
 

  عالم واأليظمة الىظؼیةدوافغ السشب بیى اإل 

 أ. د. ٕقر افديـ أبق ْلٜٔ

 هلخص الممال:
ُّيدف هذا ادَٚل إػَٰ بٔٚن افٍرق بغ افرؤيٜ اْلشَلمٜٔ فِحرب، وافرؤيٜ افقؤًٜ َلٚ، 

ء تِؽ افتل تٌْتٓٚ إنيّٜ آشتٌداديٜ وآشتًَمريٜ ظز افتٚريخ، أو تِؽ افتل تٌْتٓٚ  شقا

 بًض افرؤى افًٍٍِٜٔ وافًِّٜٔ افًْكيٜ، وؿد ؿًّْٚه بحًٛ دواؾع اْلروب إػَٰ ؿًّغ:

: اْلروب افدؾٚظٜٔ، وهل افتل يتٍؼ ؾٔٓٚ اْلشَلم مع ـّؾ إنيّٜ وافًٍٍِٚت، أوَلَم

اْلرب ِف اْلشَلم، بؾ تُٚد تُقن ؿٚسة ظِٔٓٚ، وَلذا ٕرى ِف افَرآن وهل إصؾ ِف 

 افُريؿ ربط اجلٓٚد بّقاجٜٓ ادًتديـ.

: اْلرب اَلجقمٜٔ، وهل افتل ُيتِػ ؾٔٓٚ اْلشَلم مع إنيّٜ آشتًَمريٜ، وإن ثَٕٚٔٓم

َم ؿررتف ـٚن تٚريخ ادًِّغ ٓ ُيِق مـ بًض ادَمرشٚت اْلٚضئٜ ادرتٌىٜ ِبٚ، وافًزة ب

 أصقل اْلشَلم ومهٚدره، ٓ بَم ؾًِف ادًِّقن افذيـ ُيىئقن ويهٌٔقن.

ّٓ مـ ٕٚحٜٔ واحدة، وهل افقؿقف مع  وهذا افْقع مـ اْلرب مرؾقض ِف اْلشَلم إ

ادًتوًٍغ اديِقمغ وٕكهتؿ، ثّؿ رّد حَقؿٓؿ دون تًِط ظِٔٓؿ، أو ِنٛ فثرواهتؿ، وهق مٚ 

ٚ مٚرشتف ـّؾ إني ـ دظٚة افًْكيٜ افًِّٜٔ وافًٍٍِٜٔ.ُيٚفػ م ٚ م  ّٜ افقؤًٜ، ومـ وؿػ مًٓ

 الممذهة:
iuأو  فًّؾ مـ أخىر افنٌٓٚت واْلصُٚٓت افتل تًرض َلٚ اْلشَلم ِف ظكٕٚ هذا
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 وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و   :?=

 افًهقر افًٚبَٜ مقؿٍف مـ اْلرب6 وذفؽ مـ جٓتغ: 

بْٚلروب، وأن : تِؽ افتل تتقهؿ أن افديـ مرتٌط بٚفًَلم ؾَط، وٓ ظَلؿٜ فف إوػ

افذي حيؼ فف أن يًِـ اْلرب، أو يَمرشٓٚ، مـ يُِّقن افًِىٜ افزمْٜٔ. ويتٌْك هذه افرؤيٜ 

ظٚدة افًَِمٕٔقن افذيـ حيكون افديـ ِف افًَلؿٜ بغ افًٌد وربف .. ومثِٓؿ ادًٔحٔقن افذيـ 

 يَقفقن: دظقا مٚ فَٔك فَٔك، ومٚ هلل هلل .

ِف ؿٌقل ارتٌٚط اْلشَلم، أو أي ديـ بْٚلرب، فُْٓٚ تْٚؿش  : تِؽ افتل ٓ ترى حرجًٚ افثٕٜٚٔ

 وبندة مٚ حهؾ ِف افقاؿع افتٚرُيل، أو مٚ شجؾ ِف افساث اْلشَلمل مـ إحُٚم ادرتٌىٜ ِبٚ.

 ـوَلذا ٕحتٚج إػَٰ افٌحٞ ظـ افًٌٔؾ افذي َْٕع بف اجلٜٓ إوػ، بٌٔٚن ـقن اْلشَلم 

هق افقحٔد افذي يْيؿ هذا ادجٚل، وَيًؾ مْف  ـٜ بًْختف ادحّديٜ إصِٜٔ ؽر ادحرؾ

ًٚ مع افًَلم واْلًٕٕٜٚٔ. ؾَ  متقا

وٕحتٚج ـذفؽ إػَٰ إؿْٚع اجلٜٓ افثٕٜٚٔ بّٖن ادَمرشٚت افقاؿًٜٔ ِف افتٚريخ اْلشَلمل، أو 

َّٕم ُتّثؾ ادًِّغ افذيـ ٓ يُِّقن افًهّٜ،  آشتٌْٚضٚت افٍَٜٓٔ ِف تراثف، ٓ ُتّثؾ اْلشَلم، وإ

 وفذفؽ ٕحتٚج إػَٰ ظرض مقاؿٍٓؿ وآرائٓؿ وِمٚرشٚهتؿ ظذَٰ مهٚدر افديـ إصٔؾ.

وفتحَٔؼ هذان ٕحتٚج إػَٰ افتًرف ظذَٰ أؿًٚم افدواؾع افتل تَع مـ أجِٓٚ اْلروب ِف 

 افقاؿع، ثّؿ مقؿػ اْلشَلم وإنيّٜ افقؤًٜ وافًٍٍِٚت افٌؼيٜ مْٓٚ.

ء أن اْلروب   تَع فًٌٌغ ـٌريـ:وؿد رأجْٚ مـ خَلل آشتَرا

 : اْلرب مـ أجؾ افدؾٚع ظـ افٍْس وحٍظ إمـ افَقمل.أوَلَم

: اْلرب مـ أجؾ اَلّْٜٔ وافتًِط وتقشٔع افٍْقذ، أو ٕجؾ آشتًَمر وآشتثَمر ثَٕٚٔٓم

 وهؿٜ ثروات افنًقب إُخرى.

مـ  وشْحٚول هْٚ أن ٕذـر مقؿػ اْلشَلم وإنيّٜ افقؤًٜ مـ هذيـ افًٌٌغ، فْرى

خَلَلَم مدى شّق افرؤيٜ اْلشَلمٜٔ مَٚرٕٜ بٚفرؤى افقؤًٜ، وهق مٚ يدّل ظذَٰ حٚجٜ 

 اْلروب فِديـ، حّتك تتحقل إػَٰ حروب مـ أجؾ افًَلم، ٓ مـ أجؾ اَلّْٜٔ أو افنؿٜ. 

: السشب الذفاػیة:
ً
 أّوال

iuبؾ مع افٍىر  وهل اْلرب افتل يتٍؼ ؾٔٓٚ اْلشَلم مع إنيّٜ افقؤًٜ وافًٍٍِٚت افٌؼيٜ،
c.
ta
qr
ib
.ir

https://iuc.taqrib.ir


 ;?= ؾوا٨ٟ العكب بیى اإلوالم واأليٝمة الى١ٔیة

 اف6ًِّٜٔ ؾُِٓٚ تٖنػ مـ آشتًَمر وافيِؿ وافْٓٛ وافًِٛ، وـِٓٚ تتقق إػَٰ اْلريٜ، وتداؾع ظْٓٚ.

ِّٓٚ  ـوَلذا ؾ٘ن أـثر آيٚت افَرآن افُريؿ ادرتٌىٜ بٚجلٓٚد  ِّؼ ِبذا افْقع  ـإن َل َٕؾ ـ تتً

 ظِٜ اْلذن بٚفَتٚل:مٌْٜٔ  ـمـ اْلروب6 ؾٖول آيٜ مـ افَرآن افُريؿ تؼع اْلرب، تَقل 

ـَ ُأْخِرُجقا ِمـ ِديَ ▬ ِذي ِديٌر * افَّ ََ ِهْؿ َف َْٕكِ َ َظَذ  قا َوإِنَّ اَللَّ ُّ
ُْؿ ُطِِ َِٖنَّ ُِقَن بِ َٚت ََ ـَ ُي ِذي َِّ

ِٚرِهْؿ ُأِذَن فِ

 ًْ ٌَ ؿ بِ ُٓ َو ًْ  افََّْٚس َب
ِ
َٓ َدْؾُع اَللَّ ُ َوَفْق َْٚ اَللَّ قُفقا َربُّ َُ َّٓ َأن َي ْرِ َحؼٍّ إِ ٌَ ٌَٔع بِ ِمُع َوبِ ْٝ َصَقا َم ُدِّ ٍض َلَّ

ثِراً  ـَ  
ِ
ٚ اْشُؿ اَللَّ َٓ ٔ

ُر ؾِ ـَ ِٚجُد ُيْذ ًَ ٌت َوَم َقا َِ ِقي  َظِزيزٌ  َوَص ََ َ َف ُه إِنَّ اَللَّ ُ َمـ َيُْكُ نَّ اَللَّ َُْٔكَ  .0﴾َوَف

ثّؿ ؿد جًؾ افَرآن افُريؿ فذفؽ افَتٚل ادوىر إفٔف ؽٚيٜ يْتٓل إفٔٓٚ، وهل إتٓٚء ادًتديـ ظـ 

