـرأْحـد  هنـٚم ظـقض: ليٜ مًرؾٔـٜر –إبًٚد افًٔٚشٜٔ دٍٓقم احلٚـّٜٔ 

  .3993 ،3ط ،ادتحدة إمرئُٜافقٓيٚت ، ؾرجْٔٔٚ ،ادًٓد افًٚيل فٍُِر اإلشالمل

مٗشًـٜ إظِّـل  ، هـ610افىزد ت  بـ ظعأْحد  أبق مْهقر: آحتجٚج

 . 3983 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،فِّىٌقظٚت

 ، هـ733د بـ أيب بُر ابـ ؿٔؿ اجلقزيٜ ت صّس افديـ دّ: أحُٚم أهؾ افذمٜ

 ،3ط، افًـًقديٜ، افريـٚض، فِْؼـ رمـٚدي، افًٚروري وتقؾٔؼ يقشػ افٌُريحتَٔؼ 

3997. 
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 ،دار افٍُـر افٌِْـٚين ،د. شـّٔح دؽـٔؿ :أديٚن ومًتَدات افًرب ؿٌـؾ اإلشـالم

 . 3993 ،،3ط  ،فٌْٚن ،بروت

أبق ظٌد اهلل بـ دّد بـ افًْامن افًُزي : اإلرصٚد يف مًرؾٜ حجٟ اهلل ظذ افًٌٚد

 .3993 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،مٗشًٜ أل افٌٔٝ إلحٔٚء افساث حتَٔؼ   ، هـ116ت 

مراجًـٜ  ،صٚـر ظٌد افهّد د. ترمجٜ   ،ـِقد فٍٔل صساوس: إشىقرة وادًْك

 . 3986 ،3ط ،افًراق ،بٌداد ،دار افنٗون افثَٚؾٜٔ ،د. ظزيز ْحزة

 ترمجـٜ  دّد أرـقن: : ْك وإرادات اهلّْٜٔادً رهٕٚٚت –افٌرب  ،أوربٚ ،اإلشالم

 .3993 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،دار افًٚؿل ،هٚصؿ صٚفح

  ،ؾريـدون هقيـدا: افٍقات افتـٚرخيل افًٚمل اإلشالمل ومًوِٜ -اإلشالم مًىالً 

 . 1008 ،3ط ،شقريٚ ،دمنؼ ،دار بسا ،حًغ ؿٌٔز ترمجٜ 

ظـع ظٌـد : اإلشـالم يف واحلُقمـٜ اخلالؾـٜ يف بحٞ –اإلشالم وأصقل احلُؿ 

 . 1031 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،دار افتْقير ،افرازق

 اإلفف ظٌد: افًٔٚد ادجٚل صقغ يف اإلشالمٜٔ احلرـٜ دور –اإلشالم وافًٔٚشٜ 

 .1003 ،3ط ،ادٌرب ،افٌٔوٚء افدار ،افًريب افثَٚيف ادرـز ،بَِريز

 ،فٌْٚن ،بروت ،دار افٍُر ،شًٔد إؾٌٚين: أشقاق افًرب يف اجلٚهِٜٔ واإلشالم
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 . 3974 ،4ط

 صـٍقان مهـىٍك: افٍْزـ افتحِٔؾ مْيقر مـ ؿراءة –إصُٚفٜٔ ادجتّع افًريب 

 . 1008 ،3ط ،ادٌرب ،افٌٔوٚء افدار ،افًريب افثَٚيف ادرـز ،اهلل حٛ وظدٕٚن

 ،افًـراق ،بٌـداد ،مىًٌـٜ افتوـٚمـ، ٕـٚجل مًـرو  أصٚفٜ احلوٚرة افًربٔـٜ:

3969.  

ادٗشًـٜ اجلٚمًٔـٜ  ،ظٌـد احلِـٔؿ ظىٔـٜأْحـد  د. ترمجٜ   ،ؾٔقر بٚخ: أصؾ افديـ

 . 3993 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،وافتقزيعفِْؼ 

  ،  هــ104ـ دّـد بــ افًـٚئٛ ابــ افٌُِـل ت  ابـ ادْذر هنٚم ب: إصْٚم

 .3993 ،1ط ،مك ،افَٚهرة ،دار افُتٛ ادكيٜ ،زـل بٚصٚأْحد  حتَٔؼ 

 ،افَـٚهرة ،ـٚمؾ شالمٜ افـدؿس: آظتداءات افٌٚضْٜٔ ظذ ادَدشٚت اإلشالمٜٔ

 . 3989 ،3ط ،مك

 . 1031 ،د.ط ،هٚصؿ مرتٙ: أظالم هنٟ افٌالؽٜ

افتُـقيـ  ،حًـٚم افـديـ خوـقر ترمجـٜ   ،إدوارد شًٔد: أهلٜ افتل تٍنؾ دائامً 

 0 1001 ،فٌْٚن ،بروت ،فِىٌٚظٜ وافْؼ

 ظًـُريٜ – تٚرخئـٜ – دئْـٜ دراشٜ –وحروب افتٖويؾ ظِٔف افًالم  اإلمٚم ظعّ 
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 . 1009 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،افًِقم دار ،افًٔدأْحد  احلًغ :مًٚسة

ــع ــٚم ظ ــف افًــالم  اإلم ــٕٜٚٔظِٔ ــٜ اإلًٕ ــرداق ت : صــقت افًداف جــقرج ج

 . 1030 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،دار إٕدفس ، هـ3413 

  ، هــ176أبق دّد ظٌداهلل بـ مًِؿ بـ ؿتٌٜٔ افـديْقري ت : اإلمٚمٜ وافًٔٚشٜ

 . دار إوقاء ،ظع صري حتَٔؼ 

دار  ،دّـد ظـامرة د. حتَٔـؼ   ، هـ114ظٌٔد افَٚشؿ بـ شالم ت أبق  إمقال:

 . 3989 ،3ط ،مك ،افَٚهرة ،افؼوق

 حتَٔـؼ   ، هـ179بـ حئك بـ جٚبر افٌالذري ت  أْحد  اإلمٚم: إًٚب إذا 

 .مك ،افَٚهرة ،دار ادًٚر  ،دّد ْحٔد اهللّ

: حََف ، هـ179ت    بـ حئك بـ جٚبر افٌالذريأْحد  إًٚب إذا : اإلمٚم

 .3996 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،دار افٍُر ،د. ريٚض زرـعو د. شٓٔؾ زـٚر

   ب 

 فٌْٚن. ،بروت ،دار افُتٛ افًِّٜٔ ،،  هـ111افٌِخل ت  : افٌدء وافتٚريخ

حََـف وخـرج  ، هــ774افٌدايٜ وافْٓٚيٜ: أبـق افٍـداء إشـامظٔؾ بــ ـثـر ت 

 ظٌد افَٚدر ارٕٚلوط: مراجًٜ ،ودّد حًٚن ظٌٔدريٚض ظٌد احلّٔد مراد  د. أحٚديثف:
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 .1030 ،1ط ،فٌْٚن ،بروت ،دار ابـ ـثر ،د. بنٚر مًرو و

 افُقيٝ. ،ؾقزي  ل شٔػ:  يف مْٟٓ أهؾ افٌٔٝ  ظِٔٓؿ افًالمبْٚء افَٚدة 

 خِٔؾ د. ترمجٜ   ،د. يقشػ صِحد :بْك ادَدس ظْد افًرب ؿٌؾ اإلشالم وبًده

 . 3996 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،افىًِٜٔدار  ،خِٔؾأْحد 

دّـد  ترمجـٜ   ،فقشـٔٚن ؽقفـدمٚن و خـرون: افٌْٔقيٜ افتُقئْـٜ وافَْـد إديب

 .3986 ،1ط  ،فٌْٚن ،بروت ،مٗشًٜ إبحٚث افًربٜٔ ،شٌٔال

 ،افُقيـٝ، ادًرؾـٜ ظٚمل، ظهٍقر جٚبرترمجٜ   ،جٚع شسوع افٌْٔقيٜ ومٚ بًدهٚ:

3999. 

 ،مىًٌـٜ شـٌٓر ،افنٔخ دّد تَـل افتًـسي: هنٟ افٌالؽٜهبٟ افهٌٚؽٜ يف ذح 

 0 3997 ،3ط ،إيران ،ضٓران

دار  ،شك صٚفحمق بشرى .د: افثَٚيف افَْد يف صًريٜ ٕيريٜ ٕحق–بقيىَٔٚ افثَٚؾٜ 

 .1031 ،3ط ،افًراق ،بٌداد ،افنٗون افثَٚؾٜٔ

ادٗشًـٜ افدوفٔـٜ  ،افنٔخ دّـد مٓـدي صـّس افـديـ: بغ اجلٚهِٜٔ واإلشالم

 .3993 ،4ط ،فٌْٚن ،بروت ،فِدراشٚت وافْؼ

   ت 
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 دّـد بــصّس افديـ أيب ظٌـد اهلل : تٚريخ اإلشالم ووؾٔٚت ادنٚهر وإظالم

 ،دار افًرب اإلشـالمل ،د. بنٚر مًرو  حتَٔؼ   ،  هـ748بـ ظثامن افذهٌل ت أْحد 

 . 1001 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت

 إوشــط يف افًهــقر افقشــىك: أ.افتــٚريخ آؿتهــٚدي وآجتامظــل فِؼــق 

 ،3ط ،شـقريٚ ،دمنـؼ ،دار ؿتٌٔـٜ، ظٌد اهلٚدي ظٌِٜ واْحد ؽًٚن شـٌٕٚقترمجٜ   ،أصتقر

3983. 

أبـق جًٍـر دّـد بــ جريـر افىـزي : تٚريخ افرشـؾ وادِـقع -تٚريخ افىزي

  .1ط ،مك ،افَٚهرة ،دار ادًٚر  ،دّد أبق افٍوؾ إبراهٔؿ حتَٔؼ   ، هـ130ت 

دّــقد : افًــرب افًــٔٚد واحلوــٚري يف افًكـيـ افَــديؿ وافقشــٔطتـٚريخ 

 مىًٌـٜ دار افُتـٚب ،وزهر ْحدان ،ظٌد افرْحـ بدر افديـ: تًديؾ ،ونرخ افًٌٚظل و

 . 3977 ،فٌْٚن ،بروت

جٚمًـٜ  ،رصـٔد اجلّـٔع: تٚريخ افًرب يف اجلٚهِٜٔ وظكـ افـدظقة اإلشـالمٜٔ

 .3971 ،أمريُٚ ،مٔتنٌٚن

ٍر بـ وهٛ بـ واوـح افُٚتـٛ ت بـ أيب يًَقب بـ جًأْحد  :تٚريخ افًَٔقيب

 .1030 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،مىًٌٜ إظِّل ،آمر مْٓٚ ظٌد حتَٔؼ   ،هــ 191 
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، افًـًقديٜ ،وافتقزيـع للنش ر  افًـًقديٜ افدار، مٕٗس حًغ .د ؿريش: تٚريخ

 .3988 3ط

 د. ٕك افديـ افًٔـٚيض ترمجٜ   ،أرمٚن ومٔنٚل مٚتالر: تٚريخ ٕيريٚت آتهٚل

  .1003 ،1ط ،فٌْٚن ،بروت ،مرـز دراشٚت افقحدة افًربٜٔ ،د. افهٚدق رابحو

 ،دّد بدوي ادْيّـٜ افًربٔـٜ فِسمجـٜترمجٜ   ،ـٍِٔقرد ؽرتس: افثَٚؾٚت تٖويؾ

  .1009 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت

 ٕكـ: افتٍُـر مــ واخلـق  افًِّٜٔ ادًرؾٜ بغ –افتجديد وافتحريؿ وافتٖويؾ 

 . 1030 ،3ط ،ادٌرب ،افٌٔوٚء افدار ،افًريب افثَٚيف ادرـز ،زيد أبق حٚمد

 ،ونرخـ مهىٍك وأْحد  ؾٚروق ترمجٜ  ون: رخ بٔس ل برجر و: افتحِٔؾ افثَٚيف

 . 1009 ،مك ،افَٚهرة ،اهلٔئٜ ادكيٜ فُِتٚب

مٗشًـٜ  ،حًــ أبـق إظـذ ادـقدوديأْحـد  شٔد: تدويـ افدشتقر اإلشالمل

 . 3980 ،افرشٚفٜ

  ، هــ361ابـ ْحدون دّد بـ احلًـ بـ دّد بـ ظـع ت : افتذـرة احلّدؤٕٜ

 .3996 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،دار صٚدر ،إحًٚن ظٌٚس وبُر ظٌٚس حتَٔؼ 

افنٌُٜ افًربٜٔ فألبحٚث  ،د. ٕٚيِٜ اجلٚبري: افساث وادْٟٓ بغ أرـقن واجلٚبري
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 . 1008 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،وافْؼ

 حتَٔؼ   ،: ظٌد افقاحد بـ دّد افتّّٔل أمدي درر افُِؿو تهْٔػ ؽرر احلُؿ

 . ش3178 –ق  3410 ،1ط ،إيران ،ؿؿ ،مرـز إبحٚث وافدراشٚت اإلشالمٜٔ

 ،ؿـؿ ،مُتـٛ اإلظـالم اإلشـالمل ،فٌٔٛ وجٔـف بٔوـقن: تهْٔػ هنٟ افٌالؽٜ

 . ش3173 ،ق3437 ،1ط ،إيران

 ،مرــز دراشـٚت افقحـدة افًربٔـٜ ،ظٚبـد اجلـٚبريتُقيـ افًَؾ افًريب: دّد 

 .1009 ،30ط ،فٌْٚن ،بروت

دار  ،ٕـٚطؿ ظـقدة: تُقيـ افْيريٜ يف افٍُر اإلشالمل وافٍُـر افًـريب ادًـٚس

 .1009 ،3ط ،فٌْٚن –بروت  ،افُتٚب اجلديد

ظٌــد اهلل  بحــٞ يف تٖويــؾ افيــٚهرة إدبٔــٜ: د. -افتَِــل وافًــٔٚؿٚت افثَٚؾٔــٜ 

 .1030 ،1ط ،ادتحدة دار افُتٚب اجلديد ،إبراهٔؿ

 ،بروت ،ٕٚدر ـٚطؿ. صقرة افًقد يف ادتخٔؾ افًريب افقشٔط: د هثٔالت أخر:

  .1004 ،3ط ،فٌْٚن

ظٌـد حتَٔـؼ   ،هــ 170ت  إزهـريأْحـد  مْهقر دّد بـ قأب: هتذيٛ افٌِٜ

 ،افَٚهرة ،مجٜوافس افدار ادكيٜ فِتٖفٔػ ،دّد ظع افْجٚر: مراجًٜ ،افُريؿ افًربٚوي
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 مك. 

   ث 

أْحـد  ظع ادؤٕس  د.: بحٞ يف اإلتٌٚع واإلبداع ظْد افًرب -افثٚبٝ وادتحقل

  .3994 ،7ط ،فٌْٚن ،بروت ،دار افًٚؿل ،شًٔد إشز 

 شـًٚد دار ،افٌذامل دّد اهلل ظٌد. د: وافْيريٜ افَْد يف مَٚٓت –ثَٚؾٜ إشئِٜ 

 .3991 ،1ط ،افُقيٝ ،افهٌٚح

  ج 

دار افُتٛ  ،افَرضٌل ت    هـأْحد  ابق ظٌد اهلل دّد بـ: حُٚم افَراناجلٚمع ٕ

 .3918 ،مك ،افَٚهرة ،ادكيٜ

 ،ظـامن ،ظِـٔامت يقشـػ. د: ّٕقذجًٚ  اجلٚهع افنًر –مجٚفٔٚت افتحِٔؾ افثَٚيف 

 . 1004 ،3ط ،إردن

أْحـد  :إٕدفزـ افنـًر يف افثَٚؾٔـٜ فألًٕٚق رليٜ ٕحق –مجٚفٔٚت افَْد افثَٚيف 

 .1009 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،فِدراشٚت وافْؼ ادٗشًٜ افًربٜٔ ،ٚل ادرازيؼمج

ادُتٌـٜ  ،زــل صـٍقتأْحـد  :مجٓرة خىٛ افًرب يف افًهقر افًربٜٔ افزاهـرة

 .3ط ،فٌْٚن ،بروت ،افًِّٜٔ
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وظٌـد افًـالم بًٌْـد  افًـىٚيتأْحـد  ترمجـٜ  : مٔنٔؾ ؾقـق: جْٔٔٚفقجٔٚ ادًرؾٜ

  .1008 ،1ط ،ادٌرب ،افدار افٌٔوٚء ،دار تقبَٚل ،افًٚيل

  ح 

ّٜٔ  .1030 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،دار افًٚؿل ،بق افَٚشؿ احلٚج ْحدأ: احلٚـّ

ّٜٔ بغ افْص وافديَّراضٜٔ  ،بـروت ،دار إمـرة ،افًالمٜ دّد افًـْد: احلٚـّ

 .1031 ،3ط ،فٌْٚن

مىًٌـٜ ظًٔـك  ،ظٚدل زظٔس: َِٕف إػ افًربٜٔ ،فقبقنحوٚرة افًرب: ؽقشتٚ  

  .3969 ،مك ،افَٚهرة ،0أفٌٚيب احلٌِل وذـٚله 

 ،افَـٚهرة ،افْٓوـٜ دار، ظٌٚس دّقد افًَٚد: حَٚئؼ اإلشالم وأبٚضٔؾ خهقمف

 مك.

رليٜ ظِّٜٔ: د. ؽًٚن ظِٔف افًالم  حَقق اإلًٕٚن ظْد اإلمٚم ظع بـ أيب ضٚفٛ

  .1008 ،1ط ،افًراق ،بٌداد ،افًًد

  ن.فٌْٚ ،بروت: دار افَِؿ ،دّد احلقيفأْحد  :احلٔٚة افًربٜٔ مـ افنًر اجلٚهع

 ،دار صًْٚء ،د. مهىٍك ظٌد افِىٔػ جٔٚووع: احلٔٚة وادقت يف افنًر اجلٚهع

 .1031 ،3ط ،إردن ،ظامن
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  خ 

 احلًغ ظٌد. د: حتِِٜٔٔ دراشٜ ومًتقيٚتف وإٔامضف بْٔتف –اخلىٚب يف هنٟ افٌالؽٜ 

 0 1030 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،دار افُتٛ افًِّٜٔ ،افًّري

 ،افُقيـٝ ،دار افَِؿ ،إدريسأْحد  ترمجٜ   ،إظذ ادقدودي قأب: اخلالؾٜ وادِؽ

 .3978 ،3ط

  د 

 ،دار أؾـٚق افًربٔـٜ ،ظـع ظجٌٔـٜأْحد  د.: دراشٚت يف إديٚن افقثْٜٔ افَديّٜ

 .100 ،3ط ،مك ،افَٚهرة

مْنـقرات  ،صـٚبر احلٌٚصـٜ: دراشٚت وترمجٚت يف افًِقم افدٓفٔـٜ وافتداوفٔـٜ

  .1031 ،3ط ،افًراق ،بٌداد ،وزارة افثَٚؾٜ

 ،ادرـز افثَـٚيف افًـريب ،شًد افٌٚزظل مٔجٚن افرويع ود. د.: دفٔؾ افْٚؿد إديب

 .107-106: 1001 ،1ط ،ادٌرب ،افدار افٌٔوٚء

دار  ،ادهــىٍك احلًــقين ترمجــٜ  : بٚتريــؽ شــٚؾٔدان: افدوفــٜ وافتًــدد افثَــٚيف

 . 1033 ،3ط ،ادٌرب ،افدار افٌٔوٚء ،تقبَٚل

 .3983 ،مك ،افَٚهرة ،مُتٌٜ مدبقيل ،د.حًـ حٍْل: افديـ وافثقرة يف مك
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 ،دار افًــٚؿل ،دّــد صــحرور. د: افــديـ وافًــِىٜ ؿــراءة مًــٚسة فِحٚـّٔــٜ

 . 1034 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت

  ر 

مىًٌٜ  ،شًٔد بـ ظع افَحىٚين د.:  ثٚره وأضاره يف وقء افُتٚب وافًْٜافربٚ 

 . افًًقديٜ ،افريٚض ،شٍر

ؿ دّـقد بــ ظّـر افزخمؼـي ت أبـق افَٚشـ: ربٔع إبرار وٕهقص إخٌـٚر

 . 3991 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،مٗشًٜ إظِّل ،ظٌد إمر مْٓٚ حتَٔؼ   ،هـ 318 

مـل : فثَٚؾٜ يف افؼـق إوشـط احلـديٞوا افذـقريٜ اهلقيٜ –افرجقفٜ ادتخِٜٔ 

 . 1001 ،فٌْٚن ،بروت ،دار افًٚؿل ،ظهقب وايام شُِْر

 قيف آشتؼـا صذ اهلل ظِٔف و فف افٌْل صقرة يف َٕديٜ ؿراءة –افرشقل ادتخٔؾ 

 ،فٌْـٚن ،بـروت ،مْتدى ادًـٚر  ،ٌٕٔؾ ؾٚزيق:   مقٕتٌّري واط ومًُٔؿ رودًٕقن

 .1033 ،3ط

ادىًٌـٜ إهِٔـٜ إمريـٜ  ،زـلأْحد  ترمجٜ   ،صٍٔؼ بؽأْحد  :افرق يف اإلشالم

 .3981 ،3ط  ،مك ،افَٚهرة ،بٌقٓق

 ،افُقيـٝ، ادًرؾـٜ شًِـِٜظٚمل، ظٌد افًالم افسمـْٕٚٔل: افرق مٚؤف وحٚضه
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3990. 

 ،دار دّد ظـع فِْؼـ ،حٚؾظ ؾقيًٜ: تًريٛ: تزؾٔتٚن تقدورو : روح إٕقار

 . 1007 ،3ط ،تقٕس

  ز 

دار  ،دّـد اجلـقيع: افزظٔؿ افًٔٚد يف ادخٔٚل اإلشالمل بغ ادَدس واددٕس

 . 3991 ،تقٕس ،هاس فِْؼ

 ،مُتٌـٜ مـدبقيل ،هــٔس ادحـٚملأْحد  ظٚدل: افزواج وتىقر  تّع افٌحريـ

 .3989 ،مك ،افَٚهرة

  س 

 ،حـٚتؿ ْحٔـد حًــ ترمجٜ   ،هٚردٌس وهقفٌقرن: شقصٔقفقجٔٚ افثَٚؾٜ واهلقيٜ

 .1030 ،3ط ،شقريٚ ،دمنؼ ،دار ـٔقان

بــ ظـثامن افـذهٌل أْحـد  بــ اإلمـٚم صـّس افـديـ دّـد: شر أظالم افْـٌالء

 ،مٗشًـٜ افرشـٚفٜ ،صـًٔٛ آرٕـٗوط و خـرون: ذ  ظـذ حتََٔـفأ ،هـ 748ت 

1004 . 

دار إحٔـٚء افـساث  ،مهىٍك افًَٚ و خـرون حتَٔؼ   ،ابـ هنٚم: افًرة افٌْقيٜ
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 . فٌْٚن ،بروت ،افًريب

 ترمجـٜ   ،: رشقل جًٍريـٚنصذ اهلل ظِٔف و فف شرة شٔد إٌٕٔٚء وادرشِغ دّد

 . ش3186 ،ق3418 ،1ط ،إيران ،ظع هٚصؿ

  ش 

 ،1ط ،فٌْـٚن، بـروت، فْـقرياؿـٔس  د. :افنخهٜٔ افًربٜٔ ومَٚربٚهتٚ افثَٚؾٜٔ 

1033. 

 ،3ط ،شـْٔٚ فِْؼـ ،خِٔـؾ ظٌـد افُـريؿ:  تّع افهحٚبٜصدو اّفربٚبٜ بٖحقال 

3997. 

فٍـالح اإلمٚم ابـ افًامد صٓٚب افـديـ أيب ا: صذرات افذهٛ يف أخٌٚر مـ ذهٛ

دّـقد : حََـف ،هـ 3089ت    فًُري احلٌْع افدمنَلابـ دّد أْحد  ظٌد احلل بـ

 ،شـقريٚ ،دمنـؼ ،ـثردار ابـ  ،ظٌد افَٚدر آرٕٚلوط: اذ  ظذ حتََٔف ،آرٕٚلوط

 . 3986 ،3ط

 أبـق افٍوـؾ دّـد حتَٔـؼ   ، هــ636ت  : ابـ أيب احلديـد: ذح هنٟ افٌالؽٜ

 .1007 ،3ط ،،افًراق ،بٌداد ،دار افُتٚب افًريب ،إبراهٔؿ

: افثَٚؾٔـٜ إًٕـٚق وؾـؼ ظـذ دراشـٜ –صًر ادّٓنغ يف ظك مٚ ؿٌؾ اإلشالم 
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 . 1031 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،وٍٚ  مْنقرات ،ْحزة ًّٕٜ هٚين

 اهلل ظٌـد ،احلديثـٜ افًربٔـٜ ادجتًّـٚت يف فًِِىٜ افثَٚيف افًْؼ–افنٔخ وادريد 

 ،4ط ،ادٌـرب ،افـدار افٌٔوـٚء ،دار تقبَٚل فِْؼـ ،ظٌد ادجٔد جحٍٜ ترمجٜ   ،ْحقدي

1030 . 

  ص 

 .1006 ،3ط ،إيران ،ؿؿ ،مٗشًٜ ادحٌغ ،ظٌٚس دّد: افهحٚبٜ يف ادٔزان

دار ابـ  ، هـ136دّد بـ إشامظٔؾ افٌخٚري ت  أبق ظٌد اهلل : افٌخٚريصحٔح 

 . 1001 ،3ط ،شقريٜ ،دمنؼ ،ـثر

ــٚبقري  ــٔري افًْٔ ــٚج افَن ـــ احلج ــِؿ ب ــق احلًــغ مً ــِؿ: أب صــحٔح مً

 ،3ط  ،مكـ ،افَـٚهرة ،دار احلـديٞ ،دّـد ؾـٗاد ظٌـد افٌـٚؿل حتَٔؼ   ، هـ163ت 

3993.  

 ،3ط ،فٌْـٚن، بـروت، افٌٔوـٚء ادحجـٜ دار، هٚديدّد  افهداؿٜ وإصدؿٚء:

1003. 

ذيط فًٍٚفٔـٚت ؿٌٚئـؾ ؿـريش وـد  ،صذ اهلل ظِٔف و ففساع ؿريش مع افٌْل 

مرــز ادهـىٍك فِدراشـٚت  ،فًـٚمعاظـع افُـقراين : صذ اهلل ظِٔف و فـف شـِؿافٌْل 
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 . 1006 ،3ط ،إيران ،اإلشالمٜٔ

ابــ حجـر اهلٔتّـل ادُـل : افٌدع وافزٕدؿـٜ افهقاظؼ ادحرؿٜ يف افرد ظذ اهؾ

 . 1001 ،ترـٔٚ ،اشىٌْقل ،مُتٛ احلََٜٔ ،هـ 974ت 

  ض 

 ،مكـ ،افَـٚهرة ،وافْؼـ مجـٜجلْـٜ افتـٖفٔػ وافس ،أمغأْحد  :وحك اإلشالم

3939. 

  ط 

ظـع  د. حتَٔؼ   ، هـ110دّد بـ شًد بـ مْٔع افزهري ت : افىٌَٚت افُزى

 . مك ،افَٚهرة ،اخلٕٚجلمُتٌٜ  ،دّد ظّر

تًريٛ: ؾٚوـؾ احلًـْٔل  ،افنٔخ دّد تَل ؾًٍِل: افىٍؾ بغ افقراثٜ وافسبٜٔ

 هـ3186 ،افًراق ،افْجػ إذا  ،تقزيع مُتٌٜ افَٔغ ،ادٔالين

  ع 

 ،فٌْـٚن ،بـروت ،دار افٍْٚئس ،مْر افًجاليل: ظٌَريٜ اإلشالم يف أصقل احلُؿ

 .3983 ،3ط

 ،دار افَٔيٜ افًربٔـٜ ،د. إحًٚن افْص: وأثرهٚ يف افنًر إمقيافًهٌٜٔ افٌَِٜٔ 
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 . فٌْٚن ،بروت

د. مٍٔد  حتَٔؼ   ، هـ118بـ دّد بـ ظٌد ربف إٕدفز ت  أْحد  :افًَد افٍريد

 .3981 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،دار افُتٛ افًِّٜٔ ،دّد ؿّٔحٜ

مرــز دراشـٚت  ،اجلـٚبريدّد ظٚبـد  :افًَؾ افًٔٚد افًريب ددداتف ويلِٔٚتف

 .1000 ،4ط ،فٌْٚن ،بروت ،افقحدة افًربٜٔ

 ،مكـ ،افَـٚهرة ،ؽريـٛ مُتٌـٜ، زيـدان ظٌـدافٌٚؿل د. ظِؿ آجتامع افـديْل:

3983. 

 ،دار افٍـٚرايب ،حُّـٝ خـقري ترمجـٜ   ،برتـران تـروداع: ظِؿ افٍْس افثَٚيف

 .1009 ،3ط ،بروت

دار  ،هــ 176مًِؿ بـ ؿتٌٜٔ افديْقري ت أبق دّد ظٌد اهلل بـ : ظٔقن إخٌٚر

 .3996 ،1ط ،مك ،افَٚهرة ،افُتٛ ادكيٜ

  غ 

 ،أبق إشحٚق إبراهٔؿ بـ دّد بـ هالل افثٍَل: افٌٚرات أو آشتٍْٚر وافٌٚرات

 .3987 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت، آوقاء دار ،ظٌد افزهراء احلًْٔل: حََف وظِؼ ظِٔف
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 ،وـٔٚء افًـقمري ترمجـٜ   ،ـرتـز بقل: اإلًٕٕٜٚٔ أخالؿٔٚت –افٍٚـٜٓ ادحرمٜ 

 . 1031 ،3ط ،افًراق ،بٌداد ،مْنقرات اجلّؾ

شـْٔٚ  ،بنـر افًـٌٚظل ترمجـٜ   ،تزؾٔتٚن تـقدورو : ٜ أخرٖفمً ،ؾتح أمريُٚ

 . 3991 ،3ط  ،مك ،افَٚهرة ،فِْؼ

 خِٔـؾ د. ترمجٜ   ،جدفٜٔ افديـ وافًٔٚشٜ يف اإلشالم ادٌُر: هنٚم جًٔط افٍتْٜ

 .1000 ،4ط ،فٌْٚن ،بروت ،دار افىًِٜٔ ،خِٔؾأْحد 

مرـز إبحٚث وافدراشٚت  ،هٚدي افًِقي: ؾهقل مـ تٚريخ اإلشالم افًٔٚد

 .3999 ،1ط ،ؿزص ،َٕٔقشٔٚ ،آصساـٜٔ يف افًٚمل افًريب

مرــز دراشـٚت  ،دّـد ظٚبـد اجلـٚبري .د: ؾُر أبـ خِدون افًهٌٜٔ وافدوفـٜ

 . 3994 ،6ط  ،فٌْٚن ،بروت ،افًربٜٔ افقحدة

تًريٛ: حًـ  ،ظٌداهلل حٚجل أفهٚدؿل د.:: ؾًٍِٜ افْيٚم افًٔٚد يف اإلشالم

  .1030 ،3ط ،مرـز اهلد  فِدراشٚت ،ظع مىر اهلٚصّل

 . 3911 ،1ط ،مك ،افَٚهرة ،د. ضف حًغ: يف إدب اجلٚهع

 ،دار افىًِٔـٜ ،هنٚم جًٔط .د: ادُٜٔتٚرخئٜ افدظقة ادحّديٜ  ،يف افًرة افٌْقيٜ

 . 1007 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت
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 افـدار ،افًريب افثَٚيف ادرـز ،ظٚصقر روقى: افذاـرة صٔٚدو –يف افَْد فتىٌَٔل 

 .1003 ،3ط ،ادٌرب ،افٌٔوٚء

 ،ظـامن ،دار ظـامر ،صـالح ظٌـد افٍتـٚح اخلٚفـدي د.: يف طالل افَران يف ادٔزان

 . 1000 ،1ط ،إردن

  ق 

 .3973 ،دار افقضـ افًريب ،ظٌد افرْحـ افؼؿٚوي ،ؿراءات يف افٍُر اإلشالمل

 .فٌْٚن ،بروت ،دّد بدران ترمجٜ   ،ول وابريؾ ديق رإٝ: ؿهٜ احلوٚرة

  ع 

ابـ إثر أبق احلًـ ظّع بـ أيب افُرم دّد بـ دّد بـ ظٌد : افُٚمؾ يف افتٚريخ

دار افُتـٛ  ،أيب افٍداء ظٌد اهلل افَـٚيض َٔؼ حت  ،هـ 610ت  افُريؿ افنٌٔٚين اجلزري

 . 3987 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،افًِّٜٔ

مٗشًـٜ افٍـٔض  ،ــٚطؿ إرؾـع: افُتٚب ادًجـؿ دقوـقظٚت هنـٟ افٌالؽـٜ

 .إيران ،ؿؿ ،افُٚصٚين

 . 1006 ،3ط ،مك ،ادَدس افُتٚب دار: افَديؿ افًٓد–افُتٚب ادَدس 

 بٌداد مـ إزهر جٚمًٜ/  افديـ أصقل ـِٜٔ إػ مٍتقحٜ رشٚفٜ–ـتٚب وظتٚب 
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 .إيران ،ؿؿ ،افٌدير دار ،افًىٚر هبجٝ ؿٔس: افَٚهرة إػ

افًالمـٜ ظـالء افـديـ بــ حًـٚم افـديـ : ـْز افًامل يف شْـ إؿقال وإؾًٚل

مٗشًـٜ  ،بُري احلٔٚين وصٍقة افًَٚ: وٌط وتهحٔح ،هـ 973ت   اهلْدي افزهٚن

 .3983 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،افرشٚفٜ

  ل 

فًٚن افًرب: أبق افٍوؾ مجـٚل افـديـ دّـد بــ مُـرم بــ مْيـقر اإلؾريَـل 

 .فٌْٚن ،بروت ،دار صٚدر ،  هـ 733ادكي ت  

ؾًِـٍٜ ادًْـك بـغ ٕيـٚم اخلىـٚب وذوط  -فًٕٚٔٚت اخلىٚب وإًٚق افثَٚؾٜ

 .1030 ،3ط ،اجلزائر ،مْنقرات آختال  ،يقشػأْحد  ظٌد افٍتٚح د. :افثَٚؾٜ

 ،دار إًٕـٚن ،اجلـزان افـرزاق ظٌـد: اإلشـالمٜٔ افٔقتقبٔـٚ إَٕـٚذ –فهقص اهلل 

 فٌْٚن. ،بروت

  م 

إبـراهٔؿ  حتَٔـؼ  و تر ،ديداتأْحد  :6مٚذا يَقل افُتٚب ادَدس ظـ دّد

 .3988 ،مك ،دار ادْٚر ،ظقض اهلل جٚد حجٚزي د.: تَديؿ ،خِٔؾ اْحد

 .1003 ،فٌْٚن ،بروت ،ادْٚرةدار  ،د. حقاس دّد: ادٚئدة إدبٜٔ
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 ظٚبد دّد. د: رصد ابـ وٌُٕٜ حٌْؾ ابـ دْٜ –ادثٍَقن يف احلوٚرة افًربٜٔ 

  .1000 ،1ط ،فٌْٚن ،بروت ،قحدة افًربٜٔاف دراشٚت مرـز ،اجلٚبري

د. ظـع  ترمجـٜ   ،إهـرٕزغ جـقن: فٍُِـرة افَْدي افتٚريخ–ادجتّع اددين 

مرــز دراشـٚت  ،د. ؾـٚفح ظٌـد اجلٌـٚر: مراجًـٜ ،د. حًـ ٕٚطؿ ،حٚـؿ صٚفح

 .1008 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،افقحدة افًربٜٔ

ــرن إول ــٚت اإلشــالمٜٔ يف افَ ــؿ  ،صــُري ؾٔهــؾ د.: ادجتًّ دار افًِ

 .3971 ،1ط ،فِّاليغ

حََـف  ،هــ 338افًْٔٚبقري ادٔـداين ت  أْحد  افٍوؾ ق ّع إمثٚل: أب

 . مُتٌٜ ادْٜ احلٔدريٜ ،افديـ ظٌد احلّٔد دّد دل وؾهِف وظِؼ ظذ حقاصٔف:

ـ أيب بُـر اهلٔثّـل ادكـي ٕقر افديـ ظع بـ:  ّع افزوائد ومٌْع افٍقائد

 ،بـروت ،دار افُتـٛ افًِّٔـٜ ،ظىٚأْحد  دّد ظٌد افَٚدر حتَٔؼ   ،هـ 807ت 

 .1003 ،3ط ،فٌْٚن

مىـٚبع اظٔد ضًٌـف ظـذ  ،افًعأْحد  د. صٚفح: دٚضات يف تٚريخ افًرب

 . 3983، افًراق ،مٗشًٜ دار افُتٛ فِىٌٚظٜ وافْؼ يف جٚمًٜ ادقصؾ
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 افَـٚدر ظٌـدترمجـٜ  ، دي شقشر ؾرديْٕٚد: دٚضات يف ظِؿ افًِٚن افًٚم

 . 1008 ،ادٌرب، افؼق أؾرئَٚ ،ؿْْٔل

 ترمجـٜ   ،وئِـٚم مـقٕتجّري وات: مُـٜيف  صذ اهلل ظِٔف و فـف شـِؿدّد 

اهلٔئٜ  ،افنٌِلأْحد  0راجع افُتٚب وظِؼ ظِٔف: د ،ظٌد افرْحـ ظٌد اهلل افنٔخ0د

 . هـ 3433 ،مك ،افَٚهرة ،ادكيٜ افًٚمٜ فُِتٚب

 ،دّد افًٌٚظل ترمجٜ   ، م3873تقمٚس ـٚر فٔؾ ت : ادثؾ إظذ 6دّد

 .1008 ،3ط ،مك ،افَٚهرة ،دّقد افْجري د.: تَديؿ

افْجـػ  ،مىًٌـٜ افراظـل ،اهلـٚدي ـٚصـػ افٌىـٚء: مدارع هنـٟ افٌالؽـٜ

 . هـ3143 ،3ط ،افًراق ،إذ 

مدخؾ إػ ظِؿ اجتامع اإلشالم مــ آرواحٔـٜ إػ افنـّقفٜٔ: د. يقشـػ 

 .1001 ،3ط ،بروت فٌْٚن ،خِٔؾأْحد  د. خِٔؾ ترمجٜ   ،صِحٝ

مْنـقرات  ،جـقرج يـقٕس ترمجـٜ   ،جـٚن مْٔـق: مدخؾ إػ ظِؿ افًٔٚشٜ

 . 3981 ،فٌْٚن ،بروت ،ظقيدات

 ،بـروت ،دار افْٓوـٜ ،ظٌد افًزيز ظتٔؼ: اددخؾ إػ ظِؿ افْحق وافك 
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 . 3971 ،فٌْٚن

ادْٓجٔٚت: 0ادرجًٔٚت 0ادْىَِٚت  -مدخؾ يف ٕيريٜ افَْد افثَٚيف ادَٚرن

 . 1007 ،3ط ،اجلزائر ،مْنقرات آختال  ،حٍْٚوي بًع د.

 ،فٌْـٚن ،بـروت ،دار افٍُر افًريب ،احلقيفأْحد  د.: ادرأة يف افنًر اجلٚهع

 . 1ط

 ،مُتٌٜ افنًراوي اإلشالمٜٔ ،ْحد متقيل افنًراوي: ادرأة يف افَران افُريؿ

 .3998 ،مك ،افَٚهرة

 ،ظٚمل ادًرؾـٜ ،ادرايٚ ادحدبٜ مـ افٌْٔقيٜ إػ افتٍُُٜٔٔ: د. ظٌد افًزيز ْحقدة

 . 3998 ،افُقيٝ

أبـق احلًــ ظـع بــ احلًـغ ادًـًقدي : اجلقهرمروج افذهٛ ومًٚدن 

 ،3ط ،فٌْـٚن ،بروت ،ادُتٌٜ افًكيٜ ،اظتْك بف ـامل حًـ مرظل ، هـ146ت 

1003. 

د اهلل احلٚـؿ افًْٔٚبقري ظٌد اهلل دّد بـ ظٌ قأب: ادًتدرع ظذ افهحٔحغ

 ،بـروت ،افًِّٔـٜ دار افُتـٛ ،مهىٍك ظٌد افَٚدر ظىـٚ حتَٔؼ   ، هـ403ت  
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 .1001 ،1ط ،فٌْٚن

ل دّد بـ ظٌـد اهلل بــ دّـد افوـٌل افنـٚؾً: ادًتدرع ظذ افهحٔحغ

دائرة ادًٚر  افْيٚمٔـٜ بحٔـدر  بـٚد  ، هـ403ادًرو  بٚحلٚـؿ افًْٔٚبقري ت 

 . هـ3113 ،افدــ

، آفُسوين فِْؼ ٕٚذي، ادحّدي مٓٚ :ثَٚؾٜٔ دراشٜ–بٚـثر منحٔٚت

1031. 

 ،دار إمر ،ابراهٔؿ افدشقؿل. د ترمجٜ   ،ظع ذيًتل د.: مًٗوفٜٔ ادثَػ

 .1003 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت

 ،دار افٍُـر ،ظٌـد افهـٌقر صـٚهغ ترمجـٜ   ،مٚفؽ بـ ٌٕل: منُِٜ افثَٚؾٜ

 . 3984 ،4ط ،شقريٜ ،دمنؼ

دّـد  ترمجـٜ   ،دومْٔٔـؽ مـٌٕٚقٕق: ادهىِحٚت ادٍٚتٔح فتحِٔؾ اخلىٚب

 . 1008 ،3ط ،اجلزائر ،اجلزائر ،مْنقرات آختال  ،حيٚتـ

ثـروت  د. حتَٔـؼ   ،هــ 176دّد ظٌـد اهلل بــ مًـِؿ ت   قأب: ادًٚر 

 .3983 ،4ط ،مك ،افَٚهرة ،دار ادًٚر  ،ظُٚصٜ
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 . 3980 ،فٌْٚن ،بروت ،دار افؼوق ،شٔد ؿىٛ: مًٚمل يف افىريؼ

 ،فٌْـٚن ،بروت ،دار صٚدر ، هـ616يٚؿقت احلّقي ت  : مًجؿ افٌِدان

 .3993 ،1ط

د. : ادًجؿ افًٍٍِل بٕٚفٍـٚظ افًربٔـٜ وافٍرًٕـٜٔ وإُِٓٔزيـٜ وافالتْٔٔـٜ

 . 3981 ،فٌْٚن ،بروت ،دار افُتٚب افٌِْٚين ،مجٔؾ صٌِٔٚ

  ،هــ 193ت   ،بـ ؾٚرس بـ زـريٚأْحد  احلًغ قأب: مَٚئس افٌِٜ مًجؿ

 . 3979 ،فٌْٚن ،بروت ،دار افٍُر ،ظٌد افًالم دّد هٚرون حتَٔؼ 

ادٗشًـٜ  ،ظٌـد افًزيـز افًٔـٚديترمجـٜ   ،مٔنـٚل ؾقــق: ادًرؾٜ وافًِىٜ

 .3994 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،اجلٚمًٜٔ

شـٚظدت ظـذ ٕؼـه  ،د. جقاد ظع: ادٍهؾ يف تٚريخ افًرب ؿٌؾ اإلشالم

 .3991 ،1ط ،جٚمًٜ بٌداد

 ،افَـٚهرة ،افؼـوق دار ،افٌـٚزظل شًد. د: أدبٜٔ مَٚرٕٚت –مَٚربٜ أخر 

 . 3999 ،3ط ،مصر

ظٌـد افٌُـر  ترمجـٜ   ،ظٌد افٍتٚح ـِٔىق: ادَٚمٚت افند وإًٕٚق افثَٚؾٜٔ
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 .1003 ،1ط ،ادٌرب ،افدار افٌٔوٚء ،دار تقبَٚل ،افؼؿٚوي

 :اظتْـٚء ودراشـٜ ،هــ 808افرْحـ بـ دّد بـ خِدون ت  ظٌد : ادَّدَمٜ

 . فٌْٚن ،بروت ،دار إرؿؿ بـ أيب افرؿؿ ،افزظٌلأْحد 

 ،وفٔد صٚـر ًٕـٚس امفٔٚت وافرليٚ: د.اجل –ادُٚن وافزمٚن يف افْص إديب 

 . 1034 ،3ط ،دمنؼ شقريٚ ،هقز فِْؼ وافىٌع وافتقزيع

 . 1030 ،1ط ،مجٜفِتٖفٔػ وافس مرـز ٕقن: مُٕٜٚ ادرأة ودورهٚ

 ،مكـ ،افَـٚهرة ،دّد ظٌـدا هلل ظْـٚن :مقاؿػ حٚشّٜ يف تٚريخ اإلشالم

 . 3961 ،4ط

 صـالح. د: افٌحـٞ دْٚهٟ َٕدي ظرض –ادقوقظٜٔ يف افًِقم اإلًٕٕٜٚٔ 

 . 1007 ،فٌْٚن ،بروت ،افتْقير دار ،ؿِْهقة

 .3973 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،مل زيٚدة. مٗشًٜ ٕقؾؾ: ادٗفٍٚت افُٚمِٜ

مىًٌٜ  ،دّد افْٚس صدّيَل: مٔثقفقجٔٚ أديٚن افؼق إدٕك ؿٌؾ اإلشالم

 . 1034 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،جداول

 إظِّـلمٗشًٜ : افًٔد دّد حًغ افىٌٚضٌٚئل: ادٔزان يف تًٍر افَر ن
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 . 3997 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،فِّىٌقظٚت

  ن 

 ،هٚصؿ صـٚفح ترمجٜ   ،دّد أرـقن: ٕحق تٚريخ مَٚرن فألديٚن افتقحٔديٜ

 .1033 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،دار افًٚؿل

 ،افَٚهرة ،دار ادًٚر  ،ظع شٚمل افْنٚر: اإلشالمٕنٖة افٍُر افًٍٍِل يف 

 .3980 ،9ط ،مصر

ظِٔـف افًـالم  ضٚفـٛ أيب بــ ظـعّ  ظٓد–ٕيٚم احلُؿ واإلدارة يف اإلشالم 

 ،فٌْـٚن ،بـروت ،دار ادحجٜ افٌٔوٚء ،ؾالح حًـ صْنؾ: دٚفؽ آصس ّٕقذجًٚ 

 .1033 ،3ط

 ،وزارة افثَٚؾـٜ ،افَـٚدر رصـٚد ظٌـد ترمجٜ   ،جقٕٚثٚن ـِر: افْيريٜ إدبٜٔ

 . 1004 ،شقريٚ ،دمنؼ

 ،بـروت ،حٔـدر ٕجـػ ترمجـٜ   ،فَٚشـّلادّد جقاد أبق : ٕيريٜ افثَٚؾٜ

 .1008 ،3ط ،فٌْٚن

افُتٚبٜ افًربٜٔ يف ظٚمل متٌر واؿًٓٚ شٔٚؿٚهتٚ وبْٚهـٚ  -افْيريٜ وافَْد افثَٚيف
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 ،فِدراشـٚت وافْؼـادٗشًـٜ افًربٔـٜ  ،دًــ جٚشـؿ ادقشـقي د.: افنًقريٜ

 .1003 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت

وؾٚء  ترمجٜ   ،ايزابرجر  رثر: افرئًٜٔٔ فٍِّٚهٔؿ مٌدئل هٓٔد –افَْد افثَٚيف 

 ،3ط ،مكـ ،افَـٚهرة ،ادجِـس إظـذ فِثَٚؾـٜ، إبراهٔؿ ورموٚن بًىٚويزـ

1001 . 

ادرـز  ،افٌذامل ظٌداهلل. د: افًربٜٔ افثَٚؾٜٔ إًٕٚق يف ؿراءة –افَْد افثَٚيف 

 . 1003 ،1ط ،فٌْٚن ،بروت ،افثَٚيف افًريب

ًٚ: د. ظٌـد افـرْحـ  افَْد افثَٚيف يف اخلىٚب افَْدي افًريب افًـراق إّٔقذجـ

 1031 ،3ط ،افًراق ،بٌداد ،دار افنٗون افثَٚؾٜٔ ،ظٌد اهلل

 .3991 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،ادرـز افثَٚيف افًريب ،ظع حرب: َٕد احلََٜٔ

، مص ر ، افَـٚهرة، للنش ر  شـْٔٚ ،أبق زيد ٕك حٚمد اخلىٚب افديْل: د.َٕد 

 .3994 ،1ط

 ،دار ادًرؾـٜ ،ذح افنـٔخ دّـد ظٌـده ،ريػ افـريضـافنـ: هنٟ افٌالؽٜ

 . فٌْٚن ،بروت
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 ،ٕك حٚمد أبق زيد و خرون: حقار افًَؾ ادَدس ،ٕقاب إرض وافًامء

 . 3993 ،3ط ،دار ريٚض افريس

  هـ 

ظـع بــ إبـراهٔؿ : ادٗامرة يف افٍُر افًريب بغ افتٓقيـ وافتٓقيـؾهٚجس 

 . 1009 ،3ط ،افًًقديٜ ،افريٚض ،افِّْٜ

  و 

ظٌـد افًـالم  حتَٔـؼ   ، هـ131دَْري ت  إك بـ مزاحؿ : وؿًٜ صٍغ

 . 3990 ،فٌْٚ ن ،بروت ،دار اجلٔؾ ،دّد هٚرون

  ي 

د. افزواوي : تَديؿ وتًِٔؼو رمجٜت ،مٔنٔؾ ؾقـق: جيٛ افدؾٚع ظـ ادجتّع

  .1001 ،3ط ،فٌْٚن ،بروت ،دار افىًِٜٔ ،بٌقره

 ،افٌـذامل اهلل ظٌـد .د: افثَٚؾـٜ ورأشـامفٜٔ وإمٔـٜ افَراءة–افٔد وافًِٚن 

 . 1003 ،افًًقديٜ ،افريٚض ،افًربٜٔ ادجِٜ ـتٚب شًِِٜ

د. : ْٜ افٍٚوِٜ مـ أؾالضقن إػ ابــ خِـدونواددي افًدافٜ جدل –يقتقبٔٚ 
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 .1033 ،افًراق ،بٌداد ،اإلٕس فِىٌٚظٜ وافْؼ ،ضف جزاع

 الرسائل واالطاريح الجامعية

: أخر ؿراءة يف ادرجًٔٚت ادنُِٜ فِذات وفهقرة -أخر يف هنٟ افٌالؽٜ

 . 1031 ،جٚمًٜ افٌكة ،ـِٜٔ افسبٜٔ ،رشٚفٜ مٚجًتر ،شالم ظٌد افقاحد جٌٚرة

 ،دّـد هـٚدي ظِـقان: افًرب ؿٌـؾ اإلشـالمبْٚء افنخهٜٔ يف ـتٚب أيٚم 

 .1033 ،جٚمًٜ افٌكة ،ـِٜٔ أداب ،رشٚفٜ مٚجًتر

مـل : افثْٚئٔٚت افوديٜ يف صًر افهًٚفٔؽ وافٍتٚع إػ هنٚيٜ افًك إمقي

  .1008 ،جٚمًٜ بٌداد ،ـِٜٔ أداب ،أضروحٜ دـتقراه ،وفٔؿ ظزيز بىل

: -دراشٜ بحًٛ افَْد افثَٚيف  -اُدوّرة يف افنًر اجلٚهع  جدفٜٔ إًٕٚق

 ،جٚمًـٜ افَٚدشـٜٔ ،افسبٔـٜ ـِٔـٜ، أضروحٜ دـتقراه، شحر ـٚطؿ ْحزة افنجري

1034. 

ــل  ــٚيف افًراؿ ــٚب افثَ ــٜ فِخى دراشــٜ يف  -اجلــذور إشــىقريٜ ادٗشً

 ،فسبٔـٜـِٔـٜ ا ،أضروحـٜ دـتـقراه ،جْٔٚفقجٔٚ افثَٚؾٜ افًراؿٜٔ: ٕٚجل ظٌٚس مىر

 . 1031 ،جٚمًٜ افٌكة
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ّٜٔ يف طالل افَـر ن افُـريؿ ظٌـد احلّٔـد ظّـر ظٌـد احلّٔـد ظٌـد : احلٚـّ

 .1004 ،ؾًِىغ ،جٚمًٜ افْجٚح ،رشٚفٜ مٚجًتر ،افقاحد

ــٜ افنــًريٜ يف افًــــراق يف إضــٚر افَْــد افثَــٚيف ـــــريؿ : مؼــوع احلداث

 ،املستنص  ر ةاجلٚمًــٜ ، ـِٔــٜ أداب، أضروحــٜ دـتــقراه، صــــٌٔدل مىـــــرود

1008. 

 المجالت والدوريات

 ثَٚؾٔـٜ َٕد ؿراءة–ثر إًٕٚق افثَٚؾٜٔ يف تنُٔؾ اخلىٚب افندي افهقيف أ

 يف مْنـقر بحـٞ ،افًتٚر ظٌد ٕٚهوٜ. د:   افَنريٜ وافرشٚفٜ إوفٔٚء حِٜٔ   يف

 . 1008 ،4ع  ،33م ،اإلًٕٕٜٚٔ فًِِقم افَٚدشٜٔ جٚمًٜ  ِٜ

 ،33ج ،31م ، ِٜ ظالمـٚت ،صالح رزق: يف افَْد افثَٚيف إصُٚفٜٔ ادْٟٓ

 . 1004مٚرس 

ًٜ وإتنٚرًا يف افقضـ افًريب ظٌـد  ظـع اشـًد وضٍـٜ ود. د.: افتًهٛ مٚهٔ
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  .1001 ،مٚرس، 1ع 1مٟ ،افُقيٝ ،مَٚل  ِٜ ظٚمل افٍُر ،افرْحـ إْحد

 ِـٜ  ، مَـٚل   ،ٕكـ أبـق زيـد: افثٚبٝ وادتحقل يف رليٚ ادؤٕس فِساث

 .3ع  ،ؾهقل

ظٌـد افـرزاق : أهرامـٚت إٌٕٔـٚء صذ اهلل ظِٔـف و فـف شـِؿ مجٓقريٜ افٌْل

 .1031 ،3ط ،11ع ،افًْٜ افًٚدشٜ ،افًراق ، ِٜ ادْٟٓ ،اجلزان

 ؿـراءة آشدي خٚزم أيب بـ بؼ ظْد وادديح اهلجٚء ؿهٔديت يف افئًْٜ

، 1 م ،و داهبـٚ افًربٜٔ افٌِٜ يف إردٕٜٔ ادجِٜ، يقشػ ظِٔامت د. ثَٚؾٜٔ: تٖوئِٜ

 . 1007 ،1ع 

رٕـٚ : ظتؼ افرؿٔؼ ووٓء افًتٚؿٜ ظْد افًرب ؿٌؾ اإلشـالم وظكـ افرشـٚفٜ

 . 1030 ،37ع  ،بحٞ مْنقر يف  ِٜ  داب افراؾديـ ،شٚمل دّد

يقشـػ  د.: افٌـذامل ؿراءة َٕديٜ يف ـتٚب افَْد افثَٚيف فِـدـتقر ظٌـد اهلل
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 . 1031 ،9ع  ،افثٚفثٜافًْٜ  ،يف افٌِٜ افًربٜٔ و داهبٚ  ِٜ دراشٚت ،حٚمد جٚبر

 .3987 ،4و 1ع ،افًٚبع ادجِد، ؾهقل  ِٜ ،ٌِٕٜٔ إبراهٔؿ: ادٍٚرؿٜ

 ،4ع ،33 م ، ِـٜ ؾهـقل ،أمْٜٔ رصـٔد: ادٍٚرؿٜ افروائٜٔ وافزمـ افتٚرخيل

3991.  

 دراشـٚت  ِـٜ ،افًزيز افرواصـدة ظٌد شٚمح: دَٕؾ أمؾ صًر يف ادٍٚرؿٜ

 . 3993 ،6ع ،11م ،اإلًٕٕٜٚٔ فًِِقم

د. رظد ظٌـد : مًٚمهٜ يف دراشٜ افْيريٜ افًٔٚشٜٔ: مٍٓقم افًِىٜ افًٔٚشٜٔ

 .17افًدد  ، ِٜ دراشٚت دوفٜٔ ،اجلِٔؾ

 ،37ج  ، ِـٜ ظالمـٚت، ظّـر زرؿـٚوي: حق تٖصٔؾ دْٟٓ افَْـد افثَـٚيفٕ

  .1003، 33م
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 شبكة المعلىمات

مَٚل ظـذ  ،د. روٚ افًىٚر: ظِٔف افًالم اإلمٚم ظعمٍٓقم اخلالؾٜ يف دوفٜ 

  .Islamic Books مقؿع ،صٌُٜ إٓسٕٝ

ــــــسوين  ــــــران آفُ ــــــدى افَ ــــــع ه ــــــٚل يف مقؿ ـــــــ مَ م

http://www.hodaalquran.com/. 
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http://ar.wikipedia.org/wiki. 

 ،مَــٚل ،وــٔٚء ادقشــقي: اإلًٕــٚنوحَــقق ظِٔــف افًــالم  ظــع اإلمــٚم

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/33/book- 14/03. 

htm. 
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 83 ................................................................... افثٚين ادٌحٞ



 185 .............................................................................................................. املحتىيبت

 300 ................................................................ افثٚفٞ ادٌحٞ

 337 ................................................................. افثٚين افٍهؾ

 339 ................................................................ إول ادٌحٞ
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