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املقدمة

انؾًد هلل زة انعبنًٔ، ٍٛانصالح ٔانعالو عهٗ َجُٛب يؾًد ٔعهٗ أنّ ٔصؾجّ أعًع. ٍٛأيب ثعد-:
فبٌ أظهٕة انقسآٌ ف ٙانزدزط ثبنزؾسٚى غبٚخ ف ٙانسٔعخ ٔانٛعس ٔانعٕٓنخ ٔنقد َبل يٕظٕع انخًس
ف ٙانقسآٌ انكسٚى يكبَخ يبنى ُٚهّ غعبو ٔال شساة ف ٙؽكًّ ينٍ َعنو ٔرندزط فن ٙانز نسٔ ٚاٌ انُعنو
ٔاق ف ٙان سٚعخ اإلظاليٛخ ٔٔ ،ق فٓٛب عهٗ يعُٗ اٌ هللا َعنو ثعنط أؽكنبو اإلظنالو ثنجعط ٔٚسعن
ذنك إنٗ ظٛبظخ اٞيخ ٔرعٓدْب ثًب ٚسقٓٛب ًٔٚؾصٓب ٔ ،ثٛبٌ ذنك اٌ اٞيخ اإلظناليٛخ فن ٙثنداٚزٓب – أ٘
ف ٙثداٚخ اندعٕح اإلظاليٛخ – كبَذ رعبَ ٙفزسح اَزقبل شنب  ،ثنم كبَنذ اشن ينب ٚكنٌٕ عهٓٛنب فن ٙرنس
عقبئنندْب ٔيٕزٔصبرٓننب ٔعباارٓننب ٔ ،يننٍ ُْننب عننب د ان ننسٚعخ اإلظنناليٛخ إنننٗ انُننبض رعننٛس عهننٗ يٓننم ،
فبنخًس ش ٙاعزباِ انعسة ف ٙعبْهٛزٓى ثم اَك ال رسٖ ثٛزب ً إنٗ ٔف ّٛخًس ٔأيبو ْنرِ انرسٚنصح انعبرٛنخ
َننسٖ أٌ انقننسآٌ قنند رنندزط ثعنندح أظننبنٛت فنن ٙرؾننسٚى انخًننس  ،فًننٍ غٛننس انًعقننٕل اٌ ٚننُغؼ اإلظننالو فننٙ
فطبيٓى عُٓب  ،نٕ نى ٚزأنفٓى ُٔٚطه ثٓى إنٗ ازعخ اٌ ًٚنٍ عهنٓٛى ثٓنب أل اٞينس ٔكأَنّ  ٚنبزكٓى فنٙ
شعٕزْى ٔ ،انٗ ؽد اٌ ٚؾسيٓب عهنٓٛى فنٔ ٙقنذ اظنزعدد فٛنّ ثعنط اٞفكنبز نزعنً كهًن خ رؾسًٚن ّ ،
ؽ ٍٛظأنِٕ َٚ ( : عْأَنََٕكَ ع ٍَِ ْانخَ ًْ ِس َٔ ْان ًَِْ ٛع ِس ) ( )1؟ ٔ ،عب أيس هللا عنص ٔعنم فن ٙذننك عهنٗ أؽكنبو
ٔأظبنٛت يزُٕعخ كبٌ ُٚعو انالؽ انعبث يٍ انؾكى ي ثقب انزالٔح ٔ ،ذنك ف ٙرعنغٛم رهنك انهنبْسح
انؾكًٛخ ظبْسح أظبنٛت انزؾسٚى ؽزٗ ٓ ٚدٔا اَّ ْٕ اند ٍٚانؾ ٔاٌ َجَ ّٛج ٙانصد .
ٚعبف إنٗ ذنك يب ٚكزعجَّٕ يٍ انضٕاة عهٗ ْنرِ اننزالٔح ٔ ،ينٍ االظنزًزبع ثًنب ؽٕرنّ رهنك اٜٚنبد
انًُعٕخخ يٍ ثالغخ ٔيٍ قٛبو يعغصاد ثٛبَٛخ أ عهًٛخ أ ظٛبظٛخ(.)2
* أظهٕة اإلًٚب ٔانعزت
ة رَزَّ ِخ ُرٌَٔ ِي ُُّْ َظ َكساً َٔ ِز ْشقنب ً َؽ َعنُب ً إِ ٌَّ فِنٙ
ٛم َٔ ْاْ َٞعَُب ِ
قبل رعبنٗ ف ٙظٕزح انُؾم ( َٔ ِي ٍْ صَ ًَ َسا ِ
د انَُّ ِخ ِ
َذنِكَ ََٜٚخً نِقَْٕ ٍو ْ َٚعقِهٌَُٕ )(ٔ ، )3يٕظ ان بْد يٍ اٜٚخ ( رزخرٌٔ يُّ ظكساً ) ٔانًساا ثقٕنّ ( رزخرٌٔ )
فْ ٙرِ اٜٚخ رعصسٌٔ أ٘  :رعصسٌٔ يُّ(. )4
ٔانًساا ث ( انعكس ) ( ؽبنخ رعسض ث ٍٛانًس ٔعقهّ ٔ ،أكضس يب ٚعزعًم ف ٙان ساة ) (ٔ )1انًساا
ثّ ( رزخرٌٔ يُّ ظكساً ) أ٘ خًساً َٔصل ْرا قجم رؾسٚى انخًنس(ٔ ، )2عًٓنٕز انعهًنب عهنٗ اٌ انًنساا
 . 1ظٕزح انجقسح . 219 /
ُٚ . 1هس  :االرقبٌ ف ٙعهٕو انقسآٌ  ،عالل اند ٍٚعجد انسؽًٍ انعٕٛغ ، ٙااز انُدٔح  ،ثٛنسٔد – نجُنبٌ  ،ط 2ص، 23
ُٔٚهس يُبْم انع سفبٌ ف ٙعهنٕو انقنسآٌ  ،يؾًند عجند انعهنٛى انصزقنبَ ، ٙااز اؽٛنب انكزنت انعسثٛنخ  ،عٛعنٗ انجنبة
انؾبنجٔ ٙشسكب ِ  ،ط 2ص. 92 – 91
 . 2ظٕزح انُؾم . 67 /
ُٚ . 3هس  :انٕعِٕ ٔانُهبئس  ،الث ٙعجد هللا ثٍ يؾًد ثٍ عه ٙانندايربَ ، ٙرؾقٛن عجند انعصٚنص ظنٛد االصنم  ،ثٛنسٔد ،
ص. 23
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ثبنعكس فْ ٙرِ اٜٚخ انكسًٚخ انخًنس الٌ انعنسة رطهن اظنى انعنكس عهنٗ ينب ٚؾصنم ثنّ انعنكس ٔ ،ينٍ
إغال انًصدز ٔإزااح االظى(. )3
انًعُٗ انعبو نٚٝخ - :
ً
ً
ً
ً
ٔيٍ صًساد انُخٛم ٔاٞعُبة يب رزخرٌٔ يُّ ظكسا خًسا ٔ ،رزخرٌٔ يُّ زشقب ؽعُب فن ٙيطعًكنى
 ،فضًس انُخٛم ٔانعُت ٔيب شبكهٓب ٚزخر يُّ عصٛس انخًس ٔيباح اٞكم ٔانسش انؾعٍ .
قبل انًفعسٌٔ اٌ ْرِ أٔل آٚخ َصنذ ف ٙرؾسٚى انخًس ٔ ،قد ظأل ثععٓى كٛن ركنٌٕ ْنرِ أٔل آٚنخ
فنن ٙرؾننسٚى انخًننس ؟ َٔٓٞننب آٚننخ فنن ٙرؾننسٚى انخًننس انزنن ٙايزنندد عننرٔزْب ٔرأصننهذ عُنند انعننسة كبَننذ
اإلشبزح فٓٛب نهزؾسٚى إشبزح ثعٛدح انرٕز(. )4
ٔٚقٕل صبؽت انهالل ٔ ( :انُص ٚهًؼ إنٗ اٌ اننسش انؾعنٍ غٛنس انخًنس ٔاٌ انخًنس ننٛط زشقنب ً
ؽعُب ً ٔ ،فْ ٙرا رٕغئخ نًب عب ثعد يٍ رؾسًٓٚب )(.)5
ٔقد اخزه انًفعسٌٔ ف ٙانعكس انًساا فْ ٙرِ اٜٚخ عهٗ أزا أًْٓب :
انننسأ٘ أٞل  :اٌ انعننكس انخًننس ٔ ،انننسش انؾعننٍ انزًننس ٔانسغننت ٔانصثٛننت ٔاٌ اٜٚننخ َصنننذ قجننم
رؾسٚى انخًس صى ؽسيذ يٍ ثعد قبنّ اثٍ عجبض . )6( 
انسأ٘ انضبَ : ٙاٌ انعكس  ،انُجٛر انًعكس ٔ ،انسش انؾعٍ انزًس ٔانصثٛت قبننّ انعند٘ ٔععهٓنب أْنم
انعسا انٛالً عهٗ إثبؽخ انُجٛر (. )7
انسأ٘ انضبنش  :اٌ انعكس  ،انخم ثهرخ انؾج خ ٔقٛم يب غعى يٍ غعنبو ٔؽنم شنسثّ ينٍ صًنبز انُخٛنم
ٔاٞعُبة ْٕٔ انسش انؾعٍ (. )8
ٔانساعؼ يٍ ْرِ اٜزا ْٕ انسأ٘ أٞل  ْٕٔ ،قٕل اثٍ عجبض . 
* أظهٕة االظزفٓبو ٔاإلعبثخ
()9
اٜٚننخ انعننبثقخ ٔكًننب ٚقننٕل انصيخ ننس٘ فنن ٙك ننبفّ ( عًعننذ ثنن ٍٛانعزننبة ٔانًُننخ )  ،فننبهلل ظننجؾبَّ
ٔرعبنٗ نفذ أَهبز انُبض ثٓرِ اإلًٚب ح ٔأٚقنع شنعٕزْى ْٔٛنأ َفٕظنٓى نزقجنم ينب ٚنأر ٙينٍ ؽكنى  ،فغنب
نبض َٔإِ ْص ًُُٓ ًَنب أَ ْكجَن ُس ِي ْنٍ ََ ْف ِع ِٓ ًَنب
قٕنّ) رعبنٗ ( َٚعْأَنََٕكَ ع ٍَِ ْانخَ ًْ ِس َٔ ْان ًَِْ ٛع ِس قُمْ فًَِ ِٓ ٛنب إِ ْصن كى َكجِٛن كس َٔ َيَُنبفِ ُ نِهَُّ ِ
)(ٔ ، 10يٕظ ان بْ د فْ ٙرِ اٜٚخ قٕنّ ( ٚعأنَٕك ) ٚعُٚ ٙعزفزَٕك ٔف ٙكم يٕظن ( ٚعنأنَٕك )
عهٗ ْرا انًعُٗ ٔ ،انعبئهٌٕ ْٕ انًؤيٌُٕ ٔانًعؤٔل ْٕ انسظٕل ْ را ْٕ انًقصنٕا فنْ ٙنرِ االٚنخ
(. )11

 . 4ربط انعسٔض يٍ عٕاْس انقبيٕض  ،نهعٛد يؾًد يسرعٗ انصثٛد٘  ،ااز صباز ثٛسٔد  ،ط 12ص. 55
ُٚ . 5هس  :رفعٛس غسٚت انقسآٌ الثٍ قزٛجخ  ،الث ٙيؾًد عجد هللا ثٍ يعنهى ثنٍ قزٛجنخ  ،رؾقٛن اؽًند انصنقس  ،ااز انكزنت
انعهًٛخ  ،ثٛسٔد  ، 1978 ،صٔ ، 245غسٚت انقسآٌ  ،يؾًد ثٍ عصٚص انعغعزبَ ، ٙااز انسائد انعسث ، ٙثٛنسٔد
 ،نجُبٌ  ،غ1982 - ْ1402 ، 3و  ،ص. 108
ُٚ . 6هس  :اظٕا انجٛبٌ ف ٙاٚعبػ انقسآٌ ثبنقسآٌ  ،يؾًد االي ٍٛثٍ يؾًد انًخزبز انغكز ٙان ُقٛط ، ٙيطجعخ عهٙ
صجٛؼ .
ُٚ . 1هس  :انزفعٛس انٕاظؼ  ،ا .يؾًد يؾًٕا ؽغبش٘  ،ااز انغٛم  ،ثٛسٔد  ،غ ، 1969 ، 1ط 4ص. 47 – 46
 . 2ف ٙظالل انقسآٌ  ،ظٛد قطت  ،ااز اؽٛب انزساس انعسث ، ٙثٛسٔد  ،غ ، 7ط 5ص. 206
 . 3اثٍ عجبض  ْٕ ،اثٕ انعجبض عجد هللا ثٍ عجبض ثٍ عجد انًطهت انقسش ٙانٓبشً ٙاثٍ عى زظنٕل هللا ٔنند قجنم انٓغنسح
ثضالس ظُٔ ٍٛرٕف ٙثبنطبئ ُٚ ، ْ68هنس  :رنركسح انؾفنبظ  ،يؾًند ثنٍ اؽًند ثنٍ عضًنبٌ اننرْج ، ٙغجعنخ يصنٕزح
ثبالٔفعٛذ عٍ غجعخ ااز انًعبزف انعضًبَٛخ ااز اؽٛب انزساس انعسث ، ٙثٛسٔد  ،ط 1ص. 40
ُٚ . 4هننس  :انغننبي الؽكننبو انقننسآٌ  ،يؾًنند ثننٍ اؽًنند انقسغجنن ، ٙااز انكزننت انعهًٛننخ  ،ثٛننسٔد  ،غ1988 ، 1و  ،ط10
ص. 128
 . 5انًصدز َفعّ  ،ط 2ص. 1153
 . 6انك ننبف عننٍ ؽقننبئ انزُصٚننم ٔعٛننٌٕ االقبٔٚننم فننٔ ٙعننِٕ انزبٔٚننم  ،نغننبز هللا يؾًننٕا ثننٍ عًننس انصيخ ننس٘  ،ااز
انصؾ  ،انقبْسح  ،غ1977 ، 2و  ،ط 2ص. 417
 . 7ظٕزح انجقسح . 219 /
ُٚ . 1هس  :انغبي الؽكبو انقسآٌ  ،ط 3صٔ ، 51انٕعِٕ ٔانُهبئس نهدايربَ ، ٙص. 224 – 223
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ٔانغٕاة ف ٙقٕنّ رعبنٗ (فًَِ ِٓ ٛب إِ ْص كى َكجِ ٛكس َٔ َيَُنبفِ ُ ) ٔاإلصنى ٚعُن ٙانًعصنٛخ ٔرقنبل رعنًٗ انخًنس ثن (
اإلصى ) الٌ شسثٓب ظجت ف ٙاإلصى(ٔ ، )1قٛم اإلصى ُْ :ب كم يب ُٚقص يٍ اند ٍٚعُد شسثٓب ٔينب فٓٛنب ينٍ
إنقب انعدأح ٔانجرعب ٔ ،انصد عٍ ذكس هللا(. )2
ٔانُف  :يب ٚعزعبٌ ثّ ف ٙانٕصٕل إنٗ انخٛساد ٔ ،يب ٚزٕصم ثّ إنٗ انخٛس فٕٓ خٛس فبنُف خٛس ،
ٔظدِ انعٛس (. )3
ٔانًُ فعخ انز ٙف ٙانخًس يب ٚؾصم يٍ أزثبػ ٔاكزعبة ٔذْبة انٓى ٔؽصٕل انفنسػ ٔشٚنباح انكنسو
ٔان غبعخ (. )4
عب فن ٙرفعنٛس انقسغجن ( : ٙاينب انًُنبف فن ٙانخًنس فنسثؼ انزغنبزح فنأَٓى كنبَٕا ٚغهجَٕٓنب ينٍ ان نبو
ثسخص  ،فٛجٛعَٕٓب ف ٙانؾغبش ثسثؼ ٔ ،كبَٕا ال ٚسٌٔ انًًبظكخ فٓٛب  ،ف ٛنزس٘ غبننت انخًنس ثنبنضًٍ
انربنْٔ ، )5() ٙرا اصؼ يب قٛم ف ٙيُبفعٓب .
ٔقد قبل اؽد انؾكًب  ( :انر٘  ٚسة انخًس ٚكٌٕ ثداٚخ ان سة كبنطنبٔٔض يعغجنب ً ثُفعنّ يخزنبالً ،
صى ٚصٛس كبنقسا ظس ٚانؾسكخ ٔأخٛسا ٚردٔ كبنخُصٚس يزًسغب ً ف ٙأٞؽبل ) (. )6
ٔيٍ خالل ْرا ٚزج ٍٛنُب اٌ انًساا ثبنًُبف فْ ٙرِ اٜٚخ ( انًُبف انًباٚنخ ) انزن ٙكنبَٕا ٚعنزفٛدَٔٓب ينٍ
انزغبزح ٔٚسثؾٌٕ فٓٛب انسثؼ انفبؽش كًب ٚسثؾٌٕ ف ٙانًٛعس ٔ ،يًنب ٚندل عهنٗ اٌ انُفن ينبا٘ اٌ هللا
رعبنٗ قسَٓب ثبنًٛعس (َٚعْأَنََٕكَ ع ٍَِ ْانخَ ًْ ِس َٔ ْان ًَِْ ٛع ِس) ٔال شك اٌ انُف ف ٙانًٛعس َف يبا٘ .
ْٔرِ اٜٚخ يُعٕخخ َعخزٓب أٚخ قٕنّ رعبنٗ ( َٔإِ ْص ًُُٓ ًَب أَ ْكجَ ُس ِي ٍْ ََ ْف ِع ِٓ ًَنب ) فهًنب َصننذ ْنرِ اٜٚنخ ايزُن
بزٖ
قٕو عٍ شسثٓب ٔ ،ثق ٙقٕو  ،صى اَصل هللا رعبنٗ َٚ ( :ب أََُّٓٚب انَّ ِر ٍَٚآ َيُُٕا ال رَ ْق َسثُنٕا انصَّنالحَ َٔأَ َْنزُ ْى ظُن َك َ
َؽزَّٗ رَ ْعهَ ًُٕا َيب رَقُٕنٌَُٕ )( ٕ ْٔ ، )7يب قبنّ اثٍ ؽصو(. )8
* أظهٕة انزؾرٚس عٍ قسة انصالح ف ٙؽبنخ انعكس
نقد َٓٗ هللا ظجؾبَّ ٔرعبنٗ انًعهى عٍ إرٛنبٌ انصنالح ؽزنٗ ٚفٛن إفبقنخ ربينخ ينٍ انًعنكس  ،ننٛعهى ينب
ٚقٕل ٔ ،نُٛزف ثٓرا انًٕق انر٘ ٚقفّ ثٚ ٍٛد٘ هللا  ،قبل رعبنٗ ( َٚب أََُّٓٚب انَّن ِر ٍَٚآ َيُُنٕا ال رَ ْق َسثُنٕا انصَّنالحَ
بزٖ َؽزَّٗ رَ ْعهَ ًُٕا َيب رَقُٕنٌَُٕ )(. )9
َٔأَ َْزُ ْى ُظ َك َ
بزٖ) ٔانًساا ث ( ال رقسثنٕا )
ٔيٕظ ان بْد فْ ٙرِ اٜٚخ قٕنّ رعبنٗ (ال رَ ْق َسثُٕا انصَّالحَ َٔأَ َْزُ ْى ُظ َك َ
ف ٙاٜٚخ زأٚبٌ :
()10
.
انسأ٘ أٞل  :ال رزعسظٕا ثبنعكس ف ٙأٔقبد انصالح
()11
.
انسأ٘ انضبَ : ٙال ردخهٕا ف ٙانصالح ف ٙؽبنخ انعكس
ٔانًساا ث ( انعكس ) عجبزح عٍ ؽجط انعقم عٍ انزصسف عهٗ انقبٌَٕ انر٘ خه عه ّٛف ٙاٞصنم
يٍ انُهبو ٔاالظزقبيخ فكم يب ؽجط انعقم عٍ انزصسف فٕٓ ظكس ٔقد ٚكٌٕ يٍ انخًس ٔ ،قد ٚكٌٕ يٍ
انُٕو ٔ ،قد ٚكٌٕ يٍ انفسػ ٔانغصع (. )12
ٔانًقص ٕا ث ( ظكبزٖ ) ف  ٙا ٜٚخ ظكبزٖ انخً س ٔ ،ذنك أثبٌ كبَذ انخًس ؽالالً .
ٔقٕنّ رعبنٗ َ ( :ؽزَّٗ رَ ْعهَ ًُٕا َيب رَقُٕنٌَُٕ ) رعهٛم ظجت انُٓ ٙأ٘ ؽزٗ رًٛنصٔا ينب رقٕننٌٕ ينٍ انكنالو ،
ٔقٛم ؽزٗ رؾفهٕا يب رزهٌٕ يٍ انقسآٌ ٔقٛم  :ؽزٗ رعهًٕا يزٛقُ. )1(ٍٛ
ُٚ . 2هس  :انٕعِٕ ٔانُهبئس  ،ص. 17
ُٚ . 3هس  :آٚبد االؽكبو  ،يؾًد عه ٙانٛبض  ،يطجعخ يؾًد عه ٙصجٛؼ  ،االشْس 1952 ،و  ،ط 1ص. 119
ُٚ . 4هس  :انزعٓٛم  ،يؾًد ثٍ عص٘ انكهج ، ٙيطجعخ يصطفٗ يؾًد  ،يصس  ،غ ، ْ1355 ، 3ط 1ص. 78
ُٚ . 5هس  :انُٓس انًبا  ،الث ٙؽٛبٌ االَدنع ، ٙيطجٕع ثٓبيش انجؾس انًؾٛػ  ،ط 1ص. 213
 . 6انغبي الؽكبو انقسآٌ نهقسغج ، ٙط 3ص. 57
 . 7يغهخ انزسثٛخ االظاليٛخ  ،انعُخ انع سٌٔ  ،انعدا انضبَ ٙزيعبٌ  ، ْ1397 ،ص. 17
 . 1ظٕزح انُعب . 43 /
 . 2اثٍ ؽصو اثٕ يؾًد عه ٙثٍ اؽًد ثٍ ظعٛد ثٍ غبنت ثٍ صبنؼ ثٍ خه ُٚزَٓ ٙعجّ انٗ ايٛخ ثٍ عجد شًط ٔند
ثقسغجخ يٍ ثالا االَدنط رٕف ٙظُخ ُٚ ، ْ456هس  :رركسح انؾفبظ  ،ط 3ص. 1146
 . 3ظٕزح انُعب . 43 /
ُٚ . 4هس  :شاا انًعٛس الثٍ انغٕش٘  ،انًكزت اإلظالي ، ٙاي 1964 ،و  ،غ ،1ط 1ص. 89
ُٚ . 5هس  :انٕعِٕ ٔانُهبئس نهدايربَ ، ٙص. 376
ُٚ . 6هس  :انغبي الؽكبو انقسآٌ  ،ط 1ص. 434
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ٔثعد َصٔل ْرِ اٜٚخ اعزُت انًعهًٌٕ شسة انخًنس فن ٙأٔقنبد انصنالح فكنبَٕا ال  ٚنسثٌٕ إال ثعند
صالح انع ب ٔثعد صالح انصجؼ نجعد يب ثْ ٍٛبر ٍٛانصالرٔ ٍٛث ٍٛيب
رهٛبًَٓب(. )2
ٔقد اخزه انعهًب ف ٙانًساا ثبنصالح فْ ٙرِ اٜٚخ عهٗ قٕن: ٍٛ
()3
أٞل  :اٌ انًساا ثنرنك يٕظن انصنالح ْٔنرا ينب قبننّ اثنٍ عجنبض ٔعجند هللا ثنٍ يعنعٕا ٔانٛنّ ذْنت
ان بفعٔ ، )4(ٙذنك نقٕنّ رعبنٗ (نَُٓ ِّد َي ْ
صنهَ َٕ ك
اد)( )5فعنًٗ يٕظن انصنالح
ص َنٕا ِي ُ َٔثَِٛن ك َٔ َ
ذ َ
صالح .
()6
انضبَ : ٙقٛم انًساا ثٓب انُٓ ٙعٍ قسثبٌ انصالح َفعٓب ٔانٗ ْرا ذْت يبنك .
ٔانًعُنٗ انعننبو نٚٝنخ نقنند كبَنذ ْننرِ اٜٚنخ انًسؽهننخ انٕظنٛطخ ثنن ٍٛانعنؤال عننٍ انخًنس ٔانًٛعننس الٌ
إصًًٓنب اكجننس ينٍ َفعًٓننب ٔثن ٍٛانزؾننسٚى انجنبد َٓٞننب زعنط يننٍ عًنم ان ننٛطبٌ ٔ ،كبَنذ ٔظٛفننخ ْننرِ
انًسؽهخ انٕظٛطخ ْ ٙؽهس ان ساة قسة أٔقبد انصالح ٔ ،أٔقبد انصالح يٕشعخ عهٗ يداز انُٓنبز
ٔ ،ثُٓٛب فزساد ال ركف ٙنه سة انر٘ ٚسض انًديُ ، ٍٛصى اإلفبقخ يٍ انعنكس انرهنٛع ؽزنٗ ٚعهًنٌٕ ينب
ٚقٕنٌٕ ُْٔ ،ب ٚق ظًٛس انًعهى ث ٍٛأاا انصنالح ٔثن ٍٛننرح ان نساة ٔكنبٌ ْنرا انعنًٛس قند ثهن اٌ
ركٌٕ انصالح عُدِ عًبا اند ، )7(ٍٚففْ ٙرا اٜٚخ َٓٗ هللا عجباِ انًنؤيُ ٍٛعنٍ ااا انصنالح فن ٙؽبننخ
انعكس  ،الٌ ْرِ انؾبنخ ال ٚأر ٙيعٓب انخ ٕع ٔانخعٕع ثًُبعبرنّ ظنجؾبَّ ٔرعنبنٗ ٔذكنسِ ٔاعبئنّ ،
ٔقد كبَذ ْرِ قجم رؾسٚى انخًس ٔ ،كبٌ رًٓٛداً نزؾسًٚنّ رؾسًٚنب ً قطعٛنب ً اذ ال ٚنأيٍ ينٍ شنسة انخًنس
ف ٙانُٓبز اٌ ردزكّ انصالح ْٕٔ ظكساٌ ٔ ،قد ٔزا أَٓى كبَٕا ثعد َصٔنٓب  ٚسثٌٕ ثعد صالح انع ب
فننال ٚصننجؾٌٕ إال ٔقنند شال عننُٓى انعننكس( ، )8قننبل انقسغجنن ( ٙفننْ ٙننرِ اٜٚننخ انٛننم ثننم َننص عهننٗ اٌ
ان سة كبٌ يجبؽب ً ف ٙأٔل اإلظالو ؽزٗ ُٚزٓ ٙثصبؽجّ إنٗ انعكس )(. )9
ٔانًعُٗ ( ٚب آٚب انًؤيٌُٕ ال رصهٕا ف ٙؽبنخ انعكس ؽزٗ رعهًٕا يب رقٕنٌٕ ٔرقنسأٌٔ فن ٙصنالركى
)(ٔ ، )10ثٓرِ اٜٚخ ؽسو هللا انخًس رؾسًٚب ً عصئٛب ً ف ٙأٔقبد انصالح فال ٚؾم نٓى شساثٓب .
* أظهٕة اٞيس ثبالعزُبة
ثعد انزًٓٛد انقسآَ ٙف ٙاٜٚبد انعبثقخ ٔثقب اٞيس ث ٍٛانزؾهٛم ٔانزؾسٚى َنصل اٞينس اإلنٓن ٙانغنبشو
صننبةُ
ثزؾننسٚى انخًننس رؾسًٚنب ً شننبيالً ثقٕنننّ رعننبنٗ َٚ ( :ننب أََُّٓٚننب انَّن ِر ٍَٚآ َيُُننٕا إََِّ ًَننب ْانخَ ًْن ُس َٔ ْان ًَِْ ٛعن ُس َٔ ْاَ َْ َٞ
بٌ فَبعْ زَُِجُُِٕ نَ َعهَّ ُك ْى رُ ْفهِؾٌَُٕ * إََِّ ًَب ُِ ٚسُ ٚد ان َّ ْٛطَ ُ
َأحَ
بٌ أَ ٌْ ُٕٚقِ َ ثَ ُْ َُٛك ُى ْان َعند َ
َٔ ْاْ َٞشال ُو ِزعْ طك ِي ٍْ َع ًَ ِم ان َّ ْٛطَ ِ
()11
ص َّد ُك ْى ع ٍَْ ِذ ْك ِس َّ
.
هللاِ َٔع ٍَِ انصَّال ِح فََٓمْ أَ َْزُ ْى ُي ُْزٌََُٕٓ )
عب َ فِْ ٙانخَ ًْ ِس َٔ ْان ًَِْ ٛع ِس َُٔ َٚ
َٔ ْانجَ ْر َ
)
12
(
فقد انذ اٜٚخ عهٗ اٌ انخًس زعط ( ٔانسعط ) انُزٍ انقرز ٔقد ٚعنًٗ انكفنس ٔانُفنب زععنب ً ،
َ َّٞزٍ قبل رعبنٗ ( :فَصَ ا َا ْرُٓ ْى ِزعْ عب ً إِنَٗ ِزعْ ِع ِٓ ْى )(ٔ ، )13انًساا ثبنسعط فْ ٙنرِ اٜٚنخ  :اننُغط أ
انخجٛضخ انًعزقرزح (. )1
ُٚ . 7هس  :يغً انجٛنبٌ الثن ٙعهن ٙانفعنم ثنٍ انؾعنٍ انطجسظن ، ٙااز اؽٛنب انزنساس انعسثن ، ٙثٛنسٔد  ،نجُنبٌ  ،ط3
ص. 52
ُٚ . 1هس  :انزؾسٚس ٔانزُٕٚس  ،يؾًد انطبْس ثٍ عبشٕز  ،انداز انزَٕعٛخ نهُ س  ،رَٕط 1984و  ،ط 5ص. 61
 . 2عجد هللا ثٍ يععٕا انٓرن ٙؽه ٛثُ ٙاظهى قدًٚب ً ْٔبعس انٓغسرٔ ٍٛشنٓد انً نبْد كهٓنب ْٔنٕ أل ينٍ عٓنس ثنبنقسآٌ
ف ٙيكخ دُٚ ، ْ32هس  :انطجقبد انكجسٖ الثٍ ظعد  ،ااز صباز  ،ثٛسٔد 1960 - ْ1380 ،و  ،ط 2ص. 342
 . 3ان بفع ٙأثٕ عجد هللا يؾًد ثٍ اازٚط ثنٍ انعجنبض انقسشنْٔ ٙنٕ اؽند اٞئًنخ االزثعنخ دْ204ن ُٚ ،هنس  :االعنالو ،
خٛس اند ٍٚانصزكه ٙثٍ يؾًد  ،ااز انعهى نهًال ، ٍٛٚثٛسٔد 1979 - ْ1399 ،و  ،ط 6ص. 248
 . 4ظٕزح انؾظ . 40 /
ُٚ . 5هس  :اؽكبو انقنسآٌ  ،يؾًند ثنٍ عهن ٙاننساش٘ انغصنبص  ،رؾقٛن يؾًند انصنبا  ،ااز اؽٛنب انزنساس انعسثن، ٙ
ثٛسٔد  ،ط 2ص. 202
ُٚ . 6هس  :ف ٙظالل انقسآٌ  ،ط 2ص. 379
ُٚ . 7هس  :زٔائ انجٛبٌ  ،يؾًد عه ٙانصبثٕئ ، ٙيؤظعخ انًُبْم  ،غ ، 5ط 1ص. 480
 . 8انغبي الؽكبو انقسآٌ  ،ط 5ص. 202
 . 1زٔائ انجٛبٌ  ،ط 1ص. 480
 . 2ظٕزح انًبئدح . 91 – 90 /
ُٚ . 3هس  :غسٚت انقسآٌ الثٍ قزٛجخ  ،ص. 146
 . 4ظٕزح انزٕثخ . 125 /
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قبل انقسغجٚ ( : ٙسٚد أثعدِٔ ٔاععهِٕ َبؽٛخ  ،فأيس هللا رعبنٗ ثبعزُبة ْرِ اٞيٕز ٔاقزسَذ ثصٛرخ
اٞيس ي َصٕص اٞؽباٚش ٔإعًبع اٞيخ فخص االعزُبة ف ٙعٓخ انزؾنسٚى  ،فجٓنرا ؽسينذ انخًنس
)(. )2
ٔقٕن ّ رعبنٗ  ( :فَبعْ زَُِجُُِٕ نَ َعهَّ ُك ْى رُ ْفهِؾٌَُٕ ) اان خ عهٗ رؾس ٚى انخً س يٍ ع ّدح ٔعِٕ يُٓب :
 .1رصدٚس انغًهخ ث ( إًَب ) ٔذنك ٚدل عهٗ انؾصس .
()3
 .2اٌ هللا رعبنٗ قسٌ ( انخًنس ٔانًٛعنس ) ثعجنباح أٞصنبٌ ٔيُنّ قٕننّ  ( ينديٍ انخًنس كعبثند
ٔصٍ ) .
 .3اَننّ رعننبنٗ ٔصننفٓب ثأَٓننب ( يننٍ عًننم ان ننٛطبٌ ) ٔال ٕٚعنند شنن ٙيننٍ عًننم ان ننٛطبٌ ٕٚصن
ثبإلثبؽخ  ،ثم ْرا انٕص انٛم عهٗ ؽسيخ ذنك انفعم .
 .4اَّ رعنبنٗ أينس ثبالعزُنبة ٔ ،ظنبْس اٞينس نهٕعنٕة ( ٔينب ٔعنت اعزُبثنّ ؽنسو رُبٔننّ ) ٔاَنّ
رعبنٗ ععم االعزُبة يٍ انفسػ نقٕنّ رعبنٗ ( نعهكنى رفهؾنٌٕ ) ٔاذا كنبٌ االعزُنبة فالؽنب ً كنبٌ
االزركبة خٛجخ ٔشقب .
()4
َ
بٌ) .
ٔ .5يُٓب أٌ عٓهٓب زععب ً كًب قبل رعبنٗ ( :فَبعْ زَُِجُٕا انسِّ عْ َ
ط ِيٍَ ْا ْٔٞصَ ِ
()5
 .6اٌ شسثٓب ٚعجت انعدأح ٔانجرعب ث ٍٛانًؤئُ ٍٛرعبغ ٙيب ٕٚق ذنك ؽساو .
 .7قٕنننّ رعننبنٗ (فََٓننمْ أَ َْنزُ ْى ُي ُْزَُٓننٌَٕ ) ْٔننٕ أثهن يننب ُٚزٓنن ٙثننّ كأَننّ قٛننم رهنن ٙعهننٛكى يننب فنن ٙانخًننس
ٔانًٛعس يٍ إَٔاع انًٕاَ ٔانًفبظد ٔانقجبئؼ فٓم اَزى يُزٌٕٓ .
ٔخالصخ اٞيس اٌ عًٕٓز انًفعس ٍٚال ٚنركسٌٔ رؾنسٚى انخًنس اال ٔٚنركسٌٔ اٜٚنبد انعنبثقخ انزنٙ
َصنذ ف ٙرؾسٚى انخًس اال ٔٚركسٌٔ انزؾسٚى ٔاٌ انزؾسٚى انقبغ كبٌ ف ٙظٕزح انًبئدح ٔ ،ثرنك ٚكنٌٕ
انقسآٌ قد ؽسو انخًس ثأ٘ اظى ٔنٌٕ عهٗ انًعهً. ٍٛ
ثٓرِ انًساؽم اٞزثعخ ٔذنك َهساً العزٛبا انعسة يُر انغبْهٛخ ث نسثٓب يًنب ٚععنس انُٓن ٙعُٓنب ينسح
ٔاؽدح .
الخاتمة
انؾًد هلل انر٘ اَصل عهٗ عجدِ انكزبة ٔ ،ععهّ رجصسِ ٔٞن ٙاٞنجبة ٔانصالح ٔانعالو عهنٗ ظنٛدَب
يؾًد انًجعٕس ثأفعم كزبة ٔعهٗ انّ ٔصؾجّ انر ٍٚأنًٓٓى رفعٛسِ َٔصٔنّ ثأٔظؼ اٞظجبة  ،صالح
ٔرعهًٛب ً اائً ٍٛيزالشي ٍٛإنٗ ٕٚو اند. ٍٚ
ايب ثعد :
فٓرِ ْ ٙاالظبنٛت اٞزثعخ انز ٙؽسو هللا رعبنٗ فٓٛب شسة انخًنس عًعزٓنب ثًنب يكُُن ٙهللا عهنٗ ذننك
فبٌ كُذ قد أصجذ فٓرا فعم هللا ٔزؽًخ ٔاٌ كُذ قد اخطبد أ شل يُ ٙانقهى فًب اَب اال رهًٛر صرٛس
عهٗ يٕائد انقسآٌ غبزقب ً ثبة يدزظزّ رهك انًدزظخ انعهًٛخ انكجٛسح انًزسايٛخ اٞغساف انجعٛدح انًندٖ
اؽزبط إنٗ يٍ ٚأخر ثٛد٘ إنٗ عباح انصٕاة ٔ ،نقد رٕصهذ يٍ خالل ثؾضْ ٙرا إنٗ انُزبئظ اٞرٛخ :
 .1اٌ أظهٕة انقسآٌ ثبنزدزط ثزؾسٚى انخًس ْٕ يٍ ثبة زعبٚخ انُبض ؽزٗ ال  ٚعهٓٛى رسكنّ َٓٞنى
كبَٕا يٕنع ٍٛثّ .
ً
 .2اٌ كهًخ االعزُبة انزٚ ٙدع ٙثعط انُبض إَٓب ال رعُ ٙانزؾسٚى ْ ٙكهًنخ اشند رؾسًٚنب ينٍ ننٕ قنبل
ؽسيذ الٌ انزؾسٚى ٚكٌٕ يٍ عبَنت ٔاؽند أينب االعزُنبة فٓنٕ ينٍ عبَنت ان نسة ٔانزغنبزح ٔانصنُبعخ
ٔانؾًم ٔيب إنٗ غٛس ذنك .
 .3اٌ انًُبف انز ٙذكسد ف ٙاٜٚخ عهٗ اٌ ف ٙانخًس يُبف ْ ٙيُبف يباٚخ ْٔ ٙقجم انزؾسٚى .
ُٚ . 5هس  :اٞظبض ف ٙانزفعٛس  ،ظعٛد يٕظنٗ  ،ااز انعنالو نهطجبعنخ ٔانُ نس ٔانزٕشٚن  ،انقنبْسح  ،غ ، 1989 ، 2ط3
ص. 1501
ُٚ . 6هس  :انغبي ٞؽكبو انقسآٌ  ،ط 6ص. 288
َٛ . 1م االٔغب ز ث سػ يُزقٗ اإلخجبز يٍ أؽباٚش ظٛد اٞخٛبز  ،يؾًند ثنٍ عهن ٙثنٍ يؾًند ان نٕكبَ ، ٙرؾقٛن اٞظنزبذ
غننّ عهننٛى انننسئف ظننعٛد ٔاٞظننزبذ يصننطفٗ يؾًنند انٓننسأ٘ يكزجننخ انكهٛننبد اٞشْسٚننخ  ،انقننبْسح 1987 ،و  ،ط8
ص ، 52ثبة رؾسٚى انخًس َٔعو اثبؽزٓب .
 . 2ظٕزح انؾظ  ،يٍ اٜٚخ . 30 :
 . 3فزؼ انجبز٘ شسػ صؾٛؼ انجخبز٘ ،اؽًد ثٍ عه ٙثٍ ؽغس انععقالَ ، ٙيكزجخ انصفبز  ،انقبْسح  ،غ- ْ1424 ، 1
2003و  ،ط 10ص. 30
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ثأَنّ اكجنس ٔذننك الٌ انًُنبف ركننٌٕ

 .4اٌ اإلصنى اننر٘ ذكنس فن ٙاٜٚنخ ْنٕ اننر٘ ٚنٕاش٘ انًُنبف ٔصن
ثبنزغبزح فقػ  ،ايب اٞظساز فزكٌٕ اعزًبعٛخ ٔاقزصباٚخ ٔصؾٛخ.
انًصباز
 .1انقسآٌ انكسٚى
 .2اإلرقبٌ ف ٙعهٕو انقسآٌ  ،عالل اند ٍٚعجد انسؽًٍ انعٕٛغ ، ٙااز انُدٔح  ،ثٛسٔد  ،نجُبٌ .
 .3اٞظبض ف ٙانزفعٛس  ،ظعٛد يٕظٗ  ،ااز انعنالو نهطجبعنخ ٔانُ نس ٔانزٕشٚن  ،انقنبْسح  ،غ، 2
1989و .
 .4اٞعالو  ،خٛس اند ٍٚانصزكه ٙثٍ يؾًٕا ثٍ يؾًد  ،ااز انعهٕو نهًال ، ٍٛٚثٛسٔد – ْ1399
1979و .
 .5أؽكبو انقسآٌ  ،يؾًد ثٍ عه ٙانساش٘ انغصبص  ،رؾق ٛيؾًد انصنبا  ،ااز إؽٛنب انزنساس
انعسث ، ٙثٛسٔد .
 .6أظٕا انجٛبٌ ف ٙإٚعبػ انقسآٌ ثبنقسآٌ  ،يؾًد اٞي ٍٛثٍ يؾًد انًخزبز انغكز ٙان نُقٛط، ٙ
يطجعخ عه ٙصجٛؼ انًدَ1972 - ْ1392 ، ٙو .
 .7آٚبد اٞؽكبو  ،يؾًد عه ٙانعبٚط  ،يطجعخ يؾًد عه ٙصجٛؼ  ،اٞشْس 1952 ،و .
 .8ربط انعسٔض يٍ عٕاْس انقبيٕض  ،نهعٛد يؾًد يسرعٗ انصثٛد٘  ،ااز صباز  ،ثٛسٔد .
 .9انزؾسٚس ٔانزُٕٚس  ،يؾًد انطبْس ثٍ عبشٕز  ،انداز انزَٕعٛخ نهُ س  ،رَٕط 1984 ،و .
 . 10رركسح انؾفبظ  ،يؾًد ثٍ اؽًند ثنٍ عضًنبٌ اننرْج ، ٙغجعنخ يصنٕزح ثالٔفعنٛذ عنٍ غجعنخ ااز
انًعبزف انعضًبَٛخ  ،ااز إؽٛب انزساس انعسث ، ٙثٛسٔد .
 . 11رفعٛس غسٚت انقسآٌ ٞ ،ث ٙيؾًد عجد هللا ثٍ يعهى ثٍ قزٛجخ  ،رؾق ٛاؽًد انصقس  ،ااز انكزنت
انعهًٛخ  ،ثٛسٔد 1978 ،و .
 . 12انزفعٛس انٕاظؼ  ،ا .يؾًد يؾًٕا ؽغبش٘  ،ااز انغٛم  ،ثٛسٔد  ،غ. 1969 ، 1
 ، 13انزعٓٛم  ،يؾًد ثٍ اؽًد ثٍ عص٘ انكهج ، ٙيطجعخ يصطفٗ يؾًد  ،يصس  ،غ. ْ1355 ، 3
 . 14انغبي ٞؽكبو انقسآٌ  ،يؾًد ثٍ اؽًد انقسغج ، ٙااز انكزت انعهًٛخ  ،ثٛنسٔد  ،غ1988 ، 1و
.
 . 15زٔائ انجٛبٌ  ،يؾًد عه ٙانصبثَٕ ، ٙيؤظعخ انًُبْم  ،غ. 5
 . 16شاا انًعٛس  ،اثٍ انغٕش٘  ،انًكزت اإلظالي ، ٙاي  ،غ1964 ، 1و .
 . 17انطجقبد انكجسٖ  ،اثٍ ظعد  ،ااز صباز  ،ثٛسٔد 1960 - ْ1380 ،و .
 . 18غسٚننت انقننسآٌ  ،يؾًنند ثننٍ عصٚننص انعغع نزبَ ، ٙااز انسائنند انعسثنن ، ٙثٛننسٔد  ،نجُننبٌ  ،غ، 3
1982 - ْ1302و .
 . 19فننزؼ انجننبز٘ شننسػ صننؾٛؼ انجخننبز٘  ،اؽًنند ثننٍ عهنن ٙثننٍ ؽغننس انععننقالَ ، ٙيكزجننخ انصننفبز ،
انقبْسح  ،غ2003 - ْ1424 ، 1و .
 . 20ف ٙظالل انقسآٌ  ،ظٛد قطت  ،ااز اؽٛب انزساس انعسث ، ٙثٛسٔد  ،غ1971 ، 7و .
 . 21انك ننبف عننٍ ؽقننبئ انزُصٚننم ٔعٛننٌٕ االقٕاٚننم فننٔ ٙعننِٕ انزأٔٚننم  ،عننبز هللا يؾًننٕا ثننٍ عًننس
انصيخ س٘  ،ااز انصؾ  ،انقبْسح  ،غ1977 ، 2و .
 . 22يغهخ انزسثٛخ اإلظاليٛخ  ،انعُخ انع سٌٔ  ،انعدا انضبَ ، ٙزيعبٌ ْ1397 ،
 . 23يغً انجٛبٌ  ،اثٍ عهن ٙانفعنم ثنٍ انؾعنٍ انطجسظن ، ٙااز إؽٛنب انزنساس انعسثن ، ٙثٛنسٔد ،
نجُبٌ .
 . 24يُبْننم انعسفننبٌ فنن ٙعهننٕو انقننسآٌ  ،يؾًنند عجنند انعهننٛى انصٔقننبَ ، ٙااز إؽٛننب انكزننت انعسثٛننخ ،
عٛعٗ انجبة انؾهجٔ ٙشسكبِ .
 . 25انُٓس انًبا ٞ ،ث ٙؽٛبٌ اَٞدنع ٙيطجٕع ثٓبيش انجؾس انًؾٛػ .
َٛ . 26ننم االٔغننبز ث ننسػ يُزقننٗ اٞخجننبز يننٍ أؽباٚننش ظننٛد اٞخٛننبز  ،يؾًنند ثننٍ عهنن ٙثننٍ يؾًنند
ان ٕكبَ ، ٙرؾق ٛاٞظزبذ غّ عهٛى انسئف ظعٛد ٔاٞظزبذ يصطفٗ يؾًد انٓسأ٘  ،يكزجخ انكهٛبد
اٞشْسٚخ  ،انقبْسح 1987 ،و .
 . 27انٕعِٕ ٔانُهبئس  ،أث ٙعجد هللا ثٍ يؾًد ثٍ عه ٙاندايربَ ، ٙرؾق ٛعجد انعصٚص ظنٛد اٞصنم ،
ثٛسٔد .
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