َّٓ ▬ظدواِنؿ، ؾَٚل:  ْ َؾَل ُظْدَواَن إِ قا َٓ ِِ٘ن إَت  َؾ
ِ
ّ
ِ

ـُ َلل ي قَن افدِّ ُُ ٌٜ َوَي قَن ؾِْتَْ ُُ ُِقُهْؿ َحتَّك ٓ َت
 َظَذ َوَؿٚتِ

َغ﴾
ِ ِ
ّٓ افيٚدقن  ، وؿد ووًٝ أيٜ بذفؽ 8افيَّٚد صًٚر ادٗمْغ ِف ؿتَٚلؿ .. وهق أِنؿ ٓ يَٚتِٓؿ إ

ٚ مـ ظداهؿ، ؾَل َيقز بحٚل مـ إحقال شٍؽ دمٚئٓؿ.  .. أّم

ٕٜٔ تربط اجلٓٚد بٚٓظتداء وافيِؿ، وأنّف شِقك اوىراري ٓ  وهُذا ـّؾ أيٚت افَرآ

 : ّٓ بًد أن يوىر إفٔف، ؿٚل تًٚػَٰ ْٔ ▬يًٍِف ادٗمـ إ َِ َٛ َظ
تِ ك َأن ـُ ًَ ْؿ َوَظ ُُ ْرٌه فَّ ـُ َتُٚل َوُهَق 

َِ ُؿ اْف ُُ

 ًٚ ْٔئ ْ َص َرُهقا ُْ ًٚ  َت ْٔئ ْ َص ٌُّقا
ك َأن ُُتِ ًَ ْؿ َوَظ ُُ قَن﴾ َوُهَق َخْرٌ فَّ ُّ َِ ًْ َُِؿ َوَأنُتْؿ ٓ َت ًْ ْؿ َواَلّلُ َي ُُ ، 2 َوُهَق َذ  فَّ

 : ْؿ﴾▬ؾٍل ؿقفف تًٚػَٰ ُُ ْرٌه فَّ ـُ ّٓ فِيورة ..  ظذَٰ أن اْلشَلم َل دفٔؾ َوُهَق  حيوٓؿ ظذَٰ افَتٚل إ

َّٕم ٕنّف ٓ يُّـ أن يداؾع  ًٚ ِف شٍؽ افدمٚء، وإ ومع ذفؽ، ؾ٘ن ادًِؿ ٓ يَٚتؾ مـ يَٚتِف حٌ

ّٓ بذفؽ.  ظـ ًٍٕف وظـ ديْف إ

ْؿ َؾٚ▬وؿٚل:  ُُ ْٔ َِ ـِ اْظَتَدى َظ َّ ِم َواْْلُُرَمُٚت ِؿَهٌٚص َؾ ِر اْْلََرا ْٓ ُم بِٚفنَّ ُر اْْلََرا ْٓ ْثِؾ افنَّ ِّ ِْٔف بِ َِ ْظَتُدوْا َظ

ََِغ﴾ ْ َأنَّ اَلّلَ َمَع اْدُتَّ قا ُّ َِ ْ اَلّلَ َواْظ قا َُ ْؿ َواتَّ ُُ ْٔ َِ َمٚ اْظَتَدى َظ
.. ؾٚٔيٜ افُريّٜ تٖمر بٚدًٚؿٌٜ بٚدثؾ 4

 وظدم ِتٚوز ادثؾ.

                                                                    
  .41 – 39. السّح: 1
  .193. البمشة: 2
  .216. البمشة: 3
iu  .194. البمشة: 4
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 وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و   >?=

ًٜ َواظْ ▬وؿٚل:  آؾَّ ـَ ْؿ  ُُ َٕ ُِق ٚتِ ََ ََم ُي ـَ  ًٜ آؾَّ ـَ ـَِغ  ْ اْدُْؼِ ُِقا ََِغ﴾َوَؿٚتِ ْ َأنَّ اَلّلَ َمَع اْدُتَّ قا ُّ َِ
، وهذه أيٜ  0

ِّٜ مـ افَتٚل، وتربىٓٚ بـ ًٜ﴾▬ افُريّٜ تقوح افً آؾَّ ـَ ْؿ  ُُ َٕ ُِق ٚتِ ََ ، وهق يًْل أِنؿ إذا تقؿٍقا ُي

 ظـ ذفؽ، تقؿػ ادًِّقن ظـ مٌٚدفتٓؿ بٚدثؾ.

َّٕم يراد وٌْٕف إػَٰ أن مهىِح ادؼـغ ِف افَرآن افُريؿ ٓ يراد بف افذيـ  يؼـقن بٚهلل ؾَط، وإ

ـ يًٌدون افىقاؽٔٝ وافيِّٜ ويىًٔقن أوامرهؿ ِف افتًِط وافيِؿ.  بف ادًتديـ افذي

وهُذا ٕجد ـّؾ آيٚت اجلٓٚد تَسن بقصػ اجلٓٚدت افتل حيٚرِبٚ ادجٚهدون بُقِنٚ 

 : قُهْؿ َوَأْخِرُجقهُ ▬مًتديٜ، ـَم ؿٚل تًٚػَٰ ُّ ُت ٍْ
َِ ُٞ َث ْٔ ُِقُهْؿ َح ُٜ َأَصدُّ َواْؿُت ْتَْ ٍِ ْؿ َواْف ـُ ُٞ َأْخَرُجق ْٔ ـْ َح ؿ مِّ

ُِقُهؿْ  ْؿ َؾْٚؿُت ـُ ُِق ِ٘ن َؿَٚت ْؿ ؾِِٔف َؾ ـُ ُِق ٚتِ ََ ِم َحتَّك ُي ِجِد اْْلََرا ًْ ُِقُهْؿ ِظَْد اْدَ
ٚتِ ََ ْتِؾ َوٓ ُت ََ ـَ اْف َذفَِؽ َجَزاء  ِم ـَ

ـَ  ٚؾِِري َُ حِ  *اْف قٌر رَّ ٍُ نَّ اَلّلَ َؽ
ِ٘ ْ َؾ ْقا َٓ ِِ٘ن إَت ِِ٘ن  *ٌٔؿ َؾ  َؾ

ِ
ّ
ِ
ـُ َلل ي قَن افدِّ ُُ ٌٜ َوَي قَن ؾِْتَْ ُُ ُِقُهْؿ َحتَّك ٓ َت

َوَؿٚتِ

 َّٓ ْ َؾَل ُظْدَواَن إِ قا َٓ َغ إَت
ِ ِ
ـِ اْظَتَدى  * َظَذ افيَّٚد َّ ِم َواْْلُُرَمُٚت ِؿَهٌٚص َؾ ِر اْْلََرا ْٓ ُم بِٚفنَّ ُر اْْلََرا ْٓ افنَّ

ثْ  ِّ ِْٔف بِ َِ ْؿ َؾْٚظَتُدوْا َظ ُُ ْٔ َِ ََِغ﴾َظ ْ َأنَّ اَلّلَ َمَع اْدُتَّ قا ُّ َِ ْ اَلّلَ َواْظ قا َُ ْؿ َواتَّ ُُ ْٔ َِ ِؾ َمٚ اْظَتَدى َظ
8. 

وأيٚت واوحٜ جّدًا، وهل سحيٜ بٖنّف ٓ َيقز ؿتٚل ادؼك فؼـف، وٓ افُٚؾر فٍُره، 

َّٕم يَٚتؾ ادؼك وافُٚؾر فًداوتف وُمٚربتف ادًِّغ، ـَم يؼع ؿتٚل افُٚؾر إذا اوىٓد  وإ

 ادًِّغ وأراد ؾتْتٓؿ ظـ ديْٓؿ.

 : ْٔئًٚ ▬ومثِٓٚ ؿقفف تًٚػَٰ ْ َص َرُهقا ُْ ك َأن َت ًَ ْؿ َوَظ ُُ ْرٌه فَّ ـُ َتُٚل َوُهَق 
َِ ُؿ اْف ُُ ْٔ َِ َٛ َظ

تِ ْؿ  ـُ ُُ َوُهَق َخْرٌ فَّ

 ًٚ ْٔئ ْ َص ٌُّقا
ك َأن ُُتِ ًَ قَن  َوَظ ُّ َِ ًْ ُؿ َوَأنُتْؿ ٓ َت َِ ًْ ْؿ َواَلّلُ َي ُُ ِم ِؿَتٍٚل  *َوُهَق َذ  فَّ ِر اْْلََرا ْٓ ـِ افنَّ ََٕؽ َظ َُٖخق ًْ َي

ُج َأْهِِِف ِمْْفُ  ِم َوإِْخَرا ِجِد اْْلََرا ًْ ٌر بِِف َواْدَ ٍْ ـُ  َو
ِ
ٌٌِر َوَصد  َظـ َشٌِِٔؾ اَلّل ـَ َزُ ِظْدَ ؾِِٔف ُؿْؾ ِؿَتٌٚل ؾِِٔف  ـْ    َأ

ِ
اَلّل

 ْ ْؿ إِِن اْشَتَىُٚظقا ُُ ْؿ َظـ ِديِْ ـُ و ْؿ َحتََّك َيُردُّ ُُ َٕ ُِق
ٚتِ ََ ُفقَن ُي ْتِؾ َوٓ َيَزا ََ ـَ اْف َزُ ِم ـْ ُٜ َأ ْتَْ

ٍِ ْؿ َواْف ُُ َوَمـ َيْرَتِدْد ِمْ

َٔٚ َوأِخَرةِ  ْٕ ْٝ َأْظََمَُلُْؿ ِِف افدُّ ُْٖوََلَِؽ َحٌَِى ٚؾٌِر َؾ ـَ ْٝ َوُهَق  ُّ َٔ ٚ  َظـ ِديِِْف َؾ َٓ ِر ُهْؿ ؾِٔ َوُأْوََلَِؽ َأْصَحُٚب افَّْٚ

 ُأْوََلَِؽ َيْرُجقَن َرَْحَ  *َخٚفُِدوَن 
ِ
ـَ َهَٚجُروْا َوَجَٚهُدوْا ِِف َشٌِِٔؾ اَلّل ِذي ْ َوافَّ ـَ آَمُْقا ِذي  َواَلّلُ  َٜ إِنَّ افَّ

ِ
اَلّل
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ِحٌٔؿ﴾ قٌر رَّ ٍُ ٓٚد، وهق ، وأيٚت واوحٜ ِف دٓفتٓٚ، وهل إخٌٚر بًٌٛ مؼوظٜٔ اجل 0َؽ

 وجقد ـٍٚر مًتديـ أخرجقا ادًِّغ مـ ديٚرهؿ.

 : ْٝ ▬ومثِٓٚ ؿقفف تًٚػَٰ ْد َمَو ََ قُدوْا َؾ ًُ ََِػ َوإِْن َي ٚ َؿْد َش ْر ََلُؿ مَّ ٍَ ٌَ ْ ُي قا ُٓ ُروْا إِن َيَْت ٍَ ـَ ـَ  ِذي َِّ
ُؿؾ فِ

فِِغ  ُٜ إَوَّ قَن اف *ُشَّْ ُُ ٌٜ َوَي قَن ؾِْتَْ ُُ ُِقُهْؿ َحتَّك ٓ َت ُِقَن َوَؿٚتِ َّ ًْ نَّ اَلّلَ بََِم َي
ِ٘ ْ َؾ ْقا َٓ ِِ٘ن إَت ّ َؾ

ِ
ُُِّف َلل ـُ ـُ  ي دِّ

َؿ افَِّْهُر﴾ *َبِهٌر  ًْ
ْقَػ َوِٕ َؿ اْدَ ًْ

ْؿ ِٕ ـُ ْ َأنَّ اَلّلَ َمْقٓ قا ُّ َِ ْ َؾْٚظ ْقا َوإِن َتَقفَّ
، هذه أيٚت تٖمر بَتٚل 8

ه، ادؼـغ افذيـ يوىٓدون مـ أشِؿ مْٓؿ فردوهؿ ظـ ديْٓؿ ظـ  ضريؼ اْلـرا

ترة ِف افدٓفٜ ظذَٰ هذا ادًْك، وؿد ظزت ظـ هٗٓء ادًتديـ  وإحٚديٞ وافًر متقا

بُقِنؿ ـٍٚرًا فتٌّغ أن ـٍرهؿ وظدم إيَمِنؿ بٚهلل وافٔقم أخر هق افًٌٛ ِف ذفؽ افىٌٔٚن 

 وافًدوان افذي يَمرشقٕف ظذَٰ ادًتوًٍغ.

ِّف ٕجد افَرآن افُريؿ يدظق إػَٰ إؿٚمٜ ظَلؿٚت ضٌٜٔ مع ؽر ادحٚربغ مـ  وؾقق ذفؽ ـ

 : ـ ▬ؽر ادًِّغ، ؿٚل تًٚػَٰ ؿ مِّ ـُ  َوََلْ ُُيِْرُجق
ـِ ي ْؿ ِِف افدِّ ـُ ُِق ٚتِ ََ ـَ ََلْ ُي ِذي  افَّ

ـِ ُ َظ ُؿ اَللَّ ـُ ٚ َٓ َٓ َيْْ

ىِغَ  ًِ َْ ُ ُّٛ اْد
َ حُيِ ْؿ إِنَّ اَللَّ ِٓ ْٔ ُىقا إَِف

ًِ َْ وُهْؿ َوُت ْؿ َأن َتَزُّ ـُ ْؿ ِِف  * ِدَيِٚر ـُ ُِق ـَ َؿَٚت ِذي ـِ افَّ ُ َظ ُؿ اَللَّ ـُ ٚ َٓ َََّٕم َيْْ إِ

ُْٖوََلَِؽ هُ  ُْؿ َؾ ْقُهْؿ َوَمـ َيَتَقَلَّ ْؿ َأن َتَقفَّ ُُ ِج ْؿ َوَطَٚهُروا َظَذ إِْخَرا ـُ ـ ِدَيِٚر ؿ مِّ ـُ ـِ َوَأْخَرُجق ي ُؿ افدِّ

ُقَن﴾
ِ
وظٜٔ اجلٓٚد، وأنّف ؾَط ، ؾٓذه أيٚت مـ أسح أيٚت افتل تذـر أشٌٚب مؼ2افيَّٚد

ِف حّؼ افذيـ يَٚتِقن ادًِّغ ظذَٰ ديْٓؿ فردوهؿ ظْف، وُيرجقِنؿ مـ دارهؿ، أو ِف حّؼ 

افذيـ ييٚهرون ادؼـغ ويًٚظدوِنؿ ظذَٰ هذه إُمقر، بؾ أيٚت تٖمر بٚفز واْلحًٚن 

 جقهؿ مـ ديٚرهؿ.فِّؼـغ وافٍُٚر افذيـ َل ييٚهروا ظِٔٓؿ ظدوًا وَل حيٚربقهؿ وَل ُير

ًٚ مـ أشس اْلُقمٜ اْلشَلمٜٔ،  ًٚ مـ أرـٚن افديـ أو أشٚش ِّف اظتز اجلٓٚد رـْ وبًْٚء ظذَٰ هذا ـ

َّٕم يًْل دوام آشتًداد  وهقٓ  يًْل أن يَمرس ِف ـّؾ إوؿٚت، مثَِم هق اْلٚل ِف افهَلة، وإ

: وادرابىٜ واْلراشٜ حّتك إن تقّؾرت دواظٔف ـٚن ادجٚهدون بٚد رصٚد فُّؾ مًتد، ـَم ؿٚل تًٚػَٰ
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ْؿ َوآَخ ▬ ـُ  َوَظُدوَّ
ِ
َبِٚط اْْلَِْٔؾ ُتْرِهٌُقَن بِِف َظْدوَّ اَلّل ٍة َوِمـ رِّ ـ ُؿقَّ تُؿ مِّ ًْ ٚ اْشتََى وْا ََلُؿ مَّ ٓ  َوَأِظدُّ ـَ ِمـ ُدوِِنِْؿ ِري

 ِِف َشٌِٔؾِ 
ٍ
ء قاْ ِمـ َرْ َُ ٍِ ٚ ُتْ ْؿ َوَم ُٓ ُّ َِ ًْ قَِنُُؿ اَلّلُ َي ُّ َِ ًْ قَن﴾ َت ُّ َِ ْؿ َوَأنتُْؿ ٓ ُتْي ُُ ْٔ  ُيَقفَّ إَِف

ِ
 .0اَلّل

َُّٕف ▬وؿد ظَٛ اهلل تًٚػَٰ هذه أيٜ افُريّٜ بَقفف:   إِ
ِ
ْؾ َظَذ اَلّل ّـَ ِِْؿ َؾْٚجَْْح ََلَٚ َوَتَق ًَّ ْ فِِ َوإِن َجَُْحقا

ُِِٔؿ﴾ ًَ ُٔع اْف
ِّ
ًَّ فٌٔغ أن إصؾ ِف افًَلؿٚت بغ دول افًَٚل هق افًِؿ، ٓ افيِؿ وٓ افَتٚل،  8ُهَق اف

وفذفؽ إن رأى ادًِّقن ِف أظدائٓؿ جمرد مٔؾ فًِِؿ شٚدقهؿ، وـٍقا ظـ ؿتَٚلؿ، وهذا ٓ 

 ظذَٰ ادحٚربغ افذيـ ؽزوا بَلد ادًِّغ أو تًِىقا ظِٔٓٚ، ثّؿ ضٌِقا افًَلم.
ّٓ  يْىٌؼ إ

وَلذا ؾ٘ن ـّؾ إحٚديٞ افقاردة ِف ؾوؾ اجلٓٚد تْىٌؼ ظذَٰ هذه ادًٚين، أو يٌٌْل 

 ظروٓٚ ظذَٰ هذه ادًٚين، حّتك ٓ يتنب إػَٰ افديـ مٚ فٔس مْف. 

ّٓ جٓٚد ِف شٌٔع وإيَمن يب «: ومْٓٚ ؿقفف توّـ اهلل دـ خرج ِف شٌِٔف ٓ ُيرجف إ

ْٜ، أو أرجًف إػَٰ مًُْف افذي خرج مْف ٕٚئًَل مٚ وتهديؼ برشع ؾٓق ظع وٚمـ أن أدخِف اجل

ّٓ جٚء يقم  د بٔده، مٚ مـ ـِؿ يُِؿ ِف شٌٔؾ اهلل إ ّّ ٕٚل مـ أجر أو ؽّْٜٔ. وافذي ٍٕس ُم

د بٔده، فقٓ أن أصؼ  ّّ افَٔٚمٜ ـٓٔئتف يقم ـِؿ، فقٕف فقن دم ورحيف ريح مًؽ. وافذي ٍٕس ُم

شٌٔؾ اهلل أبدًا، وفُـ ٓ أجد شًٜ ؾَٖحِٓؿ،  ظذَٰ ادًِّغ مٚ ؿًدت خَلف هيٜ تٌزو ِف

د بٔده، فقددت أن أؽزو ِف  ّّ وٓ َيدون شًٜ وينؼ ظِٔٓؿ أن يتخٍِقا ظْل. وافذي ٍٕس ُم

 .2»شٌٔؾ اهلل، ؾٖؿتؾ، ثّؿ أؽزو، ؾٖؿتؾ، ثّؿ أؽزو، ؾٖؿتؾ

ٕجدهٚ مـ هذا افْقع،  وظْد دراشتْٚ فُّؾ افٌزوات افتل حهِٝ ِف ظٓد رشقل اهلل

ِّقن ادًتوًٍقن اوىروا دقاجٜٓ أظدائٓؿ افذيـ تُٚفٌقا ظِٔٓؿ مـ ـّؾ اجلٓٚت، ؾٚدً

وفقٓ ذفؽ افدؾٚع حٚ بَل فًِِّّغ وجقد، وهذا هق ه ـثرة أيٚت افتل ُتض ظذَٰ 

 اجلٓٚد، وتربىف بٌَٚء اْلشَلم وادًِّغ.

ِف جٔع اْلروب بْٚلوٚؾٜ إػَٰ ذفؽ6 ؾ٘ن ادٗرخغ يذـرون أن ظدد افَتذ افذيـ شَىقا 

يٚ أو مْٚوصٚت افتل مٚرشٓٚ ادًِّقن ِف ظٓد رشقل اهلل  ء ـٕٚٝ ؽزوات أو ها  ـشقا
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وافتل ابتدأت ِف افًْٜ افثٕٜٚٔ فِٓجرة ودامٝ حّتك افًْٜ افتٚشًٜ )أي مٚ يَرب مـ ثَمن 

ظؼ ظذَٰ أخػ وثَمٕٜٔ  ـ ادًِؿ وؽر ادًِؿ ـظدد ادَتقفغ مـ افٍريَغ  َل يزد ـشْقات( 

( ًٚ  ؿتًَٔل. 315صٓٔدًا .. وؽر ادًِّغ  815( .. ادًِّقن مْٓؿ 0104ًٍٕ

وظْدمٚ َٕٚرن هذا افًدد بَم شَط ِف اْلرب افًٚدٜٔ إوػ مـ ؿتذ ٕجد افٌقن افنٚشع .. 

م بِغ ظدد افَتذ شًٌٜ مَليغ، وبِغ ظدد ادهٚبغ واحد وظؼيـ 0504 ـ 0504ؾٌغ شْٜ 

م، ؾًدد ادهٚبغ ٓ يَؾ ظـ مخًغ 0525مِٔقن ٍٕس.. أّمٚ ِف اْلرب افًٚدٜٔ افثٕٜٚٔ، شْٜ 

 مِٔقن ٍٕس.

: السشب الهدىهیة:
ً
 ثايیا

نيّٜ افقؤًٜ ظذَٰ مدار افتٚريخ، وبًٌٌٓٚ تٖشًٝ اْلمز اضقريٚت وهل اْلرب افتل تٌْتٓٚ ٕا

، ابتداء مـ اْلمزاضقريٜ افرومٕٜٚٔ، وإتٓٚء بٚٓشتًَمر اْلديٞ، ويُّـ اظتٌٚر هذا افْقع  افُزىَٰ

ًٚ، وبًٌٌف حهؾ افْقع إّول مـ اْلروب. ـثر وؿقظ  مـ اْلروب هق ٕا

ومـ بٚب ادقوقظٜٔ افًِّٜٔ، ٕذـر أن هذا افْقع مـ اْلروب مٚرشتف إنيّٜ افقؤًٜ، 

 بًض حُٚم ادًِّغ ِف ؾسات تٚرُئٜ خمتٍِٜ، ـَم شْقوح ذفؽ ؾَٔم يع: بْٚلوٚؾٜ إػَٰ 

 . زشوب األيظمة الىظؼیة:1
وهل افتل تتٌْك ؾًٍِٚت وأؾُٚرًا بؼيٜ، وؿد بدأ هذا افْقع مـ اْلروب مـ تٚريخ 

 افٌؼيٜ افٌٚـر6 ؾْٚلمزاضقريٜ افرومٕٜٚٔ ـٕٚٝ أـز دوفٜ اشتًَمريٜ ِف افتٚريخ افَديؿ، ؾَد

ق. م.. وِف أوج جمدهٚ، ـٕٚٝ ُتتد مـ صَمِل  824بدأت تقشًٓٚ ؾَٔم وراء افٌحٚر ٕحق ظٚم 

 بريىٕٚٔٚ إػَٰ افٌحر إَحر واْلِٟٔ افٍٚرد.

وبًد ؿرون ضقال، وبًد أن أحس احٚرد افرومٚين أنّف أصٌح فف مـ افَّقة مٚ ئًد بف جمد 

وإشٌٕٚٔٚ ِف افَرن اْلٚمس ظؼ رومٚ، بدأ آشتًَمر مـ جديد، حٔٞ بدأت افزتٌٚل 

ادَٔلدي ب٘رشٚل مًتُنٍغ فٌِحٞ ظـ ضرق بحريٜ جديدة إػَٰ اَلْد وافؼق إؿل، 

حٔٞ ـٚن ادًِّقن ُّئّْقن ظذَٰ افىرق افزيٜ وئًىرون ظذَٰ افتجٚرة بغ آشٔٚ وأوروبٚ .. 

iuتٌٚل ِف افًٔىرة وـٚن إوروبٔقن يىّحقن إػَٰ افًٔىرة ظذَٰ تِؽ افتجٚرة، ؾَد ٕجحٝ افز
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 ظذَٰ افزازيؾ، وأننٖت مراـز ِتٚريٜ ِف ـّؾ مـ ؽريب إؾرئَٚ واَلْد وجْقب ذؿل آشٔٚ ..

ء ِمـّٚ يًرف افٔقم بٚفقٓيٚت ادّتحدة، واحتِٝ مًيؿ  ـَم ٕجحٝ إشٌٕٚٔٚ ِف افًٔىرة ظذَٰ أجزا

ء أمريُٚ افَلتْٜٔٔ.  أجزا

ديقن وافزيىٕٚٔقن افتجٚرة أشٔقيٜ مـ وِف افَرن افًٚبع ظؼ ادَٔلدي، إتزع اَلقفْ

افزتٌٚفٔغ، وذفؽ بًد أن ٕجحقا ِف احتَلل جزر اَلْد افؼؿٜٔ اَلقفْديٜ )إٕدؤًٕٔٚ( 

وأصٌح فإلٕجِٔز ٍٕقذ ؿقي ِف اَلْد، وُتُـ اَلقفْديقن وافزيىٕٚٔقن وافٍرًٕٔقن مـ 

 احتَلل بًض ادْٚضؼ ِف أمريُٚ افَلتْٜٔٔ. 

احتؾ ظدد مـ ادٓٚجريـ افزيىٕٚٔغ وافٍرًٕٔغ بًض ادْٚضؼ ِف ـْدا،  بٚٓوٚؾٜ إػَٰ ذفؽ،

ـَم أن اَلقفْديغ وافزيىٕٚٔغ وافٍرًٕٔغ ادظقا مُِٜٔ بًض أجزاء مـ افقٓيٚت ادّتحدة ... 

وِف ِنٚيٜ ادىٚف، ُتُـ اْلٕجِٔز مـ إٕنٚء ثَلث ظؼة مًتًّرة ِف تِؽ افٌَلد، ودخؾ 

ع ظذَٰ أمريُٚ افنَمفٜٔ ُشّل حروب اَلْقد وافٍرًٕٔغ إربع، افزيىٕٚٔقن وافٍرًٕٔق ن ِف سا

ع مـ ظٚم  م، وِف آخر تِؽ اْلروب إتكت بريىٕٚٔٚ 0322م حّتك  0245واشتّر ذفؽ افكا

 وٕجحٝ ِف احتَلل مًيؿ ادّتُِٚت افٍرًٕٜٔ ِف أمريُٚ افنَمفٜٔ.

ؾَد شٚظدت افثقرة افهْٚظٜٔ  وَل هتدأ ٍٕقس ادًتًّريـ ادًتُزيـ بًد ـّؾ هذا ..

وطٓقر افَقمٜٔ إوروبٜٔ، ظذَٰ تىّقر آشتًَمر ِف ِنٚيٜ افَرن افتٚشع ظؼ وبدايٜ افَرن 

افًؼيـ ِف ـّؾ مـ إؾرئَٚ وآشٔٚ، ؾٍل هٚتغ افَٚرتغ، شًٝ افدول افهْٚظٜٔ إػَٰ اْلهقل 

د اْلٚم دهًٕٚٓٚ، وإشقاق دْتجٚهتٚ افهْٚظٜٔ، ـَم شًٝ إػَٰ هٚتغ افَٚرتغ  ظذَٰ ادقا

بقصٍَٓم مْٚضؼ اشتثَمر جديدة، وفٌِحٞ ظـ أؿىٚر جديدة تَقُّيٚ ِف مْٚؾًتٓٚ فألؿىٚر 

 إوروبٜٔ إخرى.

ؾٚؿتًؿ إؾرئَٚ ـّؾ مـ بِجُٔٚ وؾرًٕٚ وأخَمٕٔٚ وبريىٕٚٔٚ وإيىٚفٔٚ وافزتٌٚل وإشٌٕٚٔٚ، وَل 

ّٓ إثٔقبٔٚ وف ٌٔريٚ .. أّمٚ بريىٕٚٔٚ، ؾَد شٔىرت بدورهٚ ظذَٰ يٌؼ مـ ادْٚضؼ اْلؾرئَٜ مًتَِٜ إ

اَلْد وبقرمٚ ومٚ ُيًرف أن بَمفٔزيٚ .. ـَم احتِٝ ؾرًٕٚ اَلْد افهْٜٔٔ افؼؿٜٔ. أّمٚ افقٓيٚت 

ادّتحدة ؾَد احتِٝ افٌٍِغ .. وـٚن هْٚك تْٚؾس ـٌر بغ ؾرًٕٚ وأخَمٕٔٚ وبريىٕٚٔٚ وإشٌٕٚٔٚ 

iu ظذَٰ جزر ادحٔط اَلٚدئ.وافقٓيٚت ادّتحدة فًِٔىرة 
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 A?= ؾوا٨ٟ العكب بیى اإلوالم واأليٝمة الى١ٔیة

 ٝ ّّ ًٜ و وِف ِنٚيٜ افَرن افتٚشع ظؼ وأوائؾ افَرن افًؼيـ، أننٖت افٔٚبٚن إمزاضقي

م(، وّشًٝ افٔٚبٚن 0541ـ  0525ـقريٚ وتٚيقان، وخَلل اْلرب افًٚدٜٔ افثٕٜٚٔ )

 ّٓ إمزاضقريتٓٚ ظذَٰ حًٚب بًض ادًتًّرات افهٌرة افتل ـٕٚٝ تًٔىر ظِٔٓٚ دول ؽربٜٔ، إ

م. وُتقفٝ هذه ادْٚضؼ مرة 0541أّن هذه اْلمزاضقريٜ شَىٝ بًد أن ُهزمٝ افٔٚبٚن ظٚم 

ُأخرى إػَٰ مًتًّرات ؽربٜٔ
0. 

َّٕم مزجٝ بٚفًِؿ وافًٍٍِٜ، وَل تُـ تِؽ اْلروب حروب مِقك أو أبٚضرة ؾَط، و إ

حٔٞ راح افًَِمء وادٍُرون وافٍَلشٍٜ إوروبٔقن يزرون تِؽ اْلروب، بؾ يدظقن َلٚ، 

 ِف ٍٕس افقؿٝ افذي يًْتقن ؾٔف اجلٓٚد اْلشَلمل بٖبنع إوصٚف.

ومـ تِؽ ادزرات افتل اشتًّؾ ؾٔٓٚ افًِؿ أبنع اشتًَمل مٚ يىِؼ ظِٔف ]افداروئْٜ 

 [، وهل ذفؽ افتزير افًِّل فُّؾ أنقاع افًْكيٜ وآشتًَمر.آجتَمظٜٔ

وهذه افْيريٜ افتل تٌْتٓٚ ـّؾ إنيّٜ افٌربٜٔ آشتًَمريٜ تدظق إػَٰ ِمٚرشٜ ـّؾ أنقاع افتجز 

ّٓ إؿقيٚء .. ؾٚفٌَٚء َلؿ  وافىٌٔٚن ْلفٌٚء ادًتوًٍغ مـ افقجقد حّتك ٓ يٌَك ِف افًَٚل إ

َلؿ أن يْتٌٓقا ثروات افٍَراء ادًتوًٍغ .. وَلؿ أن ئٌدوهؿ .. حّتك ٓ وحدهؿ ... وفذفؽ 

ّٓ إصِح وإؿقى .. وهق بٚفتٖـٔد فٔس شقى )اْلًٕٚن إبٔض(،  يٌَك ِف إرض إ

 وإورويب ظذَٰ وجف افتحديد.

وؿد ـٚن هذا ادًٔٚر هق افذي ؾتح ادجٚل فِرأشَمفٜٔ افٌنًٜ.. وافتل تًْل ظدم تدّخؾ 

ًٚ فِّْٚؾًٜ، ومـ يًتىع اف ًٚ، بؾ تسك افٌٚب مٍتقح دوفٜ ِف إظَمل وافًقق افتجٚريٜ ِنٚئٔ

ع، ؾَل مُٚن  افتْٚؾس يٌَك ِف اْلٌِٜ، ومـ ٓ َيٚري إؿقيٚء ظِٔف مٌٚدرة حٌِٜ افكا

ْٓؿ مـ  ُّ ّٓ أوَلؽ افذيـ ٓ يُِّقن مـ رأس احٚل مٚ يّ فِوًٍٚء ! وفٔس افوًٍٚء إ

 رات وادِٔقٕرات.مْٚؾًٜ ادِٔٚردي

وـٚن هذا ادًٔٚر هق افذي دظٚ إػَٰ افتخِص مـ دوفٜ افرؾٚه.. وهل افدوفٜ افتل تَدم افتًِٔؿ 

ًٚ فًِّتوًٍغ ..  وافتٖمغ افهحل ومًٚصٚت افتَٚظد وادًٚظدة ِف تٖمغ افًُـ وؽرهٚ جمٕٚ

                                                                    
. ايظش: المىعىػة الؼشبیة الؼالمیة، وکحاب ٔاالعحؼماس والحًظیش في إفشیمیا الغىداءٓ، لؼبذ الؼضیض الکسلىت، يماًل ػى:  1
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=?B   وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و 

 افتل ووًْٝ. ٕن ذفؽ شٔسك َلؿ افٍرصٜ فٌَِٚء مع اشتوًٚؾٓؿ .. وهذا مْٚف فَِقإغ 

وـٚن هذا ادًٔٚر هق افذي دظٚ ادًتُزيـ إؿقيٚء إػَٰ اشتًَمر افنًقب ادًتوًٍٜ ..6 

ّٓ فألؿقى.  ؾتِؽ افنًقب ٓ تًتحؼ اْلٔٚة6 ٕن اْلٔٚة ٓ تُقن إ

وَل يتقؿػ تٖثر تِؽ إؾُٚر ظذَٰ ادجٚل آؿتهٚدي، واحآد افتل أحدثٓٚ .. بؾ راحٝ 

ؾ ْلبٚدة ادًتوًٍغ، ؾَد ـٚن افٍَلشٍٜ احٚديقن يٗمْقن بتقريٞ تًتًّؾ ـّؾ افقشٚئ

افهٍٚت .. أي أن افقراثٜ هل افتل تًِٛ دورًا مًَٓم ِف ُتديد ضًٌٜٔ اْلًٕٚن، وافًَمت 

افٍرديٜ فف ـٚفذـٚء واَلقيٜ افنخهٜٔ .. وـٕٚقا فذفؽ يًتَدون أن اجلْٔٚت افقراثٜٔ تًتىٔع 

ء ـٕٚٝ اجتَمظٜٔ أو تًٍر خهٚئص افنخهٜٔ افٌؼيٜ و حّؾ ادنَُلت اْلًٕٕٜٚٔ شقا

ذبقن ـّؾ مَقفٜ تذـر أن افٌٔئٜ هل افتل تٗثر ِف شِقك اْلًٕٚن وشَمتف  ُّ شٔٚشٜٔ.. وـٕٚقا ي

. وبْٚء ظذَٰ هذه آظتَٚدات راحقا يدظقن إػَٰ ِمٚرشٜ ـّؾ افقشٚئؾ حّتك ٓ يٌَك 0افنخهٜٔ

ّٓ افًْٚس افهْٚلٜ افَقيٜ، و ًٚ.ظذَٰ إرض إ  افتل ِتًؾ اْلًٕٚن أـثر تىقرًا ورؿٔ

وٕجؾ ُتَٔؼ هذا ؿٚم افُثر مـ افٌٚحثغ ِف ادجٚٓت ادختٍِٜ فّٔٔزوا بغ افًْٚس 

 اْلًٕٕٜٚٔ افهْٚلٜ افَقيٜ، وبغ افًْٚس افتل َل تهؾ بًد إػَٰ ادرتٌٜ اْلًٕٕٜٚٔ.

ٌٚفٌغ افًقد جٚجؿ إن فِ«ومـ افْتٚئٟ افتل وصِقا إفٔٓٚ مٚ ظز ظْف بًوٓؿ بَقفف: 

ٚن بٚرزان بَقة إػَٰ اْلمٚم، ِف حغ أن فدى افٌٚفٌغ افٌٔض  ُّ ضقيِٜ، وبؼة داـْٜ، وؾ

ٚن صٌران، ومـ ذفؽ ؾ٘ن افًرق  ُّ وٕضٍٚل افًقد جٚجؿ ؿهرة، وبؼة ؾُٚتٜ، وؾ

ًٚ بًَمت اْلدث ّٚ وتىقرًا بٚظتٌٚره إـثر احتٍٚط  .»إبٔض هق إـثر رؿٔ

ؿَِم يُقن أضٍٚل افًديد مـ إظراق آؾرئَٜ أؿّؾ ذـًٚء مـ «إبِٔس[: وؿٚل ]هٚؾِقك 

ًٚ وبِٔدًا، وحيتٍظ  افىٍؾ إورويب، وفُـ ِف افقؿٝ افذي يُز ؾٔف إؾريَل يهٌح ؽٌٔ

 .»إورويب بٚفُثر مـ حٔقيتف افىٍقفٜٔ

ّٔز وـٕٚٝ افتٍرؿٜ ِتري بغ افٌؼ ـٚفتٍرؿٜ بغ افٌْؿ هل إشٚس فُّؾ ؾُر مٚدي ، ؾَد م

]إرًٕٝ ريْٚن[ بغ أريغ وافًٚمٔغ ظذَٰ أشٚس فٌقي، ثّؿ إتَؾ مـ اْلديٞ ظـ افٌِٚت 

                                                                    
ٓ ػام . رکش رله بحفظیل الغیش فشايغیظ غالحىو في کحابه  1 ايي وأزذ ألشباء جشاسلض داسوو.1869ٔالؼبمشي الىسائي iu ، وهى ػالن بشـی
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 C?= ؾوا٨ٟ العكب بیى اإلوالم واأليٝمة الى١ٔیة

افًٚمٜٔ إػَٰ اْلديٞ ظـ افروح افًٚمٜٔ وافًٌَريٜ افًٚمٜٔ مَٚبؾ افروح أريٜ وافًٌَريٜ 

ًٚ افروح اَلِْٜٔٔٔ أو افْٚبًٜ مْٓٚ  .0أريٜ افتل هل أجو

آجتَمظٜٔ مـ أهّؿ مهٚدر افٍُر احّٚدي اْلْلٚدي افذي إتؼ وؿد ـٕٚٝ هذه افداروئْٜ 

. وبًْٚء ظِٔف ـٚن يتّؿ تزير إبٚدة ادَليغ ِف أؾرئَٚ واشتًٌٚدهؿ ِف آشٔٚ ظذَٰ 8ِف افًَٚل افٌريب

أشٚس أن هذا جزء مـ ظٛء افرجؾ إبٔض ومّٓتف اْلوٚري6ٜ ؾٓق ئٌد ادَليغ فٔٗشس 

 جمتًّٚت متَدمٜ متحية!

 . زشوب المغلمیى الهدىهیة:2

وهل افتل وؿًٝ مـ بًض حُٚم ادًِّغ وِف ؾسات تٚرُئٜ ـثرة، حٔٞ ؿٚمقا بٍْس 

مٚ ؿٚم بف أوَلؽ افًتٚة ادًتدون مـ افرومٚن وؽرهؿ، وذفؽ بًٌٛ حٛ افتًِط واَلّْٜٔ 

 وافتقشع، وشقء افٍٓؿ فِديـ، وظَلؿٜ ادًِّغ بٌرهؿ.

ًٚ بذراع، حّتك فق « :وهق مٚ يْىٌؼ ظِٔف ؿقفف  فتتًٌـ شْـ مـ ؿٌُِؿ صزاً بنٍز، وذراظ

 .2»ؾّـ«، ؿِْٚ: يٚ رشقل اهلل، افٔٓقد وافْهٚرى، ؿٚل: »دخِقا ِف جحر وٛ ٓ تًٌتّقهؿ

ـ أن ؽروٓؿ ٕؼ اْلشَلم، ؾٓق يتَْٚف مع أيٚت افُريّٜ افتل تْٓك ظـ  ٚ ينًٔف افًٌض م ٚ م أّم

ديـ يْتؼ بٚفدظقة بْٚلُّٜ وادقظيٜ واْلقار، وفٔس بٚفَتٚل اْلـراه ِف افديـ، وتٌّغ أن اف

 : ِمـ ▬وافًْػ، ـَم ؿٚل تًٚػَٰ ْٗ ْر بِٚفىَُّٚؽقِت َوُي ٍُ ُْ ـْ َي َّ لِّ َؾ ٌَ ـَ اْف ْصُد ِم َ افرُّ ٌَغَّ ـِ َؿد تَّ ي َه ِِف افدِّ َرا ـْ ٓ إِ

َهَٚم ََلَ 
ٍِ َك ٓ إ ََ ْرَوِة اْفُقْث ًُ َؽ بِْٚف ًَ ّْ ِد اْشَت ََ  َؾ

ِ
ٌٔع َظٌِِٔؿ﴾بَِٚلّل ِّ ٚ َواَلّلُ َش

4. 

وادٗمْغ مـ ورثتف هق تٌِٔغ اْلشَلم فًَِٚلٓ  ؾروف بٚفَّقة،  وأخز أن دور رشقل اهلل 

 : َٕٚراً ▬ؿٚل تًٚػَٰ َغ 
ِ ِ
َٕٚ فِِيَّٚد َّٕٚ َأْظَتْد ْر إِ ٍُ ُْ َٔ ِْ ِمـ َوَمـ َصٚء َؾ ْٗ ُٔ ِْ ـ َصٚء َؾ َّ ْؿ َؾ ُُ بِّ ِِبِْؿ  َأَحٚطَ  َوُؿِؾ اْْلَؼُّ ِمـ رَّ

                                                                    
 ، الًغخة األلکحشويیةٓ.2/71. هزه الًظىص همحبغة هى هىعىػة الیهىد والیهىدیة والظهیىيیة لؼبذ الىهاب المغیشي 1ٔ

 ، الًغخة األلکحشويیةٓ.2/71المغیشي ٔ. هزه الًظىص همحبغة هى هىعىػة الیهىد والیهىدیة والظهیىيیة لؼبذ الىهاب  2

 .2669، وهغلن 3269. سواه البخاسي  3
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 وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و   :@=

 ًَٚ ٍَ اُب َوَشٚءْت ُمْرَت َ ِؾ َيْنِقي اْفُقُجقَه بِئَْس افؼَّ ْٓ ُ ْٚد ـَ ُٚثقا بََِمء  ٌَ ُٔثقا ُي
ٌِ َت ًْ ٚ َوإِن َي َٓ دُِؿ ا ْر ▬، وؿٚل: 0 ﴾ُهَ ِـّ َؾَذ

ٌر  ِـّ َٝ ُمَذ َََّٕم َأن َهْٔىٍِر  *إِ ُّ ؿ بِ ِٓ ْٔ َِ َٝ َظ ًْ َر  *فَّ ٍَ ـَ َّٓ َمـ َتَقػَّ َو ﴾ *إِ َزَ ـْ َ ْٕ َذاَب ا ًَ ُ اْف ُبُف اَللَّ ذِّ ًَ ُٔ َؾ
8. 

وفذفؽ ؾ٘ن اجلٓٚد اْلٚرجل فًِِّّغ مرتٌط ؾَط بْكة ادًتوًٍغ، ٓ افتًِط 

 :  ▬ظِٔٓؿ، أو احتَلَلؿ أو ِنٛ ثرواهتؿ.. ؿٚل تًٚػَٰ
ِ
ُِقَن ِِف َشٌِِٔؾ اَلّل ٚتِ ََ ْؿ ٓ ُت ُُ َوَمٚ َف

َجِٚل وَ  ـَ افرِّ َغ ِم
ٍِ
ًَ َتْو ًْ ُ ٚ َواْد َٓ ُِ  افيََِّٚلِ َأْه

ِٜ ْرَي ََ ـْ َهِذِه اْف َْٚ َأْخِرْجَْٚ ِم قُفقَن َربَّ َُ ـَ َي ِذي ٚء َواْفِقْفَداِن افَّ ًَ افِّْ

 ًٚ ّٔ
ُدَٕؽ َوفِ َْٚ ِمـ فَّ ؾ فَّ ًَ َِٕهراً  َواْج ُدَٕؽ  َْٚ ِمـ فَّ ؾ فَّ ًَ ـَ  * َواْج ِذي  َوافَّ

ِ
ُِقَن ِِف َشٌِِٔؾ اَلّل ٚتِ ََ ْ ُي ـَ آَمُْقا ِذي افَّ

ًٚ ـَ  ٍٔ ًِ َٚن َو ـَ َْٔىِٚن  َْٔد افنَّ ـَ َْٔىِٚن إِنَّ  َٔٚء افنَّ
ْ َأْوفِ ُِقا ٚتِ ََ ُِقَن ِِف َشٌِِٔؾ افىَُّٚؽقِت َؾ ٚتِ ََ ُروْا ُي ٍَ﴾2. 

وأيٜ افُريّٜ تنر إػَٰ أن ُترير ادًتوًٍغ رء، وآشتَٔلء ظذَٰ أروٓؿ واؽتهِٚبٚ 

يُّـ فِؼضل افذي تدظقه ْلَٕٚذك رء آخر.. وهذا مـ ادًِقم بٚفٍىرة وافٌداهٜ، ؾٓؾ 

، ثّؿ يًتقِل ظذَٰ ِمتُِٚتؽ، وؿد 
ًٚ َّٕم يىردك أنٝ أجو مـ افِص، أٓ يُتٍل بىرد افِص، وإ

ًٚ فٌِٔع إن ـٚن هْٚك شقق ٕخٚشٜ؟!  يًروؽ أنٝ أجو

وهؾ يُّـ أن ٌَٕؾ ِف افًك اْلِٚل مـ أمريُٚ افتل زظّٝ أِّنٚ دخِٝ بجٔقصٓٚ فتحرر 

اد، أو أؾًٌٕٚتٚن مـ ادتىرؾغ، أن ُتُٞ ؾٔٓٚ بًد ذفؽ، أم أنْٚ ًٕتز ذفؽ افًراق مـ آشتٌد

ًٚ َيقز رده، بؾ َيٛ رده؟! ًٚ منْٔ  ظدوإ

وهذا مٚ حهؾ بٚفوٌط ِف افُثر مـ افٌَلد افتل ؾتحٓٚ ادًِّقن، ؾْحـ ؿد َّٕر أن 

وأن ادًِّغ دخقل ادًِّغ إفٔٓٚ ـٚن بدواؾع إ6ًٜٕٕٔٚ ِٕنٚ ـٕٚٝ حْٔٓٚ ُمتِٜ موىٓدة، 

 ظذَٰ إخراج افيَٚل ادحتؾ، وفُـ 
ً َّٕم ـٚن دورهؿ ؿٚسا َل يُقٕقا هؿ ادٌتدئغ فَلحتَلل، وإ

ـٚن يُّـ فًِِّّغ بًد إٓتٓٚء مـ دورهؿ اْلًٕٚين أن يسـقا افٌَلد ٕهِٓٚ، ويُّْٓؿ أن 

ًٚ فـ يرؾض ادحررون ذفؽ، بؾ ش ًٚ ظْدهؿ .. وضًٌ ٔىٚفٌقن يًتٖذٕقا ِف أن يٌَقا ؤقؾ

افٍُٚتغ حْٔٓٚ بّٖن يُّثقا مًٓؿ، فٔحّقهؿ6 وفٔتًِّقا مْٓؿ تِؽ إخَلق افرؾًٜٔ افتل 

                                                                    
  .29. الکهف: 1

 .24 – 21الغاشیة:  .2

iu  .76 – 75. الًغاء: 3
c.
ta
qr
ib
.ir

https://iuc.taqrib.ir


 ;@= ؾوا٨ٟ العكب بیى اإلوالم واأليٝمة الى١ٔیة

جًِتٓؿ يوحقن بٍْقشٓؿ ِف شٌٔؾ ٕجدهتؿ .. وحْٔٓٚ ـٚن يُّـ بًٓقفٜ ـٌرة أن يدخِقا 

ًٚ، بًد أن يروا ورع افٍُٚتغ وزهدهؿ وأخَلؿٓؿ افًٚفٜٔ.. ج  ِف ديـ اهلل أؾقا

ػ َل حيهؾ، مع أنّف ـٚن يُّـ أن حيهؾ فق أن ؿٚدة افٍُٚتغ اتًٌقا فُـ ـّؾ ذفؽ فألش

ٕٜٔ، وَل يتًٌقا رؤيٜ اْلشُْدر ادَدوين وٕٚبِٔقن وؽرهؿ مـ ادجرمغ.. وشٌٛ  افرؤيٜ افَرآ

ذفؽ هق أن مىٚمع ؿٚدة ادًِّغ وخٍِٚئٓؿ، َل تُـ فتَْع بذفؽ .. ذفؽ أِنؿ َل يُقٕقا 

ـ وافىٌٚة ِف ـّؾ افًهقر6 ؾٓؿ َل يؤٍقا ٕنًٍٓؿ شقى فَٛ ُيتٍِقن ـثراً ظـ ادًتًّري

اْلشَلم، وتهقروا أنّف يُّْف أن ُيّقل َلؿ اشتًَمر مٚ صٚءوا مـ إرايض، واشتًٌٚد مـ 

 صٚءوا مـ افٌؼ، وِنٛ مٚ صٚءوا مـ إمقال.

مًتًّريـ، ومـ وَلذا َل يًَْقا بَم ؿٚمقا بف مـ ُترير، بؾ ُتقفقا مٌٚذة مـ ُمرريـ إػَٰ 

مداؾًغ خمِهغ إػَٰ مٌتهٌغ شٚرؿغ.. وافدفٔؾ ظذَٰ ذفؽ ـّؾ تِؽ اْلَّلت افًًُريٜ 

افُثرة افتل َل تُػ أبدًا ظـ ادًِّغ، تقاجٓٓؿ، وتًتًّؾ ـّؾ افقشٚئؾ فىردهؿ، وـٚن ِف 

 إمُٚن ادًِّغ أن حيسمقا أنًٍٓؿ، وُيرجقا مـ إرض افتل ٓ يُِّقِنٚ بًزة ٍٕس ..

ّٓ بًد أن ؿدمقا مئٚت آٓف افوحٚيٚ، إن َل َٕؾ مَليغ افوحٚيٚ، ذفؽ أن  فُْٓؿ َل يًٍِقا إ

 اْلروب َل تُـ فتٓدأ حّتك تٌدأ مـ جديد.

ذوا تًَِٔمتف ٍّ مـ أخذ «:ادرتٌىٜ بتحريؿ اؽتهٚب إرايض، ومْٓٚ ؿقفف وفق أِنؿ ٕ

.. ومثِٓٚ إحٚديٞ افُثرة 0 »شٌع أروغصزاً مـ إرض طًَِم ضّقؿف اهلل إيٚه يقم افَٔٚمٜ مـ 

ًٚ، شقاء ـٕٚٝ مُِٚ دًِؿ، أو ؽر مًِؿ، مٚ دام ؽر ُمٚرب  افتل ُترم اؽتهٚب إرايض مىَِ

 وٓ مٌتهٛ ٕرايض ؽره حٚ حهِٝ تِؽ اْلروب افتل صقهٝ اْلشَلم أظيؿ تنقيف.

مقيغ أو افًٌٚشٔغ بحجٜ  ًٚ مـ تِؽ افْزظٜ افتقشًٜٔ فدى ٕا ًٚ شٌِٔ وَلذا وؿػ أئّٜ اَلدى مقؿٍ

اجلٓٚد وافٍتح، وفذفؽ ـٕٚقا يذـرون دـ يًتٍتٔٓؿ بَّمرشٜ هذا افْقع مـ اْلرب، بٖنف ٓ َيقز 

ّٓ ِف وجف ادًتديـ اْلََٔٔغ افي ٓ  يوع شَلحف إ ّٓ وراء إمٚم تَل صٚفح، ٚدغ. وؿد اجلٓٚد إ

 ًٚ ًٚ وؿقش ٝ ؾداك، إن رجًَل مـ مقافٔؽ بٌِف أن رجًَل يًىل شٍٔ روي: أنّف ؿٔؾ فإلمٚم افُٚطؿ: جًِ
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 وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و   >@=

ِف شٌٔؾ اهلل، ؾٖتٚه ؾٖخذمهٚ مْف ثّؿ فَٔف أصحٚبف ؾٖخزوه أن افًٌٔؾ مع هٗٓءٓ  َيقز، وأمروه 

ؾِرابط «ؿٙ افرجؾ؟ ؿٚل: ، ؿٔؾ: ؿد ضِٛ افرجؾ ؾِؿ َيده، وؿٔؾ فف: ؿد »ؾًٍِٔؾ«بردمهٚ؟ ؿٚل: 

، ؿٔؾ: ؾ٘ن جٚء افًدّو إػَٰ ادقوع »وٓ يَٚتؾ، مثؾ ؿزويـ وظًََلن وافديِؿ ومٚ أصٌف هذه افثٌقر

ّٓ أن «ؿٔؾ: َيٚهد؟ ؿٚل:  »يَٚتؾ ظـ بٔوٜ اْلشَلم«افذي هق ؾٔف مرابط ـٔػ يهْع؟ ؿٚل:  ٓ، إ

ادًِّغ َل يٌْغ َلؿ أن يًّْقهؿ، يرابط  ُيٚف ظذَٰ دار ادًِّغ.. أرأجتؽ فق أن افروم دخِقا ظذَٰ 

ن ِف  وٓ يَٚتؾ، وإن خٚف ظذَٰ بٔوٜ اْلشَلم وادًِّغ ؿٚتؾ ؾُٔقن ؿتٚفف فًٍْفٓ  فًِِىٚن6ٕ 

د ّّ  .0  »دروس اْلشَلم دروس ذـر ُم

ؾٓذا اْلديٞ واوح ِف أن ؽرض اجلٓٚد هق َحٚيٜ بَلد ادًِّغ، ٓ افتقشع ِف بَلد 

 وِنٌٓٚ وافتًِط ظِٔٓٚ. ؽرهؿ بٌرض شٌِٓٚ

أنّف شئؾ ظـ رجؾ دخؾ أرض اْلرب بٖمٚن  ومثؾ ذفؽ مٚ روي ظـ اْلمٚم افهٚدق 

ظذَٰ ادًِؿ أن يّْع ًٍٕف ويَٚتؾ ظـ «ؾٌزوا افَقم افذيـ دخؾ ظِٔٓؿ ؿقم آخرون؟ ؾَٚل: 

 .8 »حُؿ اهلل وحُؿ رشقفف، وأمٚ أن يَٚتؾ افٍُٚر ظذَٰ حُؿ اجلقر وشْتٓؿ ؾَل حيّؾ فف ذفؽ

ّٓ َلؿ  ويروى أنّف ؿٔؾ فف: أخزين ظـ افدظٚء إػَٰ اهلل واجلٓٚد ِف شٌِٔف أهق فَقم ٓ حيّؾ إ

ّٓ مـ ـٚن مْٓؿ، أم هق مٌٚح فُّؾ مـ وحد اهلل ظّز وجّؾ وآمـ برشقفف ؟ وٓ يَقم بف إ

ل: ومـ ـٚن ـذا ؾِف أن يدظق إػَٰ اهلل ظّز وجّؾ وإػَٰ ضٚظتف وأن َيٚهد ِف شٌٔؾ اهلل ؟ ؾَٚ

ّٓ مـ ـٚن مْٓؿ« ّٓ َلؿ، وٓ يَقم بف إ مـ أوَلؽ؟ ؾَٚل: مـ ؿٚم «ؾَٔؾ:  »ذفؽ فَقم ٓ حيّؾ إ

ئط اهلل ظّز وجّؾ ِف افَتٚل واجلٓٚد ظذَٰ ادجٚهديـ ؾٓق احٖذون فف ِف افدظٚء إػَٰ ظّز  بؼا

ئط اهلل ظّز وجّؾ ِف اجلٓٚد ظذَٰ ادجٚهديـ ؾِٔس بّ ٖذون فف ِف وجّؾ، ومـ َل يُـ ؿٚئًَم بؼا

ئط اجلٓٚد  .2 »اجلٓٚد وافدظٚء إػَٰ اهلل حّتك حيُؿ ِف ًٍٕف بَم أخذ اهلل ظِٔف مـ ذا

َّٕم أذن فِّٗمْغ افذيـ ؿٚمقا «ثّؿ راح يٌغ تِؽ افؼوط بتٍٚصِٔٓٚ، وافتل ْلهٓٚ بَقفف:  إ
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ًٚ، وٓ  ًٚ فف ِف افَتٚل حّتك يُقن ميِقم ئط اْليَمن افتل وصٍْٚهٚ، وذفؽ أنّف ٓ يُقن مٖذوٕ بؼا

ئط اْليَمن افتل اصساط  ًٚ حّتك يُقن ؿٚئًَم بؼا ًٚ، وٓ يُقن مٗمْ ًٚ حّتك يُقن مٗمْ يُقن ميِقم

ئط اهلل ظّز وجّؾ  ًٚ، وإذا  اهلل ظّز وجّؾ ظذَٰ ادٗمْغ وادجٚهديـ، ؾ٘ذا تُٚمِٝ ؾٔف ذا ـٚن مٗمْ

ًٚ فف ِف اجلٓٚد6 فَقل اهلل ظّز وجّؾ:  ًٚ ـٚن مٖذوٕ ًٚ، وإذا ـٚن ميِقم ًٚ ـٚن ميِقم ُأِذَن ▬ـٚن مٗمْ

ِديٌر﴾ ََ ِهْؿ َف َْٕكِ َ َظَذ  قا َوإِنَّ اَللَّ ُّ
ِِ ُْؿ ُط ُِقَن بَِِٖنَّ َٚت ََ ـَ ُي َِِّذي

ئط اْليَمن ؾٓق  0فِ وإن َل يُـ مًتًَُّل فؼا

ًٚ فف ِف اجلٓٚد وافدظٚء إػَٰ اهلل ظّز طَٚل ِمّـ يٌٌ ل وَيٛ جٓٚده حّتك يتقب، وفٔس مثِف مٖذوٕ

 .8 »وجّؾ6 ٕنّف فٔس مـ ادٗمْغ اديِقمغ افذيـ أذن َلؿ ِف افَرآن ِف افَتٚل

 ،ٜ ُّ وِبذا أؾتك ـّؾ أئّٜ اَلدى، ؾَد روي: أن ظٌٚدًا افٌكي فَل اْلمٚم افًّجٚد ِف ضريؼ م

ّٟ وفْٔف، إّن اهلل ظّز وجّؾ ؾَٚل فف: يٚ ظع ب ـ اْلًغ، ترـٝ اجلٓٚد وصًقبتف، وأؿٌِٝ ظذَٰ اْل

 ▬يَقل: 
ِ
ُِقَن ِِف َشٌِِٔؾ اَلّل ٚتِ ََ َٜ ُي َٖنَّ ََلُُؿ اجلََّْ ََلُؿ بِ ْؿ َوَأْمَقا ُٓ ًَ ٍُ ِمَِْغ َأن ْٗ ُ ـَ اْد ى ِم ُِقَن  إِنَّ اَلّلَ اْصَسَ ُت َْ َٔ َؾ

ُِقَن َوْظداً  َت َْ َّ  َوُي ِْٔف َح َِ ُؿ  ًٚ َظ ُُ ًِ ْٔ ٌَ وْا بِ ٌِْؼُ  َؾْٚشَت
ِ
ـَ اَلّل ِدِه ِم ْٓ ًَ ـْ َأْوََف بِ ِن َوَم ْرآ َُ ِِف افتَّْقَراِة َواِْلِٕجِٔؾ َواْف

ئُِؿ﴾ ًَ ْقُز اْف ٍَ ُتؿ بِِف َوَذفَِؽ ُهَق اْف ًْ ِذي َبَٚي ٌُقَن ▬، ؾَٚل: »أتؿ أيٜ«، ؾَٚل اْلمٚم افًجٚد:  2افَّ
افتَّٚئِ

ٚبُِدوَن اْْلَِٚمُدو ًَ ِر اْف َُ ـِ اْدُْ ُهقَن َظ ُروِف َوافَّْٚ ًْ ِٚجدوَن أِمُروَن بِْٚدَ ًَّ قَن اف ًُ
ـِ ا ُحقَن افرَّ

ٚئِ ًَّ َن اف

ِمَِْغ﴾ ْٗ ُ ِ اْد  َوَبؼِّ
ِ
ُيقَن ِْلُُدوِد اَلّل

إذا رأجْٚ هٗٓء افذيـ هذه صٍتٓؿ «، ؾَٚل اْلمٚم افًجٚد: 4َواْْلَٚؾِ

 ّٟ  .1 »ؾٚجلٓٚد مًٓؿ أؾوؾ مـ اْل

ٜ اَلدى تدّل ظذَٰ ـذب تِؽ إحٚديٞ اددفًٜ، وافتل وهذه افَُِم ّّ ت افقاوحٜ مـ أئ

تتٔح فًِِّؿ أن يّٗدي هذه افٍريوٜ افًئّٜ مع افيِّٜ افذيـ اشتٌِقهٚ فِتقشع وافيِؿ، 

ٌٛ ظُِٔؿ مع ـّؾ «، وأنّف ؿٚل: ومـ أمثِتٓٚ اْلديٞ ادًْقب إػَٰ رشقل اهلل اجلٓٚد واج

ٌٜ ظُِٔؿ خِػ ـّؾ مًِؿ براً ـٚن أو ؾٚجراً، وإن ظّؾ  أمر بّراً ـٚن أو ؾٚجراً، وافهَلة واجٌ
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 وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و   <@=

 .0 »افٌُٚئر وافهَلة واجٌٜ ظذَٰ ـّؾ مًِؿ براً ـٚن أو ؾٚجراً وإن ظّؾ افٌُٚئر

 الخاجمة:
ٜ ا  ٕنيّ ٚفٜٔ:بًد هذا افًرض ادقجز فدواؾع اْلروب بغ اْلشَلم وا ٟ افت ئ ٚفْٚت ٜ ٕخرج ب  فقؤً

ًٚ مـ اْلرب افدؾٚظٜٔ، ودظٚ إفٔٓٚ، واظتزهٚ جٓٚدًا ِف 0 ًٚ إَيٚبٔ . اْلشَلم وؿػ مقؿٍ

شٌٔؾ اهلل6 ذفؽ أنّف ٓ يُّـ أن تًتَر ادجتًّٚت، وٓ أن تَقم اْلوٚرات، مـ دون تقؾر 

 إمـ افُِٚف، ومقاجٜٓ ادًتدي.

ًٚ مـ8 ًٚ شٌِٔ ء تِؽ افتل هتدف إػَٰ افتًِط  . اْلشَلم وؿػ مقؿٍ اْلرب اَلجقمٜٔ، شقا

 واَلّْٜٔ، أو تِؽ افتل تريد اشتٌَلل افنًقب واَلّْٜٔ ظذَٰ ثرواهتٚ.

. مٚ وؿع ِف افتٚريخ اْلشَلمل مـ حروب هجقمٜٔ ٓ يّثؾ اْلشَلم، بؾ يّثؾ 2

بُقِنؿ مـ أصحٚب  افْزظٜ افتًِىٜٔ فِحُٚم ادًتٌديـ افذيـ وصٍٓؿ رشقل اهلل

 دِؽ افًوقض.ا

. ـّؾ إنيّٜ افقؤًٜ تٌْٝ اْلروب اَلجقمٜٔ ومٚرشتٓٚ، وفذفؽ ٓ حيؼ َلٚ أن تُْر 4

ٌٕٓٚ، بخَلف تِؽ إنيّٜ افتل  اجلٓٚد اْلشَلمل، افذي يّثؾ افَٔؿ إخَلؿٜٔ ِف أروع جقا

 ؿٓرت افنًقب وتًِىٝ ظِٔٓٚ وظذ ثرواهتٚ.
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