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 مثلللل ومؼلللوا كارلللوو  للل   خف     

 

لل ا ن ومـلل ا وك رلل      يا
 كؾؼللق ع

 أو كؿغؾللللولع يؾلللل   وكلللل  ع      

 

  شللل ؽ  ملللا ملللؾ  ومؿ  للل  

 ومِؼضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   

 

 (أمحد شوقي)

 .«فالؿاضي أشبه باآلتي من الؿاِء بالؿاء»

 (خلدونابن )
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 5    تقدمي 

 
 

 تقديم

 ذميـتق  

لصالة والسالم طؾك ر لؿبعقث الحؿد هلل وا سقل اهلل ا

لؿقـ. لؾعا ًة   رحؿ

 :وبعد

ن ٓبد  «دروس التاريخ» فنن التػتقش طـ اإلكسا أن يساطد 

لؿعاصر طؾك تػف   اسة تطقر مشؽؾة  :ؿ بعض مشؽالتفا ٕن در

لققم ما يشبففا- سابؼة لؿرء قادرً  -يقجد ا طؾك ففؿ  ايجعؾ ا

القصقل  .حؾقل كاجعةإلك  مالبسات الحاضر و

مـ الذي يظفر فقف  إن   مستؿرة ٕكف هق الز لتاريخ يف حركة  ا

وإرادتف سبحاكف وطؾؿف  فالحقادث ٓ تتطابؼ ولؽـ ، قدر اهلل 

لؿاضل أشبف بأيت  بؾ إن  ، تتشابف ى أّن ا ير لؿمرخ ابـ خؾدون  ا

تل كدرس، مـ الؿاء بالؿاء رة والؿشاكؾ ال هل مشاكؾ حاض فا 

                  ٥
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هذا ٓ يؿـع أن تؽقن ،ادائؿً  يخً » و لزمان  ،«اتار لتاريخ يشؿؾ ا فا

الحاضر وما يتققع يف الؿستؼبؾ الؿاضل و هـاك  ،كؾف  وإذا لؿ يؽـ 

ٕحداث ض ا قاصعة حقل بع الؿاكع أن كػؽر  ،إجابات  ولؽـ ما 

لتػؽقر هـا   إفقفا وا
 

لقس سؾبق   يجابل  .او

لؽريؿ يدطقكا لؾس إرض وقراءة تجارب الؼرآن ا قر يف 

لحضارات وتعاقبفا قر ا  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ إمؿ وس

 گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .﴾ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

م] لرو  [9: ا

إطادة قراءتف إلك  تاريخـا اإلسالمل بشؽؾ خاص بحاجة إن  

طـ اإلزراء بف أيًضا  اوبعقدً ، طـ التؿجقد الؿحض ادارستف بعقدً ومُ 

أو  حقـ يػتش بعض الـاس طـ كؼاط الضعػ، والـؼد الفدام لف

بؾ وضعف مقضع التؿحقص والتحؼقؼ ، إخطاء ويؼػقن طـدها

ٕن هذا  ،ما يؼرب مـفا إن أمؽـ ذلؽأو  الحؼائؼإلك  لؾقصقل

 راثـا لؿحاوٓت التزوير والتشقيف.التاريخ مستفدف أكثر مـ غقره يف ت

                  ٦



 

 7    تقدمي 

محؿود محؿد شاكر طـدما  ستاذورحم اهلل شقخ العربقة األ

العربل اإلسالمل » :يؼول لتاريخ  لتل أحاصت با لضالٓت ا إن ا

ـبف ، لفل أسقأ الضالٓت وأشدها وأطصاها طؾك العالج فنذا لؿ يت

الؿسؾؿقن لك  العرب و يـؿاث إ اريخفؿ ٓكؿاثقا يف إمؿ كؿا  ت

 .(1)«يف الؿاءالؿؾح 

لدوري سبب تعرض التاريخ  ويعؾؾ العزيز ا الؿمرخ طبد 

ى يؼقل مـ الفق ثقر  مقسقر بعض القسر لؿـ أراد »: لؽ هق مقضقع 

لؽتابة فقف لفذا كان مسرًح  :ا ثقر مـ الفقى ولؼؾقؾ مـ  او لؽ

لدققؼ لبحث ا  .«ا

هتؿ بف الؿسؾؿقن يف العصقر إولك  لتاريخ ا هؿقة ا وٕ

مً  هتؿا لغً  اا ـبقي والعصر  :ابا ٕكف هق الصؾة بقـفؿ وبقـ العصر ال

لراشدي ن طؿؾ الؿمرخقـ والجغرافققـ هق ربط إمة وكا، ا

لؿؽان بعقدً  سالمقةاإل لزمان وا طـ التؼسقؿات  امـ حقث ا

لتل أصبحت واقعً  ة ا لسقاسق  .اا

لتاريخ َضُعػإ :هؾ كؼقل أصابف شلء مـ أو  ن طؾؿ ا

رة اإلكسان ، اإلهؿال يف العصقر إخق مع أكف ٓ شلء يفدي 

                                                           

ج (1)  مؽتبة الخاكجل. 2( ط777ص  2جؿفرة مؼآت إستاذ محؿقد شاكر / )

                  ٧



 8 دروس التاريخ 

لؿَ  لققائعثُ كا  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ الت وا

 .[6: الرطد] ﴾پڀ پ پ پ

سقة  لؿاذا كدلس السقا سباب سؼقط إ كدرس أ لؿ 

إخالققة لغرب ، وآجتؿاطقة و ولؿاذا لؿ كدرس أسباب التػاف ا

سؾؿقـ الؿ ستعؿار بالد  قـا وا هذه الؼقة  ،طؾ يـ جاءت  مـ أ و

سباب ضعػ، لؾغرب هل أ اطت أجزاٌء ، الؿسؾؿقـ وما  ض وكقػ 

اب والعشائر تـاحر بقـ إحز رق وال  . مـ بالدهؿ بسبب التػ

صر الحديث ما أصابـا مـ  الع لتاريخ لؿا أصابـا يف  لق قرأكا ا

لباصـقة ومـ يشايعفا تالطبت هذه الػرق ، أذى الػرق ا وكقػ 

ا ٓحتالل  مخططاهت كػذت  ثؿ  ة  عاراٍت كاذب لؿسؾؿقـ بش بعؼقل ا

لعربقةبعض إق  . طار ا

ر  بعض فقف القسقؾة ٓستـػا ٕهنا ترى  لتاريخ  هتتؿ با لدول  ا

ير سؾطة الحاكؿ وصغقاكف ُيزور ، الؿشاطر وترب هذا  يتؿ  وحتك 

ؾ ما يخالػ هقى هذا  لتاريخ وتؼؾب الحؼائؼ ويطؿس ك ا

 .الحاكؿ

لؽريؿ كؾؿة هل تليت طادًة بعد  «الحؽؿة» ترتدد يف الؼرآن ا و

لؽتاب» ذكر لؽتاب «ا مـ معاين الحؽؿة الؿمسسة طؾك ا تؼدير : و

                  ٨



 

 9    تقدمي 

لبعقد الؿدى ا هل التل ، العقاقب التل قد تحدث طؾك  والحؽؿة 

يد وكقػ  ــا مـ الرؤية بقضقح ماذا كر لتل تؿؽ رسؿ الخارصة ا ت

لك  كصؾ يدإ  . ما كر

زداد تجربة وتعؼاًل  يريد الؼرآن الؿسؾؿ أن ي لسقر يف  مـ  يف ا

مـ الرحؾة لك  إرض وكذلؽ  لتاريخإ  ې﴿ الؿاضل ودراسة ا

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ

 [:] ﴾ىئی

 

n  m 
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 11    الفصل األول مقدمات 
ت الفصل األول  مقدما

 ولانفصم األ

 يقذياث

قد مـ التاريخ -1  .مـ يستػ

لتاريخ -2 ة ا هؿق  .أ

الحاضر -3  .الؿاضل و

لتا -4 يا لسقاسل والتاريخ الحضارير  .خ ا

خـا -5  .مـ يؼػ خؾػ تشقيف تاري
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 13    الفصل األول مقدمات 

(1) 

 َستفُذ يٍ انتارَخ يٍ

هـاك  مسؾ  هؾ  يخ كحؼائؼ  مـ التار ؿ هبا؟ وهؾ يعترب دروس 

اءة التاريخ لـاس مـ قر لـا  ؟ا كستخؾص مـف ما يقضح أحقا وهؾ 

رة لتؼؾبات؟ أم هق كالم يرتدد أو  الحاض مـ الؿػاجآت وا قـا  يحؿ

قد مـ القاقع  ؟ولقس لف رص

لـاسكثقًرا  وكقػ يؽقن آطتبار وكحـ كرى  اثقرً وك، مـ ا

مـ التاريخ يستػقدون  سققـ ٓ  لسقا وٓ ، مـ الدول والزطؿاء ا

مـ مـ الز مضك  مثالفؿ فقؿا  قع ٕ  ؟يعتربون بؿا و

مثالفؿ لؿاذا فؿ اهلل ، لؿ يؼرأ الطغاة ما حؾ بل وكقػ قصؿ

لحديث  صر ا الع قد طاش بعضفؿ يف  طؾك وجقهفؿ؟ و وأكبفؿ 

لذل رارة ا يتخقفقا، حقاة التشريد وذاققا م صقر  امصقرً  لؿاذا لؿ  كؿ

                  ١٣
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يـ ا يف طـادهؿ وغقفؿ سادر ئؽ بؾ استؿرو  ؟أول

ف  لؿاذا بت قد ما جؾ رش تذكر الخؾقػة العباسل هارون ال لؿ ي

مـ ت لسؾػف  مـ مشؽالت قد وقع مـ أوٓده   قصة البقعة ٓثـقـ 

ة؟ بـل   أمق

اإل صر الحديث هؾ كظرت الحركات  الع لك  سالمقةويف  إ

اء قؾقاًل  اسُتجر   ؟مثؾفالرتى كقػ أخطلت حركات  القر  توكقػ 

لك  داست طؾك إلغام التل  وكقػ، معارك ٓ صاقة لفا هباإ

؟  وضعت لفا

الحاضر الؿاضل و رة يف  مثؾة كثق هذه ، وإ ولق قرأت 

بقة لؿا أقدمت طؾك ما  الحركات كظرية ابـ خؾدون يف العص

 .أقدمت طؾقف

الؿصقدة ذاهتا» رة يف  رة تؾق م لبشرية م هؾ ، ولؿاذا تؼع ا

كً  يحؿؾقن لغباء؟ هائاًل  امخزو لروماين «مـ ا لسقاسل ا  كؿا يؼقل ا

 .«كاتق»

هذا يعـل أن ٓ فائدة تذكر مؿا يسؿك دروس » هؾ 

                  ١٤



 

 15    الفصل األول مقدمات 

لتاريخ لـاس ٓ يعتربون :«ا ادث ٓ تتشابف وا ٕهنؿ ، ٕن الحق ذلؽ 

يفتؿقن بالؿاضل يقمفؿ وٓ  يراه الػقؾسقف ، يعقشقن  هذا ما 

الخربةوما »: طـدما يؼقل «هقغؾ» إلؿاين ـا إياه  لتاريخ  تعؾؿ وا

لؿ تتعؾؿ أبدً  مات  لحؽق لشعقب وا ي   اهق أن ا لتاريخ أ  .«شلء مـ ا

هذا اإلشؽال حقـ يؼقل رب الؼرآن الؽريؿ حؾ  : إن الذي يعت

إلباب وأولق ٕحداث هؿ أولق  لك طـ يفقد ، إبصار با قال تعا

قر ـل الـض  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿: ب

لحشر:  ﴾ې ۉ ۉ  .[2]ا

لرطد:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :تعالىوقال   .[19]ا

لؽريؿ قصص إكبقاء وما جرى لفؿ مع  وقد قص الؼرآن ا

امفؿ يـ بطروا معقشتفؿ وكػروا بلكعؿ اهلل، أقق لذ ، وما حؾ با

الؽػر وآستؽبار يتدبروا ويعؾؿقا طقاقب  لـاس و ، لقتػؽر ا

ة تعؼب دائؿً  لؼرآكق يات ا  ڇ چ چ چ﴿: اوأ

لـحؾ:  ﴾ڇ  [36]ا

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿

                  ١٥
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 .[82: غافر] ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ

 گ گ گ ک ک ک ک﴿ وقال تعالى:

 .[54: سبل] ﴾ںڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ

وقد احتج الؿتلخر مـ الرسؾ طؾك ققمف بؿا وقع لؾؿتؼدم 

لكوققلف   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: تعا

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 [89]هقد:  ﴾ٹ ٹ

  ﴾ائ ائ ى ى ې﴿: تعالىوقال 

راف:   [176]إط

يعتربوا بؿا  وقد لؽريؿ مـ كػار قريش أن  صؾب الؼرآن ا

مـ آثار إمؿ التل كػرت بلكعؿ اهلل هدون   ڍ ڍ ڇ﴿ يشا

لصافات:  ﴾ڈژ ڈ ڎڎ ڌ ڌ 1]ا 37 ،138]. 

فرطقن حقث  وثؿقد و هالك طاد  لك بعد أن ذكر  وقال تعا

لحاقة] ﴾ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿: قال  .[12: ا

                  ١٦



 

 17    الفصل األول مقدمات 

ؾؿ ذلؽ» :يؼول الؿػسر ابن ططقة يف ط حالفؿ  طؾك  ثؿ أ

لقققف طؾك اء إمؿ وا ستؼر إرض وا طقاقب  الطؾب يف 

يـ فر  .(1)«الؽا

ص طؾقـا يف » :ويؼول ابن تقؿقة اهلل لؿ يؼ ة أحد الؼرآن إن  قص

بحالفؿ، إٓ لـعترب هبا لـا  ـشبف حا س أواخر إمؿ بلولفا، ف  :وكؼق

مـ مـ  شبف فقؿا كان لؾؿم يـ  لؿتلخر فقؽقن لؾؿممـ مـ ا

يـ شبف بؿا كان ويؽقن ، الؿتؼدمقـ لؿتلخر مـ ا فؼ  لؿـا فر وا الؽا

فؼ مـ الؿتؼدمقـ؟ لؿـا  لؾؽافر وا

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿: تعالىكؿا قال 

: تعالكوقال  (2)[111]يقسػ:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ

: الؿجادلة] ﴾ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

أن هـاك مـظقمة مـ إحداث تتؽرر بقـ الؿاضل  :أي، [5

 ڻ ڻ ں﴿وهـاك طالقة بقـ التاريخ والســ ، والؿستؼبؾ

6 :الـؿؾ] ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ سـة ، [9

                                                           

 (.8/413« )تػسقر ابـ ططقة» (1)

اوى» (2)  (.28/425« )الػت

                  ١٧
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مقـ سقـالفؿ العؼاب بطريؼة ما الؿجر ولؽـ ، طامة مطردة إن 

يعتربون لطرق ُسد   :الطغاة ٓ   ت طؾقفؿ طؼقبة لفؿ ٕن ا

لقست مػاجلة، بسبب ضؾؿفؿ ٕحداث  داية وهناية ، فا هـاك ب  بؾ 

هـاك غاية  .و

العقاقب يعتربه الؼرآن مـ الســ آجتؿاطقة  إن الـظر يف

فآطتبار ، الؽقكقة التل تدل طؾك صحة التػؽقر وسالمة الؿـفج

ولؽـ  ،والـظر ٕحداث الؿاضل لؿعرفة الؿستؼبؾ مـفج صحقح

 الذي يتدبر ويـظر ويؼارن ويحاول معرفة أسباب الحقادث هؿ 

  ﴾ڀ ڀ﴿و [29]ص:  ﴾چچ ڃ﴿ الذيـ وصػقا بلهنؿ

ن:  ]آل  .[13طؿرا

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :تعالىقال 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[36: ق] ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ وقال تعالى:

ؼؿر:  ﴾ ىى ل  .[4]ا

                  ١٨
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هبفؿ اهلل  يستخدمقن ما و لذيـ ٓ  ا  گفا لقتػؽروا ويعؼؾق

لتاريخ مـ ا قدون  ٕن أحد أجفزة ، الســ آجتؿاطقة ٓ يستػ

لتؾؼل ـد همٓءهق و ا اد معطؾ ط وأما أصحاب الؼؾقب ، الػم

لدول  :السؾقؿة والعؼقل الراجحة قر ا ففؿ الذيـ يؼػقن طؾك س

ويعؾؿقن أن ما وقع  ،وإمؿ وطؾك طقاقب الؽػر والظؾؿ والػساد

قرهؿ قد يؼع طؾقفؿ همٓء وهمٓء واحدة، لغ ة اهلل يف  سـ  .و

 ﴾ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿

لؼؿر]  [43 :ا

 ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿

  کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ

: آل] ﴾ں ں  .[13 طؿران

لؽ   لُؿْعَتَبر كثقر و متحدثً فا لك  لُؿْعَتبِر قؾقؾ قال تعا طـ  اـ ا

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: ققم لقط

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

                  ١٩



 27 دروس التاريخ 

لحجر:  ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ  .[77-74]ا

إرض قر اإلكسان يف  سبحاكف ترك أثار لقس ويـظر  وكلكف 

، الخرابإلك  إكف مشفد لؼرية سؾؿفا الػسؼ، كقػ ُفعؾ هبمٓء

مـ يػسؼ  ـتظر  لذي ي قر ا هذا الؿشفد لقعترب الـاس بالؿص  يؼدم 

مر ربفطـ   .أ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وقال تعالى:

ي :[6: الرطد] ﴾پڀ پ پ پ ُيعذرون فقف لق  :أ قد 

ة مثؾ طاٍد وثؿقد لؿعذب مؿ ا يروا آثار إ لؿ  كقا   .كا

لـتائج  سباب تليت بـػس ا مـ ســ اهلل سبحاكف أن كػس إ و

ر الشعقب   پ ٻ ٻ﴿ :وقالقايف جؿقع إوقات ولسائ

 .﴾ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ

: لؿائدة  [18 ]ا

يػؽرون تػؽقرً  ة و ي ماد يعقشقن حقاة  يـ  لذ ٓ  اقاصرً  اإن ا

ٕحداث الؽقن ، يعتربون با هذا  وهؿ يعتؼدون أن كؾ ما يؼع يف 

مـ فعؾ ي :«الطبقعة» هق  لل :أ لقس هلل ، أن إمقر تحدث بشؽؾ آ
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قئة رةإوهمٓء ، فقفا مش مدم ة أو  ذا جاءهتؿ طقاصػ  فتاك مراض  أ

مـ اهلل هذا طؼقبة  وأهؾ الغػؾة يف طالؿـا ، ٓ يعتؼدون أن 

الظالؿقـ ووققطفؿ  مـ تسؾط  فقف  اإلسالمل ٓ يػؽرون أن ما هؿ 

لذل إكؿا هق بؿا كسبت أيديفؿ وْس يف أَ  لديـر ا  .ببعدهؿ طـ ا

وٓ يعتربه  اكقػ يستػقد مـ التاريخ مـ ٓ يعترب التاريخ طؾؿً 

والحؼقؼة أن ، صـعة مفؿة لتصقد الققائع وإسؼاصفا طؾك الحاضر

عؾؼ:  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ﴿ :طـف گاإلكسان الذي قال اهلل  ل  [6]ا

ومؽان تل تقلت ، هق اإلكسان يف كؾ زمان  والـػسقة إوربقة ال

تـاص الزكقج يف  يبفؿ واستعبادهؿ، فريؼقاإاق هل باققة ، وتقلت تعذ

ة  هد قتؾ الشعب الػؾسطقـل بلسؾح ققم طـدما كشا طؾك حالفا ال

صقـ  السقري بدطؿ مـ روسقا وال الغرب وأمقالف وقتؾ الشعب 

ـققـ لباص  .وا

اإلكسان الغرائز باققة يف  الشفقات و يضعفا يف، و محؾفا  قد 

مـ طؼالفا فرق بقـ باريس ، الؿشروع يف اطتدال وقد تـػؾت  وٓ 

يؿً  ما قد لققد وبقـ رو هق ن »ا، و يؼ يف زمـ أفالصق اإلغر فؼد كان 
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تصرفقن طؾك كحق مشابف ا  ي ، لؾػركسققـ يف الؼرون الحديثةجد 

قز تصرفقن مثؾ اإلكؽؾ لرومان ي لقسائؾ والقسائط ، وكان ا ولؽـ ا

قر افع و، تتغ هلأما الدو فتظؾ كؿا   .(1)«الغايات 

لققم طؾك أن ما يسؿك بالتؼدم» قرة أو  وطامة الؿمرخقـ ا مس

لحضارة ٕن غرائز اإلكسان وأخالقف ، إحسـ إكؿا هق وهؿإلك  ا

هل قة كؿا  راوة، الؿركبة باق دة وض  .(2)«بؾ زادت ح

لحقاة ٓ تـؼطع مـ حسـ الحظ أن دروس ا فالعاقؾ هق ، إن 

مـ حادث  قد  لذي يػ لقعالج حدث ا ؤه  مر بف آبا لذي  إمس ا

لققم  .ا

n  m 

 

 

                                                           

قراكت (1) ريخ» ول دي  (.74) «دروس التا

اركز (2) ؾػقة» مصطػك حؾؿل :اكظر .الؿمرخ هاري ألؿر ب  (.272) «الس
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(2) 

 أمهُت انتارَخ

 مللللقن  نكرلللل ل وٓ ي  للللل

 

 ما ٓ  ع  وم    خ ن ملر  ِ  

 ا  لر مضل وما  وى أخب   ما  

 

و عملل  يؿلل  ِ    أ لل أ أيؿلل  ل

قتف  مـ ٓ يؼدر أهؿ لتاريخ  مـ ا قد  مـ ٓ يضعف يف ، ٓ يستػ و

يستحؼف يف قائؿة  الؿػقدةالؿقضع الذي  اسة  :العؾقم  فنن در

يـ والؾغة وإخالق إمة مـ الد ربطـا بؿؼقمات  لتاريخ ت نذا  :ا ف

ة لؾتلثقر والتغققر ة طرض شقاء تؽقن إم هذه إ  .لؿ تحػظ 

الؿسؾم الذي ال يعطي  ايؼول الشقخ رشقد رضا معاتبً 

معرفة  فؿا» :هتؿامالتاريخ حؼه من اإل يـ  هذا الد مـ  لؽ ٓ تعد 

الحاضرةتقاريخ  رة واختبار أحقال إمؿ  الغاب معرفة ، إمؿ  و

بش، إقطار والبؼاع العؾؿ  مـ إقامة ، قن آجتؿاعئو لقس هذا  أ

                  ٢٣
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لؿقزان   .(1)«الؼرآن واستعؿال الػرقان وا

لك  وقد سبؼف لتاريخ العالمة ابـ خؾدون إ التـقيف بشلن ا

ـدما أشار لك  ط فقإ قة والرت لقس حؽايات تساق لؾتسؾ لتاريخ  ف أن ا

يتقهؿ بعض الـاس ببادي الرأي هره ٓ »: يؼقل :كؿا  إذ هق يف ضا

ر وتحؼقؼ ، يزيد طؾك أخبار طـ إيام والدول ويف باصـف كظ

ت قؼ «الحقادث» وتعؾقؾ لؾؽائـا مباديفا دق ت ، و وطؾؿ بؽقػقا

قؼ   .(2)«الققائع وأسباهبا طؿ

لتاريخ يف  الؿحز ووضع ا أصاب  كجد أن ابـ خؾدون  هـا  و

لصحقحمقضعف  لثاكقية كؿا ذكر أبق حامد ، ا مـ العؾقم ا ففق لقس 

م الـقوي لغزالل وتبعف طؾك ذلؽ اإلما  .ا

رد  يدطق أمة وما طفدكا طاقاًل »: طؾل يؼقل إستاذ محؿد ك

لك  ن ، تـاسل تاريخفاإ يـا كؾ أمة تدرس تاريخفا مفؿا كا بؾ رأ

زها  .(3)«العؿؾإلك  اسقداد صػحاتف ٕكف مفؿا

طؿؼ الؼرآن الؽريؿ اإلحساس التاريخل طـد الؿسؾؿقـ  لؼد

                                                           

ار» (1)  (.17/7) م «مجؾة الؿـ

 (.1/282« )الؿؼدمة» (2)

لعربقة» (3)  (.1/45« )الحضارة ا
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ًٓ ، طـدما وصؾفؿ بإكبقاء وإمؿ السابؼة  وجعؾ تاريخ الخؾقؼة مجا

 ًٓ   .لؾتدبر والتػؽر لـظرهؿ ومجا

لحج:  ﴾ڭڭ ڭ ڭ﴿: تعالىقال   .[78]ا

سحاق إوقد اشتغؾ بعؾؿ التاريخ طؾؿاء مـ أمثال الطربي وابـ 

 ،«بليام الـاس اكان طالؿً » :وققؾ طـ الشافعل، وابـ سعد وابـ كثقر

وكان الصحابة طؾك طؾؿ بتاريخ وجغرافقة البؾدان الؿجاورة لؾجزيرة 

 .وهذا مؿا ساطدهؿ طؾك التخطقط لؾػتقحات الؽربى، العربقة

لرسقل  لتاريخ قبؾ بعثة ا د  ،هق تاريخ إكبقاء ملسو هيلع هللا ىلصفا وبع

تك أصـاف العؾقم بش العؾؿاء  تاريخ  ثتف صار  اإل، بع  سالمقةفإمة 

لك  ارتػعت بػؽرها وأفعالفؿ هل إ العؾؿاء  ن جعؾت أققال  أ

لتسجقؾ رة با لجدي لقف، ا بؼ إ إلسالم لؿ يس هذا اتجاه أصقؾ يف ا ، و

لتابعقـ: فظفرت كتب الطبؼات لصحابة وا وصبؼات ، صبؼات ا

أدى ذلؽ، الػؼفاء والؿحدثقـ لك  وقد  إصباء إ ضفقر صبؼات 

لشعراء  قـ وا  .لخإ ...وإدباءوالؿمرخ

لتاريخ السقاسل متػقق طؾك ا ـدكا  لحضاري ط لتاريخ ا ، فا

ة كبقرة بدءً  ي ة بف طـا ي لعـا ـبقية التل ضبطت  اوبسبب ا رة ال مـ السق
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صحقحة لرواية ال فا با لحقاة  ،وقائع لتلريخ لؽؾ مػاصؾ ا كتفاء با وا

لقف الؿمرخقـ مئات بؾ أ لسقاسقة ضفر  ر ، (1)آجتؿاطقة وا وضف

يزيد طؾ لتاريخما   .ك طشرة آٓف كتاب يف ا

لؿ تُ  اإل ـَ عْ و كإمة  فا  مقةأمة بتاريخ رجال نذا ألػ ، سال ف

بً  لعؾؿاء كتا لتاريخ العام يليت آخر ويؽؿؾف أو  يف الطبؼات اأحد ا ا

تك طصره فقؿا سؿل تذيقؾ» ح تبس يف » فؽتاب «بال جذوة الؿؼ

كدلس الؿؾتؿس» لؾحؿقدي ذيؾ بؽتاب «تاريخ إ ؿ «بغقة   ث

لصؾة» لتؽؿؾة» ٓبـ بشؽقال ثؿ «ا  .ارٓبـ إب   «ا

بقـؿا كرى أن التاريخ كعؾؿ لؿ يعرتف بف يف أوربا إٓ يف 

لثامـ طشر سط الؼرن ا وأول كرسل لؾتاريخ يف جامعة  ،أوا

لثامـ طشر اسط الؼرن ا كان يف أو  . أوكسػقرد 

العصقر  الؿسؾؿقـ إٓ يف  ـد  هتؿام بف ط آ وما ضعػ 

ابت رة حقـ  وقد طؾؾ ، عدت إمة طـ الؼقادة والريادةالؿتلخ

مبارك» الؿمرخ ة  «طؾل  مقةاإلضعػ إم  ظقالؿؾحبالـؼص  سال

                                                           

ريخ  (1) ضفروا يف التا طدد الؿمرخقـ الذيـ  أحصك إستاذ شاكر مصطػك 

خ. مر المل فاجتؿع لف أسؿاء خؿسة آٓف م  اإلس
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لتاريخ لتل ٓ تؼرأ تاريخفا معرضة إلطادة »، يف وطقفؿ با وإمؿ ا

لغقر صالحفاإ  .(1)«كتاجف 

رب » :يؼول الشقخ رشقد رضا لؿرشد إك لتاريخ هق ا فا

ققم يزة ال العز مـ سعة العؿرانهل  ماإلك  لألمؿ  وكان الؼرآن ، فقف 

الؿرشد إول لؾؿسؾؿقـ لك  هق  ــ اهلل إ رفة س لتاريخ ومع لعـاية با ا

هق ، يف إمؿ رة السؾػ  آطتؼاد بقجقب حػظ السـة وسق وكان 

رشد الثاين  .(2)«ذلؽإلك  الؿ

 ً يـ يتؾك يف كتابف أخبار طاد وثؿقد وققم شعقب  اإن د ٓ يزال 

يفتؿقا  لؿتؿسؽقـ بف أن  لَقؼضل طؾك ا لعجؾ  لقط وأصحاب ا و

لتل ٓ يصح إهؿالفا مـ العؾقم ا يعتربوه  لتاريخ و يؽره ، با وٓ 

لقد  لد بـ الق العظؿاء كعؿر بـ الخطاب وخا لؽتابة طـ تاريخ  ا

اهب الفدا ةوطـ تاريخ إوصان إٓ أصحاب الؿذ  .م

مـ الػقائد  فقف  لتاريخ وما  لذي يتجؾك لف شلن ا العاقؾ هق ا

مـ الذيـ كثقًرا  وستلخذه الدهشة حقـ يرى أن، والثؿرات

                                                           

لؼدس العربل« العرب والسقاسة» محؿد جابر إكصاري (1) ( 11/3/98) ا

ج ساكتقاكا الم لجقر لؽ  .وا

ار» (2)  (.1/311« )تػسقر الؿـ
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هذه إمة وحاضرها لتعؾقؿ الـاس يجفؾقن ماضل  مع  ،يتصدون 

مـ أكثر الـاس حاجة لك  أهنؿ  لتاريخإ مـ الػساد يف ، ا لقعؾؿقا مؽا

تل إخالق والعادات ال لك  تسربت العؼائد و هذه إمة إ

كقاها يـفا ود  .وأضعػتفا يف د

ستعؿار  ومن الؿالحظ أكف يف العصر الحديث ويف زمـ ٓا

مـ أهؿ  اكان التاريخ واحدً ، سالمقةإوربل لؾبالد العربقة واإل

ـ ، مجآت الصراع وذلؽ حقـ راح الغرب طـ صريؼ كثقر م

زوا طؾك الػرق وذلؽ طـدما رك ،الؿستشرققـ يشقه التاريخ اإلسالمل

يفتؿ بالحالج  «ماسـققن»فالؿستشرق ، الؿـحرفة وضخؿقا مـ دورها

 «جقلدزيفر» والؿستشرق -أئؿة اإللحاد :أي–والسفروردي الؿؼتقل 

وضعفا ، يف حجة القداع مقضقطة ملسو هيلع هللا ىلصيعترب أن خطبة الرسقل 

 «مقر» والؿستشرق، الؿسؾؿقن لقذكروا الؿساواة بقـ العرب والعجؿ

 ،وتحريػاهتؿ وتخؾقطفؿ كثقر، يذكر أن اإلسالم كزل لؾعرب فؼط

 .ولقست هذه الؿؼدمة هل الؿجال لسردها

لتؿجقد  الؿسؾؿقـ هق ا سقـ  ـد بعض الدار كان رد الػعؾ ط

ستف دراسة واطقة الؿاضل ودرا ، الؿطؾؼ لفذا التاريخ دون ففؿ 

تصارات  سباب الحقادث وأسباب آك لبحث طـ أ ودون ا
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 .الرتاجعوأسباب 

إن رجال الرتبقة والحؽؿاء مـ إمؿ إخرى يعدون التاريخ 

 .لألمؿ وإفراد مـ أهؿ القسائؾ ٓستـارة الشعقب وأكف أكرب مرب  

ـل لحؽقؿ الصق د » :ققلف «كقكػقشققس» وقد روي طـ ا لؼ

قذي ، حاولت أن أربل الخؾؼ طـ صريؼة التعؾقؿ ت تالم فعؾؿ

مـ لعظقؿ  ُيؾفؿقا با يخ كل  لتار يجدوا يف ، أطؿال اإلكسان ا وكل 

لبشر ما يؽبح جؿاحفؿ ة ا ة صبقع اس  .«در

لتاريخل » :«كولـجوود» ويؼول الؿمرخ اسة القاقع ا إن در

كقطً  كسان  لعثقر  اربؿا أططت اإل اقعقة تؿؽـف مـ ا مـ الحؽؿة الق

ؼ ققيؿ  .(1)«طؾك صري

لتعؾقؿ صريؼة البحث » :«هركشو» ويؼول مدرسة  لتاريخ  ا

مـ  لسقاسل إذ  كسبق  ا لصحقح  الؿاضل  اا لتاريخ سقاسة  أن ا

لسقاسة تاريخ الحاضر لحذر ، وا ؿـا ا مدرسة تعؾ لتاريخ  وا

لطبع ستؼالل الرأي وسجاحة ا تدٓل  إهنا هتئ، وا لـا مؾؽة آس

لباصـة لبقاطث وإفؽار ا هرة طؾك ا ٕفعال الظا  .(2)«با

                                                           

ريخ والؿمرخقن» حسقـ ممكس (1)  (.167) «التا

المل» فتحل طثؿان (2) 5) «مدخؾ إلك التاريخ اإلس 7.) 
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ـدما يؼص » :ويؼول الشقخ البشقر اإلبراهقؿي إن الؼرآن ط

راهقؿ  قدكا إب قـا قصة س لـا يف بـاء الحؼ  ڠطؾ لقشعركا أن  فذلؽ 

قر أصاًل  لباصؾ وكشر الفداية والخ يؼً  وهدم ا كسبً  اطر  صقياًل  او

يًض  إصؾ ا، طر رة بزكاء  لصحقح الػط ومتك شعر اإلكسان ا

ـخقة كقازع ال فقف  ربقـ لألمؿ يف ، تحركت  سر سؾقك الؿ هذا هق  و

اهبا تا شر  .(1)«ريخفاإ

يعترب الؼائد العسؽري ة  «كابؾققن» و لتاريخ هق الػؾسػ أن ا

هق طؾؿ الـػس الحؼقؼل ة و  .(2)الحؼقؼ

لذي يؽتب » :«كروتشي» ويؼول الؿمرخ الػقؾسقف ا وطؾك 

آرتباط  ـتائج و سباب وال لتاريخ أن يؽرس كػسف لؾؽشػ طـ إ ا

لتاريخ  .(3)«يف حقادث ا

التاريخ كتب اإلمام السخاوي وبسبب هذه الغػؾة طـ أهؿقة 

أوضح فقف فضؾ هذا العؾؿ  «اإلطالن بالتقبقخ لؿـ ذم التاريخ» كتابف

ـَ العؾؿاء شارك فقف تحؼقؼً 
 .اوتعؾقؼً  اوفقائده َوَمـ مِ

                                                           

ؾة» (1) ام  (.1/394« )إثار الؽ

قراكت (2) ؾسػة» ول دي  (.579) «قصة الػ

ابؼ (3)  (.579) الؿصدر الس
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(3) 

 ادلاضٍ واحلاضر

 :قبالإيؼول شاطركا 

   فقلللل ومعبللل ْ عو للل أ وم للل   خ 

 

   ع  وا مقن  ر ول ومخبل ْ  

ون ءلؿاذا يضقع ققم ٓ يدرون الخرب؟ هؾ ٕهنؿ ٓ يؼر 

، التاريخ وحسب؟ أم السبب هق أهنؿ ٓ يربطقن الؿاضل بالحاضر

وكؾؿا ، مع أن لغز الحاضر ٓ يحؾ إٓ بقطل تاريخل بالؿاضل

شد أالؿاضل أكثر شؿقٓ كان ففؿ الؿاضل إلك  كاكت الـظرة

امؾ معفا بسفقلة يستطقع التع أوربافالذي يعرف تاريخ ، اطؿؼً 

طؾك إيران إلضعاف الدولة  أورباوالذي يؼرأ طـ اطتؿاد ، أكثر

 .العثؿاكقة يستطقع تػسقر ما يحدث أن

رة إمة لتاريخ هق ذاك د ، ا لذي يعقش بال ماض يػؼ وا

مشروطً ، ذاكرتف ي يريد  لذ الؿاضلٓبد  لؾؿستؼبؾ اوا قر  يستش  .أن 
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لك  الؼاطدة الفـدسقة تمكد أكؽ إذا وصؾت ـك إ كؼطة ما فؿع

مـ كؼطة ذلؽ  .أخرى أكؽ أتقت 

مً » :«طؾي طزت بقجوفقتش»يؼول الرئقس  ؿا ا ٓ أطرف ت ك  اأ

بل رف حاضره ،ماضل شع ي، ولؽــل أط مـ هذا  :أ لـتقجة و ا

ثقر طؿا سبؼف ـتج الؽ ر يؿؽـ أن أست  .(1)«الحاض

كً  مؼرت يعد  لؿ  معاصر و ة ففق  لحرك هق ا يخ  لتار  اوإذا كان ا

رة، بالؿاضل وحده مستؿ لك  والحركة  مـ إ يرث اهلل إرض و أن 

دون أن يػرق بقـ  ،طؾقفا لتاريخ كؾف  يدرس ا ققم  وممرخ ال

الؿستؼبؾ الحاضر و معـا »، الؿاضل و تـا  ػقل ص كـا كحؿؾ  فؽؿا أ

كصقر شبابً  ما  ًٓ  اوشبابً ا، طـد كصقر كفق ما  لك  وهؽذا ...طـد آخر إ

 .(2)«العؿر

اإلكسان بالػرح لؿققػ حدث يف  الؿاضل وكلكف قد يحس 

الؿاضل يؽػ  ،يحدث أن اإلكسان إحقاء  وطـدما يستطقع 

ماضقً  يظؾ  لؿاضل طـ أن  معـا أن اا لؽـف يؽقن  بؾ هق يجري ، و

لجذور مـ ا لصاطد  الحاضر كؿا يجري الـسغ ا لك  يف  ساق إ
                                                           

 (.115)ص« الحريةإلك  هروبل» (1)

ارة» حسقـ ممكس (2)  (.125) «الحض
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رة وأوراقفا  .الشج

اإل مـؼطعة سالمقةإمة  بؾ هل طريؼة الجذور ، لقست أمة 

متصؾ الحؾ رة الـبقية ، ؼاتتاريخفا  اسحاق السق ـدما كتب ابـ  وط

لك تدأ والؿبعث والؿغازي: قسؿ كتابف إ تدأ  ،الؿب لؿب وهق يعـل با

مـ آدم  ـبقات  لك  ڠتاريخ ال وقد سؿك الطربي ، ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد إ

تاريخ الرسؾ هق، «تاريخ الرسؾ والؿؾقك»: تاريخف أيام اهلل يف : و

 ملسو هيلع هللا ىلصوالؼرآن الؽريؿ يطؾب مـ الرسقل ، أولقائف وأيام اهلل يف أطدائف

قـ يف صربهؿ ودطقهتؿ ٕققامفؿ بقاء السابؼ تدي بإك  .أن يؼ

لقف  لروح إ الؿاضل إكؿا يؽقن إلطادة ا إليجاد »إن إطادة 

لحقاة مقت مـ قرب مغؾؼ، حقاة قد خرجت مـ ا لك  ورد  كتاب إ

 .(1)«مػتقح

فقف واتخاذه وكلكف  ـل آستغراق  الؿاضل ٓ تع وإطادة 

ـقة يـظر  مـ صـعفاإتحػة ف يتعجب  لـاضر و هذا ، لقفا ا فؿثؾ 

كسان بعقدً  يجعؾ اإل يبً ، طـ القاقع اآستغراق   ا طـ الحاضرغر

هتؿام ، هـاك فرق بقـ آهتؿام بالؿاضل وبقـ التعؾؼ بف آ

                                                           

لؽتاب حقاة الرافعل: محؿقد محؿد شاكر (1)  (.5) «تؼديؿ 
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اب وحؼ مـ صق ة ما فقف  معرف يعـل   .بالؿاضل 

مرشدً  ؿقـ  لؾؿسؾ يؼقل  يؿ  لؽر لؼرآن ا ۈئ ۈئ ېئ ﴿: لفؿ اا

 ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

كلكف يؼقل: [134 ]البؼرة: لذي : و خذوا العربة وامضقا يف صريؼؽؿ ا

رة لدكقا وأخ مُ ، يـػعؽؿ يف ا يـ   .سقـؾِ بْ وٓ تؼػقا حائر

كرى بع ـد حادث قد  ضبقـؿا  رفة تؼػ ط الػرق الؿـح

وٓ تؽقريعقدون ذكراه ، مضك هـاك ٓ تحقر  كقا وقػت  لد ، وكلن ا

يختؾػ طـ  هذا  مـف يف الحاضر فؼد إو لالستػادة  طادة الؿاضل 

مً  هتؿا يقـ ا لفجر لسابع ا لسادس وا لؼركقـ ا لؿسؾؿقن يف ا هتؿ ا  اا

لغً  رة كبقفؿ  ابا ذلؽ بسبب ، وأطادوا قراءهتا وكتابتفا، ملسو هيلع هللا ىلصبسق و

قبق لصؾ مـ غزو التتار وا تل تقالت طؾقفؿ  ولعؾفؿ ، قـالؿحـ ال

رسقل  ايستػقدون دروًس  قؼ ال لحقاة  ملسو هيلع هللا ىلصمـ تطب لؾؼرآن يف ا

 .العؿؾقة

التتار وهؿقا بالخروج  لزل أهؾ دمشؼ بقصقل  ـدما ز وط

يدة وثؾقج غزيرة كان شقخ ، مـ ديارهؿ وجاءت رياح شد

هذه مثؾ الخـدق : ابـ تقؿقة يثبت الـاس ويؼقل لفؿ اإلسالم

ـصركا اهلل سق صر الؿسؾؿقن يف  !و كت تتار يف مققعة وا ؼاومة ال م
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ادها «شؼحب» ة وكان مـ زطؿائفا وقق لتل حضرها ابـ تقؿق  .ا

الؿسؾؿقـ ويف كظرهتؿ لؾؿستؼبؾ يػفؿقن إحاديث  بعض 

ة ففؿً  لساط لػتـ قبؾ ققام ا لتل تذكر ا يربرون هبا ا، مغؾقصً  اا

قر إمة السعل لخ العؿؾ و  .قعقدهؿ طـ 

اهلل  طؾك أن رسقلوالصحقح أن أحاديث الػتـ يجب أن تػفؿ 

يـ ملسو هيلع هللا ىلص لذي يخرب الؿسافر الؿرشد ا لك  مثؾ الطبقب و ض أإ ر

مـ إمراض، مجفقلة العؼبات ٕجؾ أن ، بؿا فقفا  وما فقفا مـ 

بذلقا جفدهؿ يف اتؼائفا مثؾ صاحب الجسؿ  ،ي هذه إحاديث  و

لضعقػ قد يزيده ضعػً ، الؼقي إذا أخذ غذاء يزيده ققة لؽـ ا ا، و

رسقل  سقؼع ملسو هيلع هللا ىلصفال يحذر أمتف مؿا   .إكؿا 

صر الحديث أطاد القفقد تاريخفؿ الؼديؿ  الع ويف 

قط ثره زيػ وأغال لذي أك الؿعاصر وا لصالح ، و ػقه  ووض

آستقطاين ققين  ض فؾسطقـ مشروطفؿ الصف ٓ  ،طؾك أر وهؿ 

مضطفدون مظؾقمقن  يؿؾقن مـ ذكر قصصفؿ السابؼة وأهنؿ 

العالؿيستدر   رب و الغ  .ون بف ططػ 

يتعؾؼ بػؾسطقـ  ويف الققت كػسف حاولقا محق كؾ شلء 
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مقةوأهنا أرض   .إسال

الؿاضل لؾحاضر  لؿـفج يف استـطاق  مـ يـتؼد هذا ا هـاك 

يعقدون ذكرى ، والؿستؼبؾ ما  لغربققـ طـد يـتؼدون ا لؽـّفؿ ٓ  و

لرومان لققكان وا يعقدون ذكرى( 1)ا ن » و وأفالصق تارك  بؾق 

تل الؼرن السابع طشر والثامـ  «وداك يذكرون فالسػة  وٓ يػتلون 

  .طشر

مـ مـ » لؽتابة طـ الؿاضل ٓ تبطؾ يف ز والقاقع أن ا

لؽتابة طـ الـػس أدمقة وأسرارها يف العظؿاء وغقر، إزمان  وا

إزمان مـ مـ   . (2)«العظؿاء ٓ تبطؾ يف ز

يخ أن  :إن السمال الذي قد يثور هـا ع التار هؾ يستطق

بتة دروسا ثا بقفً  شقًئاأو  يعطقـا  ا بالؼقاكقـ التل يؿؽـ أن ش

ا ا ومستؼبؾـ واقعـ ا يف  د مـف ا كستػق يخ  .؟هذ ار لت سل ا ع اتػاق دار م

طؾؿً  لقس  ف  ثقـ فقف أك اح ء والب ؾقم الطبقعقة كالػقزيا ا مثؾ الع

بتة ٓت الثا ؿقاء تحؽؿف الؿعاد عـا لؾؼرآن  .«والؽق كحـ إذا رج و

ؾ ا ط جقاب ؿ فسـجد  ويف معرض الؽري فالؼرآن  سمال  ا ال ك هذ
                                                           

خ الروماين. (1) ؾس الشقق خ مـ مج ؾفؿت فؽرة مجؾس الشقق  أمريؽا است

 (.287) «ردود وحدود» طباس محؿقد العؼاد (2)
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ل معؼبً  ء قا بقا ٕك ص ا ح ذكره لؼص ة كق قص  ہہ﴿ :ڠا طؾك 

:  ﴾ھھ ہ ہ د 4]هق 9]. 

هل » :يؼول الشقخ رشقد رضا حول هذه اآلية ففذه الؼاطدة 

دها وغؾبفا  ٕساس إطظؿ لػقز الجؿاطات وإمؿ يف مؼاص ا

لكقال  (1)خصقمفا طؾك  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿: تعا

: [175]إكبقاء:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

مـ اهلل  يلخذون  گففذا وطد  لذيـ  لحقـ ا لؾصا يؿّؽـ  أن 

لتؼدم لـصر وا   .بلسباب ا

الؿذكقرة يف الؼرآن مـ الســ  يًضا  و ع أ أن إمؿ طـدما تؼ

ٕشر فنن العؼاب  لـعؿ والبطر وا مثؾ كػر ا كقب والؿعاصل  يف الذ

رة كقا قبؾ أخ لد لكقال ، سقؼع طؾقفا يف ا عا ٻ ٻ ٱ ٻ ﴿: ت

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ

:  ﴾ٿٺ ٺ ٺ ٿ 9]إطراف 6]. 

اد لقست كذكقب إفر كقب إمؿ  ٕمؿ إذا ولغت يف ، إن ذ فا

هرً ٓبد  الػساد لعؼاب سقاء كان ضا يلتقفا ا  . اخػق  أو  اأن 

                                                           

ار» (1)  (.9/578« )تػسقر الؿـ

                  ٣٧



3 دروس التاريخ  8 

فإشرار يجب أن يداكقا ، اومـ ققاطد التاريخ أكف لقس محايدً 

 وحؽؿ طؾقفؿ بالػساد، وقد أدان الؼرآن فرطقن وجـقده ،ويبقـ حالفؿ

 ،[83 ]يقكس: ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿

  ﴾ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿

 [8]الؼصص: 

ؾ  :يؼول أحد الحؽؿاء لـاس ك تطقع أن تخدع بعض ا تس

لـاس بعض الققت، الققت تطقع أن تخدع كؾ ا لؽـؽ ٓ ، وتس و

لـاس كؾ الققت تطقع أن تخدع كؾ ا ذلؽ ٕن كؾ الققت هق ، تس

لتاريخ  . «ا

يـ  لد يتعارض مع ا ؽػر مؿا  الؿسؾؿقـ بلمؿ ال هق وإن تشبف 

الفزيؿة هنقار و  .مـ طالمات آ

اجؿ» :قال ابن تقؿقة إط صارى و لـ اهبة لؾقفقد وا ش  وهذه الؿ

بت طؾك مؾقك الشرق ا ، مـ الروم والػرس لؿا غؾ قؿ ودخؾقا ف

ـ افري الؽ لرتك  طؾقفؿ ا اهلل   .(1)«كرهف اهلل ورسقلف سّؾط 

                                                           

قتضاء» (1)  (.118) «الصراط الؿستؼقؿ ا
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ا حال الؿسؾؿقن يف األكدلس يف خؾدون واصػً ويؼول ابن 

العفد مع أمؿ الجاللؼة»: أواخر أّيامفم كدلس لفذا  إ ، كؿا هق يف 

هؿ نّكؽ تجد اهتؿ «الؿسؾؿقن» ف تشبفقن هبؿ يف مالبسفؿ وشار ، ي

تك يف رسؿ التؿاثقؾ يف الجدران حتك لؼد يستشعر الـاضر بعقـ  ح

ستقالء ة أكف مـ طالمات آ  .(1)«!وإمر هلل ،الحؽؿ

وقد حاول بعض الؿعاصرين استـباط بعض الؼواطد التي 

 :ومن ذلك ،يؿؽن لؾؿمرخ مالحظتفا والتـّبه لفا

يثقر ققى معارضة لفا ٓبد  إن أي إصالح حؼقؼل -1 أن 

 .مصالح مرتبطة بالقضع الؼائؿ

كً  -2 كسا ن أن ٓ تستطقع أن تؿـح إ قره دو ا سؾطة طؾك غ

نساءة  ستخدامفايغريف ذلؽ ب ر طؾك مؼاومة ، ا وٓ يؼد

 .(2)إغراء السؾطة إٓ إقؾقن

لك  أي أمة تغرق يف الرتف وتجـح -3 لضعقػ فؾـ إ السؾؿ ا

يتفا ، يؿضل وقت صقيؾ حتك تػؼد استؼاللفا وحر

                                                           

 (.2/511« )الؿؼدمة»  (1)

اوم إغراء السؾطة كثقر مـ  (2) ق قد  الم أن صالب القٓية ٓ يقلك، و إصؾ يف آس

لحقـ. ؾقك والعؾؿاء والصا  الؿ

                  ٣٩
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ها ُتحتؾ أرضفا مقر لة التل تختؾ أ لدو الـتائج  ما .وا هل 

اضل وراحقا  مـ أداروا ضفقرهؿ لؾؿ تل حصدها  ال

ربقة الغ هر الحضارة  ويحاولقن ، يؼتبسقن بعض مظا

لتشؽؾ هبا  .ا

صر :طـدكا كؿوذجان معاصران ، محؿد طؾل باشا يف م

تاتقرك يف تركقاو مـ بعده :كؿال أ اد محؿد طؾل وخؾػاؤه  أن  أر

تقجة يجعؾقا مـ مصر قطعة مـ أوروب لـ أن احتؾت ا فؽاكت ا

صر كقا م مـ التغريب لؼد طاكك ، بريطا وماذا أصاب الػرد الرتكل 

مخقػً قؾؼً  كف غقر حقاتف تغققرً ، اا  لصؾة بؿاضقف ولؿ ا شاماًل ٕ  قطع ا

اب الرتكل ، يتؼـ حاضره قـقة جعؾت الش حروف الالت لؽتابة بال وا

يث طاجزً  لحد الػؽري ٓ بالؾغة الرتكقة ا ا طـ أن يؼرأ تراثف 

ربقة الؼديؿة وٓ تصادي ، بالع ولؿ يؽـ التغققر يف الؿجالقـ آق

يـ لسقاسل بؾ شؿؾ كؾ الؿقاد فلصبح الرتكل ٓ هق بالشرقل ، وا

يتف، وٓ هق بالغربل  .(1)لؼد فؼد هق

                                                           

لؿ تستطع الؽؿالقة العؾؿاكقة الؿتطرفة فرض ثؼافتفا طؾك الشعب الرتكل ورجع  (1)

الحجاب، وحؽؿ حزب العدالة والتـؿقة ذو إذان بالؾغة العربقة، ورجع 

 لك هقيتفا اإلسالمقة الحؼقؼقة.إسالمقة، وكلمؾ أن تعقد تركقا الجذور اإل
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(4) 

 انتارَخ انسُاسٍ وانتارَخ احلضارٌ

هتؿامفؿ إكرب  قر مؿـ يؽتبقن يف التاريخ أن يقلقا ا دأب كث

مـف لسقاسل  ردون تعاقب الدول والحؽقمات، لؾجاكب ا ، فقس

مـ حقادث ى يف أيامفؿ  وما جر  .وأسؿاء الخؾػاء والؿؾقك 

ى قؿؿً  كب سقر لجا لفذا ا لـاضر  ًح  اوا ، ومـحدرات اوسػق

 ًٓ لؽ إسرافً ، ورحؿة وسقرى طد مؾقكً ا، وضؾؿً  اوكذ ى   اوسقر

قـ وآخريـ أصحاب أهقاء وسػؽ لؾدماء  . صالح

لذي يركز طؾك الجاك ؾ والحؼقؼة أن ا لسقاسل ويفؿ ب ا

هره مل جق يخ اإلسال لتار ُيػؼد ا كف  ي فن لحضار كب ا لجا هذا ، ا و

يُ  لرتكقز  مِ ا شرق مبا قر  لك  ل بشؽؾ غ ب إ إططاء إهؿقة لؾجاك

لسقاسل طؾك الجاكب الحضاري لتاريخ بلخبار ، ا ففؾ كؽتػل يف ا

مل اإلسال يـ بـقا صرح الػؼف  لذ الؿؾقك وكرتك ا  ،الؿعارك وأسؿاء 

                  ٤١
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لذيـ اكتشػق أو اءا اء والدو سرار الد لتعاون أو  ،ا أ لذيـ كظؿقا ا ا

ة إوقاف مـ خالل ممسس   !؟آجتؿاطل 

وقد شبف أحد الؿمرخقـ التاريخ بالـفر الجاري فقف دماء 

ضػافف وما طؾقفا إلك  يـظرون وٓ الـفرإلك  وأشالء والـاس يـظرون

 .(1)مـ حضارات وققؿ أخالققة وطالقات اجتؿاطقة وطؾؿ وطؿارة

لحضاري يف التاريخ اإلسالمل بارز ا، الجاكب ا مـ  جد  بؾ 

كً  كان أحقا لعؾؿ  هار ا لؿالحظ أن ازد لسقاسقة  اا لظروف ا يف أحؾؽ ا

لتجزؤ العؾؿ هـا ، ويف فرتات الضعػ وا لسبب يف ذلؽ هق أن  وا

يـ بط بالد الؿعرفة يؼقمقن بقاجبفؿ ، مرت تك أصـاف  فالعؾؿاء بش

 ً يـ مـ الدولة اتد يدون جزاء   . ٓ ير

كسبقً  لؿتلخرة  لعصقر ا أمثال ابـ تقؿقة وابـ  اسـجد يف ا

بقطار يف طؾؿ ، خؾدون الطب وابـ ال ـجد ابـ الـػقس يف  وس

ـبات مثال ابـ ماجد يف ، ال الفجري أ شر  العا سـجد يف الؼرن   و

لبحار الؼرن الحادي طشر داود إكطاكل يف طؾؿ  ،طؾؿ ا ويف 

 .الصقدلة
                                                           

ال يسؿك مجددً  (1) لرتاث، ف ؿ ا طق لتح هؿ  حد لجرأة أ ؾؽ ا ؿ يؿ ا، بؾ هق وإذا ل

ؾقدي حسب طرففؿ  .تؼ

                  ٤٢
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تاريخ إلى  لؿدخلا» يف كتابه «جورج سارتون» يؼول

مل يف حؼؾ إطشاب أطظؿ » :«العؾم اإلسال لؼد كان الرتاث 

ثقر مـ تراث أي أمة أخرى  .«بؽ

يخً  مل لقس تار يخ اإلسال لتار بؾ هق تاريخ ، فؼط اسقاسق   اا

سـجدهؿ يف كتب ، طؾؿاء ٕدباء والؿمرخقـ  العؾؿاء وا آٓف 

لخدمة ، الطبؼات قػت حقاهتا  العؾؿاء و رة  اإلسالم وإن جؿف

لطغقان وثارت يف وجف ا  .وكافحت الػساد 

 :أمثلت من الجاهب الحضاسي 

الؿراحؾ إ، الؿدارس -1 اء كاكت يف  لك أوالؿتؼدمةسق ، و

مل اإلسال رة يف كؾ أكحاء العالؿ  ـتش وكاكت يف ، كاكت م

مـ إوقاف لتل  الغالب أهؾقة يـػؼ طؾقفا  ثقرة ا الؽ

العؾؿ ت ، يققػفا الؿحسـقن طؾك العؾؿ وصؾبة  وكاك

يحتاجف  مـ كػؼات وما  تؽػل لؽؾ ما تتطؾبف الؿدارس 

 .كتب الطؾبة مـ سؽـ أو

ا  الطب الؿتؼدم -2 بحقث والؿملػاتجد  مـ حقث ال  سقاء 

العامة أو  الؿستشػقات  مـ حقث صرق الؿعالجة و

اء لدو لتل تتؽػؾ بالعالج وا ة ا رة والؿتـؼؾ  .الؿستؼ

                  ٤٣
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إلك  ووصؾت إوقاف الؿتـقطة التل تجاوزت اإلكسان -3

 .التل تركفا أصحاهبا أوقاف لؾعـاية بالحققاكات العاجزة أو

أكثر مـ  سالمقةوقد بـل يف تاريخ الحضارة اإل: بـاء الؿدن -4

والذي بدأ هذا ، ثالثؿائة مديـة أكثرها باق حتك الققم

هق ، ڤالؿشروع هق الخؾقػة العبؼري طؿر بـ الخطاب 

الؿدن يف العراق والشام هق الذي أمر بتخطقط ، أبق الؿدن

 (377)و مسجد (677) ويف مديـة قرصبة كان هـاك، ومصر

 .مؽتبة طامة (27)و مدرسة (87)و حؿام طؿقمل

ومـ إمثؾة التل قد يستغرهبا : الؿؽتبات العامة والخاصة -5

اإلكسان أن مؽتبة إمقر الحؽؿ بـ طبد الرحؿـ الـاصر 

وكاكت أكثر بققت ، إمقي بؾغت أربعؿائة ألػ مجؾد

 الؿسؾؿقـ يف إكدلس تحتقي طؾك مؽتبة صغقرة أو

وخرج الؿسؾؿقن مـ  سبانوطـدما تؿؾؽ اإل، كبقرة

يف ساحة غركاصة  «فرديـاكد» إكدلس أحرق الطاغقة

 .حقالل مؾققكقـ مـ الؿخطقصات التل خؾػفا الؿسؾؿقن

العؾؿ -6 لطبؼات سقجد دائؿً : الؿرأة و يؼرأ كتب ا  امـ 

                  ٤٤
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يف الػؼف والحديث والقطظأسؿاء  وقد ، طالؿات 

يخ أن حق   لتار فقف  اذكرت كتب ا مـ أحقاء قرصبة كان 

تبقن الؿصاحػام  .ئة وسبعقن امرأة يؽ

العظقؿة  -7 لذيـ بـقا الؿساجد  لتؼـقة ا أهؾ الحرف وا

لزراطة قدية، وصقروا وسائؾ ا ٕسؾحة التؼؾ ، وصقروا ا

مـفؿ إ ستػاد  يـ ا لذ لبحار ا العؾؿ با وربققن يف وأهؾ 

تل رسؿفا  اكتشاف أمريؽا طـ صريؼ الخرائط ال

لجغرافققن  .ا

أرقك درجة يف الؿدكقة إلك  آحتساب الذي وصؾ -8

ففـاك محتسبقن لؿراقبة الـؼد واكتشاف ، والحضارة

ومراقبة ، ومراقبة طؿؾ إصباء والصقادلة، الـؼقد الؿزيػة

كظافة والتػتقش طـ ، الؽتاتقب حتك ٓ ُيضرب إصػال

وهذا كؾف داخؾ يف ، الؿطاطؿ والؿخابز وصحة الؿؽايقؾ

 .دائرة إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر

فؾؿ تـفب  :(1)حضارة غقر استعؿارية سالمقةالحضارة اإل -9

                                                           

 (.2/972« )جؿفرة الؿؼآت» (1)

                  ٤٥
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خقرات الشعقب إخرى وتؽدسفا لصالح فئة معقـة ولؿ 

تبـ أثار الضخؿة كؿا فعؾ الػراطـة وإكاسرة الذيـ 

 .لؾشعقب الؿظؾقمة «السخرة» كظاميستخدمقن 

 :الخاسيخ السياس ي وألامت

يؿـع أن  لسقاسل يف بعض الػرتات لؿ  إن وجقد التؿزق ا

مقحدة اجتؿاطق   ة بؼقت  ثؼافق   اإم العالؿ ا، و مـ الطبقعل أن  ؽان  ف

يستطقع آكتؼال أو لك  أي مسؾؿ  يده ويؼقؿ فقفإ فؾقس ، أي بؾد ير

قراتهـاك حدود وٓ جقازات  لدولة » وتلش مـ بدع ا ففذه 

هـاك حقاجز اجتؿاطقة بسبب العرق أو «الؼقمقة لقس   .الؾقن و

لقؽ هذه الحضارة وصؾ الؿؿا أطؾك درجات إلك  ويف ضؾ 

لحضارة طؾك الؼقؿ اإل، السؾطة هذه ا  ،سالمقةوقد حافظ الػرد يف 

صر الحديث الع ستعؿار يف  آ مة  هذا مؿا ساطد طؾك مؼاو كؿا ، و

 .شاريع الـفضةساطد طؾك م

ى قد ُطط   لشقر مبدأ ا ء  اؾ سقاسق  وإذا كان  بعد الخؾػا

لراشديـ آجتفاد الؽـف بؼل حر   ،ا دة ، يف كطاق الػؼف و وبؼقت وح

ستؼالل إمة طـ  ستؼالل الػؼف وا سقادة الشريعة وا إمة و

ـبقة لسقطرة إج  .ا

                  ٤٦
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يسعـا إٓ أن » :«ول ديوراكت» يؼول الؿمرخ األمريؽي  ٓ

مـ أبل بؽركسؾؿ  لك  بلن الخؾػاء  لـظؿ إ الؿلمقن قد وضعقا ا

مـ العالؿ ة واسعة  ة يف رقع كق الؿقافؼة لؾحقاة اإلكسا لصالحة   .«ا

 :مقاسهت مع جاسيخ الغشب

يـظرون لذيـ  لك  ا يذكرون السؾبقاتإ لسقاسل و يخـا ا ، تار

يـظرون لك  همٓء  ؾف تاريخ الغرب مجؿاًل إ كالذي  :دون تػاصق

لك  يـظر مـإ لجبؾ  يذكرون ، بعقد فال يرى إٓ الؼؿؿ ا وهؽذا 

ء وطؾؿاء وتشرشؾ وأدبا مثؾ كابؾققن وبسؿارك  صقات  ، شخ

كـظر كحـ  فـرى إخاديد إلك  و مـ قريب بتػاصقؾف  يخـا  تار

لجبال السفقل وا بقاين لؾحضارة اإل، و مقةوالخط ال خط  سال

ام يعاود الصعقد لدو لؽـف طؾك ا مـؼطع قد يفبط و ، متصؾ غقر 

لتا مً فحركة ا يخ لقست تؼد  لخها بعض ممردا كؿا يقرؿدائا ر

لؽـ ،الغرب ه ،فا حرمة اجتؿاع وتشتتو ؿا دو اية وضالل ك

لؽريؿالؼرآن يصقرها   .ا

ٓ يعؾؿقن أن  كقا قبؾ مأالؿعجبقن بتاريخ الغرب  ة طام الؿا ئ

لك  كاكت مؼسؿة لثالثقـ  ،دولة (39)إ وٓ يعؾؿقن طـ حروب ا

لحروب السبعقـ بقـ دو هذا طدا طـ الحربقـ ، أوربا لوا

                  ٤٧
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لثاكقةقالعالؿ  .تقـ إولك وا

ة ، الغرب ٓ يتدخؾ يف الخصقصقات لحقاة الخاص يف ا

رئقس يرسؿقن صقرً ، العالؿأو  لؾ اب  لؽت زاهقة لؾؼادة ولؿا  افا

مـ خدمات ٕمتفؿ ؾف بطقٓت، قدمقه  كلكف ك ، فقليت تاريخفؿ و

الػضائح إ همٓء الؼادة تظفر  اء يف خالققة سولؽـ بعد وفاة  ق

اهتؿ أل، ما يؽتب طـفؿأو  مذكر يؿـا ل كحـ يف تؼق هنتؿ و طالم 

فؿ هنتؿ باطؿال كؿا   .بعؼقدهتؿ واخالقفؿ 

الغرب  لك  ذا رجعإٓ أحد يـتؼد  ، فالصقنأ» الؿاضلإ

ـل، داكتل آكقي لك  ذا رجعـاإولؽـ  «تقما  تـطؼف إ يخـا كس تار

اضل وٓ ، ماضاويقـ :يؼقلقن .وكحؾؾف الؿ سؾػققـ تؼدسقن 

الحاضر لرجقع، تعقشقن  لك  ففؾ ا الغربققـ إ الؿاضل حالل طؾك 

 .(1)؟حرام طؾقـا

لقس  - الؿعاصر و يف آصطالح  ستعؿار  كستعؿؾ كؾؿة ا

هق العؿران لذي   .بالؿعـك الؼرآين ا

n  m 

                                                           

قركت»اكظر  (1) ريخ«ول دي  .(15صػحة ) ، دروس التا

                  ٤٨
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(5) 

 ؟يٍ َقف خهف تشىَه تارخينا

ػ  لصح ٕيام يف بعض ا يـشر هذه ا تبع لؿا  لؿت إن ا

الؿجالت الؿقاقعأو  و كقة» يف  وكذلؽ ما يؼال  ،«اإللؽرتو

فقة يتحدث بف يف الـدوات الثؼا مـ الـاس .و  سقالحظ ضفقر فئة 

لثؼافة ـدها هق تحطقؿ ، تدطل التجديد يف الرتاث وا والتجديد ط

لحضاري لألمة، الؿاضل لسقاسل وا لتاريخ ا  :(1)وخاصة ا

تجدهؿ يؾؿزون ويغؿزون مـ قريب لدولة إمقية  بعقد يفأو  ف ا

تبدادية، خاصة اس لك  ثؿ يرجعقن قؾقال، وأهنا دولة  القراء إ

يـ بؾ يف : لقؼقلقا لراشد إلسالم لؿ يطبؼ إٓ يف طفد الخؾػاء ا إن ا

 .طفد أبل بؽر وطؿر فؼط

                                                           

ال يسؿك مجددً  (1) لرتاث، ف ؿ ا طق لتح هؿ  حد لجرأة أ ؾؽ ا ؿ يؿ ا، بؾ هق وإذا ل

ؾقدي حسب طرففؿ  تؼ

                  ٤٩
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هذا التعؿقم الجائر الظالم من هذه الػئة يؼول طـه أديب 

ؿً  كثقػً يؾؼل ضال  »: العربقة الشقخ محؿود محؿد شاكر ا كئقبً  اا قات

لكطؾك  دفع، العصقر إو لك  ي الغؾق يف إ آستخػاف والتحؼقر و

هذه العصقر رفة ، والشؽ يف أمقرهؿ، التفزؤ بلهؾ  ويعؿل طـ مع

 .(1)«الحؼائؼ

مـفؿ والؿمرخقـ أن  اٍف خَ لقس بِ  العؾؿاء  الؿسؾؿقـ  طؾك 

لقست ـل أمقة  يـ دولة ب اشد هـاك أخطاء ، مثؾ دولة الخؾػاء الر

مـ بعض القٓة هـاك ضؾؿ  هـاك وضع لألمقال يف غقر ، و و

ثر مؾقك إمقيقـ ، محؾفا العؾؿ »ولؽـ أك زم و مـ الح كاكقا 

لسقاسة واإلدارة طؾك جاكب طظقؿ مـفؿ ، وحسـ ا لسقاس  وا

الؿؾؽ وهشام بد  ؿـ تػتخر  (2)«...معاوية وط اسطة طؼدهؿ وم وو

بد العزيز  لراشد طؿر بـ ط ة الخؾقػة ا لدول هذه ا وأحقالف  ،$هبؿ 

هل أبؼك ، ة مشفقرةوأطؿالف معروف ـل أمقة  كؿا أن فتقحات ب

اشديـ وأبعدها  ملسو هيلع هللا ىلصالػتقحات بعد فتقحات الرسقل  والخؾػاء الر

لعربقةأثرً  إلسالم وكشر ا  .ا يف اتساع كطاق ا

                                                           

 (.2/972« )جؿفرة الؿؼآت» (1)

ؾل (2) طط الشام» محؿد كرد ط  (.1/167« )خ

                  ٥٠
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وكاكت حرية اكتؼاد »: يؼول الشقخ رشقد رضا طن بـي أمقة

فا اد فؽان  ،الحؽام واإلكؽار طؾقفؿ طؾك كؿال وأما آستبد

إلك  مـف شلءؿا تسرب لؾؿحافظة طؾك سؾطتفؿ وقؾ  ا مصروفً 

ارة والؼضاء  .(1)«اإلد

ن مسؾم الباهؾي من والة الدولة طؾى خراسان بوهذا قتقبة 

يذب » :يخطب يف الـاس يـف و هذا الؿحؾ لقعز د إن اهلل قد أحؾؽؿ 

بقف ، بؽؿ طـ الحرمات وطد اهلل ك صر بحديث صادق  ملسو هيلع هللا ىلصوقد  الـ

هديـ، وكتاب كاصؼ الؿجا لثقاب ووطد  ـقا أكػسؽؿ فقص  ، أحسـ ا

يـا الفق ي و  .«طؾك أقصك أثر وإيا

ي   لحؽؿ شقر يؽـ ا لؿ  ؿا هق القاجبكعؿ  يـبغل وك ، ا كؿا 

لؿستؼؾ والشريعة الؿطبؼة يحد العؾؿاء والؼضاء ا  ولؽـ وجقد 

لبعض يؼارهنؿ ، مؿـ تحدثف كػسف بظؾؿ العبادكثقًرا  وكلن ا

صر الحديث ال بالحؽام يـ يف الع بد لؿست اءهؿ ا يـ يتبعقن أهق ذ

اهتؿ وٓ يطبؼقن شرع اهلل ويتعامؾقن مع أطداء اإلسالم ، وشفق

يـ مـ د ادع لفؿ  ؾؿ وجفؾ خؾؼأو  وٓ ر كة كؾفا ض  .فالؿؼار

                                                           

ار» (1)  (.4/274« )تػسقر الؿـ

                  ٥١
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مـ جفة أخرى كاكت الحضارة  العؾؿقة يف جؿقع كقاحقفا و

فضؾ ما يؽقن ة طؾك أ يُ ، وآجتؿاطق مـ جاكب فؾؿاذا  ـظر لؾصقرة 

يُ  إبطال الؽبقر مـ العؾؿ ـظر لؾعددواحد وٓ  مـ  اء والػؼفاء و

قـ؟!  الػاتح

يخـا جاء بعد اكتػاش  اء بتار ستفز آ تقققت يف  هذا ال إن 

ٕيام هذه ا ـقة والشعقبقة يف  لباص يبة يف ، ا هـا تليت الشؽقك والر ومـ 

لتعالؿ لحقادية وا هرون با لذيـ يتظا يدون  ،ا ويتػاصحقن أهنؿ ٓ ير

رد الؿج لـؼد   .إٓ ا

ل جاء من االطتداد بالـػس مؿن يؽتب يف ط  ولعل الخ  

واإلفراط يف الثؼة يف فرضقات لم توضع طؾى محك  ،التاريخ

 .التوثقق

لبعض  لقاجفة الؼاتؿة  ويف كؾ تقاريخ إمؿ هـاك ا

لسقاسات الظالؿة مـ كبؾ الرجال ، ا لحضاري  وهـاك القجف ا

قر  .وططايا الخ

يؿـع أحدً  لتاريخ إذا كان ٓ أحد  مـ كبش ا كً ا  لؿؼصقد بقا ا ا

ولؽـ ، ا لؾعربةكؼدً أو  ،لؿعؾقمات خاصئة صحقًحاتأو  لحؼائؼ

                  ٥٢
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ـل حاقد لتغؾغؾ شعقبل باص فقة وجعؾ ، لقس  لحقاة الثؼا فسد ا أ

يدطق اإلحباطإلك  تاريخـا مؿا  لقلس و  .ا

لـاس يف أمقر  ما ـصػ ا قزان الذي كستطقع بف أن ك هق الؿ

القجفات لطبائع و كقازع البشر واختالف ا مـ  مـ  :معؼدة  إكف كقع 

رسقل  الؿقزان الذي ذكره ال لثالثة ملسو هيلع هللا ىلصأكقاع   يف تزكقة إجقال ا

 .«خقر الؼرون قرين ثم الذين يؾوكفم ثم الذين يؾوكفم»

يـطؼ طـ الفقى وٓ يداهـ ملسو هيلع هللا ىلصورسقل اهلل » ، يف ديـ اهلل ٓ 

الحؼ يف خالفف ؾؿ أن  ر الـاس بؿا يع يـعت أحدً  ،وٓ يلم ا بصػة وٓ 

كبله بؿا أ ربف و  .(1)«إٓ بؿا طؾؿف 

لقس هذا مقضع تػصقؾ تاريخ كؾ خؾقػة مـ خؾػاء بـل  و

مقة زلفؿ ، أ يـ يـؼضقن غ اء الذ هـا مقضع لؾؽشػ طـ أهق ولؽـ 

ثً  كؽا ه ،ابعد ققة أ ة تثقر  ع خػق هـاك أصاب أّن  لبؾبؾة  ذهٓ شؽ  ا

لقس  يريدون الظفقر بؿظفر الـاقد و لـاس الذيـ  بعض ا يتؾؼػفا  و

لؿستسؾؿ لعؼؾقة الػخر بالرتاث دون غربؾة وتؿحقص وسقاء  .ا

مَ  يعؾؿقا  لؿ  همٓء أم  اء ذلؽطؾؿ  ة لألحؼاد  :ـ ور نهنا إثار ف

                                                           

 (.2/989« )جؿفرة الؿؼآت» محؿقد محؿد شاكر (1)

                  ٥٣
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ؾك وط ،وطؾك التابعقـ ملسو هيلع هللا ىلصوشغب طؾك أصحاب رسقل اهلل 

ة  ـل أمقة كاكت بؼق سقة فػل دولة ب لدولة الػار يـ أزالقا ا لذ العرب ا

قد الحقاة ـ وتالمذهتؿ ، مـ الصحابة طؾك ق لتابعق وكان جقؾ ا

كشروا اإلسالم وطؾ   لذيـ   .ؿقا إجقالا

ققـ الجدد  لذيـ يـػثقن هذه إحؼاد مـ الشعقب وإذا كان ا

فنن إسالم أجدادهؿ كان  ـ  طؾك يد يعتربون أكػسفؿ مسؾؿق

العرب قـ   .الػاتح

قر قر كث فقف خ لـاس حقل همٓء الػاتحقـ  لتػاف ا ن ا ، وكا

لدولة هذه الؼقادة تػتت ا هبت  ـدما ذ لك  وط دويالت يف العصر إ

لثاين  .العباسل ا

 

n  m 

  

                  ٥٤
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                  ٥٥

ahmed dabos
مستطيل
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                  ٥٦

ahmed dabos
مستطيل
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(1) 

 انعزَياث انبَكرَت

لك  واكتؼالف ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل وفاة بعد  فؼوُ  إطؾك الرفقؼإ

لصحابة تقار ا فضؾفؿ ٓخ فؿ أ ـبقة لخالفة وأطؾؿ قر يف ال  أمقر تسق

مسددً  صحقًحا ااختقارً  كان .الؿسؾؿقـ لتشاور، او  يف وقع الذي وا

ـل سؼقػة كتج ساطدة ب تقار طـف و  مـ كان ڤ الصديؼ بؽر أبل اخ

اء تبادل قبقؾ مر إكف، كبقر أمر حقل أر  يبؼك ٓ وحتك، إمة أ

احد لققم ولق ققادة دون الؿسؾؿقن  .و

مة يف وقع خالف أول هق طـف يؼال ٓ التشاور وهذا  كؿا ٕا

 بعض فقف ويؼؾدهؿ، التاريخأو  الػرق كتاب مـ الؼدماء بعض يصقره

 لؾؼاء الؿفاجرون أسرع أن سبحاكف اهلل مـ اتقفقؼً  كان بؾ، الؿعاصريـ

 كظره بقجفة أدلك وكؾ   تامة بحرية صرف كؾ وتؽؾؿ، إكصار إخقاهنؿ

 .الؿخالػة الـظر وجفة لسؿاع رفض ودون، إكراه دون

                  ٥٧
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اد القرقات هذه يف هـا الؿجال لقس  بؽر لأب فضائؾ لتعد

مـاقبف العظقؿة وأطؿالف لؽبقر الصحابل هذا ولؽـ، الجؿة و  ا

فتف بداية يف واجف مقًرا خال مً  أ رة بؾ، اجسا ردة حركة واجف، خطق  ال

لتل ربقة الؼبائؾ صػقف بقـ اكتشرت ا رة أكحاء كؾ ويف الع ، الجزي

، والطائػ والؿديـة مؽة الحجاز مدن اإلسالم طؾك وثبت

ة وِغػار مزيـة: مثؾ والؿديـة مؽة بقـ الؼبائؾ وكذلؽ  (1)وُجفقـ

يد بـ أسامة جقش إرسال طؾك آطرتاض واجف كؿا لك  ز ، الشامإ

لجقش، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل جفزه قد كان الذي الجقش هذا ل قد وا  تعب

استعد لؽـف و لك  يتؼدم لؿ و  ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل وفاة بسبب الشامإ

لؿثارة والؿشؽؾة مر حسب يرسؾف هؾ: ا  يحتػظ أم السابؼة إوا

لردة حركة لققاجف بف  ؟ا

                                                           

از (1) لحج ا ا اب أكف إذا استثـقـ عض الؽّت قد  فنن   .يذكر ب ؾفا  لعربقة ك الجزيرة ا

ققؼ فنن   الٌم غقر د تدت وهذا ك قػً  ار ق قػت م ئؾ و لؼبا ض ا ، ئمثؾ صق اُمشّرفً  ابع

ان  حدة ك قا ؾة ال لؼبق حتك ا لديـ، و ؾك ا لثبات ط ا ؿ ب ت حا ؿ طدّي بـ  قد كصحف و

ؿ، ويف  تدوا مثؾ تؿق لـخع افقفا أفراد أو فروع لؿ ير ئؾ مثؾ ا لقؿـ ثبتت قبا

ؾك ) قن، ويف بـل حـقػةوالسؽ قا ط ثبت اك أفراٌد  هـ ؾؿة الؽذاب(  ؾة مسق قبق

الم ظر ،اإلس لؼقس. اك ق طبد ا جقة وبـ ا ق ك ثبت بـ ان  رزق اهلل : ويف ُطؿ فدي  م

ؾك اإل» احؿد ابتقن ط الم أيام فتـة الردةالث  دار صقبة الرياض. .ط «س

                  ٥٨
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يؼ طؾك الصحابة مـ كثقر أشار وقد  يرسؾ ٓبل الصد

لجقش لقف ٓحتقاجف ا مؿـ، إ وق هبذا طؾقف أشار و  بـ طؿر الػار

هـا، ڤ الخطاب رسقل فعؾ بؿا فتؿسؽُ  بؽر أبا يسعػ و  ملسو هيلع هللا ىلص ال

ادهأو    آتباع إكف، أر
 

لذكل لذي ا اءه ما يعؾؿ ا  : وصقاب خقر مـ ور

لتف وقال أسامة جقش إكػاذ طؾك فلصر  ٓ واهلل»: الؿشفقرة قق

ن ولق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؼدها طؼدة ُأحؾ قر أ ن ولق، تخطػـا الط  أ

ات بلرجؾ تجر   الؽالب  .«أسامة جقش ٕجفزن  ، الؿممـقـ أمف

هذا لؿباركة وطزماتف ڤ فؼفف مـ و لقؾ، ا لد  أن :ذلؽ طؾك وا

لجقش خروج  العرب فنن :الؿصالح أكرب مـ كان الققت ذلؽ يف ا

يدة مـعة الؼقم يف أن لقٓ: وقالقا ُأرطبقا الجقش رأوا لؿا  ما شد

لجقش وتؼدم، همٓء خرج يد بـ أسامة بؼقادة ا لك  ڤ ز  الشامإ

كؿً  ورجع ؿً  اغا ل  .اسا

لردة حركة كاكت لخطقرة مـ درجة طؾك ا يد وكلهنا، ا  أن تر

شئة اإلسالم بدولة تعصػ لك  حـقػة بـق اكحاز فؼد، الـا  مسقؾؿةإ

لتػ، الؽذاب ، يإسد صؾقحة طؾك وغطػان أسد بـق غالب وا

هـة سجاح مع تؿقؿ بـل مـ وقبائؾ  العـسل إسقد وتغؾب، الؽا

رة مـاصؼ طؾك ثق لقؿـ مـ ك ؾؿ، ا لصحابف تؽ يؼ مع ا  وكان، الصد

                  ٥٩
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فؿ لؾزكاة مـعفؿ يف همٓء ترك يرى بعضفؿ تك وتللػ  يتؿؽـ ح

ؾؿ، قؾقهبؿ مـ اإليؿان ؼال بؽر أبا طؿر وك ػ: لف ف ؼاتؾ كق لـاس ت  ا

رسقل قال وقد  ال أن يشفدوا حتى الـاس أقاتل أن ُأمرت»: ملسو هيلع هللا ىلص ال

 مـي طصؿوا ذلك فعؾوا فنن، اهلل رسول محؿًدا وأن اهلل إال إله

ن: بؽر أبق فؼال .«بحؼفا إال وأموالفم دماءهم لزكاة إ  حؼ مـ ا

لصالة بقـ فّرق مـ ٕقاتؾـ واهلل، الؿال لزكاة ا  مـعقين لق واهلل، وا

رسقل يمدوكف كاكقا طؼآ ـّفم» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ل ل «مـعه طؾى ألقاتؾ  قا

 لؾؼتال بؽر أبل صدر شرح قد اهلل أنّ  رأيت أنْ  إٓ هق فؿا: طؿر

 .الحؼ أكف فعرفت

ضبة إن لقاثؼ، الحؼ مـ القاثؼ غضبةهل  بؽر أبل غ  مـ ا

لـاس بعض يظـ وقد ،العاقبة  الؿعفقد يخالػشلء  أكف ا

بقعة مـ والؿـظقر  طؿر يعرفقن ففؿ ،ڤ طؿر وصبقعة بؽر أبل ص

قؼ الؾقـ بؽر أبا ويعرفقن الحازم الشديد  أن الحؼقؼة ولؽـ، الرق

 مدى أصعبإلك  سفؾ، بؽر أبق هق ففذا، ذلؽ يف طجب ٓ

رة مذهؾة هائؾة وصاقة اكح تحت مستؼ  .(1)القديع هذا جق

 «سؾبقة» صالبة تؽـ لؿ الردة حروب يف بؽر أبل وصالبة
                                                           

لد محؿد خالد (1) 5) بؽروجاء أبق : خا 9.) 

                  ٦٠
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لك  تثقب صالبة كاكت ولؽـفا «كعؿ» مقضع يف «ٓ» تؼقل  ٓ ققةإ

اء مصدرها ققة، فقفا شؽ تد  .(1)طظقؿة ققة إهنا، آق

لـاس أخالق مـ والؿعفقد  يف بؾ، كؾف اإلكسان هق لقس ا

قرشلء  اإلكسان لشدة، الـاس يعفده لقس مؿا كث  أبل بؽر يف فا

سباهتا يف تظفر مقجقدة  يف يظفر مقجقد طؿر يف والؾقـ مـا

سباتف  .(2)مـا

لصحابة طؾؿ  طؾك الحرب إطالن يف بؽر أبل صقاب ا

يـ ش الؿرتد لجققش َفجق  لك  وأرسؾفا ا بقؾة وكؾ مـطؼة كؾإ ، ق

لد يؼقده جقش رأسفا وطؾك قد بـ خا  أشفر إٓ هك وما، ڤ القل

صر بشائر وكاكت إٓ قؾقؾة لـ زيؿة ا يـ وه ت، الؿرتد  ورجع

رة سقشارك، لالسالم مستسؾؿة مسؾؿة العربقة الجزي يـ و لذ  تابقا ا

لك  ورجعقا إلسالمإ  بـ طؿر زمـ سالمقةاإل الػتقحات يف ا

 طؾك وهق- الػرتة تؾؽ يف طاقبفؿ بؽر أبا ٕن :ڤ الخطاب

بقؾ يف الجفاد يف الؿسؾؿقـ مع يشاركقا ٓبل -حؼ  إهنا: اهلل س

لحذر فقفا إسالمقة سقاسة يـ مـ ا إلك  بؽر أبق ويؽتب، الؿرتد

                                                           

 (.73) «طبؼرية الصديؼ» طباس محؿقد العؼاد (1)

ابؼ (2)  (.133) الؿصدر الس

                  ٦١
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لد تك ارتد أحد معؽؿ ن  يغزوَ  ٓ» :َغـْؿ بـ وطقاض، خا  أرى ح

يل تك «رأ  يف يشاركقا أن طؿر رأى إمقر استؼرت أن بعد وح

ثر طؾك أحدهؿ يرتأس ٓ ولؽـ الؼتال  .مائة مـ أك

زم هذا ڤ بؽر أبق تعؾؿ لؼد زم وهذا الح قبف مـ الع  حب

 أن طؾقف يعرضقن إلقف جاءوا حقـ ثؼقػ وفد مـ يؼبؾ لؿ حقـ ملسو هيلع هللا ىلص

زيح لصالة طـفؿ ي رسقل لفؿ فؼال، ا  ال دين يف خقر ال»: ملسو هيلع هللا ىلص ال

 . «فقه زكاة ال دين يف خقر ال»: أبق بؽر قال وكذلؽ، «فقه صالة

عؾؿفا رسقل مـ وت لبس أحد لغزوة هتقل حقـ ملسو هيلع هللا ىلص ال ، ٕمتف و

لصحابف بعض وضـ لخروج طؾك أكرهقه أهنؿ ا لك  ا  فؼال أحدإ

 .«يـاجز حتى يضعفا أن ألمته لبس إذا لـبي كان ما»: لفؿ

 .العزيؿة بعد التردد طدم الـاجحة الؼقادة صػات فؿن

 والطاطة الحؼ طؾك الثبات مققػ هق بؽر أبل مققػ إن

لصحابة أفؼف وهق بؽر وأبق، لإلسالم الؿطؾؼة ن ا  أيات يدرك كا

لتك ر ا قد أن ملسو هيلع هللا ىلص الـبل تحذ  ٓستؿساك مـف وتطؾب الحؼ طـ يح  ا

لقحل  ائ ائ ى ى ې ې ې ې﴿ كؾف با

 ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

                  ٦٢
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 .[12: هقد] ﴾حئ جئ ی ی ی ی ىئىئ

صقة يصػقن، الحديث دارةاإل طؾؿ يف : الحازمة الؼقادة شخ

لتل فظ ا قر طؾك تحا مـطؼل، واضح تػؽ ، الؿصاطب رغؿ، و

سؽ الحؼقؼة طـ وتبحث ، إمر كؾػ مفؿا إصرار بؽؾ هبا وتؿ

، حقلفا مـ الجؿقع اكسحب ولق صرب بؽؾ الؿلزق يف وتثبت

بقاًل  والرتدد لؾشؽ يدع ٓ بحقث الؼرار تخاذا طؾك وقدرة إلك  س

 .كػسف

يرى بل بـ مالؽ و لردة ٕهؾ بؽر أبل محاربة يف ك  وماكعل ا

لزكاة فقة العرب مـف كستؾخص أن يجب، اطظقؿً  امققػً  ا  لؽؾ الؽا

قرأو  إصالح حركة  .تغق

كـا» :كلخذها التي والعبرة لـا يف كحػظ لؿ إذا أ  وقؾقبـا طؼق

دئ ومسؾؿات مؼدمات لؿبا يد التل ا  كػؼد ٓ فسقف، تحؼقؼفا كر

 ًٓ ام روح كػؼد بؾ، فؼط طؼا  اإلصالح دطاة طؾك ويجب، اإلقد

لتغققر اجذ مبادئفؿ طؾك ضقاعَ يَ  أن وا لـق  يضؿـقا أن أرادوا إذا با

 .(1)«الؿسار طـ آكحراف طدم لفا

                                                           

 (.97) «صػحات مشرقة مـ فؽر مالؽ بـ كبل» طبد الؾطقػ طبادة (1)

                  ٦٣
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رة ستؽقن ماذا لعربقة الجزي ن إمة هبذه اهلل لطػ لقٓ ا  وأ

 ستؽقن ماذا ؟!ققام أحسـ طاتؼف طؾك الؿؾؼاة بالؿفؿة بؽر أبق قام

ـتائج سقةأو  السؾؿقة لؾحؾقل إمر ترك لق الؽارثقة ال لدبؾقما  كؿا ا

ققم يؼال لذيـ الجػاة إطراب همٓء مع، ال  طؾك تعقدوا ا

لخضقع وطدم الػقضك العصبقة وكظام لدولة ا هل  الؼبؾقة و

يـ رأسؿالفؿ لذ  «مضر صادق مـ خقر ربقعة كاذب»: يؼقلقن ا

ضر بصادق ويؼصدون  ؟!ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل م

يـ همٓء كقة وإقامة الدول تلسقس يػؼفقن ٓ الذ  الؿد

لحضارات لخضقع، وا رة يراطل لتشريع وا  وهق، اإلكسان فط

 .وكؽد شؼاء غقر مـ كـػفا يف اإلكسان يعقش لؿدكقة يمسسالذي 

مـ السـة أهؾ وضع سقؽقن كقػ  العباسل الؿلمقن ز

تصؿ  كاإلمام رجاًل  لؾؿسؾؿقـ اهلل هقل أن لقٓ والقاثؼ والؿع

ـبؾ بـ أحؿد  الػتـة هذه أمام وقػقا الذيـ العؾؿاء مـ وإخقاكف ح

هذه لؿحـة و  ؟!السـة وبؼقت البدطة واهنزمت، ا

بقف إكف  .ڤ أبل بؽر بؿققػ ش

صر يف العؾؿاء وقػ لق ماذا  صريحة وقػة الحديث الع
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ـل الخطر أمام واضحة  الرأي وذكروا، الصػقي الشعقبل الباص

ام يعصؿقا حتك، الػرق هذه يف الشرطل ام وأكصاف العق  مـ العق

آكخداع آكجرار هذا السراب هبذا و  وحتك، السقاسل الدجؾ و

 ؟!الـػاق هذا حؿلة يف يؼعقا ٓ

قدون مجددون هـاك يؽـ لؿ لق ماذا  كؼاءه لإلسالم يع

ءه لحبؾ ركتُ  ولق، وصػا بدع قضقة يف الغارب طؾك ا  التل ال

لقفا سقضاف صر كؾ يف إ نهنا جديدة بدع ط ، إصؾ طؾك تغطل ف

لغبار طؾقف ويرتاكؿ لصقرة الـاس يرى فال، ا لصحقحة ا  ؟!ا

 هذا يف الؿعروفقن الؿشفقرون العؾؿاء وقػ لق ماذا

صر تل اإلرجاء بدطة أمام الع  خالل واستفدفت اأخقرً  ضفرت ال

لدطاة سـقات لصادققـ ا السب بالجرح ا لشتؿ و ن، وا  لفا وكا

 ؟!والتػرق التشتت يف القاضح إثر

ػقا العؾؿاء أن لق وأطتؼد يحً  اواضحً  امققػً  وق  لتغقر اصر

لؿبؾغ هذا سقبؾغ إمر أن يظـقا لؿ وربؿا سؽتقا ولؽـفؿ، إمر  ا

لتشقيش مـ  .والػقضك ا

ػ ابتالءات إٓ هل ما الػتـ إن زائغقـ زيغ طـ تؽش  كؿا، ال
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لصرب، اإليؿان كؿاذج طـ تؽشػ بصار وتظفر، والشجاطة وا  است

معرفتفؿ العؾؿ أهؾ ؾحؼ و لباصؾ ل جت وقد، وا لدطقة خر  ا

رة ڤ بؽر أبل زمـ سالمقةاإل ـتص  لقؼقـفا امتحان أول يف م

 .وصالبتفا

 

n  m 
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(2) 

 انبطٍء انزحف

لديـ هبذا ملسو هيلع هللا ىلص محؿًدا گ اهلل ابتعث ً ، الؼقيؿ ا يـ م   اد  اطا

لقس «اكاًس » كقهنؿ حقث مـ الـاس وخاصب ،كؾفا لؾبشرية  و

بقؾة امأو  معقـة لؼ  ملسو هيلع هللا ىلص محؿد رسالة .خاصة فئةأو  معقـقـ أقق

رسآت ةخاتؿ لك قال بعده كبل فال إكبقاء خاتؿ وهق ال : تعا

 .[177]إكبقاء:  ﴾گ گ گ گ ک ک﴿

كتشار وإن يـ هذا ا  يػرح اؿ  ؿِ لَ  الـاس قؾقب يف ودخقلف الد

لـاس كؼاذإ يتؿـك ٕكف، ويسعده الؿسؾؿ لـار مـ ا  طؾك أسؾؿ وإذا، ا

يد مؿا ففذا أحد يديف تباصف يف يز  !صدره واكشراح اغ

يد القافد هذا يحتاج أٓ ولؽـ يثً  أسؾؿ الذي الجد لك  احد إ

 !؟وتدريس تعؾقؿ
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لك  يحتاج أٓ يـ يف يػؼفف مـإ  أصقل وخاصة الد

إلسالم  ؟!ا

ـقة مـ طؾقف كان ما يرتك أنإلك  يحتاج أٓ أو  جاهؾقةأو  وث

 !؟واإلكسان الؽقن طـأو  گ اهلل طـ مشقشة أفؽار مـ

يً  إمر كان إذا هذا  يف دخؾ لق ماذا ولؽـ، اوصبقعق   اطاد

إلسالم لداخؾ مـ الفدم ٕغراض خاصة ٕغراض ا  ٓ لؿاذا، ا

 .الغافؾقـ مـ كؽقن وٓ، قؾقاًل  وكؼػ الحالة هذه يف كرتيث

تك تبقـ كتلكد وح رسقل بدأ اجؾق   اواضحً  إمر لـا وي  ملسو هيلع هللا ىلص ال

2]الشعراء:  ﴾ڇڇڍ ڇ﴿ قريش بنكذار دطقتف 14] 

رة وأسؾؿت قاصبة العرب ثؿ، مؽة حقل ما ثؿ لعربقة الجزي  ا

تف وبعد .لإلسالم ققادها ؾؿقن اختار ملسو هيلع هللا ىلص وفا با الؿس  ڤ بؽر أ

تقار هذا وكان، خؾقػة قؼ مـ آخ لتقف ، الؿسؾؿقن القف ُرشد الذي ا

ستطاع فؼد لك إزمة يحتقي أن وحزمف بحؽؿتف ا  التل إو

رسقل بعد حدثت  دخقل بسبب طاصػة أزمة كاكت وقد، ملسو هيلع هللا ىلص ال

اد قرة أطد يرة سؽان مـ كب  يتعؿؼ ولؿ اإلسالم يف العربقة الجز

قرة مـاصؼ وارتدت، قؾقهبؿ يف بعد اإليؿان قرة وقبائؾ كث  وبؼل كب

لحصـ لحصقـ ا لراشد الخؾقػة مع لإلسالم ا ن وهؿ ا  الؿفاجرو
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كصار  .الحجاز مـطؼة يف حقلفؿا وما ومؽة الؿديـة وسؽان وإ

مً  الصديؼ مققػ كان يـ قتال يف احاسؿً  احاز لؿرتد  ا

فؿ لك  وإرجاط يـ هذاإ  صؾبة اأرًض  العربقة الجزيرة وطادت، الد

مركزً   بؽر أبل طفد يف بدأت التل سالمقةاإل لؾػتقحات اأساسق   او

  وطثؿان الخطاب بـ طؿر طفد يف اواتساطً  ققة وزادت، ڤ

 يبؾغقن، اوغربً  اشرقً  الؿسؾؿقن العرب فاكساح، ڤ طػان بـا

لـاس لديـ هذا ا هً  ٓ اصقطً  الؿجاورة البالد وأسؾؿت ا   اكر

لبؼرة:  ﴾مئىئ حئ جئ ی﴿  .[256]ا

إلسالم يف ودخؾت الػتقحات واستؿرت تك أمؿ ا  أمؿ، ش

 ماضقفا بؼايا مـ اأوزارً  تحؿؾ وأمؿ، قديؿة لحضارات وارثة

قد وطادات اأفؽارً  شقاء كؾ»، وتؼال  الققت كػس وقعت إ

لدولة ققام، الفجرات، الػتقح: خاصػة وبسرطة إلك  الحاجة، ا

إلسالم يف يدخؾقن الؿػتقحة البالد أهؾ، آجتفاد ت ا  جؿاطا

 .(1)«...ضخؿة

لتلسقس دور يف إمة كاكت هذه، ا لقفرة و ت يف ا  الػتقحا

                                                           

ريخ الػؽر العربل» حسقـ ممكس (1)  (.167) «تا
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لك  تحتاج لك وقػةإ لجدد الؼادمقن لقـصفر وذلؽ، تريث وإ  يف ا

لؿجتؿع مل ا لـاشقئ اإلسال  .ا

تك لتجاكس يؽتؿؾ وح رة صقرتف يف ا بق  كقاتف يف كان كؿا الؽ

كصار الؿفاجرون» إولك لعرب وإ رة يف وا   وٕن «الجزي

بقة آثار لف سقؽقن التجاكس طدم  ،السؾقك وطؾك العؼقدة طؾك سؾ

لعـاية مـٓبد  هقؿ طؾك الشعقب هذه لرتبقة العاجؾة ا  الؿػا

تل سالمقةاإل ٕمة تعرضت وإٓ، طؾقفؿ جديدة هل ال  لخطر ا

لديـ هذا كان وإذا» الؼؾقب واختالف أراء اختالف  غاية يف ا

لحسـ ؾف لؿا كاسخ كػسف الققت يف وهق، ا ٕديان مـ قب  فغقر ،ا

قد ثر أن بع زدحؿ طدوه يؽ قط وت لتخال لؼؾقب غقظً  وتؿتؾئ، طؾقف ا  اا

 .(1)«طؾقف

متألت، القاقع يف هذا تحؼؼ وقد  مـ طؾقف اغقظً  الؼؾقب ا

إلسالم أن تشعر التل الحاقدة الػئات بعض رباصقرياتإ ضقق   ا  م

الت ما ضالؿة اطروًش  وهدم، هبا تػتخر كاكت لقفا تحـ ز  وبقـ، إ

تل، الشعقبقة كشلت الػئات هذه  وتصػفؿ العرب جـس تحتؼر ال

                                                           

الم» أبق الحسـ العامري (1) قب اإلس الم بؿـا  (.193) «اإلط
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 وكشلت الداخؾ مـ اإلسالم لفدم دطقة وهل، الصػات بلقبح

يـ وآستفزاء الزكدقة لد حب طـ لقؼال با لزكدقة هذه صا  مـ أكف ا

لتؼدمققـ» ققم اصطالحـا يف «ا  .ال

لتسرع وطدم الرتوي هل ڤ طؿر رغبة كاكت لتقسع ا  وا

ثبت أن قبؾ الػتقحات يف امفؿ الؿسؾؿقن ي لبالد يف أقد  الؿػتقحة ا

تك إلسالم يرتسخ وح ـتظؿ فقفا ا لؿسؾ   فؿـ، إمقر وت ف ؿا   ب

لقؿ لتتحقل الققت مرور مـٓبد  أكف لتعا اسخة صػةإلك  ا  ر

ادية  .وإر

 :طـف الطربي يروي، ڤ طؿر تػؽقر يف اواضحً  هذا كان

رة أهؾ حسب» هقاز سقادهؿ البص ــا أن وودت، وإ  وبقـ بق

قـا يصؾقن ٓ، كار مـ جباًل  فارس  .«إلقفؿ كصؾ وٓ إل

لؽـفا الػتقحات تتققػ لؿ  داخؾل حساسإ، داخؾقة رغبة و

لؿجتؿعات ســ فؼف يف طؿر طبؼرية طـ يبقـ قؾ ا  الػتقح وطؼاب

ريث تثبت دون  وقد، اإلسالم الجدد الؼادمقـ تعؾقؿ ودون، وت

قر آكػتاح ذلؽ طؼابقؾ مـ اشخصقً  هق أصقب ـ فؼال، الؽب  ٓب

ـدما طباس لذي أن طؾؿ ط ـاء صعـف ا ؿسؾؿقـ صالتف أث  يف بال
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ـبقي الؿسجد  طؿؾ مـ هذا» :الػرس طؾقج مـ طؾج هق ال

يد كـت، أصحابؽ  مـ السبل طؾج «الؿديـة» يدخؾفا أٓ أر

بتؿقين  .(1)«فغؾ

 وهق، العؾقج همٓء دخقل طؿر يؿـع لؿ لؿاذا :هـا ُيؼال قد

قر قده الؿممـقـ أم  .الؼقة وب

 يف اجتفادي رأي هق هذا رأيف إن :واضح والجواب

لسقاسة لقس، الشرطقة ا ـده و  الحرية إهنا، الؿـع طؾك دلقؾ ط

الشقرى بد وٓ، و لؽـف، برأيف الخؾقػة يست  غؾبتؿقين: لفؿ يؼقل و

يتف رأي طؾك  .ارتل

 ضؾم من لفم امحذرً  األمصار والة امخاصبً  ڤ ويؼول

ضربقهؿ ٓ» :وإذاللفم الـاس  إبقاب تغؾؼقا وٓ، فتذلقهؿ ت

اقتفؿ الؽػار هبؿ وقاتؾقا، ضعقػفؿ ققيفؿ فقلكؾ دوهنؿ  فنن، ص

يتؿ  جفاد يف أبؾغ ذلؽ فنن، ذلؽ طـ فؽػقا كاللة هبؿ رأ

 . (2)«طدوكؿ

                                                           

 (.3/352) «الطبؼات» ابـ سعد (1)

لـعؿاين (2) ؾل ا قمة طؿر» شب 3) «حؽ 7.) 
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 العزيز طبد بن طؿر طؾقفا سار التي كػسفا السقاسة وهي

 طبد بـ مسؾؿةإلك  طؿر وّجف» :(هـ 99) أحداث يف جاء فؼد $

لروم بلرض وهق الؿؾؽ مره ا ، الؿسؾؿقـ مـ معف بؿـ بالؼػقل يل

مً  اطتاقً  خقاًل  لف فووج   كتفؿ طؾك الـاس وحث، اكثقرً  اوصعا ، «معق

ـده مسؾؿة لؼل ما طؿر رأى طـدما وذلؽ  حصار يف الجفد مـ وج

لجقش طؾك وخشل الؼسطـطقـقة ي :الػـاء ا  رأس حػظ أن :أ

لجقش» الؿال  .الػتقح مـ أهؿ «اإلسالمل ا

بد بـ طؿر كتب وكذلؽ لك  العزيز ط د طؾك طامؾفإ  ما بال

اء مره الـفر ور لبالدإلك  بذراريفؿ الؿسؾؿقـ بنقػال يل لتل ا  أضؾفا ا

ـذ العرب سؾطان  اهلل فتح الذي الؿسؾؿقـ حسب»: قائاًل  سـقـ م

بد بـ طؿر ٕن وذلؽ «طؾقفؿ يز ط يًص  كان $ العز  طؾك احر

ًٓ  وأهؾفا البالد إصالح اد جؿع وأن، أو فر لؿجتؿعات إ ك وا  طؾ

لعـاية مع «إمة» مػفقم تل بالرتبقة ا لؿزاج نتؽق   ال  هق العام ا

 َ  .لكوْ إ

ًٓ  هذا لقس هؿا دطقة إ ر صػقف بقـ لؾ  وٓ الؿسؾؿقـ غق

ق فالؿسؾؿ، أساسل واجب هل بؾ، طـفا اابتعادً  لـاس كؾ يدط  ا
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لك  قر هذاإ  هؾ ولؽـ، ذلؽ طؾك ملجقر وهق، الحؼ وهذا الخ

خقلف كان ولق قادم بؽؾ كػرح مرةأو  كػسف يف لفقى د قـة مما  .وضغ

لقست هـ مؿا الغػؾة هذهأو  العؼؾقة هذه أ لصػ أو  اإلسالمل ا

يؿً  بد» اقد مثال ولف «اكؿقذًج  الػتـة وحديث سبل بـ اهلل ط  يف أ

صر سؾؿقـ لتعؾقؿ الجفقد تتجف أن يجب أٓ، الحديث الع ًٓ  الؿ  أو

تك وتثؼقػفؿ وتحصقـفؿ الفؿ بلفعالفؿ دطاة هؿ يؽقكقا ح  .وأقق

لتل الخؾخؾة هذه طؾك أكػسـا كؾقم أن يجب أٓ  يحدثفا ا

يـ الجدد الؼادمقن رثً  يحؿؾقن الذ ؼافقً  اإ ص   اث ـدمجقا ولؿ اخا  يف ي

لرشد مجتؿع لديـ هذا يف يتػؼفقا ولؿا، ا  ماإلك  كـظر ٓ لؿاذا» ؟ا

 الػركسل الؽاتب يؼقل كؿا «الؿسؾؿقـ الجدد حؼائب يف

قـق» ثر السـة أهؾ مذهب اتساع يـتؼد وهق (1)«دوغقب  مؿا أك

ّة أهؾ مذهباتساع  يف لقس الغؾط أن   والحؼقؼة، يـبغل  ولؽـ السـ

لحذر وطدم الرتيث طدم يف  .ا

 شلء وهذا إسالمفؿ وحسـ الغرب أهؾ مـ أكاس أسؾؿ

لك  فجلة تحقل بعضفؿ ولؽـ، ُيػرحـا يد أستاذإ  تعؾقؿ ير

                                                           

الن (1) رس المل» شؽقب أ   (.1/186« )حاضر العالؿ اإلس
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يـفؿ الؿسؾؿقـ  دراسة اإلسالم دراسة مـ هق يتؿؽـ أن قبؾ د

فقة قـ بعض إنّ  بؾ، وا قبة وبسبب الؿسؾؿ لقن قؾقهبؿ ص  همٓء يسل

رة قضايا يف الجدد الؿسؾؿقـ بق  ! ؟فؼفقة وقضايا ك

كققـ مـ أصـاف طاد وقد يقـ والؾقربالققـ العؾؿا لقسار  يف وا

لبالد ربقة ا ٕصقؾة جذورهؿإلك  الع  وثؼافتفا إمة هقيةإلك  ،ا

هذا، وطؼقدهتا لقؾ وهق صقب شلء و  هذه فشؾ طؾك د

فؿ ولؽـ ،حضارتـا طـ الغريبة «إيدلقجقات» يًضا  بعض  تحقلأ

لك  مل رُمـظ  إ اسة يف التعؿؼ مـ يتؿؽـ أن قبؾ إسال  اإلسالم در

يـ هذا أصقل وخاصة إلسالم يخؾط ثؿ، الد  التل السابؼة بلفؽاره ا

 ُيسّؿك أصبح هجقـ إسالم ذلؽ طـ ويـتج، مـفا يتخؾص لؿ

لقسار»بـ مل ا لل واإلسالم «اإلسال مـ، الؾقربا  أن كصافاإل و

قد بعضفؿ لؽتابة يج رف ٕكف القاقع طـ ا  اواضحً  فلصبح الشر ط

ثر لديف  .غقره مـ أك

ستف هل الػتقحات يف ڤ طؿر سقاسة إنّ  يًضا  سقا  يفأ

تقار لجققش ققادة يف يعجبف فؽان، الرجال اخ  الؿؽقث الرجؾ ا

لذي  .يتفقر وٓ يتعجؾ ٓ ا

كـا صر يف كعقش إ قط فقف كثر ط لتخؾ  طـ القصقل وسفؾ، ا

                  ٧٥
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يؼ لـاس طؼقلإلك  اإلطالم صر تقش مـ فالبد، وقؾقهبؿ ا  تػ

كتظار مـ وٓبد، الحؼائب تستؼقؿ والرتوي آ  ركـ طؾك إمقر ل

قؼ وفؼف آجتؿاطل والتؿاسؽ القحدة مـ ركقـ  لؾؽتاب دق

لسـة  .وا

 

n  m 
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(3) 

 ڤ عًر يقتم

 هم هى حادثت عادَت

ـل» :$ رضا رشقد الشقخ يؼول ن تؾطؼ مـذ أطتؼد وإك  أ

تل هل الؿجقس دسائس ئس سؾػـا كؾؿة مزقت ال فركج ودسا  اإل

تل هل  .(1)«طصركا مسؾؿل كؾؿة فرقت ال

لعـاية مـ بذلقا الؿسؾؿقـ أن لق» :ويؼول  الخالفة إلطادة ا

لك  ـقة فرق بذلت ما ُطْشر كصاهباإ  أققى لعادت إلفسادها الباص

كقا هبا وسادوا كاكت مؿا لد  . (2)«كؾفا ا

صركا يف الؿجقس دسائس طادت :رشقد لؾشقخ وكؼول  ط

تل الؿجقسقة هذه، ضدكا فركجاإل مع وتحالػت  ،اأبدً  تسؾؿ لؿ ال

                                                           

الن (1) رس  (.316ص« )رشقد رضا وإخاء أربعقـ سـة» شؽقب أ

الفة» رشقد رضا (2)  (.152) «الخ

                  ٧٧
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تشقع لبقس لبست ولؽـفا لدس لتؿارس البقت ٔل ال الفدم ا  مـ و

يـ العرب الػاتحقـ طؾك حاقدة وهل، الداخؾ  طرش ققضقا الذ

رسقل رسالة مّزق الذي كسرى تحقـ وهمٓء ملسو هيلع هللا ىلص ال  وهؿ الػا

لذيـ سقة مرباصقريةاإل أزاحقا ا لك  الػار  .رجعة غقرإ

 ما وهق، الؿشرق مـ تليت الػتـ أن ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل أشار وقد

 اهلل رسقل قال ڤ طؿر ابـ طـ الحديث يف جاء فؼد، فعاًل  وقع

قده وأشار ملسو هيلع هللا ىلص  إن ها، هاهـا من الػتن إن ها»: فؼال الؿشرق كحق ب

 قرن يطؾع حقث من، هاهـا من الػتن إنهاهـا  من الػتن

 .(1)«الشقطان

 والػساد الشر مصدرإلك  الؿسؾؿقن يتـبف أن هق :والؿؼصود

ستػحالف قبؾ الشر هذا دابر لقؼطعقا  .ا

قـظر» :$ تقؿقة ابن قال  زماكف يف يحدث فقؿا طاقؾ كؾ فؾ

 معظؿ يجد فنكف :والػساد والشرور الػتـ مـ زماكف مـ يؼرب وما

افضة مـ قبؾ ذلؽ  .(2)«الر

                                                           

 (.9/127« )مسـد اإلمام أحؿد» (1)

ج السـة» (2)  (.3/243« )مـفا

                  ٧٨



 

 79    الفصل الثاين دروس التاريخ 

سقسة وأول  الثاين الخؾقػة مؼتؾ هق الؿجوس دسائس من د

صقة وأطظؿ  هذه ربْ كِ  تقلك والذي ڤ بؽر أبل بعد إسالمقة شخ

رة اطبدً  كان مجقسل فارسل الجريؿة  واسؿف، شعبة بـ لؾؿغق

قروز قتف ف ريؿة، طادية حادثة كاكت ففؾ، لملمة أبق وكـ ؾ قتؾ ج  كؽ

رة أهنا أم الجرائؿ  مؿا أطؿؼ جذورها وأن، بدقة لفا طُخط   ممام

لمة أبل صاقة مـ أكرب وصاقتفا، الؿسؾؿقن ضـ لفرمزان لم  وا

اهنؿ يـة وأطق  .بالؿد

 :للحادثت الظاهش السبب

هري طـ رواية «سعد ابـ صبؼات» يف جاء ن: قال الز  كا

تك، الؿديـة دخقل يف احتؾؿ قد لسبل يلذن ٓ طؿر  الؿغقرة كتب ح

لؽقفة طؾك وهق شعبة بـ مً  لف يذكر ا ـده اغال كعً  ط  طدة يتؼـ». اصا

يستلذكف «مفـ ـده إن: ويؼقل الؿديـة يدخؾ أن و ًٓ  ط ما  أطؿا

رة ثق اد إكف، ك رة طؾقف فضرب، لف فلذن كجار كؼاٌش  حد  كؾ الؿغق

لمة بقأ» الغالم افشؽ، درهؿ مائة شفر  الخراج شدة طؿرإلك  «لم

لك  يدفعف ما» رةإ قر خراجؽ ما: لف فؼال «الؿغق  ما جـب يف بؽث

رف تعؿؾ كص بد بف فؿر لقالل طؿر فؾبث، اساخطً  فا  فؼال، الع

ل أكؽ أحدث ألؿ: طؿر صـعت أشاء لق تؼق طحـ رحًك  ل لريح ت  با

                  ٧٩
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لتػت لقف فا ، هبا الـاس يتحدث رحًك  لؽ ٕصـعـ: وقال اطابًس  ا

بد تقطدين: فؼال معف مـ طؾك طؿر فلقبؾ لل فؾبث، الع  ثؿ لقا

شتؿؾ  زاوية يف فؽؿـ، وسطف يف كصابف رأسقـ ذي خـجر طؾك ا

لـاس يققظ «طؿر» خرجإذا  حتك الغؾس يف الؿسجد  لؾصالة ا

لقف فطعـف  فؾؿا  .(1)ثالث صعـاتدكا مـف وثب إ

ؿٌ  إين» :قال مقؿون بن طؿرو طن البخاري وأخرج  ما لؼائ

ـل قـف بق اة طباس بـ طبد اهلل إٓ وب  بقـ مر ذاإ وكان، أصقب غد

لصػ   ستقوا: قال قـا تك ا ر تؼّدم خؾاًل  فقفؿ يرَ  لؿ ذاإ ح ؽّب  وربؿا، ف

لركعة يف ذلؽ كحقأو  الـحؾأو  يقسػ سقرة قرأ لك ا  حتك إو

ـل: يؼقل فسؿعتف ركب   أن إٓ هق فؿا، الـاس يجتؿع أو - قتؾ

ـل ٍـ  العؾج فطار، صعـف حقـ الؽؾب -أكؾ رفقـ ذات بسؽق  ٓ ص

ً  أحد طؾك يؿر ًٓ  وٓ ايؿقـ  مـ رجؾ رأى فؾؿا، صعـف إٓ شؿا

كًس  طؾقف صرح الؿسؾؿقـ  كػسف كحر ملخقذ أكف العؾج ضـ فؾؿا، ابر

بد يد طؿر وتـاول  يؾل فؿـ «لؾصالة» فؼدمف طقف بـ الرحؿـ ط

لذي رأى فؼد طؿر احل وأما ،أرى ا  يدرون ٓ فنهنؿ الؿسجد كق

                                                           

لطبؼات» (1)  (.3/345« )ا
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 فصؾك، اهلل سبحان: يؼقلقن وهؿ، طؿر صقت فؼدوا قد أهنؿ غقر

بد هبؿ  تذكر البخاري رواية إنّ . (1)«خػقػة صالة الرحؿـ ط

 ڤ طؿر بدأ أن بعد وقعت الحادثة وأن حدث ما تػصقؾ

لصالة  .با

 ؟عادًت حشيمت هزه هل

 لؿ ڤ طؿر أن لؿجرد الؿجقسل هذا فعؾة كاكت هؾ

نكؼاص صؾبف ُيؾب ا ب رة طؾقف فرضف م  تدبقر هل أم ؟شعبة بـ الؿغق

 لملمة أبل خراج تخػقض طؿر رفض إنّ » الؿجقس مـ محؽؿ

تك الغالم هذا حؼد إلثارة اكافقً  اسببً  لقس  وإكؿا، الخؾقػة يؼتؾ ح

اء  .(2)«الػرس قبؾ مـ اسقاسق   احؼدً  الحادثة هذه ور

يبً  لقس لسقاسل الحؼد هذا يؽقن أن اغر  فػل، الؿجقسل ا

 كاكت، فارس بالد يف الؽربى الػتقحات كاكت طؿر خالفة

سقة كد» وكاكت، الؼاد تل «هناو  طؾك وقضل، الػتقح فتح كُتسؿ   ال

سقة اإلمرباصقرية تـة َقْػُؾ  طؿر وكان، اهنائقً  قضاء   الػار  كؿا الػ

                                                           

لقحقك  ك: يحاكظر (1) لدولة إمقية يف فتح »بـ ابراهقؿ ا الفة الراشدة وا لخ ا

اري  (.361« )الب

قدورة (2)  (.47) «الشعقبقة» زاهقة 

                  ٨١
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بل اإلمام يؼقل لشفقد طؾك الشر رءوس قام استشفد افؾؿ  ، الذه  ا

 .الؽؾؿة وتػرقت طثؿان

اب «مسؾؿ صحقح» يف جاء ل ڤ طؿر أنّ » :الػتـ كت  سل

لقؿان بـ حذيػة تل الػتـ طـ ا  .البحر مقج تؿقج ال

قـؽ فنن الؿممـقـ أمقر يا تخػ ٓ :حذيػة قال  ابابً  وبقـفا ب

لباب فُقؽَسر :قال، امغؾؼً   .ُيؽسر بؾ: قال ؟ُيػتحأو  ا

 مـ جؿاطة- قؾـا، أجؾ: قؾت، اأبدً  يغؾؼ ٓ إذن :طؿر فؼال

لتابعقـ لباب مـ طؿر يعؾؿ ففؾ: -حذيػة يسللقن ا  كعؿ: قال ؟ا

ؾؿ كؿا ن يع يثً  حدثتف أين وذلؽ، قؾةؾلا غد دون أ  لقس احد

قط بـا :قال، بإغال ، فسللف امسروقً  فلمركا الباب مـ كسللف فف

لباب: فؼال  . (1)«طؿر ا

رسقل وصػف كؿا العبؼرية العظقؿة الشخصقة هذه  ملسو هيلع هللا ىلص ال

تل بالػتقحات الؿجقس الػرس أغاظ  خؾقػة، طفده يف وقعت ال

رة يحؽؿ ربقة الجزي صر الشام وبالد الع العراق وم س و  وفار

اسان لذي وهق وخر ي ا لصدقة بؾإ ُيداو قده ا  السقق يف يؿشل، ب

                                                           

قوي» (1) ح الـ ؾؿ شر  (.18/16« )صحقح مس
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لذلؽ اأبدً  الـاس يعفده لؿ هذا :وحده رة هذه كاكت و  .الؿمام

ـّ : لعؿر الؿجقسل هذا يؼقل أن الطبقعل مـ وهؾ  ٕصـع

 الذيـ صريؼة طؾك كػسف قتؾ ولؿاذا العرب هبا تتحدث كرًح  لؽ

لرئقس قاتؾ قتؾقا ـدي» إمريؽل ا  الذيـ أسؿاء إلخػاء «ك

 .؟!آغتقال لفذا خططقا

ريب مـ إكف رة الحادثة هذه تذكر أن الغ لؽبق قؼ دون ا و  تحؼ أ

قؼ لذيـ وغقرهؿ الؿمرخقـ مـ تعؾ كلهنا كتبفؿ يف ذكروها ا  و

بد مـ طادية حادثة قده مـ ُضؾؿ أكف ادّطك ط  ِقَبؾ مـ كؾف هذا هؾ، س

لظـ تحسقـ تك ا رياءأ كاس يتفؿ ٓ وح  طبد رواية أن مع! ؟ب

لرحؿـ يد بؽر أبل بـ ا  .ممامرة أهنا تم

مـ يًضا  الغريب و ربي»و «آكتػا» صاحب يقرد أنأ  «الط

: قال، ثالث يف مقت فنكؽ إطفد: ڤ لعؿر قال إحبار كعب أنّ 

اة يف أجده: قال ؟يدريؽ وما لتقر   !!ا

لصعب مـ إكف ا  ا ن إحبار كعب دطقى قبقلجد   هذا أ

اة يف مقجقد الخرب لتقر  قال إحبار كعب أن سعد ابـ رواية ويف، ا

                  ٨٣
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 طؾل الشقخ يشؽؽ» اشفقدً  إٓ تؿقت ٓ إكؽ لؽ أقؾ ألؿ: لعؿر

لطـطاوي يعتربه إحبار كعب يف ا ، الؼضقة هذه يف افرطق   امتفؿً  و

يًضا  رضا رشقد الشقخ ويشؽؽ قؼ ورواياتف إحبار بؽعبأ قث  وت

لبعض  .«لف ا

يرى لطـطاوي الشقخ و سقة جريؿة أهنا ا  فقفا جرى لق سقا

قؼ ريؿة هذه يف أن لظفر قضائل تحؼ مزان: هؿ شركاء الج  الفر

ة متفؿقـ وُجػقـ يـ و لقؾ، آخر لد بد أن وا لرحؿـ ط - بؽر أبل بـ ا

هد -غرض لف لقس كزيف وهق قـة الفرمزان شا  هؿا يتـاجقان وجػ

مـ بقـفؿ خـجر لف رأسان وأبق وه سؼط  لمة فؾؿا رأ  هق أكف ضفر» لم

لذي كػسف لثالثة وكان «طؿر بف ُقتِؾ ا  وخصقم اإلسالم أطداء مـ ا

 .العربقة

ضاع مؾؽف خسر فؼد :الفرمزان أما ش بالده وأ  يف وطا

ـؼ أن الطبقعل مـ فؽان الؿديـة ـؼ أشد اإلسالم طؾك يح  .الح

 الضغـ أشد صدره يف يحؿؾ اخبقثً  فؽان :لملمة أبو وأما

إلسالم العربقة طؾك بل رأى ذاإ وكان، وا  مسح الصغار الس

                  ٨٤
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قال وبؽك فؿرءوس بدي طؿر أكؾ: و  شؽقاه رفع قبؾ ذلؽ كان، ك

 .طؿرإلك 

قـة وكان اءهؿ ويشاركفؿا هبؿا يجتؿع اكصراكق   جػ  .(1)آر

ضقة هذه يلخذ أن الطـطاوي الشقخ ويؼترح ل الؼ  رجا

يدرسقها الؼضاء طل محؽؿة أكػسفؿ مـ ويؼقؿقا و  حؽؿفا تع

لؿتفؿقـ همٓء طؾك  .ا

 إطاجؿ همٓء ڤ طؿر يؿـع لؿ لؿاذا :سمال هـا ويبؼى

يـة دخقل مـ بتف تؾؽ كاكت وقد، الؿد ، ذلؽ طؾك الؼادر وهق رغ

بـ قال وقد، الخؾقػة وهق أبقك أكت كـت قد» :طباس ٓ ن و  تحبا

ثر أن  .«بالؿديـة العؾقج تؽ

ؾ مـ هذا» :طباس البن قال سعد ابن رواية ويف  طؿ

يد كـت، أصحابؽ بتؿقين السبل مـ طؾج دخؾفاأٓ ي أر  . (2)«فغؾ

ن الؿـع يف ڤ طؿر رغبة أن :هذا طن والجواب  كا

                                                           

الم» (1) تاريخ اإلس امش  ؾذهبل وهق مـؼقل مـ  «ه ؾل وكاجل  «سقرة طؿر»ل لع

 (.9( )2/677) الطـطاوي

 (.17( )3/352) ابـ سعد «صبؼات» (2)
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لخالفة ولؽـفا، صحقح اجتفادٌ  وهق، مـف ااجتفادً   ٓ التل الراشدة ا

مر ٓإ تعطل وٓ تؿـع مـ اهلل بل ـصقص خالل و هذه، الشرطقة ال  و

لخالفة يـ ٓ ا لـقايا ُتد تقخك ا  هذه مثؾ ويف، الؿطؾؼ العدل وت

لخالفة لشديدة الحراسة تقجد ٓ ا  التل وإبراج والؼصقر ا

لدولة رئقس تحؿل  .ا

 والؿمامرات الدسائس هذه طؾك بػطرهتؿ العرب يتعقد ولؿ

 .الخػقة

ـك كان فؼد طؿر طـ اهلل رضل يـف يف الشفادة يتؿ  كؿا الؿد

لبخاري أخرج يد طـ ا  الؾفؿ»: قال طؿر طـ أبقف طـ أسؾؿ بـ ز

ـل بقؾؽ يف شفادةً  ارزق  .«ملسو هيلع هللا ىلص رسقلؽ بؾد يف مقيت واجعؾ س

 شفقدٌ  طؿر أن رؤيا رأى مالؽ بـ طقف أنّ  سعد ابـ وذكر

ك  »: قال طؿر طؾك قصفا فؾؿا، مستشفد  بقـ وأكا بالشفادة لل كأ

اين رة ضفر لـاس أغزو لست العرب جزي لل وا ك: قال ثؿ، حق  بؾ

 .«اهلل شاء نإ اهلل هبا يليت

إلسالم شقخ كالم إنّ  ستؼراء هق الؿجقس دسائس طـ ا  ا

مل لؾتاريخ لقس، بتػاصقؾف ةدققؼ ومعرفة اإلسال  الؽالم قبقؾ مـ و
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ستػزازيأو  العاصػل يؼ، آ  الػرق هذه مـ جرى ما ذلؽ وتصد

ـقة لباص  ٓكتساح الحؿالت قادوا الذيـ الؿشركقـ مع وتعاوهنا ا

تتار، سالملاإل العالؿ قبققـ كال لصؾ  العصر يف وتعاوهنؿ، وا

ريؽا مع الحديث كستان ٓحتالل أم لعراق أفغا  بف قام وما، وا

لـصقريقن قر قتؾ مـ سقرية يف ا يد وتدم  .السـة ٕهؾ وتشر

ققف طاثت وهؾ» :الؼقم ابن يؼول  طباد مـ الؿشركقـ س

يتف هقٓكق طسؽر مـ إصـام س تحت مـ إٓ وذر ؾ، فؿرءو  وه

 إٓ الؿسؾؿقـ طؾؿاء وقتؾ الؿصاحػ وحرقت ططؾت الؿساجد

 .(1)«بسببفؿ

رس» :طؾي كرد محؿد الحديث يف العصر ويؽتب  مقرد وفا

رة بدع ثق ـقة ثؿ الزكدقة: مـفا اإلسالم يف ك لباص مـ، ا ريب و  أن الغ

بـان جـقب» طامؾة جبؾ شقعة بققـ مـ حزب كاكقا «ل لصؾق  طؾك ا

 .(2)«قؾقاًل  إٓ الؿسؾؿقـ

لقس  الشاكؾة هذه طؾك فارس بالد كؾ أن اصبعً  الؿؼصقد و

لك سالمقةاإل العصقر يف  والري خراسان كاكت فؼد، إو

                                                           

 (.11( )1/72« )مدارج السالؽقـ» (1)

لغرب» (2) ئب ا طط الشام» واكظر( 87)« غرا  (.12( )2/14« ) خ

                  ٨٧
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فان يز وأصػ قرها وترب لؽبار العؾؿاء مقئؾ وغ ، السـة أهؾ مـ ا

كً  وكاكت ـقة امد لِعرق ولؽـ، س  بعض مـ يؼتؾع لؿ الؿجقسل ا

كان ،سؽاهنا لدولة طؾك الؿتؽررة الؿمامرات مـفؿ و  العباسقة ا

لدولة  .العثؿاكقة وا

 

n  m 
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 (4) 

  انفتنت انكربي

 ادلىاجهت انكربي أو

  حوو  لشؿ  يـوول ومرجود  ل

 

لللومؾقاللل ع  ؼط للل        ل  رلللبقحل  و   كا

 «ن ثابتبحسان » 

 :مذخل

ػانكان  لراشد طثؿان بـ ط  طام ڤ (1)مؼتؾ الخؾقػة ا

                                                           

هق طثؿان بـ طػان بـ أبل العاصل بـ أمقة بـ طبد شؿس بـ طبد مـاف،  (1)

حؽقؿ البقضاء بـت طبد الؿطؾب طؿة : وأمف أمفا أم  أروى بـت كريز، و

لجـة، وهق  ،ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل  أمقر الؿممـقـ، وأحد العشرة الؿبشريـ با وهق 

ؾك يدي أبل بؽر  ا ط ؿ قديًؿ قريـ، أسؾ لـ ؾؼب بذي ا تقـ، وي فجر ل حب ا ا ص

لصديؼ  هؾقة ڤطثؿان وأبق بؽر : »قال أبق داود ڤا لخؿر يف الجا  «تركا ا

رسقل اهلل  زوجتف رققة بـت  لحبشة ومعف  اجر إلك ا ثؿ طاد وهاجر إلك  ملسو هيلع هللا ىلصوه

ققل الرسقل الؿديـة. ل قب كثقرة ومـفا  جفز جقش العسرة فؾف » ملسو هيلع هللا ىلصف مـا مـ 

                  ٨٩



 97 دروس التاريخ 

ًٓ  (هـ35) لزا الؿسؾؿقـ ز ؿصائب التل ، هز كقان  مـ أطظؿ ال و

اقبفا القخقؿة ؿفجلهت وطق آثارها  هذاو، بحجؿفا و هـ  كان  أول و

ريؿة اكشؼاقات ما زال ، أصاب إمة وقد خؾػت تؾؽ الج

لققم مـفا حتك ا  .الؿسؾؿقن يعاكقن 

هـاك  يرى بؾ  ن  أن  مـ  طػا مـقـ طثؿان بـ  قر الؿم مؼتؾ أم

كزل بالؿسؾؿقـ  .(1)هق أصؾ كؾ بالء 

سعقد بن زيد بن طؿرو بن كػقل أن وُحقَّ لؾصحابي الجؾقل 

لق أن أُ » :يؼول ؼً  (2)ادً ُح و لؽان حؼق كؼض  بؿا صـعتؿ   .(3)«اا

مـ  ڤفنن قتؾ الحسقـ » :وقال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة

مـ أطظؿ أسباب  ڤوقتؾ طثؿان قبؾف ، الؿصائب العظقؿة كا  كا

                                                           

، ومـ أطظؿ أطؿالف جؿع (هـ24) خؾػ بعد طؿر طام. استُ الجـة فجفزه طثؿان =

فده حد، واستؿرت الػتقحات يف ط ؾك مصحػ وا ؾؿقـ ط فتح : الؿس

لحديث ا، ويف طفده غزا معاوية قربص، وثبت يف ا  خراسان، وشؿال أفريؼق

قالت أم حرامأول جقش مـ أمت) قا،  يا  :قؾت: ل يغزون البحر فؼد أوجب

 .«أكت فقفم»: قال ؟أكا فقفؿ ،رسقل اهلل

قري (1) 5« )بؼايا ذكريات» أحؿد حسـ الباق 7.) 

  .«جبؾ أحد» (2)

الء» الذهبل (3) الم الـب  (.1/136« ) سقر أط

                  ٩٠



 

 91    الفصل الثاين دروس التاريخ 

ة وقَ  هذ إم لػتـ يف  د اهللتُ ؾَ تَ ا رار الخؾؼ طـ  .(1)فؿا مـ ش

بقة لـ مـفاج ا صر طصر خالفة راشدة طؾك  الع طاش ، كان 

 ً مـ لـاس يف ضؾفا أ ًٓ  اا الحادثة مملؿة وكاكت ، ورحؿة وطد فؽاكت 

ماء وطؼقباٍت  تػرقً  طاقبتفا د ً  او  ا.وفتـ

هذه  لؼد قتؾ طؿر ، الؽائـة أهنا جاءت مـ الداخؾوخطقرة 

ي قتؾف كان أطجؿقً ، ڤ لذ لؽـ ا قر مسؾؿ افارسق   او ن  ،(2)غ أما أ

الؿسؾؿقـ يدي  يـة رسقل اهلل ، يؼتؾ طثؿان بل مد ويف شفر  ملسو هيلع هللا ىلصويف 

الؽربى، ذي الحجة هل الرزية  هل الؿقاجفة بقـ كقد ، ففذه  و

مـ أهؾ إهقاء  الؿغػؾقـ مـ إطداء ومـ استجاب لفؿ  و

وبقـ أهؾ الحؼ وما يجب أن يتػطـقا لف ويحذروا مؿا ، الؿسؾؿقـ

لإلسالم  .يدبر لفؿ و

مثؾ هذا الحدث ٓبد أن يدرس دراسة  اكبقرً  اإن حدثً 

لتل  تـة ا هذه الػ سباب التل أكتجت  متلمؾة ومعؿؼة لؿعرفة إ

يقمفا الؿسؾؿقـ  اكب قد تخػك طؾك بعض ، أربؽت  هـاك جق و

لـاس الحادثة وإزاحة ، رؤية مرتبؽة هـاك، ا هذه  فالبد مـ تقضقح 

                                                           

اوى الؽربى» (1)  (.3/411)« الػت

ابؼةطـ مؼتؾ طؿر  (2) ارجقة ڤتؽؾؿـا يف الحؾؼة الس  .، وهؾ كان بؿمامرة خ

                  ٩١
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لشبفات التل تثار حقلفا لستار طـ ا  .(1)ا

 :بذاًاث الفخنت وهزسها

ر  ڤيف أواخر خالفة طثؿان  كذر الػتـة والشغب تذ بدأت 

ي  ، قروهنا هر لقؿ ابدأت ضا  وكلهنا اكتؼادات لتصرفات وٓة إقا

لعراق» كتؼاد  «مصر، الشام، ا ض تصرفات ثؿ تدرجت ٓ بع

فؼفقة كنتؿام أو  يف قضايا إدارية، بعض اجتفاداتفأو  الخؾقػة

لصالة يف ـك» ا مـف، أيام الحج «م عققـ بعض ، (2)وهق اجتفاد  وت

لقٓة مـ أقاربف ـل أمقة» ا لعراق طؼبة بـ أبل  «مـ ب فؼد ولك طؾك ا

                                                           

ؾب مـل  (1) قية، وطـدما اكتفقت ص قد ألؼقت محاضرات يف السقرة الـب كـت 

قد تققػت طـدما وصؾ  الفة الراشدة، و فرتة الخ لحديث طـ  لحضقر ا ا

لحديث إلك مؼتؾ طثؿان  ؾؿل أن كثقرً  ڤا ع قر ٓ يؼّدرون  ال مـ الحض

تؼديرً  تف  عؼقدا لحدث بت قػ وا ق لؿ ً ، اصحقحً  اا ابة ضـ لصح يلثؿ  اوربؿا ضـقا با

جاًل  ثة وأقدم ر اد لح قض يف ا لخ فقب مـ ا لت هذا ا ؿ بسببف، واستؿر  ؾ لؿس  ا

ؾ ؤوأ المل إخقر وخاض الـاس يف ك ح اإلط خر أخرى إلك أن جاء آكػتا

هذا الؿقضقع وغقره ففذا مؿا  اصؾ وبعؾؿ وبغقر طؾؿ يف  لحؼ والب مقضقع با

هذه الػتـة. ابة حقل  ؾؽت  دطاين ل

الففؿ إكؿا يؼع يف » يؼول ابن خؾدون حول اختالف الصحابة: (2) ؾؿ أن اخت اط

الف اجتفاد  لصحقحة، وهق خ قر الديـقة ويـشل طـف آجتفاد يف إدلة ا إم

 (.2/617«  )الؿؼدمة»  .«ضـل

                  ٩٢
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قط لك سعقد بـ العاص ،مع العاص ، ثؿ طزلف وو وطزل طؿرو بـ 

لك طبد ، اهلل بـ سعد بـ أبل السرح أخق طثؿان ٕمف طـ مصر وو

ة لف أكف أططك إمقال ٕقاربف لتفؿ الؿقجف مـ ا  .و

فـد  لتفؿ وأبدى رأيف فقفا ڤوقد  فنططاء الؿال ، هذه ا

فقفأو  ،ٕقاربف هق مـ مالف الخاص رف اجتفد  هذه ، تص وبعض 

مـف رفات اطتذر طـفا واطتربها أخطاء  لتص ؾ إحقال ، ا وطؾك ك

لضجة وهذه الحركة الؿػتعؾةففل  هذه ا ٓ ، أمقر ٓ تستحؼ  و

ة بلن يعزل كػسف الؿطالب  .تستحؼ 

هر الؿسللة ريب، هذا هق ضا ٕن الحؼقؼة هل  :وهق شلء غ

قر ذلؽ هر، غ هـاك شلء غقر ضا يدبر لؾػتـة ، هـاك أمر يدبر بؾقؾ، و

لقس طؾك الخؾقػة آكؼالب  لخالفة، و ستؼرار ، بؾ طؾك ا وطؾك ا

كتشار اإلسالم شرقً أمر الؿسؾ  .اوغربً  اؿقـ وطؾك فتقحاهتؿ وا

الفؿج إراذل  مـ  شرذمة  تـة  هذه الػ لك كرب  لذي تق إن ا

مـ أوباش الؼبائؾ كؿا وصػفؿ اإلمام الجقيـل ثقر ، و وقد تلثر ك

لقفقدي طبد اهلل بـ سبل الذي ادطك اإلسالم زمـ  (1)مـفؿ بدطاية ا
                                                           

ض الشقعة الؿعاصريـ شخصقة طبد اهلل بـ سبل وكذلؽ بعض  (1) يـؽر بع

لؽتاب مـ أمثال صف  بقـؿا يرد اسؿف طـد الشقعة  حسقـ،الؿستشرققـ وا

                  ٩٣
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مملبً  ڤطثؿان  لؿدن  لؿـاصؼ وا يجقب ا ، طؾك طثؿان اوراح 

مر بالؿعروف امظفرً  لعؾل بـ أبل صالب بحجة أكف هق  اداطقً ، لأل

لقصل وهق أول مـ قال بذلؽ وهذا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أوصك لف الـبل ، ا

مـ الداخؾ لذلؽ كاكت الخطقة  :افرتاء مؼصقد لضرب اإلسالم  و

لصحابة حسب زطؿف مـ أطداء طؾل وهؿ ا لتالقة هل الرباءة   :ا

يـػذوا وصقة رسقل اهلل  صبقا الخالفة وحؽؿ  ملسو هيلع هللا ىلصٕهنؿ لؿ  واغت

فضة عف طؾك ذلؽ الرا هدم مؼصقد لإلسالم وتاب  .بؽػرهؿ ففذا 

كتؼؾ لك  ثؿ ا ة وأن طؾقً إ قرجع امقضقع الرجع لك  س كقا إ الد

قسك  ملسو هيلع هللا ىلص محؿًداوكذلؽ ، بعد مقتف قرجع ط قرجع كؿا س ، ڠس

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ويستشفد بأية 

صص] ﴾پپ لؼ  .[85: ا

                                                           

يف خؿس روايات ويرد طـد سعد  -«الرجال»الؽشل يف كتاب - الؿتؼدمقـ =

لِػَرق»الؼؿل يف  آت وا لؿؼ ابف «ا عة»، وطـد الـقبختل يف كت لشق ، وطـد «فَِرق ا

ابف  قسل يف كت الغة»، ويف «رجال الطقسل»الط لحديد  «هنج الب ح ابـ أبل ا شر

ؾؿاء أهؾ السـة ريخ دمشؼ»ابـ طساكر يف : الؿعتزلل الشقعل، ويرد طـد ط « تا

رواية، وابـ تقؿقة يف 13) ج السـة»(   .«مـفا

طبد اهلل بـ » وسؾقؿان العقدة(، 77) «استشفاد طثؿان» :خالد الغقث: اكظر

 .« خقالابـ سبل حؼقؼة ٓ» ، وسعدي الفاشؿل«سبل وأثره يف أحداث الػتـة

                  ٩٤
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لسبئقة» وقد قال هق وأتباطف ن ، بللقهقة طؾل «ا ت أ وقد ثب

سبل ڤطؾل  لك  حرقفؿ يف الـار وكػك ابـ  ائـإ ويف ، الؿد

يبث دطقتف ولؿا سؿع بؿؼتؾ طؾل  ٕفاك أن  الؿدائـ استطاع هذا ا

رة لعؾؿـا أكف لؿ يؿت وٓ »: قال لق جئتؿقكا بدماغف يف سبعقـ ص

إرض تك يؿؾؽ   .«يؿقت ح

همٓءوراجت  مؽر ، وخدطفؿ طـ أكػسفؿ، بضاطتف طؾك  و

سبئ، هبؿ مرة خارجقة  هـاك مما لدلقؾ طؾك أن  ما قالف أحد ، ةقوا

لـخعل طـدما سؿع رد طثؿان  هق إشرت ا قـ طؾك طثؿان و الؿشاغب

يؽتب كتابً  لؿ  كف  مصر كؿا يزطؿقنإلك  اطؾك اطرتاضاهتؿ وأ ، والل 

ٕشرت ُمؽر بف وبؽؿ»: قال ا  .«لعؾف 

مـ يمجج الػتـة ويؽتب رسائؾ طؾك لسان إذن  هـاك 

ير، ائشةطثؿان وطؾك لسان ط وتزو فا كذب   .وكؾ

ن  فد مصر ولؼائف بعثؿا هـا رواية قدوم و كذكر  وٓ بلس أن 

قد مقلك ، لـرى ما يحاك يف الخػاء هذه الرواية هل رواية أبل سع و

قد الساطدي  ة بـػسف.أبل أس هد الحادث د شا  إكصاري وق

صر قد أقبؾقا طؾقفسؿع »: قال فد أهؾ م ن ، طثؿان أن و وكا

                  ٩٥
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الؿديـة الؿؽان إلك  فؾؿا سؿعقا بف أقبؾقا، يف قرية لف خارجة طـ 

فقف  .ادع بالؿصحػ: فؼالقا لف، الذي هق 

 «سقرة يقكس» افتح السابعة: قالقا، فدطا بالؿصحػ

هذه أية تك أتك طؾك   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ فؼرأها ح

 ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

مـ ، قػ: فؼالقا [59: يقكس] ﴾ۓۓ ے أرأيت ما حؿقت 

مـع الرطاة أن يرطقا يف الحؿك الذي حؿاه» الحؿك آهلل أذن  «أي 

ؿك الحؿك قبؾل إلبؾ الصدقة: فؼال (1)؟لؽ فؾؿا ، إن طؿر ح

لصدقة فزدت يف الحؿك لقت زادت إبؾ ا وجعؾقا يجادلقكف يف ، و

رففا كزلت يف كذا وكذا ثؿ أخذوه : أيات ويؼقل لفؿ بلشقاء وط

لقف: فؼال قال لفؿ، أستغػر اهلل وأتقب إ يدون: ثؿ  قالقا كلخذ ، ما تر

قثاقؽ ي» م الؿال :أ وأخذ طؾقفؿ  «العفد وخاصة يف مسللة تقزيع 

يشؼقا طًص  قا جؿاطة اأٓ  لك  ثؿ أقبؾقا معف، وٓ يػارق الؿديـة إ

لك  ورجعقا، راضقـ يؼ إذا هؿ براكب ، بؾدهؿإ فبقـؿا هؿ يف الطر

                                                           

ؾؽذب ٓ يدرون إٓ أن يرددوا ما يؼال  (1) ؾفؿ وأهنؿ سؿاطقن ل ؾك جف هذا يدل ط

لعثؿان  لصدقة ولقست  معروفة أهنا إلبؾ ا ؿ، ٕن قضقة الحؿك   ڤلف

 خاصة..

                  ٩٦
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فؿ لقفؿ، يتعرض لفؿ ثؿ يػارق يرجع إ قفؿ، ثؿ  قالقا ، ثؿ يػار

لؽ ٕمرً ، مالؽ  أكا رسقل أمقر الؿممـقـ :ما شلكؽ؟ فؼالا، إن 

لك  صرإ طؾقف ، طامؾف بؿ نذا هؿ بؽتاب طؾك لسان طثؿان و فػتشقه ف

ن يصؾبفؿ صر أ بؿ مر طامؾف  ؿف يل و  خات فد» يؼتؾفؿأ  فرجعقا «لؾق

لك  لك  وجاءوا، الؿديـةإ معـا: قالقا، ڤطؾل إ ، طثؿانإلك  قؿ 

تبت إلقـا؟ قال، قال واهلل ٓ أققم معؽؿ تبت : فؼالقا لؿ ك واهلل ما ك

لقؽؿ كتابً  لك  فـظر بعضفؿ، قط اإ ، طثؿانإلك  فاكطؾؼقا، بعضإ

لؽتاب ، واهلل ما كتبت وٓ أمؾؾت: ڤفؼال  أن ا ؾؿقن  وقد تع

يـؼش الخاتؿ طؾك الخاتؿ، يؽتب طؾك لسان الرجؾ لق  «(1)وقد  و

الؿرسؾ هذا  لقفدإلك  أن  هل قتؾ ا رة و سرية خطق صر يف مفؿة  ، م

يتعرض لؾقفد يف الطريؼ؟!  فؾؿاذا 

مسروقً » :وجاء يف رواية أخرى هذا : ڤقال لعائشة  اأن 

لك  كتبت، طؿؾؽ لـاسإ ي ا ٓ : فؼالت ؟.تحرضقـ طؾك طثؿان :أ

مـقن مـ بف الؿم لذي آ اء ، وا فرون ما كتبت لفؿ سقد الؽا وكػر بف 

هذا يف قضاء حتك جؾست مجؾسل   .(2)«ب

                                                           

ؿ مزور (1) ت لخا ؾك أن الرسالة مزورة وا  .هذا يدل ط

هذه الرواية وهق صحقح اإلسـاد (2) لبداية » قال ابـ كثقر طـ  ( 7/195« )والـفايةا
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 » :ڤويف رواية قالت 
 

لل يختؾػقن إ لؼقم  ان ا يف طقب  ك

مـف، طثؿان وٓ أرى إٓ أهنا معاتبة  .«وأما دمف فلطقذ باهلل 

مرة واسعة باسؿ طائشة ڤتؽتب الرسائؾ باسؿ طؾل ، فالؿما  .و

اء رجعة محؿد  سبل سق تل اخرتطفا ابـ  وأما قصة الرجعة ال

ٕفاق ملسو هيلع هللا ىلص هذه ؟رجعة طؾل لؼتؾ أطدائفأو  ،كؿا يزطؿ هذا ا  !

قر ققلف ، الؼصة استؿرت يف الرتاث العؼدي الشقعل فػل تػس

لك  ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿: تعا

لحسـ الطربسل هبذه »: قال الػضؾ بـ ا مـ أصحابـا  تدل ققم  اس و

ة طؾك جقاز الرجعة  .(1)«أي

سبل وأثره يف  قد طؾك حؼقؼة ابـ  الػتـة وٓ كستبعد ومع التلك

تل تحتؼر  سقة وبدايات الشعقبقة ال الؿزدكقة الػار قر العؼائد  تلث

هذه ، لؼريش وٓ لؾعرب العرب وٓ ترى فضاًل  قد طؾك  لتلك مع ا

سباب الداخؾقة هل إولك  العقامؾ الخارجقة إٓ أكـا كعتؼد أن إ

اسة لدر لبحث وا لتلثقر  :با امؾ الخارجقة ٓ تستطقع ا ٕن العق

ي  وإدر لداخؾل قق يد إذا كان الصػ ا ما تر  اواطقً  امتؿاسؽً  ااك 

                                                           

ظر أيًض  = لدولة إمقية.: يقسػ العشا: واك  ا

لد الغقث (1)  (.84) «استشفاد طثؿان» خا
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اء  .لألخطار ومؽائد إطد

ٕسباب  ققم كالحظ تعاور تؾؽ ا اقعـا ال يخـا وو ويف تار

مل ة هل إضعاف الصػ اإلسال تقج ة والـ ة والخارجق لداخؾق  .ا

 :مجمل أسباب الفخنت

 سبب واحدإلك  وخاصة الؽبار مـفا، إن إرجاع كتائج الحقادث

وأما الذي يريد إمقر السفؾة ففق ، غقر مؼبقل وغقر كاف يف التعؾقؾ

وهذا كؾف ، إلؼاء التبعة طؾك أخريـأو  التػسقر إحاديإلك  يؿقؾ

أكف كؾؿا أيًضا  ومـ القاضح، الؿمرخ طـ الحؼقؼةأو  مؿا يبعد الباحث

 .اطظؿ الحادث كاكت أسبابف أشد تعؼقدً 

اكساح  ڤبعد الػتقحات الؽربى يف طفد أبل بؽر وطؿر  -1

 «الػسطاط، البصرة، الؽقفة» العرب وكزلقا إمصار

.واستؼروا يف بالد الشام والعراق ومصر وخراسان

وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصومـ همٓء فئة لؿ يستؽثروا مـ صحبة الـبل 

وٓ طاشقا مع الصحابة وٓ تربقا ، هذبتفؿ سقرتف وآدابف

ما كان مـفؿ يف الجاهؾقة مـ جػاء  هذا مع، طؾك أيديفؿ

 وبعضفؿ مـ إطراب الذيـ ارتدوا ثؿ رجعقا، وطصبقة

                  ٩٩



 177 دروس التاريخ 

وقد رأوا  ،اإلسالم بسققف الؿفاجريـ وإكصارإلك 

بلكػسفؿ مـ التؼدم بلكساهبؿ وكثرهتؿ ومصادمتفؿ لػارس 

فلكػت كػقسفؿ أن تؽقن الرئاسة لؼريش فحؼدوا ، والروم

تدفؼ الغـائؿ وكثرة الخقرات وبطروا معقشتفؿ بعد ، طؾقفا

واصؿلكقا وتػرغقا لؾـؼد والـؼؿة طؾك خؾقػة ، وإمقال

ولؿ يسرتشدوا بإحاديث التل تلمر بطاطة ، الؿسؾؿقـ

ولق ، الحاكؿ الؿسؾؿ يف الؿعروف الذي يؼقؿ شرع اهلل

فؽقػ إذا كان مـ الخؾػاء  :كاكت لف هـات وأخطاء

 !؟ومـ العشرة الؿبشريـ، الراشديـ

فؾؿ ، أصؿعفؿ لقـ جاكب الخؾقػة وكرم أخالقف وقد

بعد أن كاكقا قبؾ ، يشؽروا هذه الـعؿة ويحؿدوا اهلل طؾقفا

وأبت  (1)«العؾفز» اإلسالم رطاة إبؾ يلكؾقن طـد الؿجاطة

طؾقفؿ كػقسفؿ الؿتؽربة إٓ أن يتطاولقا طؾك مؽاكة 

كؿا وصػفؿ ، (2)«العتدان» فعجقا طجقج، الصحابة

                                                           

لدم الؿخؾقط بقبر اإلبؾ. (1)  ا

َعتِدان (2) ظـ أكف أصبح : ال لذي استؽرش، ي غقر ا لص لجدي ا هق ا قد، و جؿع َطت

 .اكبقرً  اتقًس 
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 ماإلك  وسقتؿـقن أن يرجعقا، بـ القؿانالصحابل حذيػة 

 .(1)طؾقفؿ اهلل يرده فال، فقف هؿ

ر هبؿ وضـقا ربؿا يقجد يف مجؿقع همٓء الؿتللبقـ قؾة ُغر  

وذلؽ لؽثرة ما ، أهنؿ يلمرون بالؿعروف ويـفقن طـ الؿـؽر

وذكر أخطاء يرون أكف ، ڤسؿعقا مـ الـؼد لعثؿان 

مصؾحة الديـ تؼتضل طزل فقظـ القاحد مـفؿ أن ، ارتؽبفا

، وهؿ صـػ مـ الـاس ضعقػل العؼؾ !قتؾفأو  طثؿان

ٓ  يفدأ فقف، ضعقػل التزود مـ فؼف الؽتاب والسـة ؿ كزق

 .(2)ما تقسقس لفؿ أكػسفؿ لفؿ بال حتك يـػذوا

                                                           

قا يف اإلثؿ والػعؾة  (1) ارك ئؾ مـ أسؿاء الذيـ ش الشـقعة، كعرف أهنؿ مـ الؼبا

حديثً  لتل كشلت  المقة ا لؿدن اإلس لتل استؼرت يف ا عربقة ا ل قفة، ا )ا لؽ لبصرة، ا ا

افؼل بـ حرب العؽل، طبد الرحؿـ بـ : الػسطاط( فؿـفؿ مـ الػسطاط الغ

ت   ل اكة بـ بشر ا قي، كـ لبؾ لس  جِ طديس ا حؿران ا قدان بقـ  ويف  ،ؽقينقبل، س

قفة لؽ زيد بـ صقحان، إشرت الـخعل، ومـ البصرة طؿرو بـ : ا إصؿ، 

عبدي. ل ؾة ا جب ؿ بـ  عدي، ُحؽق لس هقر ا قص بـ ز ق  حر

لدطاة والعؾؿاء بحجة  (2) ؾقن ا هذه إيام فقؼت كؿا يغرر ببعض الشباب الؿسؾؿ يف 

عً  قن صـ ؿ يحسـ قن أهن ظـ ؿ، وي ف ؿ يف آرائ ف لػة ل ا لؿخ قا يف الجزائر اا ؾ ، كؿا فع

قا الشقخقـ عقد وطبد الرزاق رجام رحؿفؿا اهلل: حقـ قتؾ وكؿا فعؾ  ،محؿد س

ض رجال ا الة ببع قرية الؿعاصرة وقادهتا.الؿتـطعقن الغ  لثقرة الس

                  ١٠١
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َ  ڤلؿاذا يضطر مثؾ طثؿان  ِ
يذكر ما قدمف مـ  نْ ٕ

يضطر ٕن يذكر الـاس  تضحقات لإلسالم وأهؾف؟ ولؿاذا

ٕن هذا الصـػ مـ  ؟ملسو هيلع هللا ىلصلؾرسقل  الطقيؾةبصحبتف 

الـاس الذيـ يخاصبفؿ طثؿان لؿ يمسسقا ولؿ يتعبقا يف بـاء 

همٓء ٓ يؼدرون ، وطاشقا يف كعؿة لؿ يشؽروها، الدولة

 .الجقؾ الػريد يف تاريخ البشرية، الجقؾ الؿمسس

كا » :سؿعت طثؿان يخطب فؼال :قال طباد بن زهر إ

ضر ملسو هيلع هللا ىلصواهلل قد صحبـا رسقل اهلل  فؽان ، يف السػر والح

مرضاكا تبع جـائزكا، يعقد  معـا، وي يغزو  قـا ، و اس ويق

قر لؽث كاًس ، بالؼؾقؾ وا ٓ يؽقن طسك أ، يعؾؿقين بف اوإن 

 .(1)«أحدهؿ رآه قط

يذكرهؿ  افع طـ كػسف و يد ما الذي ألجل طثؿان كل 

بتف بلطؿالف وقد وردت روايات أخرى أكف ذكرهؿ ، بصح

رة»، العظقؿة قز جقش العس  «شراء بئر رومة، تجف

بقاًل  ؾف س يــا »: لؾؿسؾؿقـ ويؼقل لفؿ وجع كـا د أتعؾؿق

ا رسقل اهلل  كتؿ لؿ ترو  . «قط ملسو هيلع هللا ىلصوأ
                                                           

1/5) أحؿد «مسـد اإلمام» (1) 3 2.) 
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بعد طثؿان الشلء كػسف طـدما استؼر  ڤوقد طاكك طؾل 

ٓ  يعرفقن قدره وكان ، يف الؽقفة ووجد كػسف وسط رجال

 «أهؾ الؽقفة» هذا وهؿ، ذلؽ مـ أسباب ضعػ مركزه

 ؟فؽقػ يؼدرون طثؿان، طقن حب طؾليد  

 اولؽـف لؿ يؽـ ضعقػً ا، حقق  ، لقـ العريؽة ڤكان طثؿان  -2

بؾ  اوالحقاء لقس طقبً ، كؿا يصقره بعض كتاب التاريخ

الحقاء من » :ملسو هيلع هللا ىلصكؿا جاء يف الحديث طـ الرسقل ، مقزة

وهذا الؾقـ هق الذي أصؿع الذيـ يف قؾقهبؿ مرض  «اإليؿان

.وسعقا إلثارة الـػقس، فتطاولقا طؾقف

فسار وبـك طؾك أمر قد استؼر قبؾف » :يؼول ابن تقؿقة طـه

 ولؽـ لؿ تؽـ فقف ققة ، بسؽقـة وحؾؿ وكرم ولقـ

فطؿع فقف الـاس ، طؿر وٓ سقاستف التل هبرت العؼقل

ودخؾ بسبب تقلقتف ، بعض الطؿع وتقسعقا يف الدكقا

أمقر ما اطتادوها  -القٓة- وُأكؽرت مـفؿ، أقاربف الداخؾ

.(1)«افاستحؽؿ الشر حتك ُقتؾ مظؾقمً ، الـاس قبؾف

                                                           

ج آطتدال» (1)  (.483) «الؿـتؼك مـ مـفا

                  ١٠٣



 174 دروس التاريخ 

لقة أقاربف ڤاجتفد طثؿان  ولعؾف ضـ أن ذلؽ ، يف تق

لدولة سقاسة طؿر ، مؿا يساطده يف تدبقر أمقر ا ولؽـ 

ٕفضؾ مـ  هل ا لقة إقارب  وأبل بؽر يف طدم تق

ة إبعادً  لسقاسق لـاحقة ا لـاس اا وقد  .لؾشبفة ولؼالة ا

لؽقفة بعزل سعقد بـ العاص ستجاب لطؾب أهؾ ا  .ا

، كان طثؿان طؾك طدلف وفضؾف»: ويعؾق الشقخ رشقد رضا

فغؾبف ققمف طؾك وصقة طؿر ، لقـ العريؽة، شديد الحقاء

ـاء أبل معقطبل .السقاسل الحؽقؿ طؾك  «بـق أمقة» ٓ يحؿؾ أب

 اوكان كارهً ، الػتـة يف طفده رءوس فـجؿت، رقاب الـاس

 .(1)«إٓ أكف لؿ يستطع كبح جؿاحفا، لفا

فالدولة ، طصر تحقٓت كربى ڤكان طصر طثؿان  -3

طثؿان إلك  وطـدما وصؾ إمر، دولة طالؿقةإلك  تحقلت

أدوار : وجد كػسف يف إوقات الحرجة التل يؼال لفا

الـاس ويخاصب الـاس يعامؾ  ڤ وطثؿان، اكتؼال

خالفة لقس لديفا حرس وجقش ، بطريؼة الخالفة الراشدة

فإمـ والعدل والرحؿة كاكت هل ، يحؿل الخؾقػة
                                                           

ار» (1) 3) م« مجؾة الؿـ 5/7.) 
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وإحقال زمـ طثؿان ، السقاج زمـ أبل بؽر وطؿر

تغقرت وكان ٓبد مـ وضع أسس لؾـظام السقاسل 

 ڤكاكت خالفة طثؿان وخالفة طؾل ، اإلسالمل

كان باستطاطة طثؿان اإلتقان ، والؿؾؽ بقـ الخالفة اصراطً 

ولؽـف جادلفؿ ، بجقش يدفع طـف همٓء الؿشاغبقـ

كان باستطاطة طثؿان أن يػرق بقت الؿال طؾك ، بالحسـك

ولؽـف ، مؽةإلك  وكان بنمؽاكف الذهاب، همٓء فقسؽتقن

 .ملسو هيلع هللا ىلصيػضؾ أٓ يغادر مديـة رسقل اهلل 

لتلسقس مـ ا ومـ ، إن قطػ الثؿرات قد تؽقن أصعب 

لشقخقـ أبل بؽر وطؿ ي وقع يف طفد ا  .رآكدفاع الذ

لك  ففذه التحقٓت الؽربى تحتاج اجتفادات كربى إ

لتل بدأها طؿر  ممسسات الخالفة ا  .ڤلرتسقخ 

مـ إمؿ  لؿتدفؼ  التقار ا هذه إجقال الجديدة وهذا 

لتل دخؾت يف ديـ اهلل ي أصاب تغقرً ، ا لذ لؿال ا  اوهذا ا

لؿجتؿع واضطرابً  هذا يحتاج (1)يف الطبائع ايف ا إلك  كؾ 

                                                           

عدادً إن يف جؿقع الـػقس » :يؼول )جوستاف لوبون( (1) الق  ااست لتقلقد أخ

غقرً  ت لبقئة  غقرت ا ت فر إذا  ظ ئق   اجديدة ت ا  «.افج
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ـظقؿ لت لقفقد ، وقػة صقيؾة لؾرتتقب وا مؽر ا ولؽـ 

تقحا الػرصة لؿثؾ هذا  ؾ إطراب لؿ ي والؿجقس وجف

 .العؿؾ

لقب الؿشاغبقـ اكبقرً  آ شؽ أن ٓبـ سبل دورً  -4  ،يف تل

قر الػتـ بطرق مؾتقية يث بدو أكف كان  وربؿا ضفر ، وي

ايات  رو دة تذكر أكف رجؾ أسقد بعدة أسؿاء ففـاك  متعد

صر فد م رة تذكر أن اسؿف جبؾة، يف و يدل ، وم هذا  و

مختؾػة وهق مشفقر  ابـ »بـطؾك تـؽره بلسؿاء 

لسقداء اشرتكقا  «ا يـ  مـ الذ هـاك رواية تدل طؾك أكف  و

.ڤيف قتؾ طثؿان 

هذه  سبل والقفقد دور يف  يـ يـؽرون أن يؽقن ٓبـ  لذ وا

فؿاذا يؼقلقن طـ تحريش القفقد بقـ إوس ، الػتـة

دة الؼتال فقؿا بقـفؿ  ة وإطا والخزرج إلطادة أيام الجاهؾق

رسقل  أبدطوى »: وقال لفؿ ملسو هيلع هللا ىلصلقٓ أن هدأهؿ ال

 .«الجاهؾقة وأكا بقن أضفركم
                                                           

جاكب » :«أريك فروم»يؼول  = ؿطـدما يتغقر يف الؿجتؿع أي  ف هذا م ، فنن مثؾ 

 .«التغقر يحتؿؾ أن يمدي إلك اضطراب يف الطبائع آجتؿاطقة لؾـاس
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رسقل  قر اغتقال ال لـض ـل ا وماذا يؼقلقن يف محاولة ب

رسقل  ؟!ملسو هيلع هللا ىلص يف  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ القفقدية التل وضعت السؿ لؾ

وتعاون القفقد والؿـافؼقـ وكؼضفؿ ، غزوة خقرب

ـدق رة، لؾعفقد يف غزوة الخ مستؿ مرات  الؿما إلك  و

هذا. مـا   يق

الؿسؾؿقـ يف الؿديـة أن يؼعقا يف مصافاة  گوقد هنك اهلل 

ظفرون الؿقدة ٕن القفقد كاكقا يُ  :الثؼة هبؿأو  همٓء الؼقم

بعض وكان ، لبعض الؿسؾؿقـ ويخػقن أشد العداوة

.الؿسؾؿقـ يـخدطقن هبذه الؿقدة الظاهرة

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ :قال تعالى

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

  ﴾﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷

ن] 1 :آل طؿرا 18، 1 19]. 
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هل لروايات وإحداث و مـ ا هـاك قاطدة يف التثبت  : و

لؿاضل أسبابً  أن كلخذ» وحقادث ذات  وطؾاًل  امـ ا

تد، خطر ففل حؼقؼة ، الحاضرإلك  فنن استؼامت أن تؿ

يؽقن حؼً  اأن تؽقن شقئً  يخ يقشؽ أن  لتار أو  كؾف امـ ا

 . (1)«بعضف

لشقخ شاكر  هذه الؼاطدة التل ذكرها ا نذا صبؼـا  ، $ف

تك أن مرات القفقد وحؼدهؿ مستؿر ح فؿا ، فنن مما

ة ٓ خقالالؿاكع أن يؽقن  بد اهلل بـ سبل حؼقؼ  ؟ط

هذه إمؿ التل اكضقت  -5 مـ أفؽار بعض  ربؿا كان 

إلسالم اء ا الؿشروع الذي  تحت لق لتػضقؾ  مـ يعقب ا

لـاس مـازلفؿ مـ قريش، يـزل ا إئؿة  ، مثؾ كقن 

مـ أفؽار كالؿزدكقة  يـ بؿا كان يف مجتؿعاهتؿ  متلثر

لـساء الؿال وا لتل تـادي بشققطقة  ؾقا يف أهنؿ دخأو  ،ا

كػاقً  العؼقدة ااإلسالم  هذه  .لرتويج 

بؾ صؾب  ،ٓ يدافع طـف أحدبل ڤاجتفد سقدكا طثؿان  -6

                                                           

 (.1/525« )جؿفرة الؿؼآت» محؿقد محؿد شاكر (1)
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وأمر الذيـ طـده مـ أبـاء الصحابة كالحسقـ وابـ الزبقر 

، أمرهؿ أن يغادروا مـزلف، والذيـ يريدون الدفاع طـف

ٕكف ٓ يريد أن  :ورأى آستسالم واإلذطان لفذا الؿصقر

وهق مصؿؿ طؾك هذا الرأي وٓ ، مسؾؿ بسببفيراق دم 

يف الؿـام  ملسو هيلع هللا ىلصخاصة وقد رأى الرسقل ، (1)يريد أي قتال

وقتؾ مـ يقمف  افلصبح صائؿً  «يا طثؿان أفطر طـدكا»: فؼال

وا ودخؾقا داره ءتجر اوذلؽ بعد حصار أربعقـ يقمً 

مـفؿ سقدان بـ حؿران السؽقين  -قتؾفؿ اهلل-وقتؾقه 

 .التجقبل وطؿرو بـ الحؿؼوكـاكة بـ بشر 

 مثؾ ويف، الحالة هذه مثؾ يف اإلكسان يصؾ وقد

صقة يـ شخ  وهق، آجتفاد هذا مثؾإلك  طثؿان وتؽق

لك  يـظر رةإ الؿمام واكخداع همٓء الؼتؾة ، حجؿ هذه 

سبل بد اهلل بـ  ال ط  .بلقق

مـ خالل قراءيت لؿذكرات السؾطان طبد  وقد ٓحظت 

                                                           

يرى إستاذ محب الديـ الخطقب أكف لق ضفرت يف الؿقدان ققة ذات هقبة  (1)

ح طثؿان  تا  .ڤتؼػ يف وجقه البغاة ٓر
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لحؿقد أكف وصؾ بقفإلك  ا فؼد فقجئ ، هبذا شلء ش

مـ الداخؾ والخارج رة طؾقف  الؿمام  افؽان شقئً ، بحجؿ 

لؿً  ُكػليبعث طؾ امم كؼالب و لال  ك اإلحباط فاستسؾؿ 

لك  وكان ، زيادة يف الؽقد، «سالكقؽ»مؽان يف إ

لذي كان معف لحرس ا ستطاطتف رد آكؼالبققـ با و  با أ

مـ فرق الجقش هذه مؼاركة » آستعاكة بػرقة  لقست 

قد ولؽـفا تشابف  ڤ طثؿانبقـ  بد الحؿ ن ط والسؾطا

ٕحداث  .«ا

ٓ يستبعد الؿمامرات والدسائس الخارجقة مـ فارس  -7

ومحاولة بعض  ڤخاصة بعد استشفاد طؿر ، والروم

، سابؼ طفدهؿإلك  الؿـاصؼ كؼض الصؾح والرجقع

، كصاهباإلك  استطاع إطادة إمقر ڤولؽـ طثؿان 

وقد حدث ما يشبف ، يف إذكاء هذه الػتـة افؽان هذا سببً 

.ڤهذا بعد ارتداد العرب يف خالفة أبل بؽر 

العرب» :فػي حديث طروة بن الزبقر وكجؿ ، ارتدت 

لقفقد والـصارى شرأبت ا لـػاق وا  .«ا
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 انذروس  

لػتـة صحابل أبدً  -1 هذه ا يدخؾ يف  مـ ا، لؿ  وما كان 

ضقة الؿال  ڤمعارضة أبل ذر الغػاري  واجتفاده يف ق

تـازه ـز، واك اد طـ الحاجة ففق ك هذا ، وأن ما ز

لصحابة بؼقة ا يقافؼف طؾقف  لذلؽ استلذن ، آجتفاد لؿ  و

الؿديـة ڤمـ طثؿان  مـ  فلذن لف ، يف الخروج 

اسؿفا مـطؼة  مؿـ  ڤولؿ يؽـ  ،«الربذة» وطاش يف 

الؿسؾؿقـ وكذلؽ ما صدر طـ ، يملب طؾك خؾقػة 

بـ ياسر  العاصطؿرو بـ  ، مـ معارضة ڤوطؿار 

مـ قبقؾ  معقـة قام هبا إفؼد كان  رفات  لرأي يف تص اء ا بد

بقـ لعثؿان ، ڤطثؿان  ر الؿشاغ ، ڤوأثـاء حصا

الحج ٕداء مـاسؽ  لصحابة يف مؽة  قر مـ ا ، كان كث

يـة كان خارج الؿد لصحابة ، وبعضفؿ  وقد أرسؾ كبار ا
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زبقر  كعؾل ة الخؾقػة ڤوال .أوٓدهؿ لحؿاي

لصحابة لؾثائريـ  :إن غاية ما يؼال هـا تصد ا لؿاذا لؿ ي

لرأي يدافعقا طـ الخؾقػة ولق خالػقه يف ا الذي ارتآه  و

ـك ذلؽ اإلمام الذهبل أو ، (1)مـ طدم الؿدافعة كؿا تؿ

الخطقرة؟ مـ  لؿاذا فرتوا طـ الحسؿ يف هذه الؿشؽؾة 

يبؾغ الؿمكد أهنؿ ضـقا   ؟قتؾفإلك  أن إمر ٓ 

لؿجتؿع اإلخاء  فا بـل طؾك  مجتؿع م اإلسالمل يقمفا 

لؿحبة وطؾك صفارة الؼؾب د ، وا الؿؽائ هذه  ولؿ يللػ 

الؿجتؿعات إخرى  .والدسائس التل تتؼـفا 

ريب الغ يـ أحد أن و لثائر لـاس يصؾل كان ا  وطثؿان با

 طثؿان وسللقا هذا كره الـاس وبعض، مـزلف يف محاصر

 .«صؾقا» لفؿ فؼال ڤ

هذا  وإن مثؾ  كتائج  هذه الدسائس و ـبف لؿثؾ  طدم الت

ستؽقن طؼقبتف شديدة ت  :الشغب  ٕكف كؾؿا ارتػع

يصػك العؼقبة أشد حتك يتطفر و ، مـزلة الؼؾب كاكت 
                                                           

قام بعضفؿ فحثا يف وجقه » :$يؼول  (1/261« )تاريخ اإلسالم» (1) ولعؿري لق 

خاسئقـ قا   .«أولئؽ الرتاب ٓكصرف
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لصحابة مـزلة رفقعة ة ا ـزل  .وم

 مـ الؿجتؿع اإلسالمل يف طفد طثؿان اكؿا أن هـاك جزءً 

يتعؿؼ يف فؼف الؼرآن، ڤ  وبسبب حداثة إسالمف لؿ 

لؿـافؼقـ لقب ا ، وما حدثفؿ طـ دسائس القفقد وأسا

ؾ  وكشل جقؾ جديد سؾقؿ الصدر ٓ يعؾؿ تػاصق

ة دائؿً ، الؿجرمقـ لؿسؾؿقـ بحاج لك  اوكلن ا مثؾ فؼف إ

يـؼض اإلسالَم طروة طروة مـ » :حقـ قال ڤطؿر 

يعرف الجاهؾقة اإلسالم ولؿ   .«كشل يف 

لعبد اهلل بـ طباس  حقـ طؾؿ أن  ڤوهق الذي قال 

الؿجقسل الؿسجد هق أبق لملمة  لذي صعـف يف  هذا »: ا

يد أ يدخؾفاطؿؾ أصحابؽ كـت أر طؾج  -الؿديـة– ٓ 

بتؿقين بل فغؾ  .(1)«مـ الس

الؼضقة هذه  قد  طدم الدفاع  ڤواجتفاد طثؿان ، وبتعؼ

لصحابة أكػسفؿ يف ملزق حؼقؼل كقػ يؼتؾ ، طـف وجد ا

هـا ، وققطفالخؾقػة ولؿ يستشعروا الخطر قبؾ 

قر وطائشة لزب مر طؾك صؾحة وا ، ڤ اضطرب إ

                                                           

3/3« )الطبؼات الؽربى» ابـ سعد (1) 5 2.) 
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لقاجب طؾقفؿ محاربة قتؾة طثؿان ن ا ى ، ورأوا أ ورأ

عد طثؿان طؾل تقاره خؾقػة ب أن يمجؾ مقضقع  بعد اخ

الؾفؿ »: وكان يدطق، ؾة حتك يستؼر لف إمرتَ محاكؿة الؼَ 

  .«العـ قتؾة طثؿان يف الرب والبحر والسفؾ والجبؾ

مـقـوبخروج  الؿم لسقدة طائشة أم  قر وصؾحة وا لزب  ا

لك  رةإ بص  «ربؿا لجؿع الجؿقع لؿحاربة قتؾة طثؿان» ال

لخروج اضطرب أمر طؾل  يًض  ڤهبذا ا هؾ ا، أ

لقف بعدئذ ٕكف هق الخؾقػة ، يرتكفؿ سقرجعقن إ و

لثاين رغؿ ، أم يذهب إلقفؿ، الؿـتخب الحؾ ا واختار 

صقحة الصحابل طبد اهلل بـ سالم  م لف بعد ڤك

لحسـ  ابـف ا لخروج مـ الؿديـة وكصقحة  ، كذلؽ ڤا

إمر لعؾل يستؼر  يًضا  وهؽذا لؿ  تـة كبقرة أ وكاكت ف

زبقر واستشفد بأية الؽريؿة   ۇئ﴿رأى طقاقبفا ال

  ﴾ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 .[25: إكػال]

أحداث مضت ولؽـ استشعار إخطار قبؾ وققطفا  إهنا

هق الذي يجب أن يؽقن كصب أطقـ الؿممـقـ والعؾؿاء 
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مـفؿ خاصة وإن قراءة التاريخ تساطدهؿ طؾك تققعات 

 .الؿستؼبؾ

صحقحة لروايات ال لصحابة يف ا مققػ ا وكؾ ، هذا هق 

قر هذا ففق مردود اإلخباريقن يف كتب ، كالم غ و

لتاريخ يجؿعقن بقـ ال السؿقـا  وهؿ حاصبق، غث و

لضغقـة ، لقؾ فقف تشقع ويحؿؾ ا خاصة وأن بعضفؿ 

مقة. ڤطؾك طثؿان  ـل أ  وطؾك ب

ـبف لفذا لت الؿسؾؿ ا ٓ يعؾؿ وٓ ، وطؾك  وٓ يخقض فقؿا 

لف ُصقً ، يخقض يف الحديث طـ خقر إجقال لحؼ  ى وا

: ڤكؿا قال معاذ بـ جبؾ ، وطالمات لؿـ ابتغاه

لحؼ إذا سؿعتف » كقرً وتؾؼ  ا لحؼ  نن طؾك ا  .«اف

السداد طـدما تليت  يـ معرفة الحؼ و لد مـ الػؼف يف ا وإن 

مـ، الػتـ ة الذيـ كؿا هق واقع يف أيا ـق فتـ الباص هذه مـ  ا 

رف طـ تصديفؿ  الؿزخ لـاس بالؽالم  يخدطقن ا

ريؽا» لؾشقطان إكرب وهؿ يف السر والعؾـ يعؼدون  «أم

لؿـطؼة العربقة ب ا لصػؼات معفا طؾك حسا  .ا

بداية -2 كـا ٓ كستطقع كػل الؿمثرات الخارجقة إ :قؾـا يف ال
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الؽالم طـ الحدث يج كان  ب أن يصب يف تلثقر وإن 

الخؾؾ الداخؾل.

ستطاع رجؾ يفقدي  :والسمال الذي يبرز هـا كقػ ا

إلفساد يف إرض هذا  اإلسالم أن يسعك يف ا ادطك 

  !السعل؟

لققم؟!هؾ اخرت  ق الصػ اإلسالمل كؿا يؼال ا

الؿسؾؿقنكقػ  ـبف  يت لك  لؿ  بثف هذا الرجؾ إ خطقرة ما ي

 ؟!مـ أراجقػ

تحدث طـ إلك  كقػ يسؿح لف بالسقر بصرة ي الؽقفة فال

لـاس ڤأخطاء طثؿان  يشقعفا بقـ ا رد مـ ، و ويط

لك  الشام فقذهب قر يف بعض إ لتلث تطقع ا مصر ويس

 ؟!ضعاف العؼقل

سبل بد اهلل بـ  كضخؿ مـ دور ط كحـ ٓ  ومفؿا ققؾ ، و

ـد بعض ، فنن الخطقرة باققةفقف  اد ط هل آستعد و

الؿسؾؿقـ لسؿاع إراجقػ وتصديؼفا لضعػ يف 

لديـ اءأو  ا مـ إطد لحذر  وطؾك ، قؾة يف الرتبقة طؾك ا
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الؿجرمقـ  .معرفة خػايا 

ـ   طؾك الؿسؾؿقـ يف غزوة تبقك حقـ  اوقد قال تعالك مؿت

ثبط الؿـافؼقـ طـ الخروج مع الؿسؾؿقـ ٕن فقفؿ مـ 

لتقبة:  ﴾ېى ې ې﴿ أققالفؿإلك  يستؿع  .[47]ا

هذه  مل يقمفا لؿ يللػ  اإلسال لؿجتؿع  وإذا كان ا

رة لؽبق تـة ا هذه الػ قـ ، الؿؽائد ووقعت  الؿسؾؿ فؿا بال 

يرون أن صر وهؿ  الػرق مـ زطؿاء كثقًرا  يف كؾ ط

يـ يتساءلقن ، الؿـحرفة مغؿقص طؾقفؿ يف الد لؿاذا ٓ 

همٓء؟!  َمـ 

لضالة هذه إفؽار ا يدطقن  تتػشك يف جسؿ  ولؿاذا 

مل لؿجتؿع اإلسال مـ، ا لؿريسل   رءوس كان بشر ا

لعباسل ة زمـ الؿلمقن ا بتدط  .الؿ

الؿريسل » :قال الؿروزي سؿعت اإلمام أحؿد وذكر 

يً : فؼال يفقد أبقه  ي ا، كان   .(1)«!شلء يؽقن؟أ

الؿطؾؼة  يثؼقن الثؼة  الؿسؾؿقـ تجعؾفؿ  قبة قؾقب  إن ص

مـ يسؾؿ مـ باب ، بؽؾ  ويؼدمقن لف كؾ شلء 
                                                           

الم» (1) الء سقر أط  (.17/199)«  الـب
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تشجقع هذا شلء صقب وصحقح، ال الؿاكع  ،و ولؽـ ما 

فصؾف لحذر والسمال طـ أصؾف و ، أن يؽقن ذلؽ مع ا

متف استؼا تك يظفر لـا   .وح

العرب خاصة إذا ابتعدوا طـ  الؿسؾؿقـ و لحذرإن   ا

ة والرياسة «العؿري» لسقاس يتؼقن فتـ ا نهنؿ ٓ   .ف

قد رضا  مً  $وقد قرأت لؾشقخ رش فقف مـ  اكال ـتؼد  ي

 .«كعب إحبار» يقثؼ

يد شؽقك  يروى طـ كعب إحبار يم والحؼقؼة أن ما 

قد لشقخ رش كعب إحبار أفػل رواية طـد ابـ سعد ، ا ن 

كؽ ٓ تؿقت إٓ إألؿ أقؾ »: فؼال ڤرأى طؿر 

الشفادة وأين يف جزيرة ا، شفقدً  لل  مـ أيـ  وأكؽ تؼقل 

 .«العرب

ر  :وطـ ابـ وهب قال ربين مالؽ أن كعب إحبا أخ

ـقان طثؿان الؿسجد ـد ب هذا  :كان يؼقل ط لقددت أن 

يـجز  .«فنكف إذا فرغ مـ بـقاكف قتؾ طثؿان، الؿسجد ٓ 

يـ  العؾؿ أن طؿر سقؿقت  لؽعب األحبارمـ أ هذا 

يتقىف وفاة طادية اشفقدً  ن ، أي يؼتؾ وٓ  وأن طثؿا

                  ١١٨



 

 119    الفصل الثاين دروس التاريخ 

يات طـف ؟سقؼتؾ ى هذه الروا ُيشؽ ، كقػ ُترو لؿاذا ٓ 

مروياتف كؿا فعؾ الشقخ رشقد رضا  .يف 

ستطقل  يسل ٓ تـتفل و سبل والؿر مثال ابـ  إن سؾسؾة أ

مل لتاريخ اإلسال لثؿقـة، يف ا رة ا  «اإلسالم» فالجقه

الؾصقص الؿتقحشقن  .ٓبد أن يحقم حقلفا 

قديقـ العب كسبف «الػاصؿققـ» وقد سئؾ أحد مؾقك  ، طـ 

قر وقال ثر الدكاك بل: فـ يرض ففذا ، هذا كس مـ لؿ  و

بل وأشار لك  حس لسقػإ الؽالم إٓ ، ا هبذا  يتػقه  ولؿ 

يتجرأ طؾك ققل الحؼقؼة متفؿ يف كسبف وٓ   .ٕكف 

يـخدع بعض الؿسؾؿقـ  مع أن أصقلف  «أتاتقرك»بـألؿ 

كقؽ» مـ لتل طشش فقفا يفقد «سالق لدوكؿة» ا  «ا

مـ الرئاسةإلك  وساطدوه طؾك القصقل لقف  ، ما وصؾ إ

مـ َثؿ   إلسالم و ة ا ة ومحارب لخالف  .إلغاء ا

تبف الؿسؾؿقن يـ لك  لؿاذا لؿ  الجؿعقات السرية إ خطقرة 

لحؿقد  بد ا تل سعت لالكؼالب طؾك السؾطان ط ال

لدستقر والربلؿان والحرية ولؽـ  ورفعت شعارات ا

لخالفةإالفدف كان  هذا ، سؼاط ا لك ِكْبَر  ي تق لذ وا
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تل لؿ يؽـ مـ  آتحاد والرتقل ال آكؼالب جؿعقة 

كسبف ويف ديـف متفؿ يف  يد» فؽان، قادهتا إٓ كؾ  مـ  «جاو

لدوكؿة»بـائػة القفقدية الؿعروفة الط وصؾعت باشا  «ا

ي   إلسالم ابؾغار ـؼ ا وكشلت ، مـ أصؾ غجري اطت

بـان كخبة مـ ل فارس » جؿعقة العربقة الػتاة التل أسسفا 

هقؿ القازجلإ، كؿر مؼؾدة جؿعقة  «يعؼقب صروف، برا

العصبقات الؼقمقة، آتحاد والرتقل الرتكقة  وضفرت 

يؼ الـاس  «طرب-أتراك» بتحريض مـ الخارج وتصد

الخالفة التل  تل كان غرضفا هدم  لفذه إحزاب ال

كت سقاًج  مـ طؾؾ وأخطاء اكا فقفا  ؾؿقـ طؾك ما   .لؾؿس

زيادة يف التسامح لقس مـ الخطل ال يستغؾ ذلؽ ، أ و

ـتؿقن اإلسالم لحػظ دمائفؿ إلك  الزكادقة حقـ ي

.  ورئاستفؿ

العققب التل ابتؾل هبا مـ أطظؿ  دم  وإن  الؿسؾؿقن ط

مثؾف  سقؽقن  كان و تك كان ما  لظـ بلطدائفؿ ح إساءهتؿ ا

 .كثقر

الؿسؾؿقن فقفا الققم  هل التل تؾؼك  لقست هذه الغػؾة  أ
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صر اقاسقً  ادرًس  قـ وم رب والجزائر وفؾسط  ؟!يف الؿغ

دفاع وإخراج العدو الذي  الؿسؾؿقن بقاجب ال ألؿ يؼؿ 

مستعؿر ومخرب  ـدي  مبشر ثؿ ج ثقاب تاجر و دخؾ ب

كان ما يسؿك تداب» لألوصان ثؿ  وهتقئة الـخبة  «آك

ير البالد بعد رحقؾف تل ستد ب ، ال الشع هذا وقع و كؾ 

ت  يستطقع طؿؾ شلء بعد أن أحؽؿ لطقب ٓ  الؿسؾؿ ا

مـ يديف ة  هبت الػرص  ؟!الؼبضة طؾقف وذ

هذا طؼابً  لقس  لقؿً  اأ ؾة التل اأ يـػذ مـ  لؾغػ ستطاع أن  ا

العسؽر مـ  م وتسرق ، خاللفا حػـة  شباب قاو جفقد 

ز حقل ضػاف الؼـاة  ؟!اإلكؽؾق

كتعؾؿفا وكمكد طؾقفا  -3 تل يجب أن  س ال لدرو إن أطظؿ ا

ٕسؾؿ لداخؾ هق إفضؾ وا مـ ا ، هل أن اإلصالح 

لثقرات طؾك الحؽؿ الشرطل ٓ تليت .ابخقر أبدً  وأن ا

قئاتف ويؼقؿ  تف تربق طؾك س فالحاكؿ إذا كاكت حسـا

الحؿؼ وقؾة  فؿـ، العدل ويحؿل حؿك الؿسؾؿقـ

العاقبة ذهاب  لديـ الؼقام طؾقف وتؽقن  قرة با لبص ا

ا ، إرواح وإمقال وإوقات يف حركات فاشؾة كؿ
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مل اإلسال لتاريخ  هذه الحركات يف ا مـ  قر  لؽث ، وقع 

زة التل  نيجاد إجف مـ الداخؾ يؽقن ب واإلصالح 

 .الؿطالب العادلةإلك  تسؿع الـؼد وتصغل

الؿسؾؿقـ ت لقاقعة فؽؿا أن طؾؿاء  تجدات ا داركقا الؿس

الؿدارس الػؼفقة، بآجتفاد كؿا تداركقا ما ، وضفرت 

لتحريػ طؾك أققال الرسقل  لدس وا مـ ا  ملسو هيلع هللا ىلصوقع 

لتعديؾ ـدما أقامقا طؾؿ الجرح وا فؽان القاجب أن ، ط

الحؽؿ ير ٕسؾقب  هـاك اجتفاد وتطق  .يؽقن 

مـقـ طؿر  الؿم ما يؼع مـ تطقرات  ڤوقد أدرك أمقر 

مل لؿجتؿع اإلسال كثقًرا  رغؿ أن إمقر لؿ تتعؼد ،يف ا

فتف وخالفة أبل بؽر  لؿجتؿع فقف  ،ڤيف خال وكان ا

ولؽـ صرأ الؽثقر مـ ، سالمة الصدر وبساصة الحقاة

لؿجتؿع زمـ طثؿان  ، وما بعده ڤالجديد طؾك ا

بذل جفد فؽري لتلصقؾ العؿؾ  مدطاة ل فؽان ذلؽ 

لسقاسل .ا

كان مـ الضروري أن تـتؼؾ السؾطة بالدماء والثقرات  هؾ

ؼؾقة  ويتحؽؿ بالؿسؾؿقـ أصحاب الـزق الع العاصػل و
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العؾؿ ، آكؼالبقة لذيـ ٓ يؿؾؽقن الؽػاية مـ  همٓء ا

لذيـ ، إلصالح إمقر يؼ طؾك ا ويلخذون الطر

!(1)يخططقن لإلصالح الحؼقؼل  ؟

 :الطريؼقنل الؿشاكل إال بلحد هذين ح  وهل ال تُ 

ام الفد مـ كؾ مسأو  التؿرد  تـصؾ السفؾ   !؟قلقةئال

الؿسارطة الؿسؾؿقـ  لقاجب طؾك  لك  إن ا ملسسة إ

لسقاسل واإلداري كل يؽقن اكتؼال السؾطة  العؿؾ ا

ـقة طؾك الخربة ، بطريؼة صبقعقة شقرية وبطريؼة هادئة مب

إصقل ، واكتشاف الطاقات ووضع الؼقاطد و

ة لؾقصقل لك  الؿـاسب  .الؼقادةإ

، وأد الػتـة يف مفدها وقبؾ أن تستػحؾإلك  الؿسارطة -4

رسقل  لؿـافؼقـ طبد  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا فعؾ ال طـدما حاول زطقؿ ا

الحادثة التل ااهلل بـ أبل  ستغالل الػرصة يف  بـ سؾقل ا

                                                           

(1)  ًٓ ا تب مؼ ا ؾؽ ل ظر  قان اك المقة: »بعـ قد اإلس ف لج ؾب ا ُتْسَت اذا  ؾب  «لؿ وكقػ اكؼ

قد  قرى الؿغربقان، و الل وحزب الش خ يف حزب آستؼ ؾك الشقق الشباب ط

ة  المقة وإمثؾة كثقر ات اإلس اط لجؿ خؾ ا ات دا ؾك آكؼالب قن ط ؾؿ لؿس د ا ق  ع ت

هذه إيام. ارس   فقؿا يؿ

                  ١٢٣



 124 دروس التاريخ 

مـ غزوة يسقع» وقعت أثـاء الرجقع  لؿر وذلؽ حقـ  «ا

يـ: اختؾػ رجالن فـادى أحدهؿا وكادى ، يا لؾؿفاجر

كصار: أخر رسقل ، يا لأل هذه الػتـة أمر ال وإلغالق 

لرحقؾ فقرً  ملسو هيلع هللا ىلص لجقش مسافة صقيؾة حتك ا، با فسار ا

الحادثة هذه  ل الـاس  لتعب وكس .أصاهبؿ ا

تـة الردة ڤوكؿا أسرع أبق بؽر   .لحسؿ ف

إلك  استؿرت والػتـ إذا لؿ تتدارك قبؾ فقات إوان

يتفا اقبفا وخقؿة، غا ستؽقن طق كتائج ، و مـ  ن  فؼد كا

لؿ ، مؼتؾ الخؾقػة الؿظؾقم تػرق الؿسؾؿقـ وضعػفؿ و

مر لعؾل  وكدم لؿا وقع يف ، بعد ذلؽ ڤيستؼؿ إ

الجؿؾ ، معركة الجؿؾ التل لؿ يردها مـ كتائج  وكان 

لشقعة فرقتل الخقارج وا قـ ضفقر   .وصػ

إن الذيـ خاضقا يف الػتـة ويظـقن أهنؿ يلمرون بالؿعروف  -5

إخطاء  ضخؿقاي أٓ كان طؾقفؿ، ويـفقن طـ الؿـؽر

مل بسبب أمقر يؿؽـ  لصػ اإلسال لصغقرة ويػرققا ا ا

.تداركفا
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طؾقفؿ أٓ يؾتػتقا لرجؾ إلك  وكان  الشائعات إذا كان ا

رة فؽقػ إذا كان مـ الخؾػاء ، مؿـ جاوز الؼـط

لراشديـ صدق يغػر ، ا رف طـف اإلخالص وال والذي يع

 .لف زٓتف الؼؾقؾة

سقدكا  ويجب أن يعامؾ كؾ إكسان وما جبؾ طؾقف و

كً ، اطثؿان كان حقق   لـاس يحبقن أحقا الرجؾ الذي  اوا

رة بق رة وك رهؿ يف كؾ صغق يسق  وإذا ٓن لفؿ، يحاسبفؿ و

لضعػ.أو   شاورهؿ يف أمقر ضـقا بف ا

هـاك أسًس  أن  ك  اكؿا  الؿسؾؿقـ طؾ وققاطد تساطد 

إلسالم لؿـافؼقـ وأطداء ا مـ ا لحذر  فقم أهؾ مثؾ مػ، ا

مـ الػرق الؿـحرفة طـ السـة ؾف  مثؾ ، السـة وما يؼاب و

فضؾقتفؿ أ لـاس وسقابؼفؿ و .صبؼات ا

اب فؿ ب ـ ف ػتـ» ولق أحس ح  «ال ق صح ف ال وجف طؾك 

اًح  مػت قف  قن ف ؿسؾؿ رف ال ؿً  الع يخ اطظق التار فؿ  ، لػ

ديث ح و قر  طة إم ديث صا أفضل الجفاد كؾؿة » فلحا

شلء «حق طـد سؾطان جائر قض يف  ا لتـ ، لقس مـ ا

قل  ك الرس لؽ ملسو هيلع هللا ىلصوحاش قؼ ، ذ دق ؿ ال لػف إكؿا هق ا
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ف  لفد ن ا وأ ل  ٕحقا ف وا و ظر ر ال خ واطتبا لؾتاري

طؾك  لصػ ولق  ة وجؿع ا د اء القح ٕساسل هق بـ ا

قق عض الحؼ اب ب  .(1)حس

 

n  m 

 

                                                           

ريخ» رشاد خؾقؾ (1) المل لدراسة التا  (.127) «الؿـفج اإلس
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(5) 

 ادلسهًىٌ واخلالفت انراشذة

يسفؾ دائًؿا آحتػاظ بف» لعظقؿ ٓ  مر ا قر. «إن إ  ققل ملث

اضرة  الؿسؾؿقـ ح الخالفة الراشدة يف أذهان  بؼقت ذكرى 

أتك بعد ذلؽ طؾك هذه الػرتة ا، دائؿً  تئقا يؼقسقن كؾ حاكؿ  وما ف

، بؾ يؼقسقن طؾك فرتة أبل بؽر وطؿر خاصة، الؿضقئة السامؼة

هذه الحالة طؾل بـ أبل صالب  رف  ستش ـدما رأى  ڤوقد ا ط

قده فؼال يداوي إبؾ الصدقة ب لثاين طؿر بـ الخطاب  : الخؾقػة ا

 .«لؼد أتعبت الخؾػاء بعدك»

ؼة ي وقع حؼق الذ ا  الذي، وهذ ؿ  ػة العظق ؾق الخ ا   ففذ

بالد فارس  الػرس مـف ترتجػ ده  يف طف روم وفتحت  وال

الشام ومصر لصدقة بقده، والعراق و ومؾبسف ، يداوي إبؾ ا
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ـ وي، خشـ ف خش جـقدوملكؾ  ٓ رس و م بال ح ؿ يعفد ، ـا ا ل هذ

ت اأبدً  حؽقما وال الدول   .يف 

لبقا طثؿان  لذيـ صا الؿسؾؿقن ا مثؾ طؿر  ڤو أن يؽقن 

ن، يف كؾ شلء يدركقن أ يـ  همٓء ٓ  بقعة وتؽق هذا مخالػ لط

صقة ، كؾ شخص طدا طـ صعقبة إمر بحد ذاتف لتؿقز طؿر بشخ

 .فذة طبؼرية

رسقل  مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوال لقغقر  يؽـ  لؿ  بف  ما رّبك أصحا طـد

كسخً  يجعؾفؿ  لؿ  استػاد، متؿاثؾة اصبائعفؿ واستعداداهتؿ و لؽـف   و

تل تخدم اإلسالم وأهؾف القجفة ال بد ، مـ صاقاهتؿ ووجففا  كان ط

مسعقد فؼقفً  لؿً  ااهلل بـ  لقد قائدً ا، طا لد بـ الق ي   اوخا ا، فذً  اطسؽر

يرة حافظً  هر ة اوأبق  ـ  . ..لؾّس

كقفا ڤطثؿان  إنّ  لخالفة الراشدة بلسؿك معا فؼد ، يؿثؾ ا

يـ طؾقفضح   مر بؼتال الثائر يد أن يسػؽ ، ك بـػسف ولؿ يل ٕكف ٓ ير

مً  ؼ بشخصف امسؾؿً  اد  .يتعؾ

يـ تجر هبذا ءولعؾ همٓء الذ فقجئقا  روا طؾقف  وثا وا طؾقف 

لتؽريؿ والحرية ما ٓ  مـ ا لذي أططاهؿ  مـ الحؽؿ ا الؾقن 
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رار طؾقف فؾؿ، يحؾؿقن بف آستؿ لتؽريؿ و هذا ا ، يحسـقا استغالل 

لـعؿة هذه ا يشؽروا  لقة أقاربف  ،ولؿ  وإذا كان قد اجتفد يف تق

العؿؾ فنن سقاسة طؿر يف طدم تقلقة إقارب ، وكاكقا أكػاء لفذا 

لدولة ة ا  .هل أفضؾ وأحقط لسقاس

فنن  :وهل الـؿقذج، وإذا كاكت الخالفة الراشدة هل الؼدوة

هق أقؾ مـ  ڤالذي جرى طؾك أرض القاقع بعد الخؾػاء إربعة 

، الخالفة الراشدة ولؿ يتحؼؼ آستؿرار طؾك هذه الؼؿة السامؼة

أو  درجةإلك  ولذلؽ تحقلت أمال، فاإلكسان مركب طؾك الضعػ

ولؽـ مع بؼاء تطبقؼ الشرع والحرص ، درجات دون هذه الخالفة

ذلؽ ٕن الخالفة ، والحؿاية لألمةطؾك العدل واستؼالل الؼضاء 

وهؾ طاشت البشرية بعد ، الراشدة كؿقذج فريد يف تاريخ البشرية

  ؟طفقد إكبقاء يف ضؾ حؽٍؿ مثؾ حؽؿ أبل بؽر وطؿر

ن  مـ أ هل أشفر  وصريؼة طقش همٓء الخؾػاء معروفة و

لـاس، كسطرها هـا مـ ا يحتؿؾف كثقر  مثٌؾ أطؾك ٓ  كف  لقس بعد ، إ و

لـاس، إطؾك سعل جديدالؿثؾ  قشد ا لحقاة س لك  فقاقع ا الؼبقل إ

هذا مـ   .بلقؾ 
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ما بعد الخالفة الراشدة هي التي إلى  هذه الـظرة الواقعقة

جعؾت اإلمام الذهبي يتحدث طن آماله يف الؼرن الثامن الفجري 

مـ سائر »: يؼول مـ وجقد إمام راشد  ققم  كحـ آيسقن ال و

فقففنن يسر اهلل لألمة ، القجقه رة محاسـ بنمام   ئمساو وفقف كث

ْـ  قؾقؾة  . (1)«!؟بف لـا َفَؿ

ل » :مؾوك بـي أمقة وبـي العباس تقؿقة طن ابن وتحدث ما قا

لقتف  يجب تق ي  لذ هق ا همٓء كان  مـ  لقاحد  لّسـة أن ا هؾ ا أ

مر بف لّسـة- فقؼقلقن، بؾ كذا وقع، وصاطتف يف كؾ ما أ : -أهؾ ا

ّلك همٓء وأقامقا مؼاصد اإلمامة ، وقدرةوكان لفؿ سؾطان ، تق

ٕطقاد الحج والجؿعة وا مـ السبؾ مـ الجفاد وإقامة  ولؽـ ٓ  ،وأ

صقة اهلل ة يف مع  . (2)«...صاط

نذا »: يف معرض الحديث طن تولقة األصؾحأيًضا  ويؼول ف

ة وأخر أطظؿ ققة ُقد   ك ما ؿ أ هؿا أطظ م أكػعفؿا تعقـ رجالن أحد

ة وأقؾفؿا ضررً  لقٓي فقؼدم يف إمارة الحروب الرجؾ ، فقفا التؾؽ ا

                                                           

الء» (1) الم الـب  (.27/418)«  سقر أط

ج آطتدال» (2)  (.61) «الؿـتؼك مـ مـفا
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العاجز  لضعقػ  فقف فجقر طؾك الرجؾ ا الؼقي الشجاع وإن كان 

ً  وإن مقـ ان أ  .(1)«اك

ققم ٓ يحؼؼقن  الؿسؾؿقـ ال هذا إمر أن  مـ طدم فؼف  يتقلد 

يؾقذون دائؿً ، طؾك أرض القاقع اشقئً  كؿا  ، بعالؿ غقر متحؼؼ اوإ

لخقال أن يليت حؽام  لققم يجؿح هبؿ ا الؿسؾؿقـ ا وإين ٕحسب أن 

ُمؽ   ڤمثؾ طؿر  إرضإن  الفقة بقـ القاقع وبقـ  إن   .ـ لفؿ يف 

مـف ي يجب أن كؼرتب  لؿثال الـؿقذج الذ لـ تعرب ، هذا ا هذه الفقة 

إٓ ما جاء يف الحديث طـ طقدة الخالفة ، كاماًل  اطبقرً  اأبدً 

كزول ال دة قبؾ  لراش  .ڠؿسقح ا

لؿسؾؿقـ أبدً  لفقة ٓ يعػل ا هذه ا مـ السعل  اإّن طدم طبقر 

لتحؼؼ بف يف  الدائب لالقرتاب لـؿقذج ومحاولة ا مـ هذا ا

مؽـفؿ ذلؽ هذا السعل شلء ، سقاساهتؿ الشرطقة ما أ  :يجابلإو

فقف طدل وخقر ، ٕكف يحػز الفؿؿ راود الـاس لحؽؿ  ٕمؾ ي ويظؾ ا

شرع اهلل وإن كان  كؼص يف بعض أو  فقفا أخطاءودولة تطبؼ 

الؿسؾؿقـ، الجقاكب اإلسالم و لة تحارب  مـ دو هذا أفضؾ   .و

                                                           

اوى» (1) 28/25« )الػت 4.) 
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لؿـؽر وٓ لَ وَ »: يؼول الشقخ رشقد رضا حرية تبقح بعض ا

بقدية اتؿـع شقئً  مـ ط الؿعروف أهقن  ستعباد» مـ   تـفك  «ا

ؿـؽر مر بال الؿعروف وتل بقدية تطػئ، طـ  كقر الػطرة  فالع

لبشرية  .(1)«ا

الؿسؾؿقـ إن   اد  كشد لك  ا ٓ إ ضقئة يجب أ الؿ هذه الػرتة 

لتخؾص مـ واقعفؿ  هتؿام بحاضرهؿ وكقػقة ا آ مـ  يؿـعفؿ 

لضعقػ قر، ا يًضا  والتػؽ قط لفأ  .بالؿستؼبؾ والتخط

يؼاس طؾك واقع الدول يؿؽـ أن  لدطقات الققم   إّن واقع ا

يًضا  مـ الؼادةأ ؼبؾ بف أو  فؿـ كان  ـده طؾؿ وتؼقى ك ن العؾؿاء ط وإ

هدة دائؿً  لؿجا مع ا هػقات وأخطاء  لف  كت  لؿثال  اكا قؼ ا لتحؼ

ٕفضؾ  .ا

لـاس يحاسب العؾؿاء إن   لدطاة طؾك أشقاء وقع أو  بعض ا ا

مـ مؾقك الدول اإل مقةمثؾفا  يـ يربرون لفؿ أخطاءهؿ سال و  الذ أ

دطقة سقرها الطبقعل مع ، يؾتؿسقن لفؿ إطذار قر بال اذا ٓ كس فؾؿ

مـ أخطاء الؿاضلمعرفة ما يحقط هبا  دة  آستػا  .و

                                                           

ار» (1)  (.6/6) م« مجؾة الؿـ
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(6) 

 فنت انباطنُت

 ساليُتوأثرها عهً األيت اإل

للل   شللل   ملللبق ف   ٓ  للللمـوو  ومل

 

للع     للقا ومؼوو للل   معللروو    ـْشا
(1) 

 عّل وملللللر ا  للللل وكف  عخلللللووكؽ  

 

  ص يوو  شػ  غؾقل مرو ه  أل 

 
  :مقذمت

كبالغ إذا قؾـا أكف ٓ يقجد أمة مـ إمؿ ابتؾقت بشلء  :ٓ 

اإل  هبذه الػرق التل تسؿك سالمقةأطظؿ مؿا ابتؾقت بف إمة 

لباصـقة» تل تؾتؼل جؿقعفا طؾك التظاهر باإلسالم  ،«الػرق ا وال

الؽػر ن  ل، وإبطا لك  وتؾج ن إ رة وإثبات معا ـصقص الظاه تلويؾ ال

لك  كؿا تؾجل، لفا باصـة ـصقص وإإ قر ال خراجفا طـ الرمقز وتػس

                                                           

 .كُيرب  : ُيـشع (1)
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كقفا لغرض مـ وراء ذلؽ هق إبطال الشريعة، معا فنذا سؼطت ، وا

يتؿسؽ بف مـ  ة فال يبؼ لؾشرع   .الثؼة بؿقجب إلػاظ الصريح

تشقع مـ طبادة ال هذه الػرق خرجت  التظاهر أو  وكؾ 

لبقت خداطً  لتشقع ٔل ا مؽرً  ابا هذا الؿصطؾح ا، و ٕن إصؾ يف 

ـل لكقال ، الؼقمأو  ٕطقانإتباع وا: مـ كاحقة الؾغة يع : تعا

لصافات] ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ﴿ : وقال ،[83: ا

لؼصص] ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿  .[15:ا

ـدما يؼال كصار  ڤشقعة طؾل : فع ـل أ فتف ففق يع أثـاء خال

ـ  وما جاء م بؿؼتؾ طثؿان  تـف التل وقعت  بقف يف الػ طؾل ومح

ٕحداث بعدها ريب يف ذلؽ وهق محؾ ، ا هـا واضح وٓ تث وإمر 

كان الحؼ مع طؾل  ولؽـ دخؾت بعد ذلؽ  .ڤاجتفاد وإن 

بقة يف : طـاصر أجـ لك  لقصقة والرجعة ثؿ غا ابـ سبل الذي كادى با

اإل مقةطؾل طـ قصد إلفساد العؼقدة  لحسقـ ، سال وبعد مؼتؾ ا

يـ سقعرفقن بعد ڤ ستغؾ همٓء الذ ـقةا لباص قا استغؾ، ئذ باسؿ ا

ة  الؿسؾؿقـ وإدخال العؼائد الباصؾ لتلجقج طقاصػ  الحادث  هذا 

بدأ ، مـ خالل حب الحسقـ والتحسر طؾك مؼتؾف وهؽذا أدخؾقا م

مـ كسؾ الحسقـ وقصة اإلمام ، وسب الصحابة، العصؿة لألئؿة 
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آكحالل طـ ربؼة الديـ  لبدع الشـقعة و مـ ا قر ذلؽ  الغائب وغ

لق تك الققم و مستؿر ح هذا البالء  يخً و ففؿ ، مضك واكؼضك اس تار

لعؿؾ  كقا إذا كان ا ّكك كا مع أطداء اإلسالم أ لػقن متـاصرون  متحا

د أهؾ السـة  .ض

قرازي طـ الطائػة الـصقرية ة - يؼقل حسـ الش هل صائػ و

ة طؾل مـ بللقهق ة أهؾ البقت»: يؼقل -تم ة شقع قري لـص  .«ا

كقة اإل» :ويؼول الدكتور سؾقؿان دكقا ، ققنسؿاطقؾأغاخا

ـتسبقـ لقسقا م لشقعةإلك  أ  .«!؟ا

طشري استقطب آراء  الػؽر آثـا» :ويؼول مصطػى الشقبي

لشقعة الؼديؿة  .«الغالة اإلسؿاطقؾقةإلك  ا

لػرق تػرخ فرقً  هذه ا مـ  ة  سؿاطقؾقة أخرى فاإل اإن كؾ فرق

خت لبفرة وأغاخاكقة: َفر  لدروز وا وهذه الػرق  ،الؼرامطة وا

لبً ، لقس لفا مثقؾ طـد إمؿ إخرى لفرج هـاك غا لػتـ وا ما  افا

يـق   اصراطً أو  ايؽقن سقاسق   ـدما يؽقن ا، مؽشقفً  اد ولؽـ ط

يب داخؾق   لتخر يظفر اوباصـق   اا قر ما  هذا ، ففذه الطامة، يبطـ غ و

ة مـ الـاس لداء الخػل الذي ٓ يتـبف لف إٓ الؼؾ  .ا
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ريب لق لتخ مـ جفة واحدةوٕن ا يتشعب ويتعدد ، س  بؾ 

كصقص الؼرآن، إفساد العؼائد: مثؾ الدس وتشقيف ، تحريػ 

لتاريخ اإلسالمل العربل، ا لجـس  التحالػ مع ، الشعقبقة ضد ا

 .أطداء اإلسالم

مـذ » :وقد صدق الشقخ رشقد رضا طـدما قال كـل أطتؼد  وإ

فرقت كؾؿة سؾػـا تل  هل ال  ،طؼؾت أن دسائس الؿجقس 

لتل فرقت ركج هل ا إلف صركا ودسائس ا ة مسؾؿل ط  .(1)«كؾؿ

مـ صقل البحث والؿؼاركة أن » :اويؼول أيًض  الذي أستـبطف 

مـ ٓبسل  الفؿ وكتبفؿ  ثر الذيـ خالػقا كصقص الشريعة بلقق أك

ـقة يف الحؼقؼة تصقف هؿ باص قـ  ثؿ، ال الؿسؾؿ مـ  قر  قؾدهؿ كث

رفقن أصؾفا ٓ يع  .(2)«وهؿ 

ـبف يت اإلكساكقة  والعجقب أن  تاريخ  رابة هذه الطائػة يف  لغ

مريؽل اكت» الؿمرخ إ ـبف لفذا بعض الؿسؾؿقـ «ول ديقر يت ، وٓ 

لذي قتؾ الحشاشقـ ا فئة  مـ  ـل  هذا الؿمرخ طـ الباص  يؼقل 

                                                           

الن (1) رس  (.316) سـة( 47) رشقد رضا وإخاء: شؽقب أ

ريخ اإلمام» رشقد رضا (2)  (.1/115« )تا

                  ١٣٦



 

13    الفصل الثاين دروس التاريخ  7 

ب  الؿؾؼ لحسـ بـ طؾل و لسـل يف دولة السالجؼة ا القزير ا

الؿؾؽ»بـ لؼاتؾ طضقً »: يؼقل (1)«كظام  هذا ا يف صائػة مـ  اوكان 

لتاريخ هذه  ،أطجب الطقائػ يف ا اهتؿ  د  الؿؾؽ ق كان كظام  و

مـ كسؾ «سقاسة كامة» الطائػة يف كتابف الؿزدكقة  بلن زطؿاءها 

كقة الساسا ة أهؾ فارس  لشققطق  .(2)«ا

هذه الػرق وما قامت بف مـ فتـ كان أساسفا يف الغالب مـ 

شقد رضا، الؿشرق لشقخ ر لؿ »: مـ مجقس فارس كؿا يؼقل ا

مً  لدكقا جؿعقات أكػذ سفا ـقة التل  اتقجد يف ا مـ جؿعقات الباص

بد اهلل بـ سبل القفقدي ومجقس فارس إلفساد الديـ  أسسفا ط

مل  .(3)«اإلسال

مصداق ما جاء يف الحديث طـ ابـ طؿر  هذا  ن  ڤو أ

                                                           

ق (1) لحرب  ه ؾؿاء، وأجرى ا لؾػؼفاء، وأكشل الؿدارس لؾع ؾؿ  الذي بـك دور الع

ؿ، مضافً  عؾ ل ؾب ا هؾ ص ان مـ أ لؿـ ك قرق  ل ولؿ يؽـ يف  ،لك أرزاقفؿإ اوا

ئؾ الشام ؾك وديار بؽر والعراققـ وخراسان إلك إلك  أوا سائر الشام إط

عبد أو زاهد  ؾؿ أو مت قـد ووراء هنر جقحقن صالب ط ؾة لفإسؿر ام  ٓ وكرامتف ش

 اهتؿام كظام الؿؾؽ بف(.)

ارة» (2)  (.13/216« )قصة الحض

ار» (3)  (.8/225« )تػسقر الؿـ
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الؿشرق فؼال ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  قده كحق  ر ب الػتن من  ها إنَّ »: وأشا

من حقث يطؾع هاهـا إّن الػتن من ، الػتن من ها هـا إنَّ  ها، هاهـا

 . (1)«قرن الشقطان

حقـ  اإلسالم وطؾك الػات هذا الحؼد طؾك  لسبب يف  وا

مـ الؼقة وآتساع رة  دولة إكاس ثؿ ، العرب هق ما كاكت طؾقف 

هذه اإل الت  لقفؿ ز يـ كان يـظر ا يد الػاتحقـ الذ مرباصقرية طؾك 

ستؼراصقة كاكت سالٓت إ، أهؿقة لفاطؾك أهنؿ قبائؾ بدوية ٓ  ر

سقة  لزرادشتقة والؿجق رة وكذلؽ كفـة ا الؿفزومة مـ إكاس

ممسسات الرتبقة اإل جادة إلفساد  اهتا سالمقةتعؿؾ  ، وتخريب ثؿر

لتشقع كدست تحت مظؾة ا لسقاسقة ، وا لحقاة ا وراحت ُتدخؾ يف ا

فقة طؼائد وطادات الػرس الؿجقس مثؾ طصؿة إئؿة  والثؼا

معقـةوق رة  اسة أس ـقة، د لباص إمر ببعض الػرق ا لك  ووصؾ  تبـل إ

زدكقة  الؿ هل طؼائد  اإلباحقة وآشرتاكقة يف الـساء وإمقال كؿا 

سقة  .الػار

هذه وٓ لذي يحقط بـشلة بعض  كذكر هـا الغؿقض ا بد أن 

                                                           

 (.9/127« )مسـد اإلمام احؿد» (1)
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هذه الػرق مثاًل فاإل، الػرق وغؿقض تطقر  ن  سؿاطقؾقة  وبعد أ

لصادقسؿاطإإلك  ساققا اإلمامة لك  ثؿ، قؾ بـ جعػر ا ابـف محؿد إ

ة إٕن  هـاك فرتة صقيؾ هذا  د محؿد  أبقف وبع يف يف حقاة  سؿاطقؾ تق

يعرف طـفا شلء حتك أواخر الؼرن الثالث حقث  مضة ٓ  غا

تل تسؿك ، ضفرت الؼرامطة دطقة ال  :«الػاصؿقة»بـوضفرت ال

قد اهلل الؿفدي الؿمسس  ثر آضطراب حقل كسب طب لذلؽ ك و

يـة سؾؿقة تزوج أمف  مد اد كان يف  لحد لؾدولة الػاصؿقة هؾ هق ابـ 

لـػسف، ك هذا الغالمأحد إشراف ورب   لـسب  ادطك ا ! ؟فؾؿا كرب 

يصان إ :ورواية تؼقل مقؿقن بـ د مـ كسؾ  قد اهلل الؿفدي هق  ن طب

لك لجعػر  لصادقالؼداح الذي كان مق هذا ، ا مقؿقن  مـ أحػاد  و

لحسـ بـ قد بـ ا مقؿقنطبد اهلل سع وهق الذي تؼؿص ،  بـ 

كتؼؾ ادطك آكتساب وا قد اهلل الؿفدي و صقة طب لك  شخ شؿال إ

فريؼقا  قديةإ ة العب لذلؽ تسؿك الدول ة و صؿق ة الػا لدول  .وأسس ا

ءة ، هذه الػرق با رت تحت ط لدس كؾف تس هذه الػتـ وهذا ا و

تشقع تحت شعار ؾ  استارً  «حب آل البقت» ال اءه ك يخػقن ور

هقائفؿ وأغراضفؿ لرجعة، أ أثر القفقدية يف ققلفؿ با رجعة » فظفر 

لك  ڤاإلمام طؾل  كقاإ لد لحقاة ا ء ، «ا ـصراكقة يف إضػا وضفرت ال

                  ١٣٩
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  طؾك صػات إلقهقة
 

ـقف ڤ طؾل وضفرت وٓية الػؼقف ، وب

يعترب ـقة ٕكف  لدي لبابا ا سؾطة ا شبف ب ـدهؿ خؾق وفقفا  ػة لؾؼديس ط

 .بطرس

هذه  اهب يف  الؿذ ٕديان و وهؽذا اجتؿعت كؾ اكحرافات ا

ة وهذه الػرق لـحؾ  .ا

يصارحقا إمة مـ  الؿسؾؿقـ أن  هذا مؿا حدا بعؾؿاء  و

همٓء وما زالقا  الؿسؾؿقـ بؿا فعؾ  خ  خالل اصالطفؿ طؾك تاري

ققم  .حتك ال

فؾقـظر كؾ طاقؾ فقؿا يحدث يف » :$يؼول ابن تقؿقة 

إلسالم زماكف وما مـ زماكف مـ الػتـ والشرور والػساد يف ا رب  ، يؼ

لـاس  فنكف يجد معظؿ ذلؽ مـ قبؾ مـ أطظؿ ا فضة تجدهؿ  لرا ا

 ً  .(1)«اوشر   افتـ

لدقة يحدث يف زماكف وما » وكالم شقخ اإلسالم يف غاية ا ما 

مـ زماكف كـا «يؼرب  هذا هق القاقع أن يف زما لـ أحد، و : فال يؼق

ـتف لقس ، وأحداث اكتفتهذه قصص قديؿة  هل يف الحؼقؼة لؿ ت و

                                                           

ج السـة الـبقية» (1)  (.3/243« )مـفا

                  ١٤٠
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لسـة مـ قبؾفؿ - مـ قبؾـا أهؾ ا القن طؾك فتـفؿ ، ولؽـ  يز ففؿ ما 

يستطقعقن أن  لسـة يف كؾ بؾد  ٕهؾ ا فؿ  وإفسادهؿ ومحاربت

ا بذور الػتـ يتعاوكقا، يبذرو  .مع أطداء اإلسالم يف سبقؾ ذلؽ و

ـقة هذه الػرق الباص لسقئة يف وآثارهؿ ، وبسبب خطقرة  ا

لحضاري لسقاسل وا الؿسؾؿقـ ا كتحدث طـفؿ ، تاريخ  ن إفسقف 

لتالقة ات ا مـ خالل الػؼر فدم، شاء اهلل  تل هل وسائؾفؿ لؾ  .ال

إلفساد العؼدي -1  .ا

ة والشعقبقة -2 كدق  .الز

اإل -3 ات والػتـ طؾك الدول  لثقر  .سالمقةا

اإلسالم -4 اء  لتحالػ مع أطد  .ا

لصالحقـ وا -5 العامؾقـاغتقال الؿؾقك ا  .لعؾؿاء 

تل أقامقها -6 مـ الدول ال  .كؿقذج 

ض أققال العؾؿاء فقفؿ -7  .بع

  

                  ١٤١
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 :الفساد العقذي

يـ اإلسالم هق  قد اهلل تإن أساس د يف ربقبقتف  گقح

هق هنقف، تفوألق مره و  .وأ

ي لعبقدية لف :أ وكػل كؾ ما يضاد ذلؽ مـ أكقاع ، إخالص ا

 .الشرك والؽػر

هذه الػرقة فضة» ولؽـ ديـ  ـل كؾف طؾك الشرك «الرا ، مب

لكفؼد فسروا ققلف   ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿: تعا

6]الزمر:  ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ـل»: قالقا [5 شركت يف  :يع إن أ

ة أحد مع وٓية طؾل  قحبطـ ڤوٓي  .(1)«طؿؾؽ ل

هد» باسؿ اوقد صـػقا كتابً  الؿشا وجعؾقا قبقر  «مـاسؽ 

لك  الؿخؾقققـ تحج كؿا يحج بقجقب وقالقا ، بقت اهلل الحرامإ

إئؿة لتحؾقؾ والتحريؿ والعطاء والؿـع «آثـا طشر» صاطة   :يف ا

هؿ أربابً  هباهنؿ مـ دون اهلل كؿا فعؾ افجعؾق ـصارى بر ، (2)ال

يـ حجة وأفضؾ مـ : وقالقا إن زيارة قرب الحسقـ تعدل طشر

                                                           

 (.2/427« )أصقل مذهب الشقعة» كاصر الؼػاري (1)

ابؼ (2)  (.2/484) الؿصدر الس

                  ١٤٢
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رة  ؟!طشريـ طؿ

 .$ جعػر الصادقإلك  ويروون يف كتبفؿ الشرك ويـسبقكف

بد اهلل » :سؿاطة بن مفران قال فعن  ڠكـت طـد أبل ط

بد اهلل، فلرطدت السؿاء وأبرقت مـ هذا : فؼال أبق ط أما إكف ما كان 

مر مـ هذا الربق فنكف مـ أ لرطد و بـا: قؾت، صاحبؽؿ ا مـ صاح  ؟و

قـ : قال مقر الؿممـ  .ڤ ايعـل طؾقً  :«ڠأ

ـل طـ طؾل  لخؿق لرسقل » خؾقػتف ڤويؼقل ا خؾقػة ا

لؿتحد بحؼقؼتف يف  «ملسو هيلع هللا ىلص الؿؾؽقت ا الؿؾؽ و الؼائؿ مؼامف يف 

الالهقت رت الجربوت و  .«حض

هذا شركً  لقس  مـ الؼقل بآتحاد اأ لذي ، يف الربقبقة وهق  ا

 هق كػر محض.

إئؿة :ومن طؼائدهم الػاسدة لباصؾة ققلفؿ بعصؿة   ا

مطف   «آثـا طشر» مـ كؾ دكسوأهنؿ  ن  كبً ، رو كبقن ذ يذ  ٓ ٓ  اوأهنؿ 

وأهنؿ أفضؾ مـ ، وٓ يعصقن اهلل ما أمرهؿا، وٓ كبقرً  اصغقرً 

ٕكبقاء كؿا ذكر الؿجؾسل يف كتابف كقار» ا   .«بحار إ

                  ١٤٣
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لثاين طشر  :ومن طؼائدهم الػاسدة قبة اإلمام ا اطتؼاد غ

لحؿؼ هذا ا ـتظر وسبب  اين» الؿفدي الؿ هق أكف  «كؿا يؼقل السؿع

يـ طـدهؿ بال إمام وباإلمام بؼاء الؽقن ولق بؼقت إرض ، ٓ د

قر إمام لساخت ولؽـ اإلمام لحسـ العسؽري» بغ مات بال  «ا

مر طـدها ثؿ زطؿقا ، طؼب تحقرت الشقعة واختؾػت يف أطظؿ أ ف

مره ابـف وسرت أ لد   .أن الحسـ العسؽري أخػك مق

قبة اإلمام ورجعتف  لرغبة يف والحؼقؼة أن وراء دطقى غ ا

ئثار بإمقال باسؿ كقاب اإلمام لغقاب والرجعة ، آست والؼقل با

لقلس اإلحباط وا يـؼذون بف كػقس الػرقة مـ  ، هق مفرب كػسل 

لغقبة لفا أصؾ يفقدي  رفع «يؾقاإ» ٕن القفقد يعتؼدون أن، وقصة ا

لزمانإلك   .السؿاء وسقعقد يف آخر ا

الغائب إذا طاد ن وٓ  يحؽؿ بحؽؿ داود» واإلمام  ؿا وسؾق

ة مذكقر يف كتاهبؿ «ُيسلل طـ بقـ هذا   .؟«الؽايف» و

لرجعة مـ قال با لك  وأول  الؿقت هقإ كقا بعد  لد ، ابـ سبل: ا

القصقة لعؾل  ة و ة إئؿ هق أول مـ قال بعصؿ  .ڤو

ت » :يؼول الشقخ محؿد أبو زهرة كاك سبل وزمرتف  تـة ابـ  ف

                  ١٤٤
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ذهب الشقعل الؿ  .«مـ أطظؿ الػتـ التل كبت يف ضؾفا 

ابـ سبل أحد أبطال جؿعقة » :ستاذ سعقد األفغاينويؼول األ

لة اإل لتؼقيضسرية تؾؿقدية   .«سالمقةالدو

لتؼقة» يؿاهنؿ بؿبدأإ :ومن ضالالتفم وهق كتؿان الحؼ  «ا

الؿخالػقـ  .والؿخالػقن هؿ أهؾ السـة، وسرت آطتؼاد طـ 

مـ تركفا بؿـزلة مـ ترك  ،التؼقة واجبة» :يؼول ابن بابويه

لصالة  .«ٓ ديـ لؿـ ٓ تؼقة لف .ا

بدأ خطقر ٕهنؿ يػعؾقن كؾ شلء ويؽذبقن  هذا م و

 .هذا تؼقة: ويؼقلقن

مـ أخطر ما قامقا بف هق تحريػ الؼرآن بؼقلفؿ أن لف  و

 ً هر اباصـ قر الظا الؽتاب، غ فؽؾ ، وهؽذا راحقا يعبثقن بآيات 

هر لباصـ الؿؼصقد هق أئؿة ولؽـ ، تحريؿ يف الؼرآن هق الظا ا

لسـة» الجقر ـحك ٓ ضابط لف وٓ كظام «أهؾ ا تضل ، وهذا الؿ ويؼ

آكتػاع بؽالم اهلل، طدم الثؼة بإلػاظ الؿـفج ، ويسؼط  هبذا  وهؿ 

دم الشريعةإلك  يتقصؾقن  .ه

                  ١٤٥
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﮳ ﴿ فآية ﮲  صؾحة : الؿؼصقد [12 ]التقبة: ﴾ۓ ۓ

وأصحاب  «أمقة بـق» والشجرة الؿؾعقكة يف الؼرآن هؿ، ڤوالزبقر 

درجة إلك  وهؽذا وهبذا التلويؾ والتحريػ يصؾقن، القؿقـ هؿ الشقعة

 .مـ الفدم وقؾة العؼؾ ما ٓ يقجد يف أمة أخرى مـ إمؿ

 :ثىساتهم وحشكاتهم الهذامت

سقة لفدم  لؿ هتدأ الؿجق ـقة  تل تؼقدها الباص الؿعارك ال

مل لؽقان اإلسال فقة، ا ؼا ك ، فؽاكت معارك ث ، طسؽريةوكاكت معار

السـقة متقاصؾة طؾك الدول  هذه  اوأخقرً ، ثقرات  استطاطت 

سقة طـدما تعاوكقا مع أطداء اإلسالم العبا لخالفة  ـقة إسؼاط ا لباص  ا

لتاريخ «الؿغقل» اث ا هق معروف مـ أحد  .كؿا 

هذه الثقرات ٕن الحديث يطقل طـ  مـ  ـذكر كؿاذج  وس

قؾفا  .تػاص

 :(هـ111 – 102) ثىسة بابك الخّشمي -1

ـقة متؾقكة بثقب  هل حركة ديـقة باص اينإو رة طؾك ، ير ثائ

لدولة العباسقة سـة، ا مديـة (هـ271) كان بدء خروجفا  لبذ» يف   «ا

لقف الخؾقػة العباسل الؿعتصؿ الؼائد ، قؾقؿ أذربقجانإمـ  وجف إ

                  ١٤٦
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ره حصارً  «إفشقـ» العسؽري لقف وحاص يدً  افسار إ د وسد ا، ش

لؿـافذ حتك أخذه أسقرً  ؾ ا لك  اطؾقف ك ادإ حقث قتؾ يف دار ، بغد

تصؿ  .الؿع

هزم طددً  ن بابؽ قد  ت  اوكا تل أرسؾ مـ الجققش ال

الؿسؾؿقـ وأسر أٓف اكبقرً  اوقتؾ طددً ، لؿحاربتف وقد ، مـ 

ؼضاء طؾك  لدولة كؾفا لؾ رف خزيـة ا لعباسل لص اضطر الخؾقػة ا

 .هذه الثقرة

اإلجرامقة أكف راسؾ مؾؽ الروم بابؽ  مـ أطؿال   وكان 

يـ طـف «قؾتقف» قد تصؿ بع ـقد الؿع أن ج فنن أردت ، يعؾؿف 

لخروج إلقف فؾقس يف وجفؽ أحد يؿـعؽ فخرج ر  «تقفقؾ» ا وأغا

رة»و «مؾطقة» طؾك بك «زبط هل القاقعة، فؼتؾ وس تل اضطر  و ال

الغزوة الؿشفقرة لروم يف  تصؿ لغزو ا  .(1)«طؿقرية» فقفا الؿع

 :حشكت القشامطت -2

ـقة تـتسب مطاإل داطقةإلك  حركة باص ، سؿاطقؾقة حؿدان قر

ربقة ومركزهؿ كاحقة شرقل الجزيرة الع وراحت  «َهَجر» تركزت 

                                                           

امؾ» ابـ إثقر (1) لؽ 6/3« )ا 8.) 
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ة تعقث فسادً  لػرق إرض اهذه ا سـة ، يف  خرج  (هـ317)فػل 

لـاس لك  ا ادإ يـة بغد مـ مد لجـ  ، الحج  هر ا ، ابلفؾحؼفؿ أبق صا

لك  وسار امإ ، مؽة وقام بـفب الحجاج وقتؾفؿ يف الؿسجد الحر

زمورمك الؼتؾ ـشد، ك يف بئر زم ة ووقػ ي الؽعب  :وخؾع باب 

 أكلللللل   لللللل   و لللللل   وكلللللل 

 

  خؾللا ومخؾللا وأفـللقف  أكلل  

لك  وخؾع الحجر إسقد وأخذه معف   «َهَجر» مركزهؿإ

كقػً  هؿ  لحجر طـد يـ سـة اوبؼل ا  .وطشر

 دمشؼ وأوقعقا بلهؾفاإلك  وصؾ الؼرامطةهـ( 367سـة )ويف 

 .(1)وشـعقا بلهؾفا، ما ٓ طقـ رأت وٓ أذن سؿعت

 :حشكت سنبار -3

راساين اد أبل مسؾؿ الخ مسؾؿ ، وهق أحد قق تؾ أبق  فؾؿا ُق

يـادي بالثلر لف لتػ ، ك أن أبا مسؾؿ لؿ يؿتوادط  ، أخذ سـباذ  وا

قرون كصار كث لري، حقلف أ كقسابقر وققص وا لك طؾك  ، فاستق

فسد يف البالد أن قتؾف أحد طؿال الخؾقػة الؿـصقر يف إلك  ،وأ

ستان  .صرب

                                                           

الء» الذهبل (1) الم الـب ار الؼرامطة»و ،(15/327« ) سقر أط ريخ أخب  (.57« )تا
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 :هجثىسة الز   -4

لباصـققن وأصحاب  لققم ا هل ثقرة يدكدن حقلفا ا و

يعتربوهنا ثقرة اجتؿاطقة قام ، الشققطلأو  الؿذهب آشرتاكل و

العؿال والػالحقن ضد الظؾؿ واإلقطاع  .هبا 

هق طؾل بـ  -وبإصح هذا الشغب- وصاحب هذه الثقرة

كسبف حسب الؿـاصؼ ويغقر ، ل الـسب ٔل البقتمحؿد الذي يدط  

، بـ زيد كيحقإلك  ومرة، أحؿد بـ طقسك بـ زيدإلك  فؿرة يـتسب

أقام يف البصرة ، أصؾف مـ مديـة الري «خارجل» ومرة يؼال طـف

ولف صؾة بالحسـ بـ سفؾ طـ صريؼ ابـف محؿد بـ ، وسامراء وبغداد

 .وهذا أمر يثقر الريبة حقل تغؾغؾ الػرس بالدولة العباسقة، الحسـ

يؼ: الؿمرخقن طـف قال يتعاصك ، صاحب دطاوى ومخار

تـجقؿ والسحر  .ال

لبصرة » :يروي الطبري طـه يتحدث طن كػسه  ا
ّ

لل ُرفعْت إ

إرض يده القسرى ورفع ، بقـ السؿاء و ورجؾ واقػ قد خػض 

ـك لقؿ صرة بلهؾفا، يده ا فعؾؿت أن الؿالئؽة ، يريد قؾب الب

رين ـص  . (1)«ت

                                                           

ؾل (1)  (.53) «صاحب الزكج» صالح الع
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ـذ طاماستؿر قتالف لؾدولة العباسقة  يـ سـة وم لل طشر  حقا

ة تسخ  هـ( 258) لدول هذا إف  بدأت ا ة  لؿحارب يفا  لد ما  اق ر كؾ 

الؿفؿة كؾت  لك  وأو أحؿد الؿقفؼ ودامت  أخل الخؾقػة أبلإ

لخـادق وأخقرً  لرب ويف إهنار وا يؼقـ يف ا لػر لؿعارك بقـ ا  اا

رفقـ بقرة مـ الط هذه الثقرة وبعد خسائر ك لدولة طؾك  رت ا كتص  .ا

هذه الثقرة لؼد قـات حقل صبقعة  لتخؿ ولؽـ مـ ، كثرت ا

أراء لؿختؾػ  ـقة استغؾت ، خالل قراءيت  لل أهنا حركة باص تبقـ 

اد لزراطقة جـقب بغد العؿال الذيـ يعؿؾقن يف إراضل ا  .الزكج و

 

 

n  m 
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 انشعىبُت

 واحلرب انثقافُت

  ومل   ر ـول د ـل  م  سلؿع   لل

 

 ومؽ    يا وم سول وٓ ج ءت  ل  

ف  فؿا  ؽا س ئؾ  يا أمل   د ـل

 

 فلللنل د لللـف  أل  ؼ لللل ومعللل ل   

 
 :الشعىبيت والزهذقت -2

ـقة  لباص لتل شـتفا ا لثؼافقة ا مـ الحرب ا هذه واحدة 

هل حرب خػقة فقفا دس ، الؿجقسقة طؾك اإلسالم وأهؾف و

سقة تعاضؿ أهؾفا زوال  ،وتشقيف وإثارة شبفات بقة فار وأصؾفا طص

مل لدولة طـفؿ بالػتح اإلسال هبذا الػتح وهؿ ، ا مـ جاء  فؽرهقا 

مـ ثؿ  ، العرب العرب و رة التل ، كرهقا الؾغة التل جاء هبا  والجزي

مـفا العرب رج  لإلسالم، خ هذا يف باصـف كره   .و

 ڇ چ چ﴿ :تعالىوأصل الؿصطؾح من قوله 

:  ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ لحجرات مـ بعض ، [13]ا و

                  ١٥١
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لعرب قر العرب والؼبائؾ هؿ ا قرها أن الشعقب هؿ غ ، تػاس

مـ بعض  هذه الـزطة الؿتعالقة وغقر الؿـصػة والحاقدة  فسؿقت 

ة   .«الشعقبقة»بـالشعقب إطجؿق

هذه الـزطة قط وٓ بد، بدأت  هل ضؿـ تخط ر، و رفع شعا  ب

لتسقية» اة»أو  «ا لقؾ ققلف  «الؿساو بقـ العرب وغقرهؿ والد

لك لحجرات:] ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿: تعا  :وحديث [13ا

ـصقص ولؽـ إمر لؿ  «كؾؽم آلدم وآدم من تراب» قرها مـ ال وغ

لحد هذا ا ـد  اءه ، هق لؿ يؽـ هؽذاأو  ،يؼػ ط خػل ور بؾ كان ي

ي   امشروطً  ة  اطـصر إلضفار تػقق الشعقب غقر العربقة وخاص

ة طؾك العرب سق العرب ،الػار ل رفض ما جاء بف  لتال  .وبا

لتسقية ويطالب  ـخدع بعض الـاس البسطاء بشعار ا وقد ي

اءها خػل ور  .هبا دون أن يعؾؿ ما ت

الشعارات أن اكتؼؾقا هذه  إلك  فؾؿ يؾبث همٓء بعد رفع 

لقسقا سقى بدو جاءوا مـ  ،الػخر بالعجؿ واحتؼار العرب وأهنؿ 

ـدهؿ طؾؿ وٓ ثؼافة لقس ط اء و لصحر العرب هؿ أكثر وأ، ا قر  ن غ

تبارات اتػققً  بؽؾ آط إن : وصعـقا يف الؾغة العربقة وقالقا، و

مـ الؾغة  سقة هل أخصب وأغـك  لققكاكقة والػار مثؾ ا الؾغات 
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ب، وبدأوا بـشر آثار الػرس، العربقة  فرتجؿ ابـ الؿؼػع كتا

رة الؿؾؽ أكقشروان «التاج» سق زدك» وكتاب، يف  هتؿقا «م ا كثقًرا  و

يقان هـامة» بد ردوسل وهل مؾحؿة شعرية تؿجد مؾقك  «الشا لؾػ

العرب لتفؿ وتحتؼر  مـ دو يبً ، فارس وتعظؿ  لقس غر أن يؿدح  او

هـامة» هذه السابؼ محؿد خاتؿل حقث يؼقلإرئقس  «الشا : يران 

اء وشاطر الحؽؿة أبل» لشعر لحؽقؿ ا ؿ  إن الػضؾ يعقد  الؼاس

ضقاع  لـا الؾغة الػارسقة مـ ال ردوسل الذي حػظ  بعد الػتح الػ

مل  .(1)«اإلسال

هذه الشاهـامة والتل تعـل الؿؾقك» وقد وصػ   «كتاب 

لسل بلهنا لخطقب إكد يـ بـ ا وتبع ذلؽ  ،«قرآن فارس» لسان الد

لقػ الؽتب يف مثالب العرب قدة معؿر بـ  كؿا فعؾ أبق، تل طب

العرب» الؿثـك الذي ألػ كتاب أدطقاء » وكتاب «لصقص 

هداه لطاهر  «الؿثالب» كتاب «الشعقبلن طال  » وألػ «العرب وأ

فلكعؿ طؾقف ، بـ الحسقـ والذي هق مـ قادة الؿلمقن العباسل

مثالب قريش، بثالثقـ ألػ درهؿ هذا  كر يف كتابف  يذ وبـل ، و

تك يليت طؾك قريش كؾفا قثؿ بـ طدي ، مخزوم وهؽذا ح الف ػ  وأل

                                                           

 (.79) «الشعقبقة» صباح الؿقسقي (1)
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لزكدقة والشؽ «الؿثالب» كتاب ا با هرً ، ثؿ جفرو لتظ»بـ اتظا رف ا

رد «الثؼايف  :فؼال شاطرهؿ بشار بـ ب

  ؾقن أفضلل ملا أ لقؽ   داع

 

 ف ـبفلللوو  للل  معشللل  ومػجللل   

 ومـلللل   يـصلللل   و دا صقـلللللل 

 

وا وومطقا ٓ  رلؿو   لؿ   ومـل   س 

هذا رجقع  لـار وإلف الـقر وإلف إلك  و الؿجقسقة وتؼديس ا

 !الظؾؿة

 :ويشؽك كاتبفم مطقع بن إياس البؼؾي بالبعث ويؼول

يرجعإذا  اإلكسان كالبؼؾة»  .مات ٓ 

كس بـ أبل فروة كتابً  يق يؽتب  العرب وطققب  او مثالب  طـ 

رسؾف  .مؾؽ الرومإلك  اإلسالم وي

مـ وضع»وهؽذا  لك  ٓ تزال الشعقبقة تـتؼؾ بلهؾفا  وضع إ

يـسؾخقا مـ تك  إلسالم ٕكف كزل طؾك ك ح لعرب ، ل طربلبا وكان ا

لقائف طـدما كزل ة   .(1)«حؿؾ

هذا هق آستؽبار وطدم الخضقع لتقجقفات الؼرآن  و

                                                           

 (.3/359« )البقان والتبققـ» الجاحظ (1)
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ربقة كزل بالع ة اإلسالملوهذا جحقد ا، الذي   .ـعؿ

ويتعجب األمقر شؽقب أرسالن من هذه العـصرية الؼومقة 

لجـس أري يتبعقن رجاًل » :يؼول ققـ وهؿ مـ ا لـا كرى إورب  ما 

لجـس الؿحض مـ ا وٓ يستـؽػقن طـ  «ڠالؿسقح » السامل 

لقفف تل العزة يف ققمقتفؿ ،(1)طبادتف و كجد يف ، وٓ تلخذهؿ  بقـؿا 

ـقد وبعض إتراك «الػرس» العجؿ الف تبع ديـ  (2)و مـ يلبك أن ي

لعربل ن ي، الـبل ا مـفؿ أ سقه لفقه وٓ أنمولؿ يطؾب  هذا ، يؼد إن 

 .(3)«واهلل لعجب طجاب

كتشرت يف أوائؾ العصر  تل ا كدقة ال لعباسل قد هذه الز ا

 َ لؿـصقر ٕ محؿد بـ أبل جعػر ا ي  لؿفد لخؾقػة ا لجلت ا يرتب  نْ أ

مقضػً  زكادقة» ُسؿل اخاص   الفا  مـ طؼائد ، «صاحب ال وأصقلفا 

الؿزدكقة، الػرس الؼديؿة شتقة والؿاكقية و لزراد ثـقية وا فػل ، كال

الؿؾؽ قباذ بـ فقروز ضفر ادشت «ماين» أيام  لؽتاب زر ، الؿتلول 

ً الجاطؾ  هره باصـ يدطقا، لظا لك  وكان  فـاء إ لك  الؿطؾؼ وإ التشاؤم 

                                                           

هذا واقعفؿ وٓ يعـل الرضا بف، ففق شرك أكرب. (1)  أي أن 

لؼقمققـ كحزب الطالباين يف شؿال العراق. (2) ض إكراد وا  وبع

المل» (3)  (.1/168« )حاضر العالؿ اإلس
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ـل اإلكسان لؽ حر  ، ب لذ هذا و شرور  العالؿ مـ  قتخؾص  لزواج ل م ا

 .اإلكسان

زدك» وجاء بعده ن ، إباحة إمقال والـساءإلك  فدطا «م وأ

لتساوي لقؼسؿفا العباد بقـفؿ با إرض  ولذلؽ اهنار ، اهلل جعؾ 

هبذا  لؿجتؿع الػارسل  هذا الـ ػَ ، الؿذهب الػقضقيا لفد  و ام س ا

لتاسع ، لؾؿجتؿعات استؿر خالل العصقر فػل أواخر الؼرن ا

مـ ببعث  «الـؼطقية» يران الحركةإالفجري ضفرت يف  وهل ٓ تم

ققم إخر كقا، إجسام يف ال لد قؼ ا ب أو  بؾ إن ض رخائفا ثقا

إطؿال هـاك جـة، قبحفاأو  وطؼاب طؾك حسـ  لقس   ،كارأو  و

يرون استحالل كؾ شلء ويعتؼدون أن الؼرآن مـ تللقػ محؿد ، و

بد اهلل اين ملسو هيلع هللا ىلص بـ ط لزكدقة هق محؿقد بسقخق هذه ا ممسس  ، و

لحروف والـؼط يف بقان هقؿ الؼرآن واستعان بزطؿف بعدد ا ، مػا

ؽ سؿقت حركتف  لذل  .(1)«الـؼطقية»بـو

  

                                                           

هـدي» أبق الحسـ الـدوي (1) 5« )حقاة اإلمام السر 6.) 
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 :حشىيه الخاسيخ إلاسالمي -2

ستف الػرق  لذي يؿس إن أطظؿ تشقيف مار ـقة هق ا الباص

لجقؾ إول رسقل ، ا وهق الجقؾ الذي ، ملسو هيلع هللا ىلصالجقؾ الذي رباه ال

لبشرية طؾك ، كشر اإلسالم وفتح الػتقح وهق أطظؿ أجقال ا

لجقؾ الذي مدحف الؼرآن يف ، ما طدا إكبقاء، صالقاإل  هذا ا

رة كؼقلف  ثق لكآيات ك  پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿: تعا

: ﴾ڀڀ ڀ پ 2 ]الػتح  گ ک ک کک﴿: وققلف [9

: ﴾ڳ ڳ گ گ گ  .[18 ]الػتح

محدود مـفؿ  لباصـقة أن الصحابة طدا طدد  ويزطؿ همٓء ا

رسقل  مـافؼقـ يف حقاة ال وأهنؿ كتؿقا وصقة ، ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يزالقا 

رسقل   .ڤلعؾل  ملسو هيلع هللا ىلصال

الؿؼامإلك  مـ وصؾ» :يؼول ابن كثقر لتقاصم مـ - هذا  ا

رسقل  ة طؾك معاكدة ال لصحاب طؾك طؾل ملسو هيلع هللا ىلصا مـ  -يف حؽؿف وكصف 

ة اإلسالمإلك  وصؾ  .«هذا فؼد خؾع ربؼ

ـبل » :وقال اإلمام مالك يشتؿ أصحاب ال لقس لف  ملسو هيلع هللا ىلصمـ 

إلسالم صقب يف ا  .«ك
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هذا وإين أطتؼد أن ما ذكره » :ويؼول الشقخ رشقد رضا

الؽريؿة افضة لميف  مـ تحريػ الر  ۆ ۇ﴿ الؿػسرون 

يؼ  ﴾ۈٴۇ ۈ ۆ مـاقب الصد  ڤولألحاديث الشريػة يف 

ن ، لقس مـ الجفؾ بالؾغة العربقة وإكؿا هؿ ققم هبت وهؿ يعؾؿق

الؽؾؿ طـ مقاضعف كالقفقد رفقا  ويحرفقن  يـ ح إولقـ الذ

لبشارات بؿحؿد   .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصا

خقر الؼرون قرين ثم الذين يؾوكفم »: وقد جاء يف الحديث»

يداهـ  ملسو هيلع هللا ىلصورسقل اهلل  «ثم الذين يؾوكفم الفقى وٓ  يـطؼ طـ   ٓ

ؾؿ أن الحؼ يف خالفف، يف ديـ اهلل لـاس بؿا يع يـعت ، وٓ يلمر ا وٓ 

ة إٓ بؿا طؾؿف ربف اأحدً  كبله بصػ  .(2)«وبؿا أ

هذا  هذا الشؽ و إلفؽ وأطظؿ الػرية  وإكف لؿـ أطظؿ ا

لدس طؾك تاريخ إمة اإل بار كإمقية ، كؾف سالمقةا الؽ الدول 

ة والدول الصغار سق لعبا  .وا

هؾ أو  ؟وتاريخ ودون ماض، ففؾ تعقش أمة دون جذور

فقف مـ أمقر طظقؿة وما فقف مـ حضارة هذا التاريخ بؿا  وما ، كؾ 
                                                           

ار» (1)  (.17/457« )تػسقر الؿـ

 (.2/989« )جؿفرة الؿؼآت» محؿقد محؿد شاكر (2)
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مـ كؼص يًضا  فقف   ؟!يـسػ هؽذاأ

لقس لفا تاريخ صقيؾ تبحث طـ تاريخ ، إن إمؿ التل 

يخً  سالمقةفؽقػ بإمة اإل صعاَ  االتل تؿؾؽ تار ؾ ، كا رغؿ ك

لعثرات  ؟!ا

 :املسلمينومناصشتهم على  الخحالف مع أعذاء إلاسالم

مـ  فضة وما تشعب طـفا  لرا تل اختصت هبا ا مـ الباليا ال

هذا ٓ ، الػرق معاوكة الؽػار يف قتالفؿ وطدائفؿ لؾؿسؾؿقـ و

الؿعروفة غقرهؿ مـ الػرق   .يعرف ٕحد 

 ٓإفنكف قط ما قام لؾؿسؾؿقـ طدو » :$قال ابن الؼقم 

  .«كاكقا أطقاكف

رة مثؾة طؾك ذلؽ كثق الحادثة ، وإ ؿً و ة وضؾ  اإطظؿ شـاط

تك وصؾقا الؿسؾؿقـ ح التتار طؾك بالد  هل زحػ  إلك  لؾؿسؾؿقـ 

لخالفة اد وأسؼطقا ا يحصك مـ الؿسؾؿقـ ،بغد ، وقتؾقا ما ٓ 

مروا بغداد وغقرها مـ الؿدن  .ود

ير ابـ العؾؼؿل الرافضل  هذا بتحريض ومساطدة القز وكؾ 

يـ الطقسل صقر الد  .وكذلؽ وزير هقٓكق ومستشاره ك

                  ١٥٩
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ـدما زحػ زطقؿ الؿغقل ة ط بداي طؾك  «جـؽقزخان» كاكت ال

لحضارة اإل، سالمقةالؿدن اإل وسبب ذلؽ يذكر يف ، سالمقةوا

لقف لتاريخ ويؿؽـ الؾرجقع إ  .،كتب ا

قده لعباسل  «هقٓكق» ويف طفد حػ ير الخؾقػة ا كان وز

ير (1)الؿستعصؿ باهلل ك  يد يراسؾ هقٓكق ويشجعف طؾ الخطط و

 .وإسؼاط الخالفةاحتالل بغداد 

 :وقد اتخذ لذلك الوسائل التالقة

إضعاف الجقش الذي هق الؿؽؾػ بالدفاع طـ بغداد وطـ  -1

فؽان هذا القزير يزيؾ أسؿاء الجـد ، الدولة أي خطر طؾك

 -كؿا ذكر الؿمرخقن- فؽان طدد الجقش، (2)مـ الديقان

 .ولؿ يبؼ مـفؿ سقى طشرة آٓف، ألػ مائة

                                                           

قن وزيرً  (1) ؾقػة وضعػ  اكقػ يؽ لخ ؾك سذاجة هذا ا لدولة سـقة، هذا يدل ط

 طؼؾف وإرادتف.

قد مارس  :أي (2) عجقب أكف  طدد مؿؽـ كؿا يف اصطالحـا الققم، وال ح أكرب  يسر

اصـقة الـصقرية مـ  ائػة الب لحؽؿ يف سقرية مـ الط ؾك ا ؾطقن ط هذا الدور الؿتس

طدد مـ ال امقا بتسريح أكرب  ق افظ إسد،  الح جديد وح ضباط السـة، أمثال ص

ؾك هذا التسر فظ، وهق يويققع ط لحا رية أمقـ ا مـ أصقل ح رئقس الجؿفق

ؾب.  سـقة مـ مديـة ح
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ؿاطفؿ يف أخذ البالد -2 التتار وإص ؾ  ،مؽاتبة  بعد أن سف

 .وكشػ لفؿ ضعػ الؿؼاومة، لفؿ إمقر

الؿصالحة  -3 تتار جاء بؼصد  أوهؿ الخؾقػة أن مؾؽ ال

لـاس طـ ، وإهناء الؼتال مر مـ الخؾقػة يـفك ا فجاء إ

تتار ولؽـ طـدما حصؾ الؾؼاء بقـ هقٓكق ، قتال ال

لـتقجة قتؾ  الخؾقػة وكؾ القفد الذي والخؾقػة كاكت ا

اد، كان معف مـفؿ ، ثؿ جرى قتؾ طامة أهؾ بغد يـج  ولؿ 

ـصارى لتجل، سقى القفقد وال مـ ا دار ابـ إلك  و

  !العؾؼؿل

ة  الؽتاب قر طـ  الؿمرخ ابـ إث هذه الػاجعة أحجؿ  ولفقل 

سـقـ ويا لقتـل ، فقا لقت أمل لؿ تؾدين»: وهق الؼائؾ، حقلفا لعدة 

 .(1)«امـسق   اكسقً  وكـتمت قبؾ حدوثفا 

ئؾ» :اويؼول أيًض  قا ـذ خؾؼ اهلل  :فؾق قال  العالؿ م  گإن 

لؽان صادقً  يبتؾقا بثؾفا  لؿ  لك أن   .(2)«اآدم وإ

                                                           

امؾ» (1) لؽ  (.12/358« )ا

ابؼ (2) 12/3) الؿصدر الس 5 8.) 

                  ١٦١
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ومالقا » :بغدادإلى  ويؼول ابن كثقر يف وصف دخول التتار

لـساء  مـ الرجال وا مـ قدروا طؾقف  لبؾد فؼتؾقا جؿقع  طؾك ا

أبار وقـل القسخ ودخؾ ، والقلدان والؿشايخ لـاس يف  مـ ا ثقر  ك

مً  يا لؽ أ لذ ت ، ٓ يظفرون اوكؿـقا  طؾ إئؿة وتع لخطباء و وقتؾ ا

اد خاوية طؾك  الؿساجد والجؿاطات طدة شفقر وأصبحت بغد

 .«طروشفا

الؿرافؼ لف  هقٓكق  ير  ؿقافؼة وز هذه القحشقة كاكت ب كؾ 

يـ الطقسل قر الد ير الؿالحدة ، كص  اإلسؿاطقؾقةوهق وز

 .«ألؿقت» اشقـ يف قؾعةالحش

لرافضة ة  «الخقاكساري» يؼقل أحد شققخ ا يف ترجؿ

مر الؿشفقر»: الطقسل مـ جؿؾة أ لؿحتشؿ  و زاره لؾسؾطان ا ستق ا

قئف يف مقكب السؾطان مع كؿال (1)هقٓكق اد ومج إلك  آستعد

لعباد وإصالح البالد (2)دار السالم بنبادة مؾؽ بـل ، إلرشاد ا

مـ أتباع  الؼتؾ العام  لعباس وإيؼاع  لئؽ الطغامأا لك  و ل إ أن أسا

                                                           

قلف رجؾ فقف شلء مـ  (1) ؿ، بؾ ٓ يؼ ؾ ق، هذا ٓ يؼقلف رجؾ مس هؽذا يصػ هقٓك

ؾبف حتك كزل درجات السػؾك.إلك  اإلكساكقة، إكف الحؼد الذي أطؿك ق  هذه ال

 بغداد.: يؼصد (2)
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ٕهنار   !«مـ دمائفؿ إقذار كا

لتؼقة » :فؼالأيًضا  وقد مدحه الخؿقـي روف ا وإذا كاكت ض

تـاع طـ  اتؾزم أحدً  السالصقـ فقجب آم لدخقل يف ركب  مـا با

كصرً إ ،ذلؽ لشؽؾل  لف ا يؽقن يف دخق لإلسالم  احؼقؼق   آ أن 

يـ الطقسل قـ وكصقر الد مثؾ دخقل طؾل بـ يؼط قـ  الؿسؾؿ  .«و

العبقدية :ومن األمثؾة لدولة  ـدما رأت ققة  «الػاصؿقة» أن ا ط

الشام لدولة السؾجقققة وتؿؽـفا يف بالد  بؼ بقـفؿ وبقـ ، ا ولؿ ي

صر وٓية  لك  أرسؾقا ،خرىأم قبققـ يدطقهنؿ ٓقتسام بالد إ الصؾ

 .(1)الشام

لعبقديقن طؾك بقت  ستقلك همٓء ا هذا طـدما ا وقبؾ 

قال  (هـ489)الؿؼدس طام  رتؼ الرتكؿاين  يد سؼؿان بـ أ وكان يف 

ح  يف يد إرتؼقة لؽان «بقت الؿؼدس» ولق كان»: ابـ ِخّؾؽان أصؾ

 .(2)«لؾؿسؾؿقـ

اإل ـدما شعر  الشام ط ن سؿاطقؾويف بالد  ققن بخطر السؾطا

                                                           

امؾ» ابـ إثقر (1) لؽ  (.9/14« )ا

 (.1/179« )وفقات إطقان» (2)
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لديـ محؿقد إلك  اكضؿقا، أن يلخذ قالطفؿوأكف يؿؽـ ، كقر ا

الحؿؾة ضد  «ريؿقكد» وشاركقا مؾؽ أكطاكقة الحؿؾة الصؾقبقة

كؽققـ  .(1)الز

لغريب » :طؾي ويؼول الباحث والؽاتب محؿد كرد مـ ا و

قبققـ «جـقب لبـان» أن شقعة جبؾ طامؾة لصؾ مـ حزب ا ، كاكقا 

ـدهؿ أدٓء بققـ ويعؿؾقن ط لصؾق ن هقى الؿقاركة مع ا  كؿا كا

 .(2)«وتراجؿة

لدولة الصػقية يف  حالػ ا ع إيران وٓ يخػك طؾك أحد ت م

لدولة العثؿاكقة ووقػ تؼدمفا يف  أوربا ر ، أوربالضرب ا وكان شعا

لصػقيقـ مـ السـة »: همٓء ا فركجل أصفر  قحل اإل الؿس كؾب 

 ...(3)«الذيـ قتؾقا الحسقـ

هذه ، والؼائؿة صقيؾة مصائب  لحديث ٓ يـتفل طـ  وا

الفا وأفعالفا رفاهتا وأقق ة يف تص  .الػرق

  
                                                           

فرتي (1) ؾاإل» فرهاد د  (.179« )ققنسؿاطق

طط الشام» (2)  (.2/14)«  خ

ؾل شريعتل (3) لصػقي.: ط  التشقع العؾقي والتشقع ا
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 :«الفاطميت» الذولت العبيذًت همىرج من دولهم

لدولة مـ خالل كشاط الػرقة اإلسؿاطقؾقة هذه ا ، كشلت 

لعراق  مثؾ جـقب ا لؿـاصؼ  دطقة يف بعض ا مـ خالل بث ال و

ة والقؿـ ربق زيرة الع رق الج بـ إسؿاطقؾ إلك  وتـتسب بزطؿفا، وش

لصادق  فـؼؾقا اإلمامة، يف حقاة أبقفإسؿاطقؾ وقد تقيف ، جعػر ا

لده محؿد بـ إلك   إسؿاطقؾ.و

اكػصؾت طـ الػرقة  لتشقع و مـ طباءة ا هل حركة خرجت  و

ابـف  مـ خالل  لصادق  لتسؾسؾ بعد جعػر ا اإلمامقة التل تابعت ا

لك  وهؽذا ...مقسك الؽاضؿ لثاين طشر الذي اإلإ دخؾ مام ا

هق  ـتظرون خروجف و مراء حسب زطؿفؿ وي السرداب يف مديـة سا

ـتظر  .الؿفدي الؿ

لسبعةيعتؼد اإل فالسؿقات سبع ، سؿاطقؾققن بإدوار ا

ٕسبقع سبع ، بـ جعػرإسؿاطقؾ واإلمام السابع هق ، وأيام ا

بدأ بـبل، وأدوار إكبقاء سبعة لـاصؼ» كؾ دور ي وهق الجاكب  «ا

مـف لقصل» يليت «كاصؼ» وبعد كؾ، الظاهري  الصامت وهق  «ا

ٕساس الذي يشرح لؾـخبة الحؼائؼ الباصـة وصل يخؾػف ، ا وكؾ 

يرتؼل، سبعة أئؿة ع  لك  وكؾ إمام ساب ي «الـاصؼ» مرتبةإ إلك  :أ
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لدور السابؼ ة ا يـسخ شريع ـبل حقث   .مرتبة ال

هر وباصـ ـزلة لفا ضا الؿ لباصـ مـ ، وكؾ الؽتب  إضفار ا و

لتلويؾ تـزيؾ مسئقل ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد ، خالل ا  ڤ «طؾل»و طـ ال

لتلويؾ مسئقل العؼؾ إول، طـ ا أو  ويممـقن بشلء يسؿقكف 

لخ هذه الؾخبطة إ. ..وهق القاسطة بقـ اهلل وطباده، الع  ػالعؼؾ ال

كقة لققكا  .ا

هل لك  و لققكانإ مـ طؼائد ا تقف  فؼد حرفقا ، جاكب هذا ال

لباصـ هر وا مضامقـ ، كصقص الؼرآن بحجة الظا مؿا خرج طـ 

لك  التقحقد لبشرإ لقف ا لكفؼقلف ، الشرك وتل  ٻ ٱ﴿: تعا

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

لؿائدة:  ﴾ڀ ـل [6]ا رار باإل :يع لـاصؼ الذي يػقض اإلق مام ا

! العؾؿ  طـف 

 :النشأة والخأسيس

فال بد أن ، هل حركة باصـقة اإلسؿاطقؾقةبؿا أن الػرقة 

مـ قبؾ جؿفقر إمة مستفجـة  لذلؽ لجلت، تؽقن مستغربة و  و

هتاإلك  تخطقط يف دطقهتا وتحركا ة وال  .السري
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حركة  لعراق حقـ تلسست  وقد كجحت يف جـقب ا

 هـ(.286) الؼرامطة

دة  رة يف بؾ الؿستؼ الؼقادة  ولؽـ وقع اكشؼاق بقـفا وبقـ 

ستطاع ، سؾؿقة مـ بالد الشام ولؽـ الـجاح الػعؾل هق طـدما ا

الؿؾؼب  لدطاة  بد اهلل الشقعلأ»بـأحد ا لذي ك «بل ط جح يف القؿـ وا

يذهب الؿغرب اإلسالمل و لك  ثؿ يؽؾػ بؿفؿة يف  هـاك إ

لؿدطق  تدطك مـ سؾؿقة ا اس واستؿال قبائؾ صـفاجة وتؿؽـ و

الؿؾؼب  قد اهلل و ٕمقر يف هذه الؿـاصؼ «الؿفدي»بـطب  .ويسؾؿف ا

بقد  صقة ط ثقـ حقل شخ لباح ثر الؿمرخقـ وا والحؼقؼة أن أك

هذه الػرتة ، اهلل ؿقة يجؿعقن طؾك غؿقض  لدولة الػاص وتلسقس ا

قد اهلل هذاإسؿاطقؾ بقـ محؿد بـ  هق دَ  ،وطب هذا إخقر  هؾ   طِ و
 

 ل

هذه السرية وتقصؾ ستغؾ  لك  ا أم هق وصل طؾك ، هذه الؿؽاكةإ

ة محؿد بـ  يدطل بعض إسؿاطقؾ أحد مـ ذري يف  اإلسؿاطقؾقةكؿا 

صر   ؟هذا الع

ستطاع طبقد اهلل أن يم لدولة يف الؼسؿ الشرقل مـ ا سس ا

مل لقة» الغرب اإلسال هـاك مديـة الؿفدية «تقكس الحا ـك  ثؿ ، وب

ده لذي كؼؾ : تسؾسؾ مؾقكفؿ بع الؿعز ا الؿـصقر ثؿ  ائؿ ثؿ  الؼ
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الحؽؿ لك  مركز  رة، مصرإ مديـة الؼاه لدولة  .وخط  هذه ا وطاشت 

 .(هـ567-297) ما بقـ

 :ولنا مع هزه الذولت الىقفاث الخاليت

لدولة كؿا  -1 هذه ا قر يف كسب مؾقك  هـاك اضطراب كب

التلكقد أهنؿ إلك  بؾ هق أقرب ،ذكركا يف فؼرات سابؼة

لـسب اد يمكد أهنؿ ٓ ، أدطقاء ا ضر يف بغد وقد كتب مح

لسـة كؿا  ـتسبقن ٔل البقت ووقع طؾقف طؾؿاء أهؾ ا ي

ريػ الرضل مـ آل البقت  .وقع طؾقف الش

فؿ ـدما كتب أحد مؾقك يز» وط لعز زار ا لك  «ك أمقر إ

يفجقه يسّبف و لـاصر  لرحؿـ ا لس طبد ا كد ف ، إ َرّد طؾق

قر إمقي تـا ففجقتـا ولق »: إم أما بعد فؼد طرف

بـاك فـاك ٕج  .«طر

كسبف لؿ  قدي طـ  العب الؿعز  اف  شر ـدما سلل أحد إ وط

بل: يجبف بؾ كثر الذهب أمامف وقال مـ لؿ ، هذا كس و

لسقػ- يعجبف بلهذا : وقال -وسؾ ا  .حس

لبقت كبـل َحّؿقد يف  مـ آل ا كاس  مت دول ٕ وقد قا
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ٕدارسة يف الؿغرب، إكدلس ن ولؿ ، وا ستا ويف صرب

ك مؿا فعؾف مؾ ايػعؾقا شقئً  لدولة الػاصؿقةق مـ قتؾ ، ا

لسـة ء أهؾ ا  .طؾؿا

لتحالػ مع أطداء اإلسالم مـ ا  .و

لسـة -2 ء أهؾ ا مـ طؾؿا ن  :مققػفؿ  قد اهلل بعد أ حاول طب

مذهبف وضالٓتفتؿؽـ أن  لؽـف ُج  ،يـشر  مة  فَ قبِ و ؼاو بؿ

لؽقة يف الؼقروان الؿا مـ طؾؿاء  قـ ، شديدة  قـف وب وكان ب

لسـة بالحؼ ولؿ ، بعضفؿ حقارات صدع فقفا طؾؿاء ا

محؿد  قد بـ  مـفؿ اإلمام أبق طثؿان سع يخشقا بطشف و

اد لحد تقجة هذا ، بـ صبقح الؿعروف بابـ ا وكاكت ك

الؿسؾؿقـ لتحدي مـ طؾؿاء  مـفؿ  ا أن قتؾ طدد 

قرون اإلمام أبق جعػر مـفؿ ابـ خ  رحؿفؿ اهلل و

فري تك الؿقت، الؿعا قد اهلل بلن يداس ح فؼػز ، أمر طب

 .(1)طؾقف السقدان حتك مات

قد  الشف لُحُبؾل،واإلمام  محؿد بـ ا ة  ة برق يـ مد  قاضل 

                                                           

الء» (1) الم الـب  (.14/217)«  سقر أط
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لرمؾل الؿعروف بابـ  قد أبق بؽر ا الشف الؼدوة  واإلمام 

لـابؾسل  .ا

الصؼؾي الؼائد العسؽري طـد العبقديقن زمن قال له جوهر 

، كان مع الرجؾ طشرة أسفؿإذا  :بؾغـا أكؽ قؾت» :الؿعز

ما : قال أبق بؽر، وفقـا تسعةا وجب أن يرمل الروم سفؿً 

كان معف طشرة أسفؿ وجب أن إذا  :بؾ قؾت، قؾت هذا

فنكؽؿ غقرتؿ ا، يرمقؽؿ بتسعة وأن يرمل العاشر فقؽؿ أيًض 

فضربف ثؿ  !وادطقتؿ كقر اإللفقة، وقتؾتؿ الصالحقـ، ةالؿؾ  

فسؾخ مـ مػرق رأسف ، أن يسؾخف وهق حل اأمر يفقدي  

فؽان يذكر اهلل ويصرب حتك بؾغ الصدر ، حتك بؾغ القجف

خ فقكزه بالسؽقـ مقضع قؾبف فؼضك طؾقف فرحؿف السال  

وكان إذا ذكر الؿحدث الدارقطـل قصة أبل بؽر  ،$

 .(1)«عربة وبؽكالـابؾسل غؾبتف ال

قد  الشف مـفؿ اإلمام  قروان إو مـ الؼ الربدون  براهقؿ بـ 

العبقديقـ هذيؾبفجلء ، اهتؿ بلكف يطعـ يف دولة   ف وابـ 

                                                           

الء» (1) الم الـب  (.18/148)«  سقر أط
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لك  لدولةإ هذه ا ـل رأس  قد اهلل الباص إخقة فؼال لفؿ ، طب

لعباس أبل هذا: ا قد اهلل» أتشفدون أن  رسقل  «يعـل طب

هذا : فؼآ ؟اهلل قـف والؼؿر واهلل لق جاءكا  والشؿس يف يؿ

فلمر ، يف يساره يؼقٓن إكف رسقل اهلل ما قؾـا بذلؽ

فؿا اهلل  .بذبحفؿا رحؿ

لدولة -3 كتفؿ بالقفقد والـصارى يف إدارة ا هذا : استعا و

الؿحاربة  ـقة  لباص قجفاهتؿ ا يـسجؿ مع طؼائدهؿ وت

ى أقرب لفؿ مـ أهؾ السـة ،لإلسالم  .فالقفقد والـصار

مـ  اد  فر لقفقد والـصارىوقد وصؾ أ أطؾك إلك  ا

الؿالقة لؿـاصب كالقزارة واإلدارة  فالقفقدي ذو ، ا

لذي ذهب لعراقل يعؼقب بـ كؾس هق ا إلك  إصؾ ا

عف طؾك ما تؿر بف  بقدي وأصؾ الع لتؼك بالؿعز  تقكس وا

مـ أزمات سقاسقة واقتصادية صر  إلك  ودطاه، م

لدخقل، احتاللفا ا ـدما تؿ لؾؿعز  صر والتؿؽـ إلك  وط م

الحؽقمقة واإلشراف مـ  ـظقؿ اإلدارة  ـد ت حؽؿفا أس

لدطقة  هذاإلك  اإلسؿاطقؾقةطؾك ا  .ابـ كؾس 

الؿعز طفد يز بـ  لعز لك  ويف طفد ا قسك بـ كسطقرس إ ط
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يـ الدولة وذلؽ طام لل دواو اين بتق  هـ(384) الـصر

ي   يفقد لشام  مـشا بـ  اواستـاب طؾك ا راهقؿيدطك   إب

زاز ويف فرتة ضعػ الدولة استعا كت بؿتقلل طؽا الؼ

كف أسؾؿ مـل الذي ققؾ أ لل إر لجّؿا ن ، بدر ا ولؽـ كا

يضؿ آٓفً  لؿسقحققـ اجقشف  إرمـ ا واستؿر بعده ، مـ 

ٕفضؾ بـ بدر بتشجقع إرمـ ابـف ا رة  إلك  هج

صر  .(1)م

ٕفضؾ تقلك أبق الربكات يقحـا بـ أبل  ويف طفد ا

لتحؼقؼ يقان يف جـقب مصر ، الؾقث ديقان ا لك الد وتق

 .كصراين يعرف بلبل القؿـ بـ طبد الؿسقح

مر» ويف طفد أحد مؾقكفؿ يقان «أ : كان أصحاب الد

مري اسؿف أبق يعؼقب  راهقؿسا وراهب ، الؽاتب إب

رف بلبل كجاح بـ قـا وقد تسؾط هذا إخقر طؾك ، يع

مر إب الؼديس : فسؿاه، أمقال الـاس إرضاء لم

مـ لروحاين ويف ز هر» ا صر»و «الظا تـ كان  «الؿس

                                                           

ماد سقد (1) لدولة الػاصؿقة» أيؿـ ف  (.591« )ا
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يـ القفقديقـ هقؿأبق سعد : لألخق كصر هارون  إبرا وأبق 

رة تـصر ، مؽاكة كبق وقد تقلك أبق سعد ديقان أم الؿس

صر لك يف م ة إو الؽؾؿ  .فلصبح لفا 

فظ» ويف طفد ام إرمـل وهق  «الحا لك القزارة هبر تق

قتف صراك  .باق طؾك ك

لحروب الصؾقبقة -4 مـ ا ـدما طؾؿ وزيرهؿ  :مققػفؿ  ط

ٕفضؾ  ركج اشتبؽقا مع إتراك ا لل أن الػ بـ بدر الجا

وهمٓء السالجؼة هؿ إطداء بـظر - السالجؼة السـة

فضؾ لػً  -إ يؼقؿ تحا ققـ اأراد أن  قب لصؾ قـف وبقـ ا ، ب

بققن  لصؾق وقد وصؾت وا لقفؿ  وأرسؾ سػارة إ

يـة أكطاكقة مد ن يف ، يحاصرون  لتعاو يعرض طؾقفؿ ا و

السالجؼة ن تؽقن أكطاكقة طؾك أ، سبقؾ الؼضاء طؾك 

الؿؼدس لؾػاصؿققـ قـ ويؽقن بقت  بق  .لؾصؾق

الؿحاوٓت ٕن الصؾقبققـ يف كقتفؿ أن  ولؿ هذه  تثؿر 

لؿـطؼة لفؿ   .(1)كؾ ا

                                                           

ماد سقد (1) لدولة الػاصؿقة» أيؿـ ف  (.677« )ا

                  ١٧٣
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الشام بليدي  مدن جـقب بالد  وهؽذا سؼطت كؾ 

، وكاكت تحت حؽؿ الػاصؿققـ طؽا جبقؾ، الصؾقبققـ

قدا  .صقر، ص

يرهؿ «العاضد» ويف طفد آخر مؾقكفؿ ر » كان وز شاو

ققـ تارة «السعدي قب وتارة يطؾب ، يتحالػ مع الصؾ

يـ محؿقد لد مـ السؾطان كقر ا لـجدة والؿساطدة  ، ا

لديـ  الشام يف مصر صالح ا واكتشػ قائد جقش 

ح  اسرتا ؾف و ٕٓطقب مـ شاور فؼت هذه ا يقبل  إ

مـ ممامرتف لدولة ، الؿسؾؿقن  هنك صالح الديـ ا ثؿ أ

بقدية الشام «الػاصؿقة» الع صر وبالد  إلك  وطادت م

اد قة يف بغد لعباس  .الخالفة ا

يستغرب الدارس لفذه الدولة كثرة  :آقتصاد يف طفدهؿ -5

 وكثرة الؿفرجاكات، البذخ واإلسراف طـد مؾقكفؿ

ٕطقاد الؿؾقك مـ الذهب، وا رة  يـ أتقا هبذا  .وأس مـ أ

يتسؾطقن طؾك أمقال  ؟الؿال ة  دة الحؽام الظؾؿ عا إهنؿ ك

رة رائب الؽثق لض لـاس با ـقة يلخذون ، ا باص وكػرقة 

مـ أتباطفؿ الؿمرخقن، الخؿس  قل  يف : ويؼ لؿ يسؾؿ 

                  ١٧٤
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مـ الضريبة أو  أية مفـةأو  إكتاج وقتفؿ أي أية حرفة 

قرة ،(1)والؿؽس ا  وكاكت الػقارق بقـ الطبؼات كب جد 

القزراء وكبار   . الؿقضػقـ ثروات ضخؿةحقث جؿع 

بل تـ الؿ  :كؿا قال 

 ك م  كووصق  مص  يا ثع مبفل 

 

 ومؼر  شؿا وم   ػـل  ومعـ  قلر 

صر بؾد غـل بثرواتف الزراطقة  فنذا جاء مـ يسرق ، فؿ

رة بق لضرائب ، أققات الشعب فسقؿتؾؽ ثروات ك مـ ا و

لتل فرضقها ضريبة غريبة وهل ضريبة  «الـجقى» ا

كؿ الػاصؿل  .يلخذها داطل الدطاة ويؼدمفا لؾحا

مصر  هذا الظؾؿ يف أخذ أمقال الـاس وصؾت  وبسبب 

مـتصػ الؼرن الخامس  .أقصك درجات الػؼرإلك  يف 

ة شقئً  لعبقدي ة ا ل لدو ً  الؿ تؼدم ا اإل اثؿقـ مقةلؾحضارة  ، سال

آطتؼاد ـقت طؾك فساد يف  وفساد يف إكراه ، ٕهنا ب

لـاس طؾك هذا  ادطك أحد حؽامفؿ، آطتؼادا  فؼد 

مر اهلل» لربقبقة «الحاكؿ بل لـاس ، ادطك ا مر ا وكان يل

                                                           

ابؼ (1)  (.749) الؿصدر الس
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لركقع لف إذا دخؾ الؿسجد  وآراؤهؿ الػؾسػقة طـ، با

شراقات أفؾقصقـ»و «العؼؾ الػعال»  :ٓ تؼقؿ حضارة «إ

أراء  هذه  هتؿام بالؿـاقشات العؼقؿة حقل  آ ٕن 

قد لإلكستذهب بالشلء اإل طدا طـ أهنا ، انيجابل الؿػ

رة السؾقؿة رض الػط  .آراء تعا

 

n  m 
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 انباطنُت واغتُال

  انشخصُاث انكبرية يٍ احلكاو وانعهًاء

 يٍ أهم انسنت

قبة تؾؽ التل شفر فقفا ؿ  «الحشاشقن» كاكت فرتة طص وه

مـ  زارية اإلسؿاطقؾقةفرقة  لؽبار ، (1)الـ تقآت  مبدأ آغ

لسـقة مـ العؾؿاء لصالحقـأو  الشخصقات ا  .الحؽام ا

ام لفذه الػرقة مؼتؾ  هـ(495) فػل طام اإلجر أدرج مؾػ 

تل أصبفان يف الجامع الؼديؿ  .مػ

ن  هـ(575) ويف طام لخطقب قاضل أصػفا قتؾقا طبد اهلل ا

ـقة إول لباص لؽره  $وكان يعؾؿ ، وطدو ا ما يؽـف همٓء مـ ا

                                                           

قؾعةتز   (1) ح وجعؾ مؼره يف  لصبا هذه الػرقة الحسـ ا يف شؿال  «ألؿقت» طؿ 

لجـان والحقر العقـ إ يران، ومـفا كان يرسؾ جـقده لالغتقآت، ويؿـقفؿ با

ؾعتف، ويسؼقفؿ قامفا بؼرب ق الطبً ) يف الحدائؼ التل أ ت لحشقشة(   بعؼقلفؿ. اا

                  ١٧٧
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لبس درطً  افاتخذ حرًس ، لف قابف او ـل ، تحت ث مـ وقد تؿؽـ باص

ير معقـ الديـ  هـ(521) ويف طام، صعـف أثـاء صالة الجؿعة قتؾ القز

ير السؾطان السؾجققل هذا القزير  «سـجر» الؽاشل وز وقد قاد 

صقهنؿ رهؿ يف ح ة ضدهؿ وحاص  .حؿؾ

لك  وصؾقا (534) ويف طام هلل إ لعباسل الؿسرتشد با الخؾقػة ا

ً ، الػضؾ بـ أحؿد يـ مـ ، ذا شفامة وشجاطة اوكان د  بغدادخرج 

لك  ويف معسؽر ، السالصقـ السالجؼة هؿدان لإلصالح بقـإ

ؾقه   .(1)$السؾطان مسعقد تسؾؾقا وقت

 .سبعة أيام بؿؼتؾ الخؾقػة العباسل «آلؿقت» وقد احتػؾت قؾعة

صقة  رب شخ الحشاشق إسالمقةإن أك ن هق ضػر هبا همٓء 

الؿؾؼب  لحسـ بـ طؾل  ير ا الؿؾؽ»بـالقزير الؼد وزير  «كظام 

هك طصقرها السؾجقققة يف أز لدولة  ابـف ، ا يف طفد ألب أرسالن و

تل سؿقت باسؿف، مؾؽشاه الؿدارس ال ير الذي أكشل  القز  وهق 

لـظامقة» لـشر السـة  «ا العالؿ اإلسالمل  واكتشرت يف كؾ أكحاء 

تك فروطف العؾؿ بش قر، و الخقر الؽث كتائجفا  مـ  وهذا  ،وقد كان 

لدولة إدارة حسـة  غتالف الحشاشقن االقزير هق الذي أدار أمقر ا

                                                           

الء» الذهبل (1) الم الـب  (.19/565« ) سقر أط
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 .$ (هـ485) طام

قر  العالؿ الشف يد الؼرامطة  يـ قتؾقا طؾك  لذ العؾؿاء ا مـ  و

 .محؿد بـ أبل الحسقـ الجارودي

لسققفإلك  كلين أكظر» :بن الحداد قال فظ وقد أخذتف ا  الحا

يف جؿقعً  متعؾؼ بقد هق  تبة  او تك سؼط رأسف طؾك ط لباب ح بحؾؼل ا

 .(1)«الؽعبة

مقر  اإلثؿ والجريؿة أ يد  لقفؿ  يـ امتدت إ اء الذ إمر مـ  و

ـجد بف أهؾ حؾب حقـ ، الؿقصؾ أبق سعقد الربسؼل است

مديـة الحؾة  ٕسدي صاحب  لصؾقبققن ومعفؿ دبقس ا حاصرهؿ ا

لقؿؾؽق بققـ  لشقعل وقد تحالػ مع الصؾق ة حؾب اا  .مديـ

ؤه مـ  الربسؼل إكػاذ حؾب فؿا كان جزا ستطاع  وا

صر إٓ أن دخؾقا الجامع ٓغتقالف اإلسؿاطقؾقة ، طؾك هذا الـ

رة الب طؾقف ، وكاكقا طش ؽ الثة وت مـفؿ ث افع طـ كػسف وقتؾ  د

 .$أخرون حتك قتؾقه 

مـ الؿجاهديـ يف  «يقري بـ صغتؽقـ»وقد كان مؾؽ دمشؼ 

مـ  وزيره طؾقف فؼتؾف ومعف جؿعٌ وأحس بتآمر ، مقاجفة الصؾقبققـ
                                                           

ؾك الحجاج وهؿ حقل الؽعبة. (1)  أي أثـاء هجقم الؼرامطة ط
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 «ألؿقت» مـ الحشاشقـ يف قؾعة اوجاء الرد سريعً ، اإلسؿاطقؾقة

ولؿا وجدا ، «يقري»أرسؾقا اثـقـ تظاهرا بلهنؿا مـ جـد الؿؾؽ 

 . $قتؾ  الػرصة الساكحة اكؼضا طؾقف بالسققف والخـاجر حتك

ٕيقبل طدة مرات  لديـ ا وقد حاولقا قتؾ السؾطان صالح ا

مـفؿ فسادهؿ يف ، وكجاه اهلل  ة تطقل حقل جرائؿفؿ و والؼائؿ

صر ،إرض بقدية يف م لدولة الع الؼضاء طؾك ا وبعد ، ولؽـ بعد 

ام يف اإلجر فرقة  «ألؿقت» الحؿالت الؿتتابعة طؾك وكر  مـ 

شققـ لـاس ، واكتفك أمرهؿ، ضعػ همٓء الؼتؾة، الحشا وتـػس ا

اء لصعد العالؿ ك .ا ؾف كؿا يؼرر لقس الؿسؾؿقـ وحسب بؾ 

لذي قال ـل ا صقص أهؾ »: الؿمرخ الجقي لتخ با العالؿ  ؽان  كؾ س

مـ شر مؽقدهتؿ اإليؿان بؾ كافة ، ٓ، وخبث طؼقدهتؿ كجقا أن 

هذه الػرحة مـ خاص وطام يشاركقن يف  ٕكام   .(1)«ا

كتفقا فعاًل  كبتت لفؿ كابتة يف بالد الشام يف  لؼد ؟ولؽـ هؾ ا

فؿ بف أسالف ثر مؿا قام  ٕيام ويؼقمقن بلك العاقبة ، هذه ا لؽـ  و

قـ بنذن اهلل الؿسؾؿ قـ   .ستؽقن لؾؿتؼ

                                                           

ارد لقيس (1) لحشقشقة» برك   (.121« )ا

                  ١٨٠
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 :أقىال العلماء فيهم

ما ُكِذب طؾك أحد » :طامر الشعبي وهو من كبار التابعقن

ما ُكِذب طؾك طؾل  ة  هذه إم  .«ڤمـ 

لـاس » :جعػر الصادق قـاإّن ا  .«أولعقا بالؽذب طؾ

أهؾ » :أبو طبقد الؼاسم بن سالم طاشرت الـاس وكؾؿت 

يت أوسخ وسخً  لؽالم فؿا رأ وٓ أضعػ حجًة  اوٓ أقذر قذرً  اا

فضة لرا  .«مـ ا

مـ » :حؿد بن حـبل يف كتاب السـةأ افضة  لقست الر

 .«اإلسالم يف شلء

ة آ زكادقة» :اإلمام الػريابي ة والجفؿق فض  .«ما أرى الرا

فضقا اإلسالم» :أبو ُزرطة الرازي افضة ر  .«الر

مقة لقسقا طؾك » :اإلمام اإلسػرائقـي إن جؿقع فرق اإلما

يـ  .«شلء مـ الد

يـ » :ابن تقؿقة مـ لف أدكك خربة بد إلسالمو ن  ا يعؾؿ أ

مـاقًض  ة  لرافض هب ا  .«لف امذ

افضة– فنهنؿ» :ابن الؼقم كً  -الر كقن قط إٓ أطقا يؽق  آ 

يلكؾقن إ، اإلسالمطداء طؾك أهؾ لأل لطقبات و َيَدطقن ا هنؿ 

                  ١٨١
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لخبائث نهنؿ طؿدوا، ا وأصفرهؿ فعادوهؿ أصقإلك  ف ب خؾؼ اهلل 

ء مـفؿوترب ـصارى، وا  لقفقد وال مـ ا  .«ثؿ والقا كؾ طدو 

 اوأكػذ سفامً  الؿ تقجد يف الدكقا جؿعقات أدق كظامً » :رشقد رضا

مـ جؿعقات الباصـقة التل أسسفا طبد اهلل بـ سبل القفقدي ومجقس 

وهمٓء ، فساد الديـ اإلسالمل وإزالة مؾؽ دطاتف العربفارس إل

وقد سؽـت رياح ، لؽؾؿتفا االروافض شر مبتدطة هذه الؿؾة وتػريؼً 

، التػريؼ التل أثارها غقرهؿ مـ الػرق وبؼقت ريحفؿ طاصػة وحدها

وإين اطتؼد ، الؽتب والرسائؾ يف الؼدح يف الصحابة وٓ يزالقن يملػقن

 ۀ﴿ أن ما ذكره الؿػسرون مـ تحريػ الرافضة لمية الؽريؿة

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

ولألحاديث الشريػة يف  [47 :التقبة] ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

ـاقب الصّديؼ لقس مـ الجفؾ بالؾغة العربقة وإكؿا هؿ ققٌم بُفت ، م

فقن الؽؾؿ ويحر  ، الؽذب وهؿ يعؾؿقنيجحدون ما يعتؼدون ويػرتون 

، ملسو هيلع هللا ىلصفقا البشارات بؿحؿد طـ مقاضعف كالقفقد إولقـ الذيـ حر  

ـقة  والذي وضع لفؿ ققاطد الرفض وخطط التلويؾ هؿ مالحدة الباص

 .(1)«إلطادة الدياكة الؿجقسقة اهدم هذا الديـ تؿفقدً إلك  يتقسؾقن هبا

 

                                                           

ار» (1)  (.17/457« )تػسقر الؿـ
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(7) 

 انضائعت انفرص

ن (م1795) طام يف با كا ربان» روما با  مديـة يف يخطب «أو

قر» قر احاث   الػركسقة «مقكت كؾ تل الجؿاه  ساحة يف احتشدت ال

ابرة أيدي مـ الؼدس إلكؼاذ التجفز طؾك ديـةالؿ  الرب

مـ، «الؿسؾؿقـ» ن ودطاهؿ، فؾسطقـ احتالل ثؿ و  يجعؾقا أ

تـؼؾ «أوربان» وأخذ، صدورهؿ ويف جباهفؿ طؾك الصؾقب  بقـ ي

لبؾدان الؿدن  .الصؾقبقة لؾحروب اداطقً  وا

ؽؾت قبقة الحؿؾة وتش لصؾ صؾت، (1)إولك ا لك  وو إ

ستؼبؾفؿ، الؼسطـطقـقة قزكطل الؿؾؽ وا ًٓ  الب ً  استؼبا  ،احسـ

ساطدة ووطدهؿ ن بعد بالؿ ن وتعفدوا، القٓء يؿقـ لف قسؿقاأ أ  بل

                                                           

لؽـ دون ققادة  (1) ؾة هل تجؿع مـ الؿتحؿسقـ و ؾؽت يف أسبؼتفا حؿ و تـظقؿ فف

تصؾ لطريؼ ولؿ  الد الشامإلك  ا  ب

                  ١٨٣
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ردوا لبقزكطقة لؾدولة ي ادها يستطقعقن التل إراضل كؾ ا  اسرتد

 .الؿسؾؿقـ مـ

ر وصؾت (م1797-هـ497) طام ويف لك  الحؿؾة هذه أخبا إ

يـة صاحب «أرسالن قؾج» السؾطان  الروم بالد مـ ققكقة مد

ققم تركقا»  مـفا وخشل، إخبار لفذه الشاب السؾطان واكزطج «ال

لقققف وقرر، العقاقب أسقأ ات ،وجففا يف ا ـاوش لصدها  فؼام بؿ

رة الجحافؾ هذه ولؽـ، طـ مآرهبا ثق  واجتازوا طؾقف تغؾبت الؽ

ستطاطقا، بالده لك  القصقل اأخقرً  وا هل كطاكقةأ مديـةإ  مـ و

 .الشام بالد يف الرئقسقة الؿدن

، «سقان ياغل» طـفا الؿدافع قائدها وصؿد، كطاكقةأ وصؿدت

: الؿجاورة الدول بؿؾقك تستـجد وهل، أشفر لتسعة الؿديـة صؿدت

 صاحب مـؼذ وابـ ،(1)«رضقان» حؾب ومؾؽ «دقاق» دمشؼ مؾؽ

 مـ ما ولؽـ حؿص: صاحب مالطب وابـ، حؿاة قرب شقزر قؾعة

 حدوث مـ ويخشك، أخر مـ يخاف همٓء مـ واحد كؾ، مجقب

 الحس ضعػ هق ذلؽ كؾ مـ وإسقأ، غقابف أثـاء طؾقف اكؼالب

 اإلرادات تكاك العامة: بالؿصؾحة الشعقر وضعػ، الجفادي
                                                           

قان كؾ مـفؿا يخاف مـ أخرأوهؿا  (1)  خ
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 طؾك الصؾقبقة الحؿؾة كجاح طقاقبإلك  يـظروا ولؿ، واهـة والعزائؿ

 .أكػسفؿ وطؾك اإلسالمل العالؿ

ب كان مر «كربققا» الؿقصؾ صاح بل  السؾطان مـ و

قد هق السؾجققل لك  وصؾ الذي القح لؽـف، كطاكقةأأسقارإ  و

قد كطاكقةأ سؼطت أن بعد امتلخرً  وصؾ اء ب  ذلؽ ومع، إطد

بققـ ٕن فرصة هـاك كاكت  مـ فارغة الؿديـة وجدوا الصؾق

تك الجقع فقفؿ فدب، الؿمن  نإ بؾ، وإطشاب الجؾقد أكؾقا ح

ـدما بعضفؿ لجقش بؼدوم سؿع ط ملاإل ا  هنر يف السػـ ركبقا سال

 الػرصة هذه الؿقصؾ حاكؿ يستغؾ ولؿ هاربقـ وولقا العاصل

اخك لجقش وتػرق الؿعركة حسؿ يف وتر لذي ا ت، جؿعف ا  وأصبح

بقة إمارة كطاكقةأ  .صؾق

 السالجؼة سؾطان طزم، إلقؿة الحادثة هذه مـ سـقات بعد

 وكؾػ، الػركجة مؼاومة طؾك «أرسالن لبأ بـ مؾؽشاه بـ محؿد»

 إمقر هذا وكان، بذلؽ الؼقام، مقدود إمقر الؿقصؾ صاحب

 والتؼك بجقشف الشام فؼدم: اهلل سبقؾ يف الجفاد وحب بالتؼقى امعروفً 

 يف ذلؽ كان، الصؾقبققـ مفاجؿة وقررا «صغتؽقـ» دمشؼ صاحب مع

 مؽان ويف الصؾقبققـ وصقل مـ اطامً  طشر ستة بعد :أي هـ(577) طام

                  ١٨٥
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 الػركجة مـ وقتؾ الؿعركة كشبت، حطقـ مـ قريب إقحقاكة يسؿك

 واختؾط، صربيا بحقرة يف مـفؿ كثقر وغرق، وأطقاهنؿ أبطالفؿ مـ ألػان

 الصؾقبل الؿؾؽ فؾتأو «اأيامً  الشرب طـ الـاس وامتـع بالؿاء الدم

 بالػؾقل الؿسؾؿقن ولحؼ، يعرفقه ولؿ طؾقف ُقبض أن بعد «بؾدويـ»

 ستة هـاك قابعة وضؾت صربية غربلإلك  لجلت التل الؿـفزمة

 وبؾغت، إبادهتؿ طؾك طازمقـ الؿـطؼة بدو واجتؿع، يقما وطشرون

 ولؿ بالؿـاوشات اكتػقا ولؽـفؿ ويافا الؿؼدس بقت الؿسؾؿقـ صالئع

 صقياًل  اإلسالمل العالؿ واكتظر الػرصة وضاطت، الػتح يؽؿؾ

 مقدود اتػؼ طـدما وحتك ،(1)«الديـ صالح» حطقـ يف الـصر لتحؼقؼ

 الخـجر ٕن ذلؽ يـػذ لؿ، التالقة السـة يف الؼتالإلك  لؾعقدة وصغتؽقـ

 إمقي الجامع يف مقدود إمقر اغتال قد كان إلسؿاطقؾلا الباصـل

 .أمال وتبدد الجقش تػرقإلك  أدى مؿا، (2)دمشؼ يف

ـل» :فقؼول الحادثة هذه طؾى األثقر ابن ويعؾق  والدي حدث

إلفركج مؾؽ كتب: قال  مةأ إن: مقدود قتؾ بعد صغتؽقـإلك  ا

قدها قتؾت  لحؼقؼ، معبقدها بقت يف «الجؿعة يقم» طقدها يقم، طؿ

                                                           

قر» شاكر مصطػك (1) ايا الص اريخـا وبؼ  (.74)ص« ت

لصؾقبققـ (2) ؾحة ا  .صبعا هذا لؿص
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 . (1)«يبقدها أن اهلل طؾك

لؿستبعد مـ كان وإن رسالة هذه الؼدس مؾؽ يرسؾ أن ا ، ال

لذي العام الشعقر تعؽس ولؽـفا ن الؿسؾؿقـ أصاب ا  وسؽا

 .خاصة دمشؼ

 :الحذًث العصش وفي

 الؽريؿ طبد بـ محؿد الريػل الزطقؿ كان هـ(1921) طام يف

كقاإ طؾك يـتصر الخطابل تصارات سبا رة اك  «أكقال» معركة فػل، باه

فؿ جـقدهؿ مـ (17777) سباناإل فؼد  هذه أخبار ودوت، وضباص

ي يؽـ ولؿ، العالؿ أكحاء جؿقع يف الؿعركة  ذاق قد بلأور جقش أ

زيؿة هذه مثؾ كضؿت، الساحؼة الف  لؾؿغرب الؿستعؿرة فركسا وا

كضؿت، العربل لك  ا سباكإ رب، الريػققـ مع جبفة وفتحت قاإ  وص

 .القصػ يػقق صربا الريػققن

 الطائرات وضرب الؿدفعقة قصػ مـ يطاق ٓ ما وتحؿؾقا

 وقعدت وقامت فاضطربت، فركسا معسؽرات مـ سبعقن وسؼط

 طبد ابـ طاصؿة «آجدير» بحصار وقامقا معفؿ بريطاكقا وتحالػت

                                                           

امؾ» (1) لؽ اسع)« ا  (.157ص الجزء الت
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 واضطر، السامة والغازات بالؼـابؾ الصغقرة الؿديـة وضربقا، الؽريؿ

 .الفـدي الؿحقط يف جزيرةإلك  وكػل، لؾتسؾقؿ الريػل الزطقؿ

لك  سباناإل دخؾ تك يحتؾقن وهؿ «آجدير»إ  الققم ح

تل زء، الريػ مـطؼة يف «ومؾقؾة سبتة» مديـ لل الج  مـ الشؿا

سط البحر طؾك الؿطؾ الؿغرب لؿتق  .ا

 وأما» :الريف أحداث طؾى امعؾؼً  إرسالن شؽقب ويؽتب

 يف يػؽر ولؿ، الريػ طـ بلجؿعف تخؾك فؼد اإلسالمل العالؿ

 :اآلتقة لألسباب وذلك، بشلء معاضدتف

اف -1 كصر مقةاإل إقطار مـ كؾ ا لك  سال  .كػسف هؿإ

صر تركقا يف آطتؼاد فشق -2 لعرب بالد مـ وقسؿ وم  ،ا

، بالؿسؾؿقـ مضر شلء اإلسالمل آتحاد سقاسة بلن

هذا لذي الحزب رأي و  وتؿـك كؽؾقزاإل مع تحالػ ا

لؿقة الحرب يف فقزهؿ لك العا  .إو

 أنٓبد  فكأو، اممقتً  الريػققـ كجاح بؽقن آطتؼاد -3

قرة الطائؾة تؽقن  .(1)«سبانلإل إخ

                                                           

المل» (1)  .(3/192) «حاضر العالؿ آس

                  ١٨٨
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 استعؿارية دولة هزيؿة تتقح التل الػرصة ضاطت وهؽذا

لتخؾص مقر مـ وا مل لبؾد آستعؿار تد  .إسال

مـ وسقطقل» :«اكسبرس الديؾي» جريدة وتؽتب لز  حتك ا

خرون زطؿاءأو  ،آخر زطقؿ يليت لتقـ يزدرون آ  .«أوربقتقـ بدو

مقر ثبتأ فؼد» :كبي بن مالك ويؽتب  امربصقرية أن إ

ستعؿارية حالػت، مـفا الـقؾ يؿؽـ ا ستعؿارية الدول وت  لرأب آ

ٕمقر أحدثف الذي الؿعـقي الصدع  الرجال مـ حػـة مع الريػل ا

ستعؿارية إمؿ هقبة يف  . (1)«آ

 معركة طن «شقن فاكسقت» األمريؽي الصحػي ويؽتب

سط وصؾت» :الريف  هبا تؼقم التل الجقية الغارات طجقج و

سباكو فركسا صائرات بد ابـ طؾك ودخؾت، قاإ ـدق يف الؽريؿ ط  خ

مل بالخط ؿاكف، لفا حد ٓ شجاطتف روطة إن، إما ؿ بعؼقدتف إي  ل

تـل، بف الؿحدقة إخطار مـ الرغؿ طؾك يتغقر تطقعأ كـت لق  س

لبؼاء اد أصقل مدة معف ا اسة يف وٕتعؿؼ تلماًل  ٕزد هرة هذه در  الظا

لبشرية لبشري الجـس قدرة يف يتجدد إيؿاين كان لؼد، الػريدة ا  ا

                                                           

هد الؼرن» (1)   .(128) «مذكرات شا

                  ١٨٩
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ؿة، الؼؿؿإلك  آرتؼاء طؾك  الؼدرة، العبؼرية مـ أفضؾ هق ما هـا ث

ير طؾك  .«...وتقجقففا الجؿاطقة الؼقى تؼد

رة أهنا شؽ ٓ يد لؿ، فريدة بشرية ضاه تك تم  وتميت تستؿر ح

فا ضاطت، ُأكؾ  ، قبؾ مـ قحقاكةإ يف ضاطت كؿا الػرصة و

صر الؿسؾؿ صباع مـأو  العربل صباع مـ ففؾ قؾة الـػس ق   و

آستؿرار الجؾد رسقل هدي أن مع، و ؾ حبف كان ملسو هيلع هللا ىلص ال  لؾعؿ

لدائؿ قر العؿؾ طؾك ويػضؾف، قؾقاًل  كان ولق ا  كؿا، الؿـؼطع الؽث

ؾف كان»: قالت ڤ طائشة حديث يف ُوصػ  ،«ديؿة طؿ

ؼابؾ ربققـ كجد وبالؿ متابعة مشاريعفؿ صرح مـ يسلمقن ٓ الغ  و

 . (1)الؿفؿة أمقرهؿ

ستػاد لصؾح فرتة يف الؿسؾؿقن ا لذي ا  وبقـ بقـفؿ وقع ا

يبقة صؾح يف الؿشركقـ لصؾح هذا، الحد   اهلل سؿاه الذي ا

ح قد ﴾ٻ ٻ﴿ گ دطقة كشر لؾؿسؾؿقـ أتا تـؼؾ ال  بقـ وال

لدلقؾ، حدأ اطرتاض دون الؼبائؾ يـ أن وا  الحديبقة حضروا الذ

لػً  كاكقا الرضقان بقعة وبايعقا د وأربعؿائة اأ ـتقـ وبع ن س  مع كا
                                                           

تباكظر  (1) ؾؽا لعثؿاكقةمائة  » ل لدولة ا قثر . «مشروع لتؼسقؿ ا لؽـ اشـر: مؽتبـة ا الـ

اض.  بالري

                  ١٩٠
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رسقل رة مؽة فتح يف ملسو هيلع هللا ىلص ال  .آٓف طش

د  آتحا يخقة إثر سؼقط  فرصة تار الؿسؾؿقن  أضاع 

لتقاصؾ بطريؼة فعالة مع  ؼدورهؿ ا قتل طـدما كان بؿ لسقفق ا

بضة الروس مـ ق لذيـ تحرروا  ويسعقن إلقامة ، الؿسؾؿقـ ا

آقتصادية  سقة الؿمسسات العؾؿقة و لسقا لعراققؾ ا وقد اكزاحت ا

العسؽرية قر أهؾ أن هق وقع الذي ولؽـ، و هبقا والدطقة الخ  ذ

لك  لتل الـؼدية الؿساطدات لقؼدمقا البالد تؾؽإ  الـاس يتعقد لؿ ا

ؾؾت . هـاك طؾقفا ائقؾوتس سر لك  إ لؿـاصؼ ورجعت روسقا إ تؾؽ ا

  .بطريؼة أخرى

لسقف آتحاد سؼقط وبعد الػرتة هذه ويف  هـاك كاكت قتلقا

يًضا  بقرة فرصةأ دطقة ك هبا إرض مشارق يف لؾ  فالغرب، ومغار

 متاحة الحرية وكاكت وآرتخاء آزدهار مـ حالة يعقش كان

، والؿدارس الؿراكز وأسست، الؿساجد بـقت وقد، لؾجؿقع

سخ تؽتؿؾ لؿ الػرصة ولؽـ. ..الؿجالت وصدرت  فالـػر، وترت

لذيـ لعـػ بلطؿال قامقا ا  يف أطؿالفؿ تؽـ ولؿ، الػرصة أضاطقا ا

إلسالم صالح ـتظرها كان العدو وكلن بؾ، والؿسؾؿقـ ا قجدد ي  ل

                  ١٩١
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مل العالؿ طؾك الغارة بقذ وكلكف الؿسؾؿ وأصبح، اإلسال  الؼرن مـ

متفؿً  يـؿا او يـؿا حؾ أ  .ارتحؾ وأ

 ضفرت التل وإحزاب إفؽار كاكت، العربقة البالد ويف

لؿـطؼة يف هل، ا ـبتة أحزاب و ات طـ مـؼطعة م  إمة تطؾع

 اإلسالم ضد والؿمدلجة العربقة الؼقمقة مثؾ، وطؼقدهتا

فروطفا مسؿقاهتا بؽؾ وآشرتاكقة والشققطقة  إحزاب هذه، و

كان، وضعػت هتاوت لذي البديؾ و لقف تتطؾع ا قر إ  هق الجؿاه

إلسالم لدطاة ؾعؾؿاءفرصة ل وكاكت ا ير وا العؿؾ القجقد لتجذ  و

لؽـف ،هذا مـ شلء وقع وقد إمة لصالح  قام حقث يؽتؿؾ لؿ و

قر الؿدروسة غقر بحركاهتؿ اإلسالمققـ بعض  والتل القاقعقة وغ

ً  تؼؿ لؿ يـ كقا وٓ اد  .د

لتؾقم باب مـ لقس الضائعة الػرص طـ الحديث إن  وٓ ا

لؽـف، الػؽري الرتف باب مـ لتػؽقر باب مـ و  إخذ يف ا

سباب لعزائؿ بإ ـبف، وا  .لؾؿستؼبؾ والت

لرؤية إن صحقحة ا ص، إلقف قلئست وما لألحداث ال تـا  واق

لقف ستصقر ما كعؾؿ نأ لـا وكقػ: فقفا يؼال مؿا لقست الػرص  إ
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 .السرطة هبذه إحقال تبدل كتققع كؽـ لؿأو  ،إمقر

، وإحقال الظروف يف رتغق   ٓ أن يظـقن همٓء وكلن

ن مـ وكل لز هذا، تققػ قد ا شقاء صبقعة مـ لقس و  فلحقال» إ

رة طؾك تدوم ٓ وإمؿ العالؿ  هق إكؿا، مستؼر ومـفاج واحدة وتق

 .(1)«حالإلك  حال مـ اكتؼال

لرؤية لصحقحة ا رفة مـ تليت ا فراد يف اإللفقة الســ مع  إ

لؿجتؿعات ن ودرجة وا لؿجتؿعات هذه إتؼا سباب ا يت ،لأل  مـ وتل

رة العققن لؿبص ـدها كان إذا ا  الؼرآن دراسة مـ كاف رصقد ط

لؽريؿ ـد ،ا كً  تساوي الؾحظة فنن الؿـاسبة الػرصة مجلء وط ، اقرو

ـدها لزلة تؽقن وط احدة ا قـة تغرق الق  .بلسرها إمة سػ

لرؤية مـ ،والػراسة والؽقاسة الػطـة مـ تليت ا الؿم  يـظر و

 .اهلل بـقر

لعرف يشبف ما هـاك أن :األمثؾة ومن يخل ا لتار ، السقاسل ا

 يف بعده يلتي الذي فنن طات متجبر غقةصا هالك بعد كفأ وهق

                                                           

ؾدون.  (1)  (.1/327«  )الؿؼدمة» ابـ خ
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 من شقًئا الـاس وإططاء السابق آثار من التخػقف يحاول الغالب

 !؟درجة أقصىإلى  ستغلتُ  ال فؾؿاذا، الحرية

قؾؿا »: فؼال الؿعـى لفذا $ حزم ابن األكدلس طالم تـبه

مرً  يت أ يؿؽـ بعد ارأ مؽـ فضَقع إٓ فات فؾؿ   إهؿال إن: وقال، ُأ

 . (1)«سـة رياضة يػسد ساطة

ـبف  :فؼال بعد مـ إقبال محؿد الشاطر لفا وت

  غػلللل عل مللل    للل  محظللل 

 

 ومؿـلللل ل  بعللللر مقللللل أملللل  

 .صدق وقد 

كـا رة مقجقدة فالػرص، الؿاضل طـ كتحدث ٓ إ  يف حاض

رئقس، ومؽان زمان كؾ ريؽا ف  أواخر اطترب «كقؽسقن» السابؼ أم

ريؽا «الساكحة الػرصة» الؿاضل الؼرن  العالؿ طؾك لؾفقؿـة ٕم

 .السقفققتل اإلتحاد غقاب بعد

لؿتقؼظ إن  اطؿؾق   ويرتجؿفا لؾػرصة يتـبف الذي هق ا

افف ويسخرها تل ٕهد لـفقض هل ال  .وتؼدمفا بإمة ا

                                                           

تعقيدها : يؼصد (1) ريب الـػس و  .فعال الخقر ومداومة الطاطاتأتد
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(8) 

 اتركىا انترك يا تركىكى

لصحقح أّن رسقل اهلل  يث ا لحد اتركوا »: قال ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف ا

  .«ودطوكمودطوا الحبشة ما ، الترك ما تركوكم

ـزلف طؾك القاقع هذا الحديث وكتػفؿف وك إهنا  :كقػ كػسر 

رسقل  مـ ال صقحة مشػؼة  ك ، ملسو هيلع هللا ىلصك مستؼبؾقة كان طؾ هل رؤية  بؾ 

سقة مـفا يف حقاهتؿ السقا آستػادة  لتـبف لفا و ويف ، الؿسؾؿقـ ا

يؿرون هبا لتل  ى ا الؽرب ٕحداث   .ا

يدركقا أن إصراف  لقاجب طؾك الؿسؾؿقـ أن  مـ ا هؾ 

محدودة إلسالم  لقفا ا تل يؿؽـ أن يصؾ إ وأٓ يطؿع ، ال

العالؿ كؾف اإلخبار ، الؿسؾؿقن يف أسؾؿة  هذا الحديث فقف  وأن 

الؿؾؽ لتل يستؼر فقفا  اف الؿسافة ا ققـ  لاإلسالم بلصر وتع

لحدود تل ا  .يـبغل مجاوزهتا ٓ ال
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الؽقين أن » :(1)كؿا يؼول الشقخ الؿرصػي الؼدر  مـ  إكف 

قر والشريبؼك الصراع يف  لباصؾ وبقـ الخ ولـ ، العالؿ بقـ الحؼ وا

ستثـاء-يدخؾ العالؿ كؾف  احدأو  يف إصار فؽري -بال ا ، طؼدي و

لسقطرة  تل حؾؿت با لذلؽ فنن كؾ إفؽار الطقباوية البشرية ال و

معقـة رة  وتالشت، طؾك العالؿ بسبب فؽ  .«كؾفا فشؾت 

الؿسؾؿقن يتـبف  لك  لؿاذا لؿ  مثالف مـ إ هذا الحديث وأ

رسقل  لقفا ال تل أشار إ كتف وحرصف طؾك إمة  ملسو هيلع هللا ىلصاإلشارات ال بزكا

ة؟!اإل  سالمق

رسقل  يذكر فقفا  ملسو هيلع هللا ىلصلؿاذا ٓ تدرس أحاديث ال تل  ال

مـفا يحذر  لتل  دطقة والقجفة ا لـشر ال وأن  ،القجفة التل يػضؾفا 

مـفا ة ستليت  لتل تليت إلك  مثؾ إشارتف، الػتـ تـ ا  .مـفالؿشرق والػ

لرسقل  مـ ا لـصقحة  هذه ا هذه اإلشارة البالغة  ملسو هيلع هللا ىلصإّن  و

ٕهؿقة ضفرت جؾقة واضحة طـدما حؾ بالعالؿ اإلسالمل  ا

الفجري الؼرن السابع  الؽربى يف  تقاح ، الػاجعة  إهنا فاجعة اج

مقره تدمقرً  مل وتد لؿ اإلسال لعا لب ا لغا لؿغقل   .كاماًل  اا

                                                           

لؽؾؿ الثؿان» (1)  (.27) «ا
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ة » :«كامؾه» وهي التي يؼول طـفا الؿمرخ ابن األثقر يف حادث

مـ الَحقر بعد  كعقذ باهلل  يثف  مان وحد لز يؿ ا يسؿع بؿثؾفا يف قد لؿ 

لَؽقر صر، ا مـ الخذٓن بعد الـ ن ، و لؼد ُبؾل اإلسالم والؿسؾؿق و

الؿدة بؿصائب لؿ يبتؾ هبا أحد مـ إمؿ هذه  همٓء  ،يف  مـفا 

تل مـ الؿشرق فػعؾقا إفعال ال لترت أقبؾقا  مـ  ا ؾ  يستعظؿفا ك

 .(1)«هباَسؿع 

لؼد بؼقت طدة سـقـ » :ويتابع ابن األثقر تلسػه وحزكه يؼول

مً  امعرًض  ة استعظا لحادث هذه ا هً ، لفا اطـ ذكر  فلكا ، لذكرها اكار

لقفا ِرْجاًل  يؽتب ، وأؤخر أخرى أقدم إ فؿـ الذي يسفؾ طؾقف أن 

الؿسؾؿقـ مـ الذي يفقن طؾقف ذكر ذلؽ، كعل اإلسالم و فقا  ؟و

ـل مت لقت مل لؿ تؾدين ويا  كسقً  لقت أ  ...امـسق   اقبؾ حدوثفا وكـت 

العالؿ مذ خؾؼ اهلل : فؾق قال قائؾ لك أن لؿ  گإن  آدم وإ

بتؾقا بؿثؾفا  .(2)«الؽان صادقً  ي

شر لفذه الػاجعة لؿبا لسبب ا لبُ أو  ،كان ا كت ا داءة بالشر كا

رف السقئكؿا  تص مـ ال قر هق  مـ خقارزم شاه طالء  يعرب ابـ كث

                                                           

امؾ» (1) لؽ  (.361-12/367« )ا

امؾ» (2) لؽ  (.12/358« )ا
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مقة  لدولة الخقارز صاحب ا لديـ محؿد بـ طالء الديـ تؽش  ا

مقة ، والؼريبة مـ بالد الؿغقل هذه الدولة الخقارز وقد تقسعت 

تك شؿؾت كؾ  اسان وما وراء الـفرإح ؿ خر ى ، قؾق فقفا مدن بخار و

ـد كةوشؿؾت ، وسؿرق ي وغْز لر مان وا هذا مؿا  إقؾقؿ مؽران وكر و

م شا تصرفات الطائشةأصاب خقارز ر وال لغرو  .ه با

ن  أن» :وبداية الحادثة كاكت كؿا يذكرها ابن األثقر جـؽزخا

لتجار وإتراككان قد سق   «تؿقجقـ»بـالؿعروف  ، ر جؿاطة مـ ا

لك  ومعفؿ بضاطة لـفرإ اء ا لقشرتوا  «سؿرقـد وبخارى» بالد ما ور

ؾؽسقة الف ثقابً  لك  فقصؾقا، ل كان لف مديـة تابعة لخقارزم شاه إ و

هـاك هذه الطائػة مـ الترت أرسؾ، كائب  إلك  فؾؿا ورد طؾقف 

مـ إمقال يذكر ما معفؿ  لقف خقارزم إفبعث ، خقارزم يعؾؿف و

مـ إمقال فؿ وأخذ ما معفؿ  مره بؼتؾ ا ، شاه يل فؼتؾفؿ وأخذ م

 .خقارزمإلك  رهمعفؿ وسق  

ن خقارزم شاه كدم طؾك ما فعؾ قر أصحابف ، وكل يستش وبدأ 

هذه الحال جاءه رسقل مـ جـؽزخان ، يػعؾ ماذا وبقـؿا هق طؾك 

تؼتؾقن أصحابل  :ومعف رسالة يتفدد فقفا ويؼقل لخقارزم

وتلخذون مالل استعدوا لؾحرب ي   .وتجار
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لتدبقر  هذا الرسقل فلساء ا مر بؼتؾ  فا خقارزم أ فؾؿا سؿع

قر وبدأ آستعداد لؾحرب كقة كؿا يؼقل ابـ كث رة ثا  .م

مر وهؽذا بدأ الزحػ  يذر يد بؼل وٓ  ُي لذي ٓ  لؿغقلل ا ا

غارً  هؾفا ص يؼتؾ أ ى و لؼر لؿدن وا ًٓ  اوكبارً  اا كساءً  رجا ؿا ، و ك

قر الؿمرخ ابـ إث  .وصػ 

بداية طام  ى  هـ(617)كاكت ال مديـة بخار حقث اجتاحقا 

الؿديـة يدافع طـ  مـ كان بالؼؾعة  قز خان ، فؼتؾقا كؾ  أمر جـؽ

مـفا لخروج  يـ، أهؾفا با ودخؾ ، مـ أمقالفؿ فخرجقا مجرد

فقف مـ وجدوا  لبؾد فـفبقه وقتؾقا  مً ، الؽػار ا يق مـ  اطظقؿً  اوكان 

لـساء والقلدان مـ الرجال وا رة البؽاء  َي  ،كث يد  ،سبل وتػرققا أ

وأصبحت بخارى خاوية طؾك طروشفا كلن لؿ تغـ بإمس 

لـساء العظقؿ مـ ا الؿدارس ، وارتؽبقا  لبؾد و لـار يف ا وألؼقا ا

الؿال ثؿ و، والؿساجد لـاس بلكقاع العذاب يف صؾب  طذبقا ا

لك  رحؾقا مثؾ فعؾفؿ يف أهؾ بخارى مـ إ سؿرقـد فػعؾقا فقفا 

بل الؼتؾ والس لـفب و لقفا.وهؽ ،ا لتل وصؾقا إ الؿدن ا ا يف كؾ   ذ

مـ مديـة ـتؼؾ  تكإلك  وخقارزم شاه ي يتخػك ح يـة  أدركف  مد

                  ١٩٩
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ستان اكت مدة مؾؽف  ،(1)الؿقت يف صرب يـ سـة إوك شر حدى وط

لخالفة العباسقة  هـ(656طام )ويف  اد وأسؼطقا ا اجتاحقا بغد

ـقة لباص ة ا مـ الػرق دة   .بؿساط

ئـا نذا ج صر الحديثإلك  ف مـ ، الع ستػاد الؿسؾؿقن  هؾ ا

رسقل  رسقل ال لقة ملسو هيلع هللا ىلصإشارة ال الغا قحتف  كص هؾ ففؿقا فحقى  ؟و

بؼ هذه اإلشارة وأهنا تـط مضؿقن  يًضا  و قع طؾك حالة تشبف ما وأ

لغرور مـ سقء التصرف وا م شاه   .لخقارز

لشققطقة تل واهنقار ا آتحاد السقفقق وجدها ، بعد سؼقط 

فتف  ؼا ريؽا فرصة ساكحة لػرض زطامتف وث الغرب وبزطامة أم

يـ لـظام العالؿل » وأطؾـ طـ شلء سؿاه، وققؿف طؾك أخر ا

الؿسؾؿقـ «الجديد فنن  يًضا  ولؽـ ويف الققت كػسف  جاءهتؿ أ

لتل أكثر سؽاهنا ، سؼقط الشققطقة فرصة بعد لبالد ا وتحرر ا

سقة مـ الؼبضة الرو دطقة بقـ ، مسؾؿقن  لـشر ال فرصة  كاكت 

مـ ضالم الشققطقة لتل طاكت  هذه الشعقب ا  .صػقف 

رتاكقة  ويف هذا الققت كاكت الؿذاهب الػؽرية كالؼقمقة وآش

                                                           

امؾ» (1) لؽ  (.12/366« )ا
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دطقةكثقًرا  قد ضعػت لـشر ال ة  فرص هذه   .و

مـ خالل الحرية يف ب لذي ساد بعد و الد الغرب والفدوء ا

دطقة بقـ  الؿسؾؿقن كشر ال ستطاع  لؿقة الثاكقة ا الحرب العا

الغرب تل تعقش يف  ربققـ وإقؾقات ال الغ ـقت ، صػقف  ب

فقة الؿراكز الثؼا كشئت   .الؿساجد وأ

صر الحديث  الع تل أتقحت لؾؿسؾؿقـ يف  هذه الػرص ال

ضاع أضاطفا أو مـ أساء التدبقر كثقًرا  أ كقةمـفا  وتحرشت ، مرة ثا

متؽربة متـػدة وهل أمريؽا  مـ الؿسؾؿقـ بؼقة طاتقة  فئة قؾقؾة 

هذا الخطل مثؾ  هذا الحدث و مثؾ  ـتظر  قر طؾك ، وكلهنا كاكت ت لتغ

لعربل واإلسالمل إضعافً  لؿ ا لعا رب ا، وتشتقتً  اا الغ ريؽا و وكلن أم

عد سؼقط  يدون إشغال أكػسفؿ وشعقهبؿ بعدو ما ب ير معفا 

لشققطقة فق إلسالما لقؽقن هذا العدو هق ا ، جقدها فرصة 

تل تسؿك هذه الػئة ال مـ ضرب  «الؼاطدة» واتخذوا ما قامت بف 

إلسالم ولؽـ باسؿ كققيقرك ذريعة لؿحاربة ا رجل   ،«اإلرهاب» ب

لعراق كستان وا مـ ثؿ جاء ضرب أفغا وجاء إقػال الؿعاهد ، و

اإل الخقرية  الجؿعقات  لديـقة و مـاهج  ،سالمقةا قر  لبقا بتغق بؾ صا

اإل ة و ربق لبؾدان الع مـ ا قر  لتعؾقؿ يف كث  سالمقة.ا
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آهتام  .وصار كؾ مسؾؿ يف قػص 

لتاريخ وٓ  تل ٓ تؼرأ ا هذه الػئة الؼؾقؾة ال ستطاطت  وهؽذا ا

رسقل  قرة ال مـ س الؿرحؾة وٓ تؼد  ، ملسو هيلع هللا ىلصتتعؾؿ  ر إولقيات وفؼف 

رة مـجزات ، الحاض ستطاطت أن تؼؾص وتضعػ كؾ  قـ ا الؿسؾؿ

ن  فقة أقامفا الؿسؾؿق مراكز ثؼا مـ مساجد وجؿعقات و الغرب  يف 

مـ صقيؾ ضحقات خالل ز  .بصرب وت

يظـقن أهنؿ يحسـقن صـعً  يـ  ٓ يعؾؿقن أن ا، همٓء الذ

تصار يًضا  السؾؿ وآستػادة مـ فرتة السؾؿ هق اك ح »أ وصؾ

كؿقذًج  ة  لحديبق لقس الؼتال دائؿً ، «اا تصار او آك  .هق 

 

n  m 
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 (9) 

 عسكرة انذونت

 هم هى انطرَق انصحُح

 :امحمذ علي باشا همىرح  

ن  لغزو إوربل يف الؼر لؿاذا برزت حركات كربى قاومت ا

لثالث طشر الفجري مـ طشر ومـتصػ الؼرن » ا الؼرن الثا هناية 

لؿقالدي لتاسع طشر ا  ؟!«ا

كقػ كجح إمقر محؿد بـ طبد الؽريؿ الخطابل يف القققف 

اكقا وسجؾ آكتصارات طؾقفؿا فركسا وإسب: استعؿاريتقـأمام دولتقـ 

 مًعا؟!

يتغؾب طؾك  اين أن  لسقد ستطاع محؿد بـ أحؿد ا وكقػ ا

ستعؿارية يقمفا كقا» جقش أكرب ققة ا  «جقردن باشا» ويفزم «بريطا

                  ٢٠٣
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دة والعتاد  ! ؟مع قؾة الع

آحتالل اإليطالل  سقة مؼاومة  لسـق ستطاع تالمذة ا كقػ ا

لقققف يف وجف  لزوا كسل طؾك غرب ووسط إفريؼقا؟!ا  حػ الػر

تصارات  اغستاين أروع آك ولؿاذا سجؾ الشقخ شامؾ الد

قصرية  ! ؟طؾك روسقا الؼ

هذه الحقادث والققائع كاكت متؼاربة يف الزمـ وتػسقرها 

 .واضح

ة  يخضع لعؿؾق لجقؾ الذي جاهد مع همٓء الؼادة لؿ  إن ا

تدجقـ لتغريب وال كػسق  ، ا هنزمت  الؿ يـفزم  أمام الغرب كؿا ا

 .أجقال بعد ذلؽ

هدوا أمام الزحػ  يـ جا لؿ  إوربللؿ تزل يف همٓء الذ

هر الحؿؾة  ،تزل فقفؿ أكػة ورجقلة وشؿقخ إز وقد قاوم طؾؿاء 

يد محؿد  ،الػركسقة طؾك مصر صر طؾك  ت م ولؽـ بعد أن تغرب

اإلكجؾقز ده دخؾ   .مصر بسفقلةإلك  طؾل وأحػا

وتخرجت  ،الؿتـقطة ومدارسف الؿختؾػة ؼفبطرائ التغريب جاء
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أجقال مـ السقاسققـ يعدون أكرب اكتصاراهتؿ أن يرضك طـفؿ 

وأكرب إكجازاهتؿ أن يطالبقا العدو ويطالبقا إمؿ ، الؿستعؿر

 .مـ الحرية وآستؼالل ان تؿـحفؿ شقئً أالؿتحدة 

 ًٓ لؿـتصرة رجا ة ا م لؿؼاو ي تقلك حركات ا لذ مـ أهؾ  كان ا

يـ لؿ يخضعقا لذ يـ ا لد ولؿ يػسد  «لؾخقاجات» العؾؿ وا

لتغريب طؼقلفؿ ة » سؼطت مصر خالل ساطات» ا أمام حؿؾ

دفاع طـفا «كابؾققن تقلقن ال لقؽ ي اء الؿؿا مر ن أ ـدما كا ا برز فؾؿ  ، ط

هر وتحؿؾ  يبت جقش آحتالل مسئقلإز قة ققادة الؿؼاومة لؿ 

لؿجتؿع وتصػقة ققادة مـ ٓبد  فؽان، لقؾة واحدة هادئة ريب ا تغ

هر الغرب ومؿثؾ  ،إز تل تقٓها بـجاح رجؾ  هل الؿفؿة ال هذه  و

 .(1)«مصالحف محؿد طؾل باشا

 :ملصش امحمذ علي باشا حاكم  

لتغريب يف مصر لعربل- كاكت بداية ا العالؿ ا صر قؾب   -وم

لؿراكز ال مـ ا ملؿو اإلسال العالؿ  يد جـدي ، فؿة يف  هذا طؾك  كان 

                                                           

الل كشؽ (1) ؾت الخقؾ إزهر» محؿد ج  (.17« )ودخ
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لباين  راهقؿ آغاأ صر وكقاًل ، (1)اسؿف محؿد طؾل بـ إب  قدم م

لغزاة  رد ا كقة ل لدولة العثؿا زهتا ا الؿتطقطة جف مـ  رئقس ققة  ل

يؽقن حاكؿً  ،الػركسققـ ة يف أن  ة راغب لدول لؿ تؽـ ا صر او ، لؿ

مـ  لتل صؾبت  مؽرم هل ا بقة وزطقؿفا طؿر  لؽتؾة الشع ولؽـ ا

مؽرهة ستجابت  لدولة تثبقت محؿد طؾل فا مصر  ،ا لك حؽؿ  وتق

لشعبل  اإلصاحة بؿـ رفعقه فلبعد الزطقؿ ا لك خطقاتف  أو وكاكت 

رم واستعان ببعض الؿشايخ إلبعاده ثؿ  اف طؿر مؽ كؼقب إشر

 . أبعد الؽؾ

لئؽ » و قر أن الدرس الؼائؾ بلن طؾك الحاكؿ تحطقؿ أ غ

اءة  دون قر لدروس التل تعؾؿفا ب مـ ا لذيـ رفعقه كان  ا

فقؾل  .(2)«مقؽا

ؿالمؿمرخ الجربيت طؾك حادثويعؾؼ ال ت رم و  ة إبعاد طؿر مؽ

                                                           

ؾدولة  (م1777 - هـ1184) ولد طام (1) بعة ل الد الققكان وكاكت تا ققٓ مـ ب يف مـطؼة 

ان أمق   ين إصؾ، ك لبا ق أ ه اكقة و عثؿ ل لخامسة  اا ؾؿ الؼراءة يف ا تع اجر بالدخان  يت

تقلك مصر بعقـ مـ طؿره  قيف طام هـ1227) وإر  (.م1849 هـ 1265) وت

لعربل يف طصر الـفضة» ألربت حقراين (2)  (.73) «الػؽر ا

                  ٢٠٦
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عف الؿشايخ فاطتزلفؿ وترك »بعض الؿشايخ مع السؾطة ضده  قاص

دة ، الخؾطة هبؿ افؼفؿ طؾك شفا يبالغقن يف ذمف لؽقكف لؿ يق وهؿ 

صر مـ م لزور ولؿ تؼؿ لفؿ بعد خروجف  ولؿ يزالقا بعده ، راية (1)ا

 .(2)«يف اكحطاط واكخػاض

بداية ثؿ غدر  يـ جامؾفؿ يف ال لذ لقؽ ا بالؿؿا لباشا  أصاح ا ثؿ 

زرة الؼؾعة ة باسؿ مج  .هبؿ يف مجزرة معروف

تقالء طؾك  لتالقة هتؿقش إزهر وآس لخطقة ا وكاكت ا

رة طؾك ( 3)أوقافف لسقط الؿرتبات وإحؽام ا مؿا سبب ضآلة 

هر إز لتعؾقؿ يف  لؽتاتقب ، الؿشايخ والؼائؿقـ طؾك ا تك ا وح

قاففاأغؾؼت  طؾ أو  .بسبب تع

استقلك طؾك أراضل » :يؼول الؿمرخ طبد العزيز الدوري

نططائفؿ  كصاره وضباصف ب مـ أ فئة مالكة  يـ  لققػ وحاول تؽق ا

                                                           

اهرة والؿؼصقد بؿصر (1) ج الؼ اهرة :كػل خار  .الؼ

 (.3/274« )تاريخ الجربيت» (2)

قرة (3) ؾقفا ضباط ث الء ط قار وضباط يف (، م1952) وأكؿؾ آستق ؾفؿ ث وفعؾ مث

الد العربقة إخرى  .الب

                  ٢٠٧



 278 دروس التاريخ 

 .(1)«أراضل واسعة

شئ ؾف يف  قن إوقاف ضربة معقل يف أساسات كان تدخ

العؾؿاء ة ومركز  هد الديـق  .مركز الؿعا

 :البعثاث الخعليميت وبناء الجيش

مق  كان  مـ  امحؿد طؾل أ لؽـف كان طؾك شلٍء  مره و ة أ يف بداي

هتؿام بالؽتب هذا آهتؿام لؿ يؽـ إٓ بؿؼدار ما ، آ ولؽـ 

هذه الؽتب يف تثبقت حؽؿف وإحؽام سقطرتف لؼد ، تساطده 

إلك  وأصغك بنطجاب، ترجؿت وقرأت طؾقف كتب طـ كابؾققن

فقؾل» مملػات يره «مقؽا لتل كان وز ا  «أرتقـ» ا إرمـل يرتجؿف

لققم »: يؼقل الؿرتجؿ، بؿعدل طشر صػحات يف الققم، لف ويف ا

رابع استققػـل قائاًل  قتـل إياه مـ: ال  لؼد قرأت كؾ ما أطط

فقؾل» فقؾل ما ، فؾؿ أطثر طؾك شلٍء جديد «مقؽا لدى مقؽا لقس 

                                                           

قيـ التاريخل لألمة العربقة» (1) هذه (، 126) «التؽ هذا ما تػعؾف الدولة العسؽرية  و

لضباط إططقات وإراضل الػؾؾ( كل يؽقن القٓء التام و) إيام، يعطقن ا

 .لؾرئقس

                  ٢٠٨



 

 279    الفصل الثاين دروس التاريخ 

رفف، يؿؽــل أن أتعؾؿف لحقؾ فقق ما يع مـ ا  .(1)«فلكا أطرف 

ـقة  أورباإلك  البعثات العؾؿقةأرسؾ محؿد طؾل  لـؼؾ التؼ

لحديثة لصـاطة، الغربقة والعؾقم ا ـشقط الزراطة وا هذا شلء ، وت و

قد ومفؿ وٓ لصالح العامج يد ا مـف ٕي دولة تر وأن تؽقن  ،بد 

يـ ثل الذي يدكدن ، ققية تجاه أخر لتحدي هذا الؿشروع ا ولؽـ 

لؽت   مـ ا لؽثقر  لف ا يعتربحق ممسس اب ويؿدحقن محؿد طؾل و وكف 

صر الحديثة مسخرً ، م لؿشروع  هذا ا يؽـ  ممسسة  الؿ  لخدمة  إٓ 

لدولة، واحدة هل ممسسة الجقش رة ا ولؿ يؽـ ، وكان لعسؽ

ففق لؿ يساهؿ  :لـفضة طامة كؿا وقع يف القابان متؽاماًل  امشروطً 

لؿجتؿع ؿف إول، يف تـؿقة ا ي  : كان ه يؽقن قق ، كقػ  يسقطر طؾك ا

الؿجاورة لبؾدان  لتحديث مـ ، ا هذا ا لذيـ ساطدوه طؾك  وا

كقة العثؿا لدولة  ادوا إيجاد ققة تساطد طؾك تػؽقؽ ا ، الغربققـ أر

لبعثات هذه ا ريب يف طؼقل  لتغ ادوا زرع ا  .كؿا أر

وهو الؿشرف  «جومار» يؼول مستشار محؿد طؾي الػركسي

إلى  طؾى كتائج امتحان البعثة الثالثة اطؾى البعثات التعؾقؿقة معؾؼً 

                                                           

لعربل يف طصر الـفضة» ألربت حقراين (1)  (.73) «الػؽر ا

                  ٢٠٩
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تبقا يػؽرون » :فركسا مـ فحقى كتاباهتؿ أهنؿ قبؾ أن يؽ يظفر 

افات الشرققة  ـتظر أن الخر بعؼؾ غربل ٓ بعؼؾ طربل فؿـ الؿ

 .«ستؿحك مـ طؼقلفؿ

قن ـدبـإكؽؿ مـت» (:1828ام )ـطة ـويف كؾؿة لفمالء الطؾب

مـفا، لتجديد وصـؽؿ تبسقا ، أمامؽؿ مـاهؾ العرفان فاغرتفقا  اق

 .«مـ فركسا كقر العؼؾ

إلسالم يعـل بف ا ة إكؿا  اف  !وما سؿاه جقمار الخر

صري الؿ لؿجتؿع  هذا التحديث طؾك حساب ا فؼد ، جاء 

لـاس لباشا كظام السخرة طؾك ا وهنب إمقال مـ ، فرض ا

 .الػالحقـ

إلى  يتحدث الؿمرخ الجبرتي طن طودة الباشا من رحؾة

لباشا بثالثة أيام» :جـوب مصر قل ا صؾت صقائػ ، وبعد وص و

مـ الغالل وإغـام ، وطظؿاؤهؿ العسؽر لؿـفقبات  ومعفؿ ا

الحطب لدور ، وأكقاع التؿر وغقر ذلؽ، والػحؿ و تك أخشاب ا ح

اهبا  .(1)«وأبق

                                                           

ئب أثار» (1)  (.3/276)« طجا

                  ٢١٠
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لإلفركج يف مقـاء اإلسؽـدرية  بقعفا  لباشا الغالل لق يـفب ا

يدي الـاس كؿا  لتطؾع لؿا يف أ لحسد والشره وا مـ صبعف ا ٕن 

 .يصػف الجربيت

الرتطة ال لك  ؿقصؾةوأما حػر  اإلسؽـدرية فؼد مات فقفا إ

لتعب مـ الربد وا مـ الػالحقـ  لؽثقر   .(1)ا

ويصف لـا الجبرتي صورة ساخرة مملؿة من ضؾم محؿد 

لرجؾ ويؼقلقن» :طؾي وطساكره يؼول  طؾقؽ مال الطقـ :يلتقن با

وأي شلء الطقـ؟ فقؼقلقن صقـ فالحتؽ يف : فقؼقل «إرض»

سـقـ لؿ تدفعف أطرف ذلؽ وٓ أطرف البؾد وٓ ٓ : فقؼقل، مدة 

يتفا ي» رأ رة جاء مـ الريػ :أ مـ أهؾ الؼاه  «أن الؿسؽقـ 

ـقاويأو  ألست الشرباوي: فقؼقلقن هذه كسبة قديؿة : فقؼقل، الؿ

 
 

للأو  مـ طؿل سرت إلل ضرب ، فال يؼبؾ مـف، خا يحبس وي و

تك يدفع الؿال مزارطً ، ح لرجؾ لقس  ًٓ  افا ما يدفع  يجب أن  لؽـ   و

مـ الؼرىإلك  يـسب ٕكف  .قرية 

                                                           

ابؼ (1)  (.3/671) الؿصدر الس

                  ٢١١



 212 دروس التاريخ 

العسؽر لشقخ الجربيت طـ  يذكر ا أشقاء يستحل »: بؾ 

مـ ذكرها تك خربت الؼرى وافتؼر أهؾفا، اإلكسان  هذا  (1)«ح و

 .ضؾؿ وجقر لؿ يسؿع بؿثؾف

لحديثة وقام ، كعؿ زة بأٓت ا لباشا الؿصاكع الؿجف قد ا ش

رف وتجديدها مـشآت الري والص صقاكة  وقام بحػر الرتع ، ب

صـاطقة فؽان يجؿع كؾ ما يؼقم بف ، ولؽـ بآحتؽارات ال

لثؿـ كؿا يػرضف  دفع لفؿ ا لصغقرة وي يف »أصحاب الؿصاكع ا و

لحقاكة (هجري 1232طام )أواخر  بط جؿقع أكقاع ا ، حجر وض

لبؾدان اورتب كتابً  احل وا لـق مقجقدً ، با ما كان  حتك  افقحصقن 

ي يػرضقكف لذ لصاحبف ثؿـف بالػرض ا  .(2)«إذا أتؿ كسجف دفعقا 

يـ يساهؿقن يف ، كعؿ لذ أرسؾ البعثات إليجاد الػـققـ ا

وبـاء أسطقل ضخؿ يف ، وهق تؼقية جقشف، مشروطف الخاص

ـدرية لؿتخصصة، اإلسؽ دفعقة، الؿحاسبة: وأكشل الؿدارس ا ، الؿ

آقتصادي كان سـة إل، الطب لـظام   ا طؾك ما يسؿكقائؿً ولؽـ ا

                                                           

ابؼ (1)  (.3/278) الؿصدر الس

ؾل: شػقؼ غربال (2)  (.175) محؿد ط

                  ٢١٢
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لتحجقر»  :مثؾ «ا

بقعفا ٕصحاب  -1 الالزمة وت الحؽقمة الخامات  تشرتي 

 .الحرف بلسعار تحددها الدولة

لدولة -2 فؼ أسعار تحددها ا  .بقع الؿـتجات و

ي سؾعة -3 لدولةأو  حظر إكتاج أ مـ ا  .بقعفا دون ترخقص 

مـ اإلكتاج  -4 صتف  شراء ح إرغام مشايخ الؼرى طؾك 

 .الحريف

لؾ   لؽ حطؿت ا لتؽقيـات وبذ آجتؿاطقة لفذه ا حؿة 

لحرفقة  .(1)«ا

لجقش» لؼد استفؾؽت صـاطة آلة الؼقة يد طـ  «ا ما يز

لدولة العسؽرية ، كصػ مقازكة ا الحؽقمات  وسقف تؼؾده 

لديؽتاتقرية لذي لؿ يحارب ، ا لجقش ا وتـػؼ أمقال إمة طؾك ا

تل لؿ تستعؿؾا، طدو   ة ال ٕسؾح ؼ طؾك تؽديس ا  .وتـػ

                                                           

لضقؼة (1) ؾل والغرب» حسـ ا  (.221) «محؿد ط

                  ٢١٣
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لقست باتجاه ، أثبت جقش محؿد طؾل كػاءة طالقة ولؽـفا 

إلسالم اء ا لك، أطد لدولة السعقدية إو ، ولؽـ يف ضرب ا

بد القهاب  لشقخ محؿد بـ ط دطقة السؾػقة التل قام هبا ا وضرب ال

رة العربقة ستعؿارية، يف الجزي آ ت ، فؼد ارتاطت الدول  كؿا ارتاط

مـ هذه الحركة  العثؿاكقة  لدولة  لتجديدية فعفدت بالؿفؿةا إلك  ا

لك بؼقادة ابـف صقسقن ثؿ ذهب بـػسف ، محؿد طؾل فجفز حؿؾة أو

كقة بؼقادة ابـف إلك  (هجري 1228طام ) الحجاز ثؿ جفز حؿؾة ثا

هقؿ تصار الؼقات الؿصرية (1)إبرا كتفت باك لدرطقة» وهدمت، ا  «ا

كجد ة   .طاصؿ

لقة باحتالل بالد  كؿا أثبت جقش محؿد طؾل كػاءة طا

راهقؿ ابـف إب لده يف  :الشام بؼقادة  آبـ أسؾقب وا حقث مارس 

ريب لتغ  .الظؾؿ وا

 :ايؼول الشقخ طبد الرزاق البقطار يف ترجؿة إبراهقم باًش 

الغؾظة والؼساوة، محتق طؾك الػساد، غشقم ضالؿ» ، مجبقل طؾك 

                                                           

ض الروايات (1)  .أو ابـ زوجتف كؿا يف بع

                  ٢١٤
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الشام قفر  ـدما تؿؽـ مـ بالد  لـاس وفعؾ جؿقع الؿقبؼاتط ، ا

 ًٓ ما لغقـ  لبا مـ ا سـة وفرض طؾك كؾ فرد  ، يمخذ مـف يف كؾ 

لك العسؽر طؾك  ستق الؿدارسوا ثر الؿساجد و مـعقا مـ، أك  و

 .(1)«دخقلفا

هقؿ يف الزحػ طؾك الدولة  استؿر إبرا الشام  احتالل  وبعد 

كقة يف طؼر دارها لك  ووصؾ، العثؿا كقة»إ لدول  «قق فققػت ا

كقة لة العثؿا مع الدو ى   إوربلهبا ولؽـ التخطقط  القس حب  ، الؽرب

الغرب  مـ إرجاع محؿد طؾلٓبد  فؽان، كان لتؼسقؿفا لؿصؾحة 

لك  ـقؿة باإليابإ مـ الغ لرضا  ن ، مصر وا فؼ الباشا طؾك أن تؽق وا

لذريتف مـ بعده  .مصر وٓية لف و

اف  هد لتالقل بقـ مشروع محؿد طؾل وأ قـ إوربقإن ا

ـد حد معقـ قن لؼقة كاشئة إوربقفؾـ يسؿح ، يجب أن يؼػ ط

ن يف الؿستؼبؾ الؿسؾؿق قد مـفا  ير لؿبعقث ، قد يستػ فػل تؼر

ريطاين تحدث طـ م(29/5/1834)مصر بتاريخ إلك  ب ضرورة » ي

                                                           

ريخ الؼرن الثالث طشر» (1) تا  (.1/15« )حؾقة البشر يف 

                  ٢١٥
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مـ مخاصر مستؼبؾقة مشروع محؿد طؾل لؿا يشؽؾف  ة   .(1)«تصػق

العسؽرية لصـاطات  لذلؽ اشرتط الغرب إهناء ا فربؿا ، و

يستخدمفا ضد العدو الحؼقؼل  يؿتؾؽفا يف الؿستؼبؾ مـ 

لباشا لفذا، لؾؿسؾؿقـ ستجاب ا رار يف » وا ثؿ طدل طـ آستؿ

محق أسطقلف لصـاطقة بعد إكؼاص جقشف و  .(2)«مـشآتف ا

هذا لؿـشآت  و قر كؾ ا لعراق بتدم يف ا ريؽا  ما فعؾتف أم

السابؼ لعراقل  لـظام ا تل أقامفا ا لصـاطقة ال مـفا ، ا قد  تك ٓ يستػ ح

الؿستؼبؾ العراقل يف   .الشعب 

 ؟اهل كان مششوع محمذ علي نهضىي  

م » إن تحديث محؿد طؾل يشبفف مـ الحؽا مـ  و

يـ مـبثؼً  «الؿعاصر يؽـ  مبادئ طؾقا الؿ  مشروع طـ أو  طـ 

لتحديث ، متؽامؾ يرون أن التؼدم الؿادي وحده هق ا يـ  لذ وا

مـ محؿد طؾل بطاًل  صر بعد مقاهتا، جعؾقا  ولؽـ ، وأكف أحقا م

                                                           

لضقؼة  (1) ؾل والغرب»حسـ ا  (.183) «محؿد ط

ؾل » شػقؼ غربال (2)  (.177) «الؽبقرمحؿد ط

                  ٢١٦
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مرتبطً  رامقة امشروطف كان  ربقة ال قجقة الغ سرتات تػؽقؽ إلك  باإل

كقة لدولة العثؿا حجؿف إلك  وبعد تـػقذ تؾؽ الؿرحؾة أطادوه، ا

صـقع لت اشرتصقا طؾقف وقػ ا كقة تجربة  ،و لقابا تجربة ا بقـؿا كاكت ال

لدرجة إولك لقابان با أما تحديث محؿد طؾل ، ذاتقة ولؿصؾحة ا

لجقش ة ا  .فؽان لؿصؾح

لدولة وٓ تمسس  ـل ا العسؽرية وحدها ٓ تب إن الؼقة 

لبفؿ  :لحضارة لدولة بؿطا تثؼؾ كاهؾ ا ـد س ٕن وصلة الج

ف يف ذلؽ القجف الؿال كؾ رف  فقص يدة  لؿتزا  .ا

اإل بؾ طؾك  اسابؼً  سالمقةإن اطتؿاد بعض مؾقك الدول 

ها حق   ة وحد لعسؽري ى ا لؼق لجقشا لك  ل ا مرتزقة تـفب الؿال إ

 .العام

سقطرت الؼـاصؾ  مـ خالل الباشا  ة طؾك مرافؼ إوربقو

لتعؾقؿ مدخاًل ، البالد ومـفا ا هذا  ن  لؾتغريب حتك أن إمام  وكا

لبعثة العؾؿقة لك  ا الطفطاوي إ فاغر الػاه  اوقػ حائرً فركسا رفاطة 

كسققـ مـف، مـ طظؿة ما رأى يف بالد الػر هذا يف غػؾة  كان  ، وربؿا 

                  ٢١٧
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ّلػ مؿا أ قؼ بـل » فؽان  صر وتقث الجؾقؾ يف أخبار م قؼ  كقار تقف أ

فقف متصاًل  م(1868طام ) «إسؿاطقؾ دطقة طؼد  إلك  ضؿـف ال

مقة العا ستعؿال  ي ، ا الطفطاو يدرك  بقثة ربؿا لؿ  هذه دطقة خ و

ى   .خطقرهتامد

ره يف  :وشيء آخر تحديث آثا هذا ال لؿاذا لؿ يصدر طـ 

ستؼالل  لـافعة ووحدة إمة وا إطؿال ا إخالق الػاضؾة و إحقاء 

لشقخ رشقد رضا  .الحؽقمة كؿا يؼقل ا

قد الػرد ومساطدتف طؾك الـؿق  لدولة هل إخذ ب إن مفؿة ا

لتطقر كتفاك حؼققف، وا ستخدامف وا لقس ا قد إكشا، و ء وماذا يػ

يؼ اإلكسان مـ قبؾ الطاغقةأو  صر أقام محؿد ، فتح مصـع إذا دمر 

صر أكػؼقا ، طؾل مشاريع لذيـ تربعقا طؾك طرش م ولؽـ أحػاده ا

قر صالح الشعب هل، إمقال لغ وقد ، أكػؼقها طؾك الػساد والؿال

ل   مـ الديقن ثالثة ماليقـ وترك و صر  طؾك م قده إسؿاطقؾ و ك حػ

صر وطؾقفا كحق ـقف مائة م لؿراقبة ، مؾققن ج لذلؽ رضل با و

صر  .إجـبقة لخزائـ م
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الحؿؾة الػركسقة  سرتف لؿ تستطع  وقبؾ حؽؿ محؿد طؾل وأ

مصر احتالل  مـ ، آستؿرار يف  رة التل واجفتفا  لؾؿؼاومة الؽبق

هر، قبؾ الشعب كصػ قرن كان الطريؼ ، ومـ قبؾ إز ولؽـ بعد 

قزي  امػتقًح  اإلكؽؾ سرة قد ٕن »أمام آحتالل  هذه إ صغقان 

ف الؿعـقية ح  .(1)«حطؿ كربياء الشعب ورو

 :سأي بعض الكخاب واملؤسخين فيه

ي  » :يؼول األمقر طادل أرسالن محؿد طؾل آغا جـد يف  اجاء 

لعثؿاين لجقش ا صر، ا لل م ، فصار بحسـ حظف محؿد طؾل باشا وا

اء وأمقرات مر يتف أ مـ ذر ن  هذه ، وكا ولؽـ الؿتلمؾ يف تاريخ 

ٕسرة ها شقئً  ا مـ أفراد يـ  لؽثقر ى يف أطؿال ا ير يستحؼ بؼاء  آ 

يديفؿ مراء، هذه الثروة الطائؾة يف أ مـ أيدي إ ـتؼؾ  هل ثروة ت  و

لك  الؿالهل والؼؿارإوربقأيدي الػاحشات إ ، ات وتذهب يف 

يؿؾؽقن شقئً  لبشر ٓ  يقـ مـ ا مال مصر  هذا ويف   .(2)«اوكؾ 

تقلك » :كرويؼول األديب العالمة محؿود محؿد شا فؾؿا 

                                                           

قطب (1)  م(.8/9/1952) تاريخ( 1771) العدد «مجؾة الرسالة» سقد 

.1/188« )مذكرات» (2) ) 
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صر يـت لف كػسف أن يستؼؾ هبا، محؿد طؾل أمر م  ، وز

الخالفة يجعؾفا تـاصل دار  كثال طؾقف ، وأغراه صؿقحف أن   ا

ح  ل جقشف صر عاو لقحطؿقا بؿ قشدوا أزره و قـاصؾ الدول ل

العثؿاكقة  .(1)«الخالفة 

يتف» :ويؼول الشقخ محؿد طبده لك  وجف طـا رؤساء البققت إ

يدع، الشريػة قرمـفا رأًس  فؾؿ  فقف ضؿ يسترت  رفع  «أكا» ا  وأخذ ي

لبالد والؼرى ٕسافؾ ويعؾقفؿ يف ا فقف ، ا لشبف  يحـ   كلكف كان 

لؽرام وس تك اكحط ا يبؼ يف البالد إٓ، اد الؾئامح آٓت  ولؿ 

لبالد إقطاطً يستعؿؾفا يف جباية إ لتصقر ا لعساكر  ا مقال وجؿع ا

 .«ا لف وٕوٓدهواحدً 

الؿعروف طـف أكف كان يف »: الورديويؼول الؿمرخ طؾي  و

ن، شديد الؼسقة اماكرً  احؽؿف جائرً  إكف طؾك  :يؼقل طـف بروكؾؿا

مـ أخطائف قرات ، الرغؿ  لتلث مصر  لقف الػضؾ يف فتح  يعقد إ

 .(2)«ةإوربقالحضارة 

                                                           

اصقؾ وأسؿار»  (1)  (.188) « أب

ريخ العراق»  (2) تا  (.2/15«  )لؿحات اجتؿاطقة يف 
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 (11) 

 انعرب وانسُاست

 :مقذمت

الؿمرخقن أن يجؿعقا لباحثقن يف تاريخ - يؽاد  وكذلؽ ا

لعباسل محؿد -اإلسالملالػؽر  بـ  طؾك أن ما قام بف الخؾقػة ا

تصؿ» هارون مـ استجالب طـاصر مـ أجالف الرتك  «الؿع

الؿرتحؾ مـ بدوهؿ  لديؾؿ و ؾك أن فعؾتف ، وا يؽاد أن يجؿعقا ط

كقة  لؿد مل وطؾك ا لتحضر اإلسال ة طؾك ا اًرا سؾبق آث هذه تركت 

العرب، سالمقةاإل زء مفؿ يف - وأهنا أبعدت  قبة وهؿ ج ترك

لدولة لسقاسل -ا لك  ورجعقا، (1)طـ الػعؾ ا ل إ يتفؿ كؿا يؼق باد

هذا آستجالب بداية لتدخؾ العسؽر يف أمقر ، ابـ خؾدون وكان 
                                                           

ارة اإلسالمقة يف تللؼفا يف الجاكب العؾؿل وآجتؿاطل:  (1) استؿرت الحض

ص  قرها وهذا مـ خصائ تده اير السقاسة يف  تخصصاتف لؿ يس ؾؿ بشتك  فالع

ارة. لحض  هذه ا
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لدولة يـ غدوا ألعقبة بقـ أيديفؿ، ا لذ ، وتسؾطفؿ طؾك الخؾػاء ا

 : كؿا قال الشاطر

 « غل »و «وملق » خؾقػ  ن  ػص  قا

 

 ومببغل  ؼول م   ل ٓ ملل كؿل   ؼلول  

غا»و «وصقػ»و  يـ تحؽؿقا يف  «ب ـقد إتراك الذ مـ الج

الؿعتصؿ  .الخؾػاء بعد القاثؼ ابـ 

العساكر ذلؽ أهنؿ كاكقا »: وصػ اإلمام الطربي همٓء 

 .(1)«ُطْجًؿا جػاة

العجؿ فحقـ لؿ تشغؾفؿ »: ووصػفؿ الجاحظ بلطراب 

ـدسة الف لتجارات والػالحة و لصـاطات وا  وٓ، وٓ شؼ أهنار، ا

قد وركقب ، جباية غالت لص الغارة وا لغزو و قر ا لؿ يؽـ هؿفؿ غ

لخقؾ  . (2)«ا

لدولة يـ وأمقر ا لد ولقس ، والحؼقؼة أهنؿ يجفؾقن أمقر ا

إلسالم العؼؾ الذي راضف ا هذبف ، لفؿ ذلؽ  لذي  وٓ الؼؾب ا

لديـ لخقؾ يف ، ا يركضقن ا ٕهنؿ  اد:  مـفؿ أهؾ بغد وقد تلذى 

                                                           

ريخ الرسؾ والؿؾقك»  (1)  (.9/18«  )تا

ئؾ الجاحظ»  (2) الم هارون. تحؼقؼ طبد (1/71«  )رسا  الس
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فتطل الشققخ وإصػال و لشقارع  لـساءا لـاس ، ا وكاكت شؽاوى ا

لقفا لجـقد إ همٓء ا كؼؾ  مراء و ة سا يـ مد لؿعتصؿ لبـاء   .سبًبا دفع ا

ـذ أن تسؾط همٓء طؾك أمقر الدولة طاشقا طؾك  وم

اإل ة  لدول  .(1)سالمقةآكؼالبات وطسؽروا ا

لف  ن  لعساكر ستؽق  هذه ا لؼرار لظـف أن  هذا ا لؿعتصؿ  اتخذ ا

لتف صبقة داخؾقة يحؿل هبا دو صراع بقـ أخقيف ، ط خاصة وال

مف ما مقن كان واضًحا أ لؿل طـ ذاكرتف، إمقـ وا ، ولؿ يغب 

الحؿاية ، والدول تبحث طـ كتؾة تميدها وتحؿقفا هذه  وقد تؽقن 

                                                           

اهرة (1) ؾؿ هـا طـ ض اهرة العسؽر الرطقي الؼادم مـ أواسط ) كتؽ العسؽرة( وض

لديـ ڑ ک ک ک ک گ گ ڑ ﴿ آسقا والؿتدثر بغطاء رققؼ مـ ا

ت: ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ُجرا ُح ل ؾؿ مـ و [14 ]ا ٓ كتؽ

ك  ؾؿ أكف ٓ فرق بقـ طربل وأطجؿل إٓ بالتؼقى، وٓ كـس زاوية طـصرية، وكع

القؽ لغزو وهؿ مـ أجـاس شتك( يف صد ) دور الؿؿ لغزو الؿغقلل وبؼايا ا ا

قطبتفؿ ورفعتفؿ إلك درجة  ارة اإلسالمقة هل التل است لحض ؾقبل. فا لص ا

لعبف السالجؼة إتراك يف إكؼاذ الدولة  ،الحؽام لذي  لدور ا وٓ كـسك ا

ؾط البقيفل، وطـدما قبؾ الؿسؾؿقن هبذه الدول فعـ وطل  عباسقة مـ التس ال

امة، وأهؿقة صد ؾحة الع لخارجقة ومعرفة بالؿص ار ا ويف العصر  ،إخط

غزو إوروبل  ل ام ا ا أم ًع ا مـق ؾة سد  قي اكقة ولػرتة ص عثؿ ل لة ا لدو قػت ا لحديث و ا

المل. قطار العالؿ اإلس ٕ 

                  ٢٢٣



 224 دروس التاريخ 

العشائر ض ، مـ الؼبائؾ و ؿا يف بع ممسسات ك وقد تؽقن أحزاًبا و

رة  .الدول الؿعاص

بقة الدولة اإل ة  سالمقةأما طص ُلْحؿ ة طؾك  يـ ففل قائؿ الد

سقة وإن ، والطاطة بالؿعروف سالمقةوالشرطقة اإل لدولة العبا وا

لعـاصر  سالمقةاحتػظت بالشرطقة اإل ولؽـفا لؿ تستطع صفر ا

مـفا إمة يف بقتؼة واحدة لتل تتؽقن  بداية ، ا وقد رفعت يف ال

مثؾ لعرب  «أهؾ السـة» شعارات صحقحة  وطدم التػرقة بقـ ا

قرهؿ بقة ، وغ سس طص هذه ، تؾتػ حقلفا إسالمقةولؽـفا لؿ تم

لراشديـ صبقة التل لؿ تستؿر بعد الخؾػاء ا ولؿ تمسس صريؼة ، الع

الحؽؿ بسالم سبة ٓكتؼال  لدولة بحاجة، مـا إلك  فلصبحت ا

صبقة تحؿقفا لك  فنما أن تؾجل، ط بقات خارجقةإ مثؾ ما فعؾ » طص

تصؿ قة كؿا ، «الؿع ـب لققموإما أن تعتؿد طؾك دول أج  .هق القاقع ا

لشـقع  لخطل ا لؿعتصؿ متلخًرا إخػاق خطتف وا وقد أدرك ا

فقف لذي وقع  قر يف ، ا إسحاق «تاريخف»فؼد ذكر ابـ إث بـ  طـ 

تصؿ قال لف هقؿ أن الؿع أخل الؿلمقن وقد إلك  كظرت»: إبرا

مـ القٓة» اصطـع ثؼ هبؿ  مـ ي لقف  : أربعة فلفؾحقا «اتخذ وقرب إ

هر ابـف صا اصطـعت ، وأكت وأخقك، اهلل طبد بـ الحسقـ و وأكا 
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مـفؿ ٕفشقـ: أربعة فؾؿ يػؾح أحد  شـاس، ا ، وإيتاخ، وأ

الؿممـقـ :فؼؾت. (1)ووصقػ قر  إصقل إلك  كظر أخقك ،يا أم

كجبْت فروطفا واستعؿؾَت فروًطا فؾؿ تـجب إذ ٓ ، فاستعؿؾفا فل

 . (2)«أصقل لفا

هر  ريب صا ـف وابوالحؼقؼة أن ما فعؾف الؿلمقن مـ تؼ

طلً  همٓء كان خ لؿعتصؿ  يب ا ؾف وتؼر العرب، ك راجع  إلك  وت

لصػ الثاين أدى لك  ا سققـ خسارة كربىإ لعبا ٕهنؿ لؿ ، خسارة ا

لعربل صر ا لعـ تصؿ ، يستطقعقا تعقيض ققة ا ط الؿع ؼا وإن إس

مر طجقب يقان هق أ مـ الد كستطقع أن كؼقل، لؾعرب  ن كؾ إ :بؾ 

ـصر صبح ٓبد  خارجل دولة تسعك لؽل تؼقؿ كقاهنا طؾك ط أن ت

لذي أرادتف طبدا فلصبح سقدً  لعـصر ا لفذا ا ة   .امرتزق

ات » :يؼول غوستاف لو بون غار إبحاث طؾك أن  دلت 

كقة لدولة الروما لتل ققضت أركان ا هل ا فؼد ، الرببر السؾؿقة 

لروماين ويف بضع قرون  لجقش ا ام الرببر يف ا تخد اس تؿؽـت طادة 

                                                           

هذه إسؿاء؟ (1)  !اكظر إلك 

امؾ» (2) لؽ ريخ« ا  (.6/72) يف التا

                  ٢٢٥



 226 دروس التاريخ 

مة كؾ الحؽق مـ إغرابأصبح الجقش ووضائػ   .(1)«فا 

ـــا ـــػ- ورجعـ ٕس ـــع ا ـــديث -م لح ـــا ا ـــك يف تاريخـ ل  إ

لـبالد  لـدمار يف ا تل زرطـت الخـراب وا العسؽرية ال يؽتاتقرية  لد ا

لتل حؽؿتفا ة ، ا زيؿ ة  (م1967)ويف ضؾفا كاكت ه  .(م1991)وكارث

ـاصر  لؿ تجؾب ط لؿعاصر  يخـا ا ة يف تار لُؼْطِري ة ا ل لدو إن ا

لـاس ، مـ الداخؾولؽـفا جؾبت طـاصر ، مـ الخارج مـ أوباش ا

لؿتاع الحؽام ، وَسْؼط ا مـ  قدة لفذا الـقع  ففذه هل الحؿاية القح

لذيـ تـؽبقا طـ جادة الحؼ ، وأداروا ضفقرهؿ لفقية إمة، ا

لبفؿ التل  لرضقخ لؿطا اء وا آكحقاز لؿعسؽر إطد استؿروا يف  و

 .ٓ تـتفل

لط يحتؿل با مـ  لحديثة  ية ا لُؼْطِر ة ا لدول كجد يف ا ائػقة و

العريضة لضقؼة وتبتعد طـ الشرطقة  لصغقرة ا لسـة» ا ، «أهؾ ا

العرب: ٕن  مـ  خاف  وبعض الدول تؿـح جـسقتفا لألطاجؿ وت

يدها اة سفؾة صقعة يف  خاصة وهؿ ، همٓء إطاجؿ سقؽقكقن أد

لخدمات ، يشعرون بالؼؾة والضعػ فقؼدمقن القٓء الؽامؾ وا

                                                           

 (.177«  )سر تطقر إمؿ»  (1)
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ة ، الؿطؾقبة لتؿؾؼ والؿسؽـ مـ الؼرب مـ وبسبب خؾؼ ا يتؿؽـقن 

مـ جـسفؿ لدولة ويؼربقن مـ هؿ طؾك شاكؾتفؿ و : دوائر ا

ة هل الؿستبعدة يف الغالب إصؾق ة   .فالشرطق

 :من هخائج هزا إلابعاد للعشب

لؿـطؼة العربقة طـ  الؿسؾؿقـ يف ا ابتعاد  كتائج  مـ  كان 

لحضاري، مؿارسة السقاسة بؿعـاها الصحقح العؾؿل ا ، وبؿعـاها 

لؿجتؿعوبؽؾ أبعاد رد وا مصؾحة الػ تل تصب يف  مـ ، ها ال كان 

وفؼدت الحس ، كتائج ذلؽ أن فؼدت هذه الشعقب الثؼة بـػسفا

يخل واإل لتار قجلا بـ خؾدون، سرتات الؿدن كؿا يؼقل ا  وطاشت 

الحؿاية»  .«طقال طؾك غقرها يف 

ـل والريػل لؿ يعد  لحضري بقجفقف الؿدي لؿجتؿع ا فا

ريبوصارت ، يؿؾؽ مصقره السقاسل تدطل الغ أو  الؿدن تس

يتفا. ر لحؿا  العسؽ

هدة طؾك ذلؽ يخقة شا مثؾة التار وبعد أن اختؾ أمر »: وإ

اإلخشقدي صر بعد كافقر  مـ أطقاهنا  هـ(357) م كتب جؿاطة 

لدولة فقفا لك  ورجال ا الؿؾؼب إ لػاصؿل»بـأبل تؿقؿ  لؿعّز ا  «ا
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ة ي لؿصر لبالد ا لقف إدارة ا لقسؾؿقا إ مـف طسؽًرا   .(1)«يطؾبقن 

صر يًضا  ويف م الحؿؾة الػركسقة يف هناية أ وبعد اكسحاب 

مـ طشر الؿقالدي حدث فراغ سقاسل ل » الؼرن الثا كؿا يؼا

ققم هر إٓ أن فقضقا ، «ال إز مـ زطؿاء الشعب وطؾؿاء  فؿا كان 

لباينإلك  أمقر الحؽؿ رسؾة ( 2)طسؽري أ جاء مع كتقبة صغقرة م

العثؿاكقة لؿساطدة  لدولة  متفؿ مـ قبؾ ا صريقـ يف مؼاو الؿ

كسل  .لالحتالل الػر

لعادة فؼد سخ   هل ا كقات وكؿا  العسؽري كؾ اإلمؽا هذا  ر 

شئة  لجقش الذي قام بضرب دولة كا لزراطقة والعؾؿقة لؿصؾحة ا ا

بقة رة ثاكقة ، يف جزيرة العرب بنيعاز مـ الدول إجـ وقام م

كقة لدولة العثؿا اده ، باجتقاح أراضل ا ػ ومفدوا ثؿ جاء أوٓده وأح

صر احتالل م ة لتدخؾ اإلكؽؾقز و ة والسقاسق الؿالق تصرفاهتؿ   .ب

تطقع أن كؼقل صر كس هذا الع ة : ويف  لؿـطؼ إن  شعقب ا

ًما يف لشعقب كال مـ أكثر ا ة  لعربق لسقاسة» ا هر «ا ، بؿعـاها الظا

                                                           

 .(هـ1344) جؿادى إولك «مجؾة الزهراء: »اكظر (1)

ارة (2) اك(.) كان يعؿؾ يف تج  التـب

                  ٢٢٨
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لـاس طـ الؿؿارسة مـ أبعد ا لسقاسة الحؼقؼقةأو  و ، الؿشاركة يف ا

مـ إحقا كراها يف كثقر  زمام كػسفابؾ  لك  ل تؾؼل ب زطؿائفا إ

لذيـ يػرضقن أكػسفؿ طؾقفا ًكا ، ا لشعقب أحقا ُيستخّػ هبذه ا بؾ و

تطقع وكلهنا مسؾقبة اإلرادة لثاكقة ، ف الخؾقج ا وقد أضفرت حرب 

لتل  ة ا لسطحق ى ا مد ة كؿا كشػت طـ  لسقاسق لبُـَك ا ة ا هشاش

لسقاسل ومحاوٓت  أصغت لؾدجؾ ا وقعت فقفا الشعقب حقـ 

لتعصب اإلقؾقؿلزرع الح  .ؼد وا

 :الجزوس إلى  عىدة

العرب  فؿ-هؾ  مركقزة يف صباط ٓ يؼدرون طؾك  -لصػات 

يصػفؿ ابـ  سقة كؿا  سقا تلسقس الدول وآجتؿاع طؾك صقغة 

مـ طقائدهؿ : خؾدون وطدم ، الخروج طـ ربؼة الحؽؿ»ٕن 

الؿؾؽ»وأن ، «آكؼقاد لؾسقاسة ، «العرب أبعد إمؿ طـ سقاسة 

الؿؾؽ إٓ بصبغة ديـقة العرب»وأن  وهؿ »، «ٓ يحصؾ لفؿ 

تـافسقن يف الرياسة لغقره ولق ، م مر  ؿ أحد مـفؿ إ يسؾ  وقؾ أن 

أباه و  كان  و  أخاهأ قر طشقرتفأ ؾ ، كب مـ أج إقؾ وطؾك كره  إٓ يف 

لحقاء مراء، ا فقفؿ وإ وتختؾػ إيدي طؾك ، فقتعدد الحؽام 

فقػسد العؿران لرطقة   ؟ «ا
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الغالب طـٓ شؽ أن ابـ  يتحدث هـا يف   خؾدون 

مـفؿأو  «إطراب» هؾ أو  مـ قرب  مـ أ يَث طفد ببداوة  كان حد

ضر العرب، الح مركقزة ، ولقس طـ جـس  فالؽالم طـ صبائع 

يا مزا ئص و لف خصا ا: فؽؾ شعب  ًما طؾؿق  لقس كال  مستؼرة ٓ تتغقر 

لحجرات ﴾ڇڇ ڇ چ چ﴿  .[13: ]ا

نهنؿ  العرب إذا حسبت مزاياهؿ ف قرهؿ يف و يتػقققن طؾك غ

الصػات مـ  قر  ردية» كث لصػات  «الػ لذكاء والحققية وا فػقفؿ ا

لقة يدور حقل تلسقس ، الخؾؼقة العا ولؽـ إذا كان الؿقضقع 

يذكر ابـ  الدول وسقاسة الؿؾؽ التل هؿ قدون طـفا كؿا  بع

يـؼؾبقن بف خؾدون يغقرهؿ ويمثر فقفؿ و إلك  فؿا هق الشلء الذي 

الؿؾؽ ويحصؾ، صبقعة أخرى أن كعقد ٓبد  «الحؽؿ» لفؿ 

بداية  .لؾ

إلسالم رب قبؾ ا الشؿال- فالع رب  ة ط كاكقا قبائؾ  -وخاص

رة كاكقا ، لقس لفؿ دولة، متػرقة اف الجزي يـ يف أصر لذ وا

لرومأو  خاضعقـ لؾػرس ات معطؾة ، ا العربل صاق لؿجتؿع  كان ا

يستطقع إكتاج حضارة  ٓ. 

العربل صقة- كان  مزاياه الشخ ًٓ  -رغؿ  كققية  مشغق بلمقر د
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قد، بسقطة يحقا بالتؼؾ ى آبائف و ي مجر  .ويف ثؼافتف يجر

إلسالم وأقام رسقل اهلل ة ، دولة ملسو هيلع هللا ىلص جاء ا لصحاب وتعّؾؿ ا

لدولة هذه ا اإلدارة مـ خالل  لسقاسة و مؿارسة ، دروس ا ها  تعّؾؿق

ها طؾًؿا ة بعد أن فؼفق  .طؿؾق

مـ الدولة يستػاد  تك  رارها يف ٓبد  وح ، الؿؽانمـ استؼ

رارها يف الزمان الؿدن ، واستؿ قر الؼرآين طـ  ذو  «الؼرى»بـوالتعب

رار آستؼ رار و تؼ مـ الؼ لد إمـ ، دٓلة واضحة: ففق مش طـف يتق

العؿؾ ٕمؾ و مـاقضة لفذا كؾف، وا بداوة الؿرتحؾة  سقاء ، وال

لعربقة لبداوة ا لذلؽ شجع أو  «إطراب» ا العجؿ: و بداوة 

مـ  إلسالم آكتؼال  لبدوا لك  ا ستؼرار يف الؼرى إ ضر وآ الح

الؿدن رة، و الفج لك  وكاكت  ، الؿديـة واجبة قبؾ فتح مؽةإ

الؿؿقزات ما لؾؿسؾؿ  مـ  لقس لف  لذي ٓ يفاجر  الؿسؾؿ ا و

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ الؿفاجر

7: ]إكػال ﴾ڳڳ ڳ لحضارة، [2 رار تبدأ دورة ا آستؼ ، فػل 

العؾؿ لتقحقد و اإلسالم، حضارة ا لـاس. وكشر  هداية ا  و

يُ » لحؼقؼققن ٓ  لبدو ا ًٓ ـِش فا فؿـ الضروري أن ، ئقن دو

                  ٢٣١
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ضرية لؽل يؿؽـ القصقل معقـة مـ السؽان ح إلك  تصبح كسبة 

ـظقؿ السقاسل مـ الت  .(1)«مستقى معقـ 

قر وقتؾ  تتار كاكت كؾ أطؿالفؿ تدم وبدو الؿغقل وال

لحضارات مـ زطقؿفؿ لك  «أتقال» الؿدكقات وا إلك  خان جـؽقزإ

لـؽ  .تقؿقر

الؿشركقـ بلهنؿ أشد » لؽريؿ إطراب  ػ الؼرآن ا وقد وص

كػاًقا ي، كػًرا و لحضر :أ مـ أهؾ ا لفؿ  مـ أمثا كػاًقا  ، أشد كػًرا و

لبُ  لؽ  لتفذيبوذ العؾؿ وا لهنؿ أجدر ، عدهؿ طـ  كؿا وصػفؿ ب

اضر العؾؿ يف الحق قدون طـ  ٕهنؿ بع كاتًجا ، بالجفؾ  هذا  لقس  و

فؿ و  ،طـ ضعػ أففام الدةأ مثال ، أذهاهنؿ ب مضرب إ فؼد كاكقا 

ة الؾسان قئة البدوية (2)«يف ققة الجـان وذراب لب لؽـفا ا  .و

ـبل من سؽن »: ملسو هيلع هللا ىلص ويف الحديث طـ ابـ طباس طـ ال

 .(3)«البادية جػا

يرجع لؾبادية كؿا  عد أن هاجر أن  كؿا أكف ٓ يجقز لؾؿسؾؿ ب
                                                           

اري (1) لعرب»  محؿد جابر إكص اسل طـد ا  (.42«  )التلزم السق

 (.11/8« )تػسقر الؿـار» رشقد رضا (2)

ئل»  (3)  (.3/972«  )صحقح ســ الـسا
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ـدما دخؾ طؾك الحجاج فؼال لف بـ إكقع يف قصة سؾؿة : ط

بقؽ وبدوت، بـ إكقع يا ولؽـ ، ٓ: قال، ارتددت طؾك طؼ

بدو ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسقل  لل يف ال تذر  ،(1)«أذن   ففذا الصحابل يع

لك  طـ رجقطف لبادية بنذن رسقل إ هذا ما ، ملسو هيلع هللا ىلص اهللا لقٓ   و

 .أقام فقفا

يع رسقل  اهلل بـ طبد وطـ جابر ا با طؾك  ملسو هيلع هللا ىلص اهللأن أطرابق 

إلسالم يـةفلصاب إطرابل وَطٌؽ ، ا إلك  فجاء إطرابل، بالؿد

تل فلبك: اهلليا رسقل : فؼال ملسو هيلع هللا ىلص اهللرسقل  ـل بقع جاءه ، أقؾ ثؿ 

تل: فؼال ـل بقع : ملسو هيلع هللا ىلص اهللفؼال رسقل ، فخرج إطرابل، فلبك، أقؾ

ق  ، إكؿا الؿديـة كالؽقر تـػي خبثفا»  .(2)«بفاوتـصع ص 

رسقل لؽريؿ وأحاديث ال ٓ تذم البدو  ملسو هيلع هللا ىلص إن الؼرآن ا

اد فر ء  ولؽـ، كل مـ الؼسقة والجػا لبداوة لؿا فقفا  رة ا تذم ضاه

ات  العؾؿ والعاد الالزمة ٓكتساب  والبعد طـ وسائؾ آتصال 

يتغقر ولقس ثابًتا، الحسـة كؿط طقش قد  هل  بدو ، و ؿا قرب ال وكؾ

رة كاكقا أقرب لؾؿدح هللكؿا مدح رسقل ، مـ الحاض قبائؾ  ملسو هيلع هللا ىلص ا

                                                           

ئل»  (1)  (.3/877«  )صحقح ســ الـسا

ئل»  (2)  (.3/876«  )صحقح ســ الـسا
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تل كاكت تعقش ما بقـ ال مزيـة ال ػار و ويف ، ؿديـة ومؽةأسؾؿ وغ

رسقل هؾ ِكْبر  ملسو هيلع هللا ىلص الؿؼابؾ وصػ ال لبداوة بلهنؿ أ لؿغرققـ يف ا ا

 .وُخقالء

ن رسقل  ة  ملسو هيلع هللا ىلص اهللوقد كا لبقئ يعرف أثر ا لـػقس و لًؿا با طا

لظروف مل جديد، وا لؿجتؿع إسال إلسالم هق بـاء  أساسف ، وا

إلسالم مـ الضروري لـجاح هذا البـاء مراطاة ســ ، ا يف  اهللو

اإلك  .ساينآجتؿاع 

اإلسالم اتجاه  آتجاه يف  هذا  هد طؾك  مـ أبرز الشقا و

اء يف الريػ لتف طؾك أو  آستؼرار الحضري سق لتلدية رسا الؿدن 

أكؿؾ القجقه وقد أكد الؼرآن طؾك أن جؿقع الرسؾ الذيـ 

ضر گ اهللاختارهؿ   ڳ ڳ گ گ﴿: هؿ مـ أهؾ الح

وذكرت ، [179: ]يقسػ ﴾ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .«الؼرىأم » مؽة بلهنا

ر مـ فؼف طؿ لعراق والشام  ڤ و الؿدن يف ا مر ببـاء  أكف أ

مصر وشؿالل  يزال بعضفا باقًقا، فريؼقاإو ققمإلك  وٓ   .ال

اإل» :يؼول الدكتور شاكر مصطػى لحضارة   سالمقةإن ا
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الفـد ، بـت ما بقـ مشارق إرض ومغارهبا رض  ما بقـ أ

مديـة كدلس أربعؿائة وتسعقـ  ثر مـ  ٓ، وتركستان وإ يزال أك

مدكقة كربى وصغرى مراكز  لتاريخ أن بـت أمة ، ثؾثقