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 رؤيا املستشرقني للجهاد يف الدين االسالمي
 م. حياة ناصر حسين الغزيم.

االء جابر طاىر .م.م  
 المديرية العامة لتربية محافظة ذي قار

   الممخص:
الجهاد فريضة اسػميية   لهػا ايييػة ةافػة فػي  يايػة رسػالة انسػمـ ان سػا ية   كفرضػت  مػ       

ميي   كقػد رػرع الجهػاد نقايػة ال ػؽ كال ػدؿ   ك رػر رسػالة كؿ يسمـ يف اجؿ الدفاع  ف الػديف انسػ
انسػػػمـ   كفكفػػػلة كسػػػيمة يػػػف كسػػػا ؿ  رػػػر الػػػد كة   كافملهػػػا الػػػ  ال ػػػاس ان اف اليس رػػػرقيف كقلػػػكا 
يكقؼ  دا ي ي  فب  يف ةمؿ ارا هـ فكاف ي هـ الي ادم كالي فؼ  كؿ يذه اللريضة السياكية    

كع الجهاد في اللكر انسميي يف ةمؿ الف ث كالدراسة ك  اكلكا في كف ض اليس ررقيف اي يكا فيكض
ك ػػػػافهـ كيهػػػػال هـ يػػػػف  يػػػػث  رػػػػ  ة   كفػػػػي يػػػػذا الجا ػػػػب ية مػػػػؼ ال هػػػػاد كالفػػػػا  كف  ػػػػكؿ طفي ػػػػة  كايػػػػا 
انس رراؽ كايدافة   ان ا ة يف الي ركؼ اف انس رراؽ ف اية كاف لة أ ر يهـ في دراسة ك رػر  ػراث 

اةرل اسػهيكا فػي ي رفػة  هػاط الضػ ؼ   ػد اليسػمييف ك رػك   ةكيف جه ةيف جه اليسمييف ال ضارم
 . اريةهـ ك ها ديـ كا  هاد دي هـ ك سهيؿ انس  يار كالسيطرة  م  ال الـ انسميي

 رؤيا، اليس ررقيف لمجهاد، الديف انسميي(.الكميات اليل ا ية:)
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Alaa Jabev Tahiv 
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ABSTRACT: 

 almukhlis aljihad faridat aslamiat ,laha 'ahamiyat khasat fi sabil aldifae 

ean aldiyn alaslamii , waqad sharae aljihad liaqamat alh waiblaghiha alnaas 

ala an almustashriqin mawqifuu mawqif min nahiat 'ukhraa , washarh 

almustashriqin hawl mawdue aljihad fi alfikr alaslamii 'athna' albahth 

waldirasat watanalawa fi kitabihim wamaqalatihim min hayth nashatuh , wafi 

hadha aljanib , mukhtalif alnuqaad walbahithun hawl tabieat nawaya 

almutaearafi. alaistishraq bieamat kan lah ray musharik fi dirasat almuhajirin 

alhadarii min jihat , wamin jihat jihat akhraa ashumu fi maerifat niqat alduef 

watashwih tarikhihim their beliefs, criticizing their religion, and facilitating 

colonialism and domination of the Islamic world.  

Keywords: (roya, orientalists for jihad, the Islamic religion) 

  :المقدمة

ال يػػد ر رب ال ػػالييف كالفػػمة كالسػػمـ  مػػ  أرػػرؼ الةمػػؽ ي يػػد ك مػػ   لػػة كفػػ فة 
 اجي يف .

  -ايا ف د :

ي ػػد الجهػػاد يػػػف أك ػػر اليكضػػػك ات ال ػػي   اكلهػػػا اليس رػػرقيف ليكجهػػػكا يػػف ةملػػػة      
اد سهاـ ال هػد الػ  ال هيػدة انسػميية   ك رػكية ي ػالـ اليسػمييف   ككػاف الهػدؼ يػف الجهػ

كيك دراسة الديف انسميي كي رفة ا كاؿ ال هيدة انسميية كيػا ي لػرع   ػة يػف  مػكـ   
كطفي ة  كايا اليس ررقيف كيكقلهـ يف ي الـ الديف انسميي   فهد كاف لميس ررقيف ا ر 

فػي  اييكايهـ في دراسة ك رر كال  ريؼ ف راث اليسمييف يف جهة   كيف جهة اةػرل سػ
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ف اجػػؿ  رػػكية  ػػاريئ ك ها ػػد اليسػػمييف كي رفػػة  هػػاط الضػػ ؼ   ػػد  كجيهػػا ا  هػػاد هـ يػػ
 اليسمييف ك سهيؿ اس  يار كالسيطرة  م  ال الـ انسميي .

ك  اكلػػػػػت فػػػػػي يػػػػػذه الدراسػػػػػة الػػػػػديا ات السػػػػػياكية كالجهػػػػػاد   ك  ريػػػػػؼ الجهػػػػػاد ل  ػػػػػان     
ا ػػػػة كافػػػػطم ان   كالجهػػػػاد فػػػػي انسػػػػمـ كيكقػػػػؼ الػػػػديا ات السػػػػياكية يػػػػف الجهػػػػاد كالدي

اليهكديػة كاليسػي ية   ك  اكلػت رؤيػا اليس رػػرقيف لمجهػاد فػي الػديف انسػميي   ك  ريػػؼ 
 انس رراؽ ل  ان كافطم ان كي رفة ارا  اليس ررقيف الي ادية لمديف انسميي .

  المبحث االول: الديانات السماوية والجيادا

 : اوالا 

 تعريف الجياد لغتاا:

كالكسػ  فػي طمػب انيػر   أم افػمة اليرػهة  يػث يهػاؿ يػك فػذؿ الجهػد   الجياد لغة : 
  كاجهػد داف ػة جهػدا كاجهػديا   أم فػالج فػي جهػديا ك يػؿ (ُ)جهدت  لسي أم اجهػد ها 

كي  ػػ  ذلػػؾ اف الجهػػاد فػػي الم ػػة يػػدكر  ػػكؿ اليرػػهة كال  ػػب   (ِ) ميهػا فػػي السػػير فكقهػػا
ا جهػػػػده فػػػػي دفػػػػ  جايػػػػدت ال ػػػػدك جهػػػػادا اذا قا م ػػػػة اك فػػػػذؿ كػػػػؿ ي هيػػػػ(ّ)كفػػػػذؿ الطاقػػػػة 

 . (ْ)فا فة

فػذؿ الجهػد يػف قفػؿ اليسػمييف فا ف ػاؿ اك ا قػكاؿ فػي  : يػكالجياد شرعاا او اصطالحا 
ق ػػػاؿ الكلػػػار الي ػػػاديف  كالي  ػػػديف ك الي ػػػارفيف كالير ػػػديف، كالف ػػػاة كليػػػريـ يػػػف الػػػذيف 

جػػػؿ يػػػف ا (ٔ)ام أسػػػ لراغ الكسػػػ  فػػػي يداف ػػػة ال ػػػدك   (ٓ)يسػػػ هدفكف ا سػػػمـ قػػػكن كف ػػػم 
 .(ٕ) أ م  كمية ار  سف ا ة ك  ال 
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ق اؿ طك ي اك قسرم  هكـ فػة جيا ػة اك طا لػة اك جػيش كفركؿ  اـ الجهاد يك       
لدكلة ي ي ة ا جاه اآلةػر كفهػا  فكػار    يػد الرػرع اك الهػا كف ل  هيػؽ يفػالا فرديػة اك 

 .(ٖ)جي ية كيي رد ال دك كال لاظ  م  اليج ي  كانركاح كاليي مكات

كالجهاد ي هسـ ال  قسييف اك  ك يف  يف  ا ية اللرض فرض كلايػة كفػرض  ػيف        
 فرض الكلاية يكفرض  م  ف ة ي ددة يف ال اس ف يث اذا أد ة ف ة يف اليسمييف   

سػػهط  ػػف الفػػاقي، كأيػػا إف لػػـ يػػؤده ال ػػدد الكػػافي يػػف اليسػػمييف ف  ػػة يػػ  ـ كػػؿ يػػف      
 .(ٗ)ل ةملهـ   ة أم  ذر  ةمؼ   ة ييف  ميكا فة كلـ يكف

فػػرض ال ػػيف: يػػك يفػػطما رػػر ي إسػػميي يةػػ ص فالكاجفػػات الرػػر ية، أم فػػرض      
كاجب  م  كؿ يؤيف كيسمـ ، ي ؿ الفمة كالفكـ   كيػا يييػزه  ػف فػرض الكلايػة ا ػة 

 ..(َُ) ن يسهط  ف اليسمـ 

 تحريف الجياد:

 يكاض   دة : ذكرت كمية   ريؼ في ال ديد يف  يات الهراف الكريـ كفي

َأَفَتْطَمُعوَن َأْن ُيْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريٌق ِمْنُيْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم المَّهِو ُُهمَّ ُيَحُرُفوَنهُو ِمهْن  )) 
 سكرة الفهرة ( ٕٓ ية) (( ا َعَقُموُه َوُىْم َيْعَمُمونَ َبْعِد مَ 

ْيهَر  ِمْن الَِّذيَن َىاُدوا ُيَحُرُفوَن اْلَكِمَم َعهنْ  )) ََ َمَواِضهِعِو َوَيُقولُهوَن َسهِمْعَنا َوَعَصهْيَنا َواْسهَمْي 
 .(11) (سكرة ال سا  ْٔ ية ) ((ُمْسَمٍي َورَاِعَنا َليًّا ِبأَْلِسَنِتِيْم َوَطْعناا ِفي الُديِن 

 (( اْلَكِمههَم َعههْن َمَواِضههِعوِ  َفِبَمهها َنْقِضههِيْم ِميَُههاَقُيْم َلَعنَّههاُىْم َوَجَعْمَنهها ُقمُههوَبُيْم َقاِسههَيةا ُيَحُرفُههونَ  ))
 سكرة اليا دة(    ُّ) ية 
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ك جا  ال  ريؼ ي ا  في    ك ياف ال ها ؽ اك   يريا ك ذفها  ايا ف  يير يكاض        
انللاظ فال هديـ كال  ةير كانسهاط كالزياده اك ف لسير الي     لسير اةػر ن ييػت ففػمة 

 ة فػػي ليػػر الي ػػؿ الػػذم ي ف ػػي اف يكضػػ  لميكضػػكع  الل مػػي  اك اسػػ  ياؿ الهػػكؿ فكضػػ
 .(ُِ) فية 

 ا:ههههههتحريفو لغوي

كرد في الي جـ الفافي     ريؼ الكمـ  ف يكاض ة أم   ييرًه   يهاؿ  مػ   ػرؼو      
  ..(ُّ) أم  م  رؾو 

رفػػػان  ام      ككرد  ايضػػا فػػػي الي جػػػـ الكسػػػيط     ػػػرؼ   ػػػة  رفػػػا ن ام أيػػػاؿ ك ػػػدؿ   ى
ي    ليره كفرفة  ف ي ا ية ا  ػرىؼى ي  ػي ايػاؿ   ػرؼ   ػة فرفة كليره  ك رؼ الر

 ..(ُْ)   ام ا  رؼ  ف يكض ة 

كيػػا كرد فػػي ي جػػـ يفػػطم ات اندب ال  ريػػؼ    لسػػير الكػػمـ  لسػػيرا ي رضػػا ي طػػكم 
 ..(ُٓ)  م  فرفة  ف ي ا ية 

 ا:ههههههههُاني

 موقف الديانات السماوية من الجياد

الفمة فف ضها الف ض يف ال ا ي يف ال اريةية كاللكريػة، إف الديا ات ال مث ك يهة      
(، ك كجيهات  ار سف ا ة ك  ال  إذ أف أ فاع يذه الديا ات جيي هـ ي فدكف الرب  لسة)

كػػز  مػػ   ػػب ان سػػاف لف ػػي ج سػػة، ك مػػ   يػػؿ الةيػػر فػػي  الػػديا ات الػػ مث جيي هػػا  يرن
ات السػياكية كجػا   ذكػره فػي الك ػب أف  الجهاد يكجكد فػي كػؿ الػديا   (ُٔ) ال ياة الد يا 

 )): اليهدسػػة كيػػا فػػي ال ػػكراة كان جيػػؿ كالهػػر ف   يػػث يرػػير إلػػ  ذلػػؾ قكلػػة  فػػارؾ ك  ػػال 
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الَّههِذيَن ُأْخِرُجههوا ِمههْن ِدَيههارِِىْم ِبَغْيههِر َحههَق ِإال َأْن َيُقولُههوا َربلَنهها المَّههُو َوَلههْوال َدْفههُي المَّههِو النَّههاَس 
ُيههُدَمْت َصههَواِمُي َوِبَيههٌي َوَصههَمَواٌت َوَمَسههاِجُد ُيههْذَكُر ِفيَيهها اْسههُم المَّههِو َكُِيههراا َبْعَضههُيْم ِبههَبْعٍ  لَ 

 . (17) (( َوَلَيْنُصَرنَّ المَُّو َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ المََّو َلَقِويٌّ َعِزيزٌ 

  الجياد في الديانة الييودية: -ُ

، ك هيد ػػػػػة الفػػػػػ ي ة        هػػػػػٌر ك ى  ػػػػػرؼ فك دا يػػػػػة ار اليهكدٌيػػػػػة ديػػػػػفه سػػػػػياكمت يهػػػػػٌدسه
ك رػػري ا ة ك ػػؤيف فػػاليكـ اآلةػػر كأ دا ػػة، كقػػد أن زلػػت ال ٌػػكراة  مػػ  يكسػػ   ميػػة الٌسػػمـ 
ل  ظػػيـ  يػػاة اليهػػكد الدي ٌيػػة كال رفكٌيػػة، كيفػػٌيف  ميػػا  ا ديػػاف أٌف أكؿ ك ػػاب سػػياكم ف ػػث 

سػػػاـو  ميٌيػػػةو يػػػك ال ػػػكراة، كأٌ ػػػة ية مػػػؼ  ػػػف ا لػػػكاح الية فػػػرة إذ  رػػػيؿ ال ػػػكراة  مػػػ  أق
 .(18)ك يمٌيةو 

كيػػػا اف يفػػػادر اللكػػػر الػػػدي ي اليهػػػكدٌم ال هػػػد الهػػػديـ ك ال هػػػد الهػػػديـ يػػػك الػػػٌ ص       
ا ساسػػي الػػذم  هػػكـ  ميػػة  هيػػدة اليهػػكد، كي  ػػكم  مػػ   م ػػة أقسػػاـ:  ال ٌػػكراة  ا  فيػػا   

لهػػديـ ال ػػراث الك ػػب  إٌف ال هػػد الهػػديـ يهػػٌدسه لػػدل اليهػػكد كاليسػػي ييف، كي ضػػٌيف ال هػػد ا
اليهػػػكدٌم ي ػػػؿ: الرػػػ ر، كالٌ  ػػػر، كالهفػػػص، كاللمسػػػلة، كا سػػػاطير، كا ي ػػػاؿ، كال ػػػػزؿ، 

،  مػػ  الػػٌرلـ يػػف أٌ ػػة كي ػػب (19)كالر ػػا  كيىػػٌد ي اليهػػكد فػػ ٌف يؤلٌػػؼ ال هػػد الهػػديـ يػػك الػػٌرب
ر كي  هد اليهكد ف ٌف ال ميػكد يػي ا  اديػث الرػلكٌية ال ػي أرسػمها ا ( , 20)  م  يد الفرر 

 م  يد يكس   مية السمـ، كلكف  ضطرب  راؤيـ أ يا ان   يث يي م كف أٌف ال ميكد يػي 
 .  (  21) أقكاؿ ال اةايات 

ايا فال سفة لمجهاد ف ف د كة الجهاد يكجكدة في كؿ الديا ات كجػا ت  مػ  ذكريػا       
 ( 22) الك ب اليهدسة كيا في ال كراة كان جيؿ كالهر ف 
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ياؽ فػػ ف  د ػػكات الجهػػاد فػػي ال ػػكراة يػػي د ػػكات افػػادة  ايػػة فكػػؿ يػػا كفػػي ذات السػػ     
فاد ػػة     ػي الكميػػة يػػف ي  ػ  فهػػد كػػاف ي سػػـ فػال  ؼ  مػػ  ال ػػدك، فيكجػب   ريػػؽ فمػػده كا 
كق ؿ ال سا  كا طلاؿ كالرػيكخ اليسػ يف كن يفػيا ا سػرل إن  يػد قفػير،  يػث  فػكر 

ف يػػذا الرػػ ب إ يػػا ييجايػػد الرػػ كب ل ػػا  فػػكص اله ػػاؿ الي  يػػدة  مػػ  ف ػػكل الجهػػاد فػػ 
كالػدليؿ  مػ    ,(( اقتمهوا لميهالك فقهط ))ا ةرل لم سػمية فهػط كيػك يػا  طمػؽ  ميػة ال ػكراة 

فلػػي سػػلر يرػػكع )انفػػ اح السػػادس( ف ػػد أف  ذلػػؾ ال فػػكص الػػكاردة فػػي ال هػػد الهػػديـ
ليدي ة   ك كا ديـ أف يهجيكا  م  ا(  23)ذكر قفة ي افرة يركع  كف ي إسرا يؿ  ري ا

فه ػػؼ الرػػ ب كضػػرفكا ا فػػكاؽ  ككػػاف  َِ  ػػد اله ػػاؼ كضػػرب ا فػػكاؽ، جػػا  فيػػة:  )
 يف سي  الر ب فكت الفكؽ أف الر ب ي ؼ ي افػان  ظييػان فسػهط السػكر فػي يكا ػة  

ك ريػكا كػؿ يػا فػي  ُِكف د الر ب إل  اليدي ة كػؿ رجػؿ يػ  كجهػة  كأةػذكا اليدي ػة  
 .(  24)لفهر كال  ـ كال يير ف د السيؼ(ئ     االيدي ة يف رجؿ كايرأة يف طلؿ كري

إذف أف جهػػػاد اليهػػػكد )اليهػػػدس( كػػػاف يفػػػ كفا فال ي يػػػؿ فالج ػػػث ك رػػػكيهها قطػػػ        
الػػػرؤكس كانيػػػدم كةمػػػ  انك ػػػاؼ كسػػػٌؿ ا لسػػػف  ػػػـ  هطيػػػ  الج ػػػة قط ػػػا قط ػػػا  ػػػـ  يريػػػ  

يكػؿ( ككػذلؾ كا ػت لمطيكر الجار ة ، كيي مؽ جز  يف فػدف اله يػؿ يهافػؿ دار ال فػادة )اله
 . (  25) يمية ال ي يؿ فالج ة يف كفة فكميات الر ـ كالل ش كفكميات فذي ة  

ال هيهػة اف الػديف اليهػكدم اك اليهكدٌيػة يػي ديا ػػة يي ٌرفػةه يػزٌكرةه ف يػدةه  ػف يػا جػػا       
 .(26) فة يكس   مية السمـ 

يػة يػك  يميػة افػادة لكػؿ يػا الجهاد في  هدير ا  كيف ةمؿ يذا الطرح لمديا ة اليهكدف    
يػك  ػي كي  ػرؾ أيػاـ جفػركت السػيؼ ن فػؿ   ػ  الجيػاد  لػـ يسػمـ يػ هـ سػييا  الػدكر 
كالهفكر كانياكف ال اية كليريا كال ي افف ت ي ان ي  ذل فة  في الكقت ال الي يف 
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ف ػض انرػػةاص الػػذيف ي سػػفكف ا لسػػهـ لمسػػمـ  اك يايسػػيكف ا لسػػهـ فاليجايػػديف  اك 
يػػػد كف الجهػػػاد فػػػي سػػػفيؿ ار   يػػػث افػػػف ت اف ػػػالهـ  سػػػةة طفػػػؽ انفػػػؿ يػػػف الػػذيف 

    .أف اؿ اليهكد

اف الديا ػة اليسػي ية أك ال فػرا ٌية يػي الٌرسػالة ال ػي  الجياد فهي الديانهة المسهيحية:-2
جا  فها  يس   مية السمـ لييكًيؿ يا جا  فة يكس   مية السمـ، ييفٌدقةن ليا جا  في 

كد ػػػايـ فيهػػػا إلػػػ  ال ك يػػػد   ( 27)ليـو كٌجههػػػا ار  ػػػٌز كجػػػؿ لف ػػػي إسػػػرا يؿال ػػػكراة يػػػف   ػػػا
كاللضػػيمة، لكٌ هػػا سيػػر اف يػػا فهػػدت أفػػكلها، كاة مطػػت ف فكػػارو كيي  هػػداتو ك  ٌيػػةو    ػػكم 

الكا كليػػؾ  يرأسػػهـ فافػػا اللا يكػػاف فػػي ركيػػا،  الديا ػػة اليسػػي ٌية  مػػ   ػػمث فػػرؽو ر يسػػيةو 
كدكس  ي ٌف كف ك ا س اليك اف، كي  رركف في ركسيا، ك سيا، كي  رركف في أكركفا. ا ر 

ركػػة إفػمحو يسػي ٌية ي رػػٌهكف  ػف الكا كليكٌيػة، كيى  رػػركف  كيفػر. الفرك سػ ا ت  يػي  ى
في أليا يا، كأيريكا، كك دا، كأسػك م دا، كال ػركي ، كيكل ػدا      ػدر الٌديا ػة اليسػي ٌية يػف 

كدٌية، لكٌ ها   لفؿ   ها فطىفي  هػا اللكرٌيػة، ك   ػاقض أفكؿو ررقٌيةو يير فطةو فالديا ة اليه
ي هػػا فال ها ػػد ا ساسػػٌية اليي يٌ مػػة فػػاليي جزات ال ػػي جػػا  فهػػا  يسػػ   ميػػة السػػمـ كف ػػض 

 (.28)ا يكر ال ي كي فت في إ جيؿ يٌ   ككي فهـ اليهٌدسة 

فػػي أفػػمها إلػػ   يى ػػكد سػػفب  ىيٌيػػز اليسػػي ٌية  ػػف الػػديا ات ا ةػػرل إلػػ  أٌ هػػا  ى ػػكد       
اليهكدٌية؛ فؿ كجا ىت اليسي ٌية ل يكيؿ يا د ت إلية اليهكدية الٌف ي ة ك ؤٌيده، كل يفما 

 .(29)كا ة  يس   مية الٌسمـ   د قكيةيا أفسده ف ك إسرا يؿ يف   الييها ك فارا ها، كي

د كقػػد كاجػػة  يسػػ   ميػػة السػػمـ رفضػػان يػػف قفػػؿ اليهػػكد لكٌ ػػة اسػػ يٌر فد ك ػػة، كف ػػ     
رف ة إل  السيا   يػؿ  مييػذه ال كارٌيػكف رسػال ة كأةػذكا يى  رػركف فػيف الٌ ػاس، فا هسػيكا 
إلػػ   ػػمث في ػػاتو ية ملػػةو، كيػػي في ػػة يهكدٌيػػةو    ٌفػػب فػػال كراة ك كلٌػػر فاليسػػي ية  في ػػةه 
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 يسي يةه  ؤيف فال كراة كان جيؿ ي ان  في ػةه يسػي ٌيةه  كلٌػر فػال كراة، كيػف أ فا هػا اللمسػلة
 .(30)كال كيا  الذيف  يمكا لجى ؿ اليسي ٌية فكرة  اليٌية ن  ر فط فر بو أك  رؽ

اف كميػػػة الجهػػػاد لهػػػا يلهػػػـك دي ػػػي ةػػػاص فػػػي اللكػػػر اليسػػػي ي  اذ اف الجهػػػاد فػػػي      
اللكػػر اليسػػي ي    ػػي جهػػاد فػػي الي فػػة فػػي ال طػػا ، جهػػاد فػػي   هيػػؽ ال ػػدؿ كاليسػػاكاة 

  كيػػا  سػػة كالطهػػارة كال ػػب لكػػؿ ال ػػاس   ػػ  ان ػػدا  رفػػط الجهػػاد فا ييػػاف ك يػػاة الهدا
يي ؿ الجهاد فػي اليسػي ية جهػاد ضػد الةطي ػة ، كالكفػكؿ الػ  السػمـ الكايػؿ الػداةمي 
ي  ار كال اس  ا ة الجهاد الذم يفؿ فان ساف ال   ياة انل فػاؽ فػار كال ػب كال هػا  

لة ي    ةافان، كيك ةطكة يػف كالفلا  اذ اف الجهاد في اليلهـك اليسي ي ي ييز ف ف 
ةطكات السيك ان سػا ي كدرجػة يػف درجػات انر هػا ، لػيس فهػط فػي ال يػاة الرك يػة فػؿ 

 .(31)ال  ضر كالرقي

كقػػد كردت كميػػة الجهػػاد يػػ   مييػػذ السػػيد اليسػػيا كرسػػانت الهديسػػيف فلػػي رسػػالة      
ًييمىػًة.  أىٍ ًسػًف اٍلًجهىػادى ًفػيُِ: ٔفكلس الرسكؿ ا كل  إلػ   ييك ػاكس  ػاًف اٍلجى كىػًة اًنييى يىٍ رى

ػػافً  سىػفى )ًفاًنييى ٍفػتى انٍ  ًػرىاؼى اٍل ى قىػًد اٍ  ىرى ، كى يىػاًة ا ىفىًديَّػًة، الَّ ًػي ًإلىٍيهىػا قىػػٍد ديً يػتى (  ىيىسَّػٍؾ ًفاٍل ى
ً يػػًري ـى ريػػهيكدو كى ػػا ايىػػٍدتي اٍلًجهىػػادى   ٕ: ْكرسػػالة فػػكلس ال ا يػػة إلػػ   ييك ػػاكس ف   أىيى  )قىػػٍد جى

ػافً  مىػ  اًنييى افىٍظػتي  ى ، قىٍد فىمىٍ ػتي ً هىايىػةى الرَّػٍكًط، قىػٍد  ى سىفى كفػي رسػالة فطػرس ال ا يػة     اٍل ى
ـي الػػػرَّب، ًفػػػي ُْ: ّ ـى يىػػػذىا اٍلكىٍ ػػػًد، أىي،هىػػػا ا ىً فَّػػػا ي، اٍج ىًهػػػديكا أىٍف يىًجػػػدىكي ػػػا كفى ًإٍ يى ػػػا  ىٍ  ىًظػػػري فىفىٍي ىيى

اًليفى ًيفى الدَّ  ، ةى     .(32( )  ىًس كىاٍل ىٍيبً سىمىـو

فالجهػػاد اليهفػػكد يػػك الفػػذؿ فػػي سػػفيؿ الطهػػارة كال يػػك فػػي ال مقػػة يػػ  ار الهػػدكس      
كي ارفػػة  ػػكازع الػػ لس ا يػػارة فالسػػك  كالجا  ػػة ل يػػؿ الرػػر،إ ة الجهػػاد لم  فػػار  مػػ  



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 
 350 350 

لس ضػػ ؼ الجسػػد كالرػػهكة الف يضػػة فكػػؿ أ كا هػػا كان  فػػار  مػػ  ال ػػداكة يػػ  ار كالػػ 
(33)       . 

لكػػف يػػا رل يػػؿ فهػػي الجهػػاد فػػي اللكػػر اليسػػي ي  مػػ   مػػؾ ال  ػػاليـ ال ػػي جػػا  فهػػا      
السػػيد اليسػػيا ح ال هيهػػة اف الجهػػاد   يػػر  ػػف افػػكلة ال هيهيػػة كنسػػييا ا  ػػا  ال ػػركب 
الفميفية ال ي قايت  م  اسس كاد ا ات ن فػ ة لهػا ك ي مػت فػالةطر الػذم   سسػة 

ك يسػػة الرػػرقية ا ػػذاؾ  يػػث  سػػففت يػػذه ال ػػركب ف رػػكب فػػرا ات اليسػػي يكف  مػػ  ال
كي ارؾ ديكية ذيب ض ي ها الك ير يف انركاح الفررية   ايا الجهاد فػي الل ػرة ال اليػة 
ك الي افػػرة ف جمػػ  فػػي ي افػػرة ف ػػة يػػف اليسػػي ييف الػػذيف  ػػ  ركا ف فكػػار اليهػػكد كقػػايكا 

يػة ة  ف ا  سا ية سييا  ي  الػفمد ال رففي افر هـ يس ةدييف أساليفهـ الك رية كالف يد
 ك  ديدا ي  الر ب اللمسطي ي .

انسمـ كميػة يرػ هة يػف  )سػمـ ( فػي الم ػة ال رفيػة، كفيػا أ ػة  الجياد في اإلسالم:-3
ديف سمـ، ف ف الهر ف يديف ال رب ف   فاريا  الة راذه يةاللة نرادة ار  كيككػد الهػر ف 

  ارن لم رب أطل يا ار كيس كف في ا رض فسادان كار ن ي بيذا الي    )كميا أكقدكا 
كاليهفكد فذلؾ يـ أ دا  اليسمييف في زيػف الػد كة انسػميية  ك ميػة فػ ف   اليلسديف (

انسػػمـ ن يفػػرر رػػف  ػػرب إفػػادة  دكا يػػة رػػايمة، ف كػػس ال ػػكراة ال ػػي  فػػرر ي ػػؿ يػػػذه 
 مي ا الهػر ف إف ال ػرب يجػب أف  كػكف ال رب في أسلاريا الةيسة ا كل   م  ا قؿ كي

 (.34)ي دكدة  
ي  فػػػػر الجهػػػػاد قفػػػػؿ ظهػػػػكر انسػػػػمـ ا ػػػػد الهػػػػيـ السياسػػػػية كال ها ديػػػػة فػػػػي ي ارفػػػػة       
راقػػػة الػػػديا  فػػػي السػػػافؽ  هػػػدؼ إلػػػ  فسػػػط اا  ػػػد   كيهػػػار  هـ،  يػػػث كا ػػػت ال ػػػركب كا 

كاسػػ  يار اآلةػػريف  الهيي ػػة كالسػػمطة  مػػ  ال ػػدك ف يػػة  كسػػي  دا ػػرة الرػػهكات ان سػػا ية 
كالكفػػػكؿ إلػػػ  ا يػػػا ي  كيػػذا ي  ػػػي ا ػػػة لػػػـ يكػػػف ي ػػػاؾ يػػدؼ إن  مفيػػػة ا يػػػكا  ال لسػػػية
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 لير إف فظهكر انسمـ اك سػفت  ال ػرب كالجهػاد ي  ػا جديػدا كأفػف ت  (35)الريطا ية
إف    يػؿ جكا ػػب ك جميػات ي  اليػػة ي هػا يكا ػػة يػذه اليلػػاييـ كأييي هػا فػػي ديػف انسػػمـ

الهضػػية   فػػ  يػػف اآليػػات الهر  يػػة كانرػػارات الك يػػرة ال ػػي كردت فػػي الهػػػراف  أيييػػة يػػذه
الكريـ،  يث اس ةدـ   فيرات ك  اليـ قيية،  كؿ أييية ال ض ية في سػفيؿ ار كقيي هػا 
كالرهادة في يذا السفيؿ   كالدليؿ  م  ذلػؾ يػا جػا  فػي الهػراف الكػريـ   )كن  هكلػكا ليػف 

   كجا  في  ية أةرل  ُْٓا فؿ أ يا  كلكف ن  ر ركف ( الفهرة يه ؿ في سفيؿ ار أيكا 
كيػػي  ((وال تحسههبن الههذين قتمههوا فههي سههبيل ال أمواتهها بههل أحيههاء عنههد ربيههم يرزقههون  ))

 . (36) ُُُ  فيرات سايية في   ظيـ يكا ة الرهادة ي ها في سكرة ال كفة  ية 

ي ػاص ي هػا كن يلػر ي هػا، فرض  الجهػاد  مػ  كػؿ يسػمـ فريضػة نزيػة  ازيػة ن     
كرلػب فػيهـ أ ظػػـ ال رليػب كأجػػزؿ  ػكاب اليجايػديف كالرػػهدا ، فمػـ يم ههػػـ فػي ي ػػكف هـ 
ان يف  يؿ في ؿ  يمهـ كيف اق دل فهـ في جهاديـ، كي  هـ يػف اني يػازات الرك يػة 
كال يميػػة فػػي الػػد يا كانةػػرة يػػا لػػـ ييػػ ا سػػكايـ، كج ػػؿ ديػػا يـ الطػػايرة الزكيػػة  رفػػكف 

 فػػر فػػي الػػد يا ك  ػػكاف اللػػكز كاللػػمح فػػي ال هفػػ ، ك ك ػػد اليةملػػيف الها ػػديف فػػ فظ  ال
ال هكفات، كريايـ ف فر  ال  كت كالفلات ككفةهـ  مي كأ د لهـ في الد يا ةزيا ، كفي 
انةرة  ذافا ككفةهـ  فالجفف كاله كد،  كا  فر اله كد كاللرار يف ا ظـ  الكفا ر كا دل 

  .  (37) اليكفهات اليهمكات 

لكػػف السػػؤاؿ الػػذم ي فػػادر الػػ  الػػذيف يػػؿ ال ػػـز ال ػػالـ ا  سػػميي الي افػػر ف  ػػاليـ     
الجهاد كالضركرات ال ي    ـ الهياـ فة ح ال هيهة اف ال ػالـ انسػميي  اليػـك قػد اة ملػت 

ا ةػػػرل، إذ أف كجػػػكد ف ػػػض الجيا ػػػات   ظر ػػػة لمجهػػػاد كيػػػا يػػػك ال ػػػاؿ فػػػي الػػػديا ات 
ي سػييت  هكلهػا يػف ف ػض الي رضػيف لوسػمـ كاليسػمييف  كال ػي  ػد كا الي  سمية كال 

لم ػػػرب كالجهػػػاد يػػػ  ف ػػػض ا  ظيػػػة  الها يػػػة لكك هػػػا ظاليػػػة ، أك يػػػ  اليسػػػمييف ليػػػر 
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اليةمفػػيف لالسػػمـ يػػف كجهػػة  ظػػريـ ، ليػػرت ك رفػػت يلهػػـك الجهػػاد   سػػب ايػػكا هـ 
لل ػػة فهػػط كا يػػا افػػف كا كيفػػال هـ كيفػػالا ا فػػا هـ   ف يػػث لػػـ يك لػػكا فجهػػاد يػػذه  ا

يىٍد يكفى لمجهاد     ضد اليسمييف الذيف يةػاللك هـ  فػي اليػذيب، كيػك يػا ا  كػس سػمفان 
 لديف انسميي في الكقت ال الي . م  اسـ كيكا ة ا

 

   رؤيا المستشرقين لمجياد في الدين اإلسالميالمبحث الُاني :  

 تعريف االستشراق لغة واصطالحاا :

يػي يلػرده  يػت فػيال ها  مػ  كزف اسػ ل اؿ كافػمها )ش ر ؽ  : االستشراق لغة
. (ّٖ)( اضػػيلت اليهػػا انلػػؼ كالسػػيف كال ػػا  ال ػػي  ليػػد الطمػػب فيكػػكف ي  ايػػا طمػػب الرػػرؽ

 . (ّٗ) قاؿ   ال : ) كاررؽ انرض ف كر رفها(

يػػراد فػػة ذلػػؾ ال مػػـ الػػذم   اكل ػػة اليج ي ػػات الرػػرقية  امهها االستشههراق اصههطالحاا :
كال  ميػػػؿ يػػػف  ميػػػا  ال ػػػرب   كا يا ػػػان يهفػػػد فػػػة اسػػػمكب ال لكيػػػر ير كػػػز  مػػػ  فالدراسػػػة 

 . (َْ)ال ييز الي رفي كال رضي كانيديكلكجي فيف الررؽ كال رب

   المستشرقينهههاراء بع

ك ػػذكر ف ػػض  يػػاذج يػػف  را  اليس رػػرقيف الػػذيف   ػػاكلكا يكضػػكع الجهػػاد فالف ػػث   
ي  را ػػة  ػػكؿ يػػذه اللريضػػة السػػياكية  كل ػػؿ كالدراسػػة  فكػػاف يػػ هـ الي ػػادم كالي فػػؼ فػػ

نيطاليػػػة لػػػكرا فيرػػػيا فػػػالميرم ال ػػػي اكضػػػ ت فػػػاف ال  ػػػكؿ ا (ُْ)يػػػف افػػػرزيـ اليس رػػػرقة 
( فػي رػفة م  ار  مية ك لػة كسػمـالسياسي كالدي ي ال ييؽ الذم ا د ة الرسكؿ ي يد)ف

لػػذم أدل إالػػ  جزيػػرة ال ػػرب  يكيػػان قػػد از ػػ  طا لػػة يػػف ال ػػاس   فرا ػػكا ي سػػا لكف يػػا ا
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 دك ة   كلكػف ك يػران يػ هـ كػا كا  ييػان أك كػا كا ي يضػكف أ يػ هـ  يػدان   يػا ييف طػكيمن 
 م    ك فا س في ي اية ال ةيي ات الةاط ة   إ هـ لػـ يريػدكا أف ي  هػدكا أف  كيػة ار 

(    ةر ا  فيا  الكفػار م  ار  مية ك لة كسمـك ديا كا ت يسؤكلة  ف رسالة ي يد)ف
يمة الررا   كال في ة ـ سمسم هـ إل  ا فد   إف ي ؿ يذه الرسالة كاف ي  ػيف  ميهػا أف  

 كػػػػكف رسػػػػالة  الييػػػػة لجييػػػػ  أفػػػػراد الجػػػػ س الفرػػػػرم يػػػػف ليػػػػر  يييػػػػز ك مػػػػ  اةػػػػ مؼ 
يا لير رالفػيف فػي أف يػركا    الج سيات كا كطاف كا  راؽ   لهد كاف أكل ؾ إيا  ييان كا 

ف اف جػػكير انسػػمـ كمػػف ال ػػدكاف ال  يػػؼ كز يػػكا ا ػػة دي ػػان لهػػد راح أكل ػػؾ ال ػػاس يرػػي ك 
. كػذلؾ فهػد كػاف لهػذه اليس رػرقة رأم   ػد ت فيػة  ػف اليكقػؼ الػذم (ِْ)فرض فالسيؼ 

(  يف انذف فاله ػاؿ كف ػد الهجػرة   ف هػكؿ م  ار  مية ك لة كسمـكاف يكاجة الرسكؿ )ف
يةاطػػب اليكيػػيف كي ػػد هـ  ػػف :كػػاف يػػف دأب الرسػػكؿ   فكفػػلة  فيػػان يػػك   إليػػة   أف 

رؤاه السياكية ال ي طمفت إلية أف يففر  م  ا ذل كال ي أ ارت سػةط قػريش   ػ  إذا 
ا ةػػذ الهػػرار ال سػػير فػػالهجرة إلػػ  اليدي ػػة   كفػػذلؾ أفػػفا ي ػػكر فػػراع سياسػػي   كػػاف 
 ميػػة أف ية ػػار فػػيف اليػػكت  مػػ    ػػك يػػذؿ   كيػػك أيػػر ني لػػؽ يػػ  رلفػػات ار   كفػػيف 

ن هػػاذ  لسػػة كجيا  ػػة الفػػ يرة يػػف الهػػمؾ   كػػاف الفػػراع يػػدكر فػػيف اللكضػػكية اله ػػاؿ 
كياديػػة الػػك  ييف الي فرفػػريف كيةافػػيات كأكاذيػػب اليهػػكد ليػػر الي سػػاي يف  مػػ  الػػرلـ 
يف   ضػريـ الف يػد يػف  ا يػة   كفػيف ي ػؿ أ مػ  رفيػ  فػي ال جديػد الػدي ي كانج يػا ي 

(  أف م  ار  ميػػة ك لػػة كسػػمـمػػ  أراد ي يػػد )فػػيػػف  ا يػػة  ا يػػة . ذلػػؾ كػػاف الي ػػؿ ا  
ي ههة فػ م  يػف فها ػؿ ق ػاؿ الرجػؿ الكديػ  ضػد ال طرسػة كالط يػاف   أك قػؿ ق ػاؿ الرجػؿ 
الذم نيرلب في ال رب كلك ة يكره  م  ي ازلة أكل ؾ الػذيف أفػركا  مػ   ػدييره فػالهكة 

ل ة ف ض اليس ررقيف . كييكف الهكؿ ف ف يذه اليس ررقة انيطالية يي يف ضيف ال(ّْ)
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سػػػػػػكؿ كف ضػػػػػػار  ا ال رفيػػػػػػة الي فػػػػػػلة لميسػػػػػػمييف فػػػػػػي  كيهػػػػػػا فارػػػػػػادت فانسػػػػػػمـ كفالر 
 .انسميية

كيػػػػف اليس رػػػػرقيف ايضػػػػا ييػػػػف اي يػػػػكا فيكضػػػػكع  الجهػػػػاد فالف ػػػػث كالدراسػػػػة يػػػػي 
اليس رػػرقة الد ياركيػػة ا فػػؿ ا يريكيػػة الج سػػية فا ريرػػيا كػػركف كل ػػؿ يهال هػػا الي  ك ػػة 

كا ػت يػف افػػرز ا يالهػا  ػكؿ يػذا اليكضػكع الػذم لػػـ  (ْْ)اللكػر كال ػاريئ"  ب: " الجهػاد
يةػػػػؿ ال ػػػػديث   ػػػػة كدراسػػػػ ة فػػػػي   ايػػػػا يؤللا هػػػػا ال ديػػػػدة ا ةػػػػرل  ػػػػف ال ػػػػاريئ كاللكػػػػر 

اد انسػميي يػف انسميي . كقد   اكلت كركف _ ضيف يهال ها اليذككرة _يكضكع الجػ
 يػػػث  رػػػ  ة   ي  فػػػرة أف  رػػػ ة الجهػػػاد فػػػي انسػػػمـ ار ػػػفط فػػػة ي ػػػذ الفدايػػػة  ك ػػػاف يػػػف 
ال ػػػركب : ا كؿ يػػػا أسػػػي ة فػػػال ركب ال فرػػػرية   كال ػػػي    ػػػي إ فػػػاع الدكلػػػة انسػػػميية 
لسياسة ال  ؼ ل رػر الػديف انسػميي فػي أرجػا  ال ػالـ    يػث ا  رػرت الجيػكش للػرض 

كاف قسريان . كال كع ال ا ي ياكاف يكجهان لمكلار الذيف رفضػكا انسػمف انسمـ في كب ي
   يث يهافػؿ يػؤن  فػال  ؼ كاله ػؿ فييػا  ػدا أيػؿ الذيػة فػي  الػة قفػكلهـ فػدف  الجزيػة   

 .  (ْٓ)إيا لك رفضكا ف  هـ يهافمكف فاله ؿ ايضان 

ال فرػػير  ك كضػػا اليس رػػرقة كػػركف اللػػارؽ فػػيف انسػػمـ كاليسػػي ية كطفي ػػة الػػد كة
فهيػػا   كاذكػػرت  سػػب رأيهػػا أف اليفرػػريف اليسػػي يف ا طمهػػكا يػػ  الجيػػكش ا كرفيػػة فػػي 
ال فػػكر الكسػػط  ال ػػي جػػا ت ل ػػزك ا قػػاليـ كالػػدكؿ انسػػميية فػػي اليرػػرؽ كيفرػػريف 
سػػمييف كيػػد ييف ن كج ػػكد   في يػػا الي ػػارفكف اليسػػميكف اللػػا  كف كػػا كا يػػـ فػػي الكقػػت 

 فيف ل ا الةمط كاض ان فيف يلهكـ الجهاد كالد كة في انسمـ  لسة يفرريف د اة   يث 
ل فؿ إل  اند ا  ف ف انسمـ  يك ديف    ؼ نسمـ ي يؿ  م   رر د ك ػة فالسػيؼ 
لككف د ا ة يـ ج كده في  ف  كا د. كيا  رل كركف في يكض  اةر  كضا اللرؽ فيف 
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كل  لـ  كف  ركفان  كس ية أك ال ركب الفميفية ك ركب اليسمييف ال كس ية   في أف ا 
 . (ْٔ)ل  فير اليسمييف أكليريـ   فؿ كا ت  س   نس  ادة ا راضي اليهدسة ف سب 

ك فػػيف كػػركف أف ف ػػرة  رػػ ة الػػديف انسػػميي قػػد يػػرت فيػػر م يف ي فػػاي  يف :ا كلػػ  
كا ت  ي ؿ ف رة الضػ ؼ  ي يػا كػاف اليسػميكف فػي يكػة  يػث لػـ  رػرع الجهػاد  ي هػا   

يػػة ف ػػرة الهػػكة فاليدي ػػة  ل طػػرح  سػػاؤن لطاليػػا أ يػػر ك كػػرر  مػػ  ألسػػ ة اليس رػػرقيف كال ا 
:يؿ ا  رر الديف انسمـ ف د السيؼح ل جيب فهكة كيف دكف  ػردد :   ػـ فانسػمـ يريػد 
جػػر ال ػػاس لمج ػػة فالسمسػػؿ  مػػ   ػػد قكلهػػا  ػػـ يػػز ـ أ ػػة ديػػف  ػػاليي   كل ػػؿ يػػف أفػػرز 

فيهػػا اليس رػػرقة كػػركف أ هػػا كا ػػت    يػػد أقػػكانن ي سػػكفة ا ةطػػا  الي هجيػػة ال ػػي كق ػػت 
ليجهػػػكليف يػػػف دكف انففػػػاح  ػػػف يفػػػادريا ل ؤكػػػد  مػػػ  سػػػفيؿ الي ػػػاؿ أف ك يػػػران يػػػف 
اللمسلة قد ركككا في ف ة الديف انسميي كطريهة  رره كالد كة إليػة   يفي ػة أف رأم 

دي ػػػان  هيهيػػػان كأف  فيػػػة يػػػؤن  اللمسػػػلة كػػػاف ي ي ػػػكر  ػػػكؿ الهػػػكؿ فػػػ ف انسػػػمـ لػػػك كػػػاف 
( يف ػػكث يػػف السػػيا  ف ػػؽ لػػـ يكػػف لي رػػر يػػذا لفػػديف ف ػػد م  ار  ميػػة ك لػػة كسػػمـ)فػػ

لػػػ  ليػػػر ذلػػػؾ يػػػف اآلرا   السػػػيؼ   لكػػػكف ا  فيػػػا  ن يف  ػػػكف فالسػػػيؼ فػػػؿ فالر يػػػة .. كا 
كاند ػػا ات ال ػػي سػػاق ها ل ػػا اليس رػػرقة كػػركف ال ػػي  ل هػػر إالػػ  ال مييػػة كيػػ ه  الف ػػث 

ييي الرفػػيف   فهػػي  ػػارة    يػػد  مػػ  يفػػادر يجهكلػػة كأقػػكاؿ ي سػػكفة ليجهػػكليف ا كػػاد
ل  كيػػد  را هػػا   ك ػػػارة  ج ػػزئ ال فػػػكص الهر  يػػة ل  كافػػػؽ يػػ  طرك ا هػػػا ل فػػكغ ال جػػػ  
كالدن ؿ يف يفادر ليػر إسػميية ل  ضػيد فكر هػا ي جايمػة ال فػكص كاليفػادر ال ػي 

ري  الجهػاد فػي انسػمـ إ يػا جػا  ي ػدرجان    اقض كرؤي ها اليسفهة  كؿ اليكضػكع .ف رػ
 مػػ   يػػط ك يػػر يػػف ا  كػػاـ اللههيػػة كال ها ديػػة ك  ػػريـ الةيػػر كالرفػػا كليرييػػا   فكا ػػت 
سػػ ة ال ػػدرج فػػػي ا  كػػاـ يػػػف سػػيات ال رػػري  انسػػػميي كلػػيس ار فاطػػػان فكاقػػ  الضػػػ ؼ 

ضػيف الل ػة  . كييكف الهكؿ ف ف يذه اليس ررقة كػركف يػي يػف(ْٕ)كالهكة لدل اليسمييف 
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ف ػػض اليس رػػرقيف الي اديػػة لميسػػمييف يدفك ػػة ف هػػديا ككرايي هػػا كي ػػ  رة فػػركح ال ػػدا  
 الذم لرس ها فيهـ الك يسة يف  دة  ف اليكضك ية كالي ه  ال ميي. 

ي  فػػر ك ػػاب اليس رػػرؽ الفريطػػا ي كيميػػاـ يػػك   يرم كات الي  ػػكف ب: " ي يػػد فػػي 
قيف الذيف اي يػكا فػي دراسػة الجهػاد فػي الػديف اليدي ة" يف ضيف ال ياذج ف ض اليس رر 

انسميي   كالذم ي يد يف ةمؿ ك افة يذا إلػ    ميػؿ ال ػزكات كالسػرايا اليكجهػة ضػد 
يسػػي يي رػػياؿ الجزيػػرة ال رفيػػة   فيػػذكر يػػ من أف السػػفب فػػي لػػزكة دكيػػة الج ػػدؿ ال ػػي 

يطػالي ليػكف ق( قػد يكػكف " يػك ياذيػب إليػة اليس رػرؽ انٔـ )ِٔٔ د ت في سػ فيفر 
( يػػف أف ال مقػػات ييكػػف أف  كػػكف قػػد قط ػػت يػػ  فػػمد الرػػاـ ُّٓٗ_ ُٖٗٔكاي ػػا ي )

فػا هط  فػذلؾ  يػكيف اليدي ػػة . كرفيػا  كػاف يدفػػة ي ػ  الهفا ػؿ فػػي الرػياؿ يػف ان ضػػياـ 
إلػػ  ال  ػػالؼ الكفيػػر ضػػده . كلكػػف يػػا  ميػػة اآلف  ػػف ا كضػػاع فػػي الرػػياؿ أظهػػر لػػة 

. لكف يا الذم  ميػة  ػف ا كضػاع ح يػ  ي كات فػي (ْٖ)لي طهةإيكا ية ال كس  في يذه ا
الكقت الذم يذكر فية أف ال مقات كا ت قا ية فػيف اليدي ػة كفػمد الرػاـ   ييػا ي  ػي أف 

( كػاف يميػان فا كضػاع . يػذكر افػف سػ د:" فمػج الرسػكؿ م  ار  ميػة كالػة كسػمـال في )ف
ج ػدؿ جي ػان ك يػران   كأ هػـ يظميػكف يػف يػر ( أف فدكيػة الم  ار  مية كا لة كسػمـار )ف

. كأ هػػػـ يريػػػدكف أف يػػػد كا يػػػف اليدي ػػػة   ف ػػػدب ال ػػػاس ككػػػاف ذلػػػؾ (ْٗ)فهػػػـ يػػػف الضػػػافطة
. (َٓ)الةيس لياؿ فهيف يف رهر رفي  ا كؿ  م  رأس  سػ ة كأرف ػيف رػهران يػف يهػاجره"

ذاأةذ ا ف  ريؼ افف ي ظكر لمضافطة ف  هـ ا  فاط الػذيف ي يمػكف إلػ  ا ليدي ػة الي ػكرة كا 
الدقيؽ كالزيت كليريـ يف اليكاد ال يكي ية   فػييكف أف يػا ذكػره كات  ػف  يػكيف اليدي ػة 
يػػف ا سػػفاب . كلكػػف ي ػػاؾ أسػػفافان أةػػرل ي هػػا   ػػريض أيػػؿ الج ػػدؿ فاليدي ػػة الي ػػكرة . 
كيا أف  ياية الضلاطيف    فر يػف ا سػفاب الجكيريػة لم ػزكة   ذلػؾ  ف يػؤن  ال جػار 
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اط كػػػػا كا ف كػػػػـ  جػػػػكالهـ يػػػػف يفػػػػادر فػػػػي جيػػػػ  الي مكيػػػػات  ػػػػف أ ػػػػدا  الدكلػػػػة ا  فػػػػ
 . (ُٓ)انسميية

في   ميمة ل زكة يؤ ة يذكر كات : "   كلت قفة يؤ ة ك يران في أ  ا    اقمها  م  
ألسػػ ة الػػركاة كلهػػذا يسػػ  يؿ ال  كػػد إ  يػػف الةطػػكط الكفػػرل  كالسػػفب الػػر يس لمةػػ مؼ 

ة سػػي ة ةالػػد   كيكػػذا فػػ ف الركايػػة الها مػػة أف ي يػػدان قػػد  ػػيف فيهػػا يػػك الرلفػػة فػػي  رػػكي
ج لر فف أفي طالب ك فد ار فف أفي ركا ة لةمفة زيد إذا ق ؿ يكضك ة كيدفها ا هاـ 

.كال ها ؽ ال ي  فهت ل ا كيا ذكر كات يي (ِٓ)ةالد ف  ة  كل  الهيادة ففكرة لير رر ية
ك فدار كلػـ يه ػؿ ليػريـ    ػاد الجػفش إلػ   "  دث لها  ي  الهكة ال دك كق ا زيد كج لر

.  (ّٓ)اليدي ػة فهيػادة ةالػد دكف أف ي كفػد ةسػا ر جسػيية   إيػا يػا  ػدا ذلػؾ فيرػككؾ فيػة"
. فػػػػي جيػػػػادل ا كلػػػػ  سػػػػ ة  يػػػػاف لمهجػػػػرة . كسػػػػففها أف الرسػػػػكؿ (ْٓ)كا ػػػػت لػػػػزكة يؤ ػػػػة

رل فك ػاب   ( ف ث ال ارث فف  يير ا زدم إل  يمؾ ففم  ار  مية ك لة كسمـار)ف
الرسػػكؿ  فميػػا  ػػزؿ يؤ ػػة  ػػرض لػػة رػػر فيؿ فػػف  يػػر ال سػػا ي فه مػػة   فارػػ د ذلػػؾ  مػػ 

( ك دب ال ػاس كقػاؿ : "أييػر ال ػاس زيػد فػف  ار ػة   فػ ف ق ػؿ م  ار  مية كالة كسمـ)ف
فج لر فف أفي طالػب  فػ ف ق ػؿ ف فػد ار فػف ركا ػة ؛فػ ف ق ػؿ فميػر ض اليسػميكف فيػ هـ  

. كلػك قفم ػا اف ػراض كات (ٓٓ)يهـ . فافطما ال اس  مػ  ةالػد فػف الكليػدرجمن فيج مكه  م
فػػ ف يػػدؼ اليفػػادر ا هػػاـ ةالػػد فػػف الكليػػد ف  ػػة  ػػكل  الهيػػادة فطريهػػة ليػػر يرػػرك ة فػػ ف 
الكقا   ن  فت ف ة اف راضة ؛  ف يذه اليفادر أرارت إلػ  أف ةالػدان افػطما  ميػة 

 . (ٔٓ) (م  ار  مية ك لة كسمـا الرسكؿ)فال اس ف د كفاة الهيادات ال مث ال ي  ي ه

 كي  هد يك   يرم كات أف الجيش انسميي لػـ يم ػؽ يػ  يجيػكع الجػيش الي ػارض

  كي  دث  ف ا س اب ةالد كيهػكؿ : "إف يػذا ان سػ اب لػـ يػ ـ فسػب الجػفف كلكػف (ٕٓ)
 ػػزكة  ػػـ فسػػب يػػدة ال يػػاب ف يػػدان  ػػف الها ػػدة أك رفيػػا جهػػؿ ةالػػد فا سػػفاب ال هيهيػػة لم
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. لػػيس يػػف (ٖٓ) كيفػػدك أف ال  مييػػات اليػػد اة ال ػػي أ طيػػت لزيػػد يػػي يػػف  ػػاريئ ن ػػؽ"
الي هػػكؿ أف يكػػكف ةالػػد فػػف الكليػػد أك ليػػره يػػف اليرػػ ركيف فػػي ال ػػزكة جػػايمن فا سػػفاب 
ذا كا ػػت ال  مييػات ال هيهيػػة ال ػػي أ طيػػت لزيػديي يػػف  ػػاريئ ن ػػؽ  ال هيهيػة لم ػػزكة . كا 

ال  مييات ال هيهية ال ي أ طيت لزيدح نيذكر كات ري ان كيف  أم إ ها يكضك ة فيا يي
اليل ػػرض أف يػػذكر يػػذه ال  مييػػات ف ػػد أف رػػكؾ فػػي ال  مييػػات ال ػػي ذكر هػػا اليفػػادر 

. كػػػذلؾ فػػػ ف كػػػاف كات قػػػد ذكػػػر أ ػػػة لػػػـ ي ػػػدث لهػػػا  فػػػيف الجيرػػػيف فػػػػ ف (ٗٓ)انسػػػميية
سػػ د أف اليسػػمييف  هزيػػكا الركايػػات انسػػميية    ػػدث  ػػف ي ركػػة  هيهيػػة   كيػػذكر افػػف 

فيهػػػػا :"فافػػػػطما ال ػػػػاس  مػػػػ  ةالػػػػد فػػػػف الكليػػػػد ف ةػػػػذ المػػػػكا  كا كرػػػػؼ ال ػػػػاس فكا ػػػػت 
. في يػػا يػػرل  ةػػركف أف كػػؿ فرقػػة ا  ػػازت  ػػف ا ةػػرل ف ػػد أف  ػػكل  ةالػػد (َٔ)الهزييػػة"

 .  (ُٔ)الهيادة   فميا  ادكا إل  اليدي ة   ا ال اس في كجكيـ ال راب كقالكا : يافرار

( يف  ياذج اليس ررقيف ُٖٗٓ_ُّٖٕيس ررؽ ا يريكي كار طف إيرف ج)ي  فر ال
الػػذيف اي يػػكا فػػي الدراسػػة الجهػػاد فػػي انسػػمـ كالػػذم قػػاؿ :" فػػدأت ف ػػرة يايػػة فػػي  يػػاة 

(   لهػػػد ظػػػؿ   ػػػ  اآلف ي رػػػر انسػػػمـ ي  كػػػدان  مػػػ  م  ار  ميػػػة ك لػػػة كسػػػمـي يػػػد )فػػػ
اليرػركيف     ػ   ػزؿ ك يػر يػف اآليػات  ال جة كانق اع   فافران  مػ  يػا يمهػاه يػف أذل

  ث اليسمييف  م  الجهاد ك فرر يف اس رهد فالج ة .. كيكذا ا  هؿ انسػمـ يػف دكر 
ال جػػة كانق ػػاع إلػػ  دكر الجهػػاد كالهػػكة   كلػػـ يكػػف ذلػػؾ لريفػػان  مػػ  ال ػػرب الػػذيف  رفػػكا 

إلػػ  اليدي ػػة قػػد  فالرػػجا ة كانقػػداـ ك ػػب اله ػػاؿ   كقػػاؿ ايضػػان :"إف ي يػػدان ف ػػد الهجػػرة
كفػػؿ إلػػػ   هطػػػة   ػػػكؿ كفػػرل كا   ػػػراؼ يػػػف   ػػػاليـ سػػيد ا  يسػػػ    كيػػػي  ػػػدـ انكػػػراه 

 .(ِٔ)كاج  اب كسا ؿ الهكة لمكفكؿ إل  قمكب الكلار"

(   قػػػا من :" ُْٔٗ_ُٖٔٔك  ػػػدث اليس رػػػرؽ كالركا ػػػي ان كميػػػزم جػػػكرج كيمػػػز ) 
.كفػػػػرح (ّٔ)افػػػػؿ يكػػػػة "كػػػػاف ديػػػػف ار الك يػػػػد   قػػػػد فػػػػدأ ف  ػػػػدد يجػػػػـك كلػػػػارات   ػػػػك قك 
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( أف " ال ركب انسميية  دكا يػة ُُٕٗ_ُٖٓٗاليس ررؽ الفريطا ي يايم كف جب ) 
 كس ية "  كيذا قميؿ يف ك ير ييا كفـ فة ك اب ال رب   الي  ففكف يػ هـ  مػ  كجػة 

. كفال ػػالي  سػػ     يػػف أيػػداؼ اليس رػػرقيف ك يم هػػـ (ْٔ)الةفػػكص الجهػػاد انسػػميي
هػػػاد" يػػػك إ هػػػـ  ػػػاكلكا أف يةيػػػدكا فػػػي  ػػػس اليسػػػمييف ركح الجهػػػاد اليسػػػ يرة  مػػػ  " الج

كيهك ػكا يػػف رػػ  ة   فػؿ ي هػػركه كي لػػركا ي ػػة   ػ  يفػػمكا فػػي ال هايػة إلػػ  أ ػػة ن ضػػركرة  
يطمهػػان اليػػكـ كن لػػدان لمسػػ  ا ة فهػػذه ا داة اليةيلػػة أك " الهيجيػػة"  مػػ   ػػد   فيػػريـ .. 

س ة   ة ضرب يف ال  فب كالهسكة ال ي ن كن اجة     إل  ذكر أسـ الجهاد  م  أل
 ميؽ فةمؽ الرجؿ الي يدف  ك    يفؿ اليسمييف في ال هايػة إلػ  إ ػمف فػرا  هـ ال ايػة 

 . (ٓٔ)يف الجهاد كالد كة إلية

كل ؿ ي اؾ  كادر يف يؤن  اليس ررقيف الذيف جي كا فيف  سف ال يػة ك سػف اللهػـ 
_ ُٕٓٗؽ انسػػػػك م دم  كيػػػػاس كارليػػػػؿ )فػػػػي يسػػػػ لة الجهػػػػاد ك ها ػػػػده كيػػػػ هـ اليس رػػػػر 

( الػػػذم " ي  هػػػي فػػػز ـ الػػػزا ييف أف انسػػػمـ قػػػد ا  رػػػر فالسػػػيؼ إلػػػ  ال ايػػػة يػػػف ُُٖٖ
السػػةؼ كال  ا ػػة   كن ير ضػػي أف ي  فػػر يػػذا الػػز ـ يػػف أكاذيػػب ال ػػاريئ ؛ ف  ػػة أضػػ ؼ 

يك أضهر فطم ػان يػف أف  (ٔٔ)يف أف ي سب يف ا كاذيب ال ي    اج إل   ف يا   ك
يفطؿ فالي اقرة ؛  ف الها ؿ ية سكا  كيف يهكؿ : إف رجمن كا دان  يؿ سيلة كةرج إل  

 (ٕٔ)جييػػ  يةالليػػة ليف ػػث فػػيهـ الةػػكؼ  ػػت سػػيلة ك ػػده كيسػػكقهـ كريػػان إلػػ  ا  هػػاد يػػا 

 .   (ٖٔ")ي كركف   في  هدك ة كي ف كف  مية  ـ ي يمكف السيؼ ي ة ل ةكيؼ اآلةريف

( :" إف الهكة لـ  كف ُُّٗ_ُُْٖلكس اؼ لكفكف)  كيا يهكؿ اليس ررؽ اللر سي
 ػػايمن فػػي ا  رػػار الهػػر ف فهػػد  ػػرؾ ال ػػرب الي مػػكفيف أ ػػراران فػػي أديػػا هـ   فػػ ذا يػػا  ػػدث 
كا   ؽ ف ض ا قكاـ ال فرا ية انسمـ كا ةذكا ال رفية ل ة لهـ فػذلؾ ليػا رأكا يػف  ػدؿ 

 . (ٗٔ)فال رب ال الفيف يا لـ يركا ي مة يف ساد هـ السافهي
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 كييكف الهكؿ اف ي اؾ  م ة ف ات يف اليس ررقيف يـ:

ال ي كا ت ي ادية لميسمييف يدفك ة ف هديا ككرايي ها كي ػ  رة فػركح الل ة انكل  : 
 ال دا  الذم لرس ها فيهـ الك يسة يف  دة  ف اليكضك ية كالي ه  ال ميي. 

ادت فانسػمـ كفالرسػكؿ في  كيها فارػال ي كا ت ي فلة لميسمييف الل ة ال ا ية : 
 كف ضار  ا ال رفية انسميية .

الل ػػة ال ال ػػة : لػػـ   فػػؼ انسػػمـ ك اريةػػة ك ضػػار ة ككق ػػت فػػدكف  يػػد اك قفػػد 
 ف ةطا     يجة لجهمها فال هيدة ك ظيها ك دـ ا هاف الم ة ال رفية كفهيها.     

 ة ههههههههههالخاتم

 ػػث   كف ػػد دراسػػة يكضػػكع رؤيػػا اليس رػػرقيف  ػػـ ف يػػد ار ان  هػػا  يػػف ك افػػة الف      
لمجهاد في الديف انسػميي   فهػد   ميػت كاسػ لدت يػف يػذا اليكضػكع فػي ال  ػرؼ  مػ  

 كيكقؼ اليس ررقيف يف الديف انسميي .الجهاد 

اف الجهاد فرض  م  كؿ يسمـ فريضة نزية  ازية ن ي ػاص فػي  يايػة رسػالة       
د كة انسػػػميية كي ػػػ  رة فػػػركح ال ػػػدا  الػػػذم لرسػػػ ها فػػػيهـ انسػػػمـ ان سػػػا ية   ك رػػػر الػػػ

فال رفية الك يسة   كالف ض كاف يج ؼ لميسمييف فارادت فانسمـ كفالرسكؿ كف ضارة 
 انسميية  كالف ض  اكؿ طيس ي الـ ال ضارة كا  هاص يف الديف انسميي . 

 ر . كال يد ر الذم يدا ا لهذا كيا ك ا ل ه دم لكن اف يدا ا ا

 

 



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 
 353 353 

 الهكايش

                                                           

, دار انفكوز,   1( اتٍ فارص , اتوٕ انسظوٍٛ  ادًون توٍ فوارص توٍ س زٚوا , ييسوى يغواٚض انه وح ,            1) 

 . 486, ص 1191

 .133, تٛزٔخ , د.خ ,ص3سًن تٍ يكزو االفزٚغٙ , نظاٌ انيزب ,  ( اتٍ يُظٕر , ي2) 

 .2115( يسًٕد يسًن ادًن . ذطٕر يفٕٓو انسٓاد , اننار انثٛضاء , تٛزٔخ , 3) 

, 1418, 4انهسٛوناٌ  اووان  , انسٓواد فووٙ االطو و  تووٍٛ انطهوة ٔانوونفال , يكرثوح  انسووزيٍٛ ,       ( 4) 

 .13ص

ْـــــوـ ،  فور  انثوار٘     852تٕ انفضم  أدًن تٍ عهوٙ توٍ دسوز ،    ُٚظز اتٍ دسز انيظغ َٙ ، أ( 5) 

شووزص اووسٛ  انث ووار٘ ،  رهووى  رثووّ ٔأتٕاتووّ ٔأدادٚدووّد يسًوون فووقاد عثوون انثوواهٙ ،  هوواو ت  زا ووّ   

،  6ْــــ ،   1391تٛزٔخ،  -ٔاسسّ ٔأشزف عهٗ طثيّد يسة اننٍٚ ان طٛة ، دار انًيزفح 

انشووٛ   ;21, ص1181, دار انًيووارف , ت ووناد , ؛ دايوون يفووطفٗ , انسٓوواد فووٙ االطوو و     2ص

انز اتٙ , انسٓاد فٙ األط و )دراطح يٕضٕعٛح ذسهٛهٛح ذثسس تانننٛم انيهًوٙ انفغٓوٙ عوٍ انسٓواد     

 .11-16, ص1119ٔعُاازِ فٙ انرُشٚم ٔانظُّ ( دار انفكز انًيااز , ديشق , 

 .21, انًفنر انظاتق ,ص؛يسًٕد يسًن ادًن 13انهسٛناٌ اان , انًفنر  انظاتق , ص.(  6) 

؛ انشووٛ  انز وواتٙ , انًفوونر انظوواتق    2, ص 6(   اتووٍ دسووز انيظووغ َٙ ،  انًفوونر انظوواتق ,      9)

 .11-16,ص

 

 .21( داين يفطفٗ , انًفنر انظاتق , ص8).

 

يسًن تٍ عًز تٍ طانى تاسيٕل , انسٓاد ) ذيزٚفّ ٔإَاعّ ٔضٕاتطّ فٙ ضٕء انكراب ٔانظُّ ( ( 1)

 .21( , ص ,انزٚاض , )د.خ

 

-13؛ انهسٛووناٌ اووان  , انًفوونر انظوواتق , ص26(  دايوون يفووطفٗ , انًفوونر انظوواتق , ص11) .

 . 31-21؛ يسًن تٍ عًز تٍ طانى تاسيٕل , انًفنر انظاتق , ص 14

 

, دار ادٛوواء انرووزاز انيزتووٙ , 1( يسًوون دظووٍٛ انطثووا طثووايٙ , انًٛووشاٌ فووٙ ذفظووٛز انغووزاٌ ,   11) .

 .181, ص2116تٛزٔخ , 

 

, دار ادٛواء انروزاز انيزتوٙ ,    4( يسًون دظوٍٛ انطثوا طثوايٙ , انًٛوشاٌ فوٙ ذفظوٛز انغوزاٌ ,          12)  .

 .311, ص 2116تٛزٔخ , 

 

( اووووهٛثا  ًٛووووم , انًيسووووى انفهظووووفٙ , انٓٛاووووح انيايووووح نشووووقٌٔ انًطووووات  االيٛزٚووووح  , انغوووواْز ,  13)

 .. 139,ص1199

 . 91-61ٍٚ , تٛزٔخ , ب.خ , ص(  ثزاٌ يظيٕد , راين انط ب , دار انيهى نهً 14)
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( يسًٕعح يٍ انثاددٍٛ , انًٕطٕعح انيزتٛوح انًٛظوزج , دار انشوية ٔيقطظوح فوزاَكهٍٛ نهطثاعوح       15)

 ..   382, ص1151ٔانُشز , انغاْزج , 

عثوون انووزساي ردووٛى انًووٕدٗ ، انيثوواداخ فووٙ األدٚوواٌ انظووًأٚح  ,  األٔايووم نهُشووز ٔانرٕسٚوو ،        (16) 

, 1148؛ ادًن انسثٛز , َشعوح انسوزب انًغنطوح , انسوٕار انًرًونٌ , انيوند       94,  ص  2111ديشق ,

2119 .   

 .82ص( عثنانزساي انًٕدٙ , انًفنر انظاتق , 19) 

؛  ٓواد ع َٔوّ , انونٚاَاخ انظوًأٚح , يقطظوح      85, انًفنر انظواتق ,ص  عثن انزساي انًٕدٗ (18)

 .2119, 1181ٕار انًرًنٌ , انيند انس

 .193انًٕدٗ , انًفنر انظاتق , ص اي( عثن انزس11) 

 (21      ٕ سٚوو  ,ديشووق  ( عثوون انًسٛوون ًْووٕ ,يفوواْٛى ذهًٕدٚووح )َظووزج انٛٓووٕد نهيووانى (,االٔايووم نهُشووز ٔانر

 . 88,ص  2113,

انزايون ٔانًيهوى انزٔدوٙ نهٛٓوٕد ٔانًثوٍٛ ألدكواو انٕٛٓدٚوح ، ٔنكوم  ًو  يوٍ            ْوٕ    ( انسا اياخ د21)

زٚون أٌ ٚوقد٘ انفو ج ييوّ , اتوزاْٛى يفوطفٗ ٔا وزٌٔ , انًيسوى         انذ٘ ٚ الحاخام انًفهٍٛ أٌ ٚ رار

  .. 189,ص 1426, تٛزٔخ . 5ٛط ,  انٕط

 .1148انًفنر انظاتق , انيند  (  ادًن انسثٛز ,22)

 .88ًسٛن ًْٕ , انًفنر انظاتق , ص( عثن ان23) 

 ( انًفنر َفظ24ّ) 

 .1148, انًفنر انظاتق , انيند  ز؛ ادًن انسثٛ 88( عثن انًسٛن ًْٕ , انًفنر انظاتق , ص25)

ظواتق , انيوند   ؛ ادًون انسثٛوز , انًفونر ان    188( عثن انزساي انًٕدٗ , انًفنر انظاتق , ص 26) 

1148. 

(   يسًن اتٕ سْوزج , يساضوزاخ فوٙ انُفوزاَٛح ) ذثسوس فوٙ االدٔار انروٙ يوزخ عهٛٓوا عغايون           29) 

,  انزياطووح انيايووّ نهنراطوواخ ٔانثسووٕز 4انُفوارٖ ٔفووٙ  رووثٓى ٔفووٙ يسوواييٓى انًغنطووح ٔفووزهٓى ( ,  

انًووٕدٗ , انًفوونر  ؛عثوون انووزساي  28, ص1414انيهًٛووح ٔاالفروواء ٔانوونعِٕ ٔاالرشوواد , انزٚوواض ,    

 .113انظاتق , ص 

 .115انًٕدٗ , انًفنر انظاتق , ص (  عثن انزساي28) 

نظواتق , ص  انًٕدٗ , انًفونر ا  ؛ عثن انزساي142(  يسًن اتٕ سْزج , انًفنر انظاتق , ص21) 

13. 

 .15ي انًٕدٗ , انًفنر انظاتق , ص( عثن انزسا31) 

( ٚاطز  ثزا ,انثٛاٌ انفسٛ  ننٍٚ انًظٛ ، ذغنٚىد عًز تٍ عثن انيشٚش انغزٚشٙ،  ،   دار انفور   31) 

 .236، ص  2119هُشز، اإلطكُنرٚح، اإلط يٙ ن

 .239-236زا , انًفنر انظاتق , ص ( ٚاطز  ث32) 

 .11ي انًٕدٗ , انًفنر انظاتق , صعثن انزسا (33) 

سثٛوز انًفونر انظواتق    ؛ادًن ان 39يسًن تٍ عًز تٍ طانى  تاسيٕل , انًفنر انظاتق , ص   (33) 

 .148, انيند 

 . 29,ص  43يغناد انسٛنر٘ , انسٓاد فٙ االط و ,يسهح انيايهح انًظهًح ,انيند  (33) 
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دار انث غووح ,  2111, 4,  1الطوو يٙ , يوو يسًووٕد انثظووراَٙ , دراطوواخ فووٙ عهووى انووُفض ا    (33) 

 . 315-219,ص 2111.,دار انث غح , 315-219,ص

–إَاعووّ –( دُوواٌ عثوون انكووزٚى عًووزاٌ انووننًٛٙ , انسٓوواد فووٙ انًُظووٕر االطوو يٙ ) يفٕٓيووّ        39)

 . 511, ص2115, اب  22 هٛح انرزتٛح االطاطٛح , انيند\ضٕاتطّ ( يسهح   اييح تاتم 

 . 16و (, ص111نًيٓن انيانًٙ نهفكز االط يٙ ,)د.و , , ا1االط يٛح,   

؛ أَوض , اتوزاْٛى , َيسوى انٕطوٛط ,     195_193,ص11( ُٚظزد اتٍ يُظٕر , نظاٌ انيزب,   38 ) 

 . 481و( , ص2114, يكرثح انشزٔي اننٔنٛح , ) انغاْزج , 4 

 (.61( طٕرج انشيز , اٜٚح )31)

اإلطوو يٙ فووٙ اننراطوواخ االطرشووزاهٛح دراطووح ذسهٛهٛووح    ( انرًًٛووٙ , دٛوونر هاطووى يطووز , انسٓوواد  41 )

( , ) ت وناد  5َٔغنٚح , يسهح دراطاخ اطرشزاهٛح , تٛد انسكًح /هظى اننراطاخ انرارٚ ٛوح , انيوند )  

؛ انُيوووٛى , عثووونا  يسًووون االيوووٍٛ ,االطرشوووزاي فوووٙ انظوووٛزج انُثٕٚوووح دراطوووح      81و( , ص2119,

, انًيٓوون انيووانًٙ 1( يغارَووح تانزةٚووح االطوو يٛح,   ذارٚ ٛووحٜراء ) ٔاخ , ٔتزٔ هًوواٌ, فهٓوواسٌٔ

 . 16و (, ص111نهفكز االط يٙ ,)د.و , 

و( , 1181, دار انيهوى نهً ٚوٍٛ , ) تٛوزٔخ ,    5فاغهٛز٘ , نٕرافٛشٛا , دفال عٍ اإلطو و ,    (41  )

 .28ص 

 .111؛ انرًًٛٙ , انسٓاد اإلط يٙ , ص31_21فاغهٛز٘ , دفال عٍ اإلط و , ص  (42)

 .11انرًًٛٙ , انسٓاد اإلط يٙ , ص (43 )

 .11( انرًًٛٙ , انسٓاد اإلط يٙ , ص44 )

 .11( انرًًٛٙ , انسٓاد اإلط يٙ , ص45)

 .111( انرًًٛٙ , انسٓاد اإلط يٙ , ص46 )

 .228( انُيٛى ,االطرشزاي فٙ انظٛزج انُثٕٚح , ص49 )

ال إنٗ انًنٌ , ٔانًكار٘ انذ٘ ٚكز٘ األدًوال  انضافطح د ٔانضفا  د انذ٘ ٚسهة انًٛزج ٔانًر (48 )

, ٔ إَا ٕٚياذ هٕيًا يٍ األَثا  ٚسًهٌٕ إنٗ انًنُٚح اننهٛق ٔانشٚد ٔغٛزًْا. ُٚظوزد اتوٍ يُظوٕر    

 .344, ص 9, نظاٌ انيزب ,  

و( , انطثغواخ انكثوزٖ ,   845ِ/231( ُٚظز د اتٍ طوين , يسًون توٍ طوين توٍ يُٛو  انشْوز٘ )خ        41 )

 .62, ص2ٔخ , د.خ(,  دار اادر, ) تٛز

 .221( انُيٛى ,االطرشزاي فٙ انظٛزج انُثٕٚح , ص51 )
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 .19( انرًًٛٙ , انسٓاد اإلط يٙ , ص51 )

 .231( انُيٛى ,االطرشزاي فٙ انظٛزج انُثٕٚح , ص52 )

(  يقذح د ْٙ هزٚح يٍ انغزٖ انثهغاء فٙ دنٔد انشاو , ٔهٛم يقذح يٍ يشارف انشاو ٔتٓا  اَد 53  )

نظوووٕٛف ٔإنٛٓوووا ذُظوووة انًشوووزفٛح يوووٍ انظوووٕٛف . تٓوووا هثوووز  يفوووز توووٍ أتوووٙ طانوووة )ل( .  ذطثووو  ا

و( , ييسوى  1225ِ/626ُٚظزدٚاهٕخ انسًٕ٘ , أتٕ عثونا  شوٓاب انونٍٚ ٚواهٕخ توٍ عثونا   )خ       

 .221, ص5و(,  1119تٛزٔخ,1انثهناٌ , دار ادٛاء انرزاز انيزتٙ ,

و ( , 233ِ/218انًهو  اتوٍ ْشواو توٍ أٚوٕب ) خ     ( ُٚظزد اتٍ ْشواو انسًوز٘ , أتوٕ يسًون عثون      54 )

,  3و(,  1163انظٛزج انُثٕٚح , ذ د يسًن يسٙ اننٍٚ عثن انسًٛن , يطثيح انًونَٙ , ) انغواْزج ,   

 .121_128, ص  2؛ اتٍ طين , انطثغاخ انكثزٖ ,   834ص 

,االطرشوزاي  ؛ انُيوٛى  834, ص  3( ُٚظزد اتٍ ْشاو انسًز٘ , انظوٛزج انُثٕٚوح , ذو د يسًون       55 )

 .231فٙ انظٛزج انُثٕٚح , ص

 .18( انرًًٛٙ , انسٓاد اإلط يٙ , ص56)

 .232( انُيٛى ,االطرشزاي فٙ انظٛزج انُثٕٚح , ص59 )

؛ انُيوووٛى ,االطرشوووزاي فوووٙ انظوووٛزج انُثٕٚوووح ,  121, ص  2( اتوووٍ طوووين , انطثغووواخ انكثوووزٖ ,  58 )

 .232ص

 .121, ص  2( اتٍ طين , انطثغاخ انكثزٖ ,  51  )

؛ اتٍ طين , انطثغواخ  836, ص  3( ُٚظزد اتٍ ْشاو انسًز٘ , انظٛزج انُثٕٚح , ذ د يسًن   61  )

 .121, ص  2انكثزٖ ,  

 .113( انرًًٛٙ , انسٓاد اإلط يٙ , ص61  )

 .113( انرًًٛٙ , انسٓاد اإلط يٙ , ص62)

 .113( انرًًٛٙ , انسٓاد اإلط يٙ , ص63 )

,  3اطاخ فوٙ انسضوارج اإلطو و , ذز ًوح د ادظواٌ عثواص ٔا وزٌٔ ,         (  ة , ْايهرٌٕ , در64 )

 .113؛ انرًًٛٙ , انسٓاد اإلط يٙ , ص51و( , ص1191دار انيهى نهً ٍٚٛ , ) تٛزٔخ , 

 . 114_113( انرًًٛٙ , انسٓاد اإلط يٙ , ص65 )

ر انيزٔتوح, ) انغواْزج   ( انيغاد , عثاص يسًٕد , ياٚغال عٍ اإلط و , يطثيح انًنَٙ  , يكرثح دا66 ) 

 .112, د. خ ( , ص 
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انيغاد , عثاص يسًٕد , ياٚغال عٍ اإلط و , يطثيح انًنَٙ  , يكرثح دار انيزٔتح, ) انغاْزج (  69  )

 .112, د. خ ( , ص 

انيغاد , عثاص يسًٕد , ياٚغال عٍ اإلط و , يطثيح انًنَٙ  , يكرثح دار انيزٔتوح, ) انغواْزج    (68  )

 .112ص  , د. خ ( ,

 .115( انرًًٛٙ , انسٓاد اإلط يٙ , ص61 )
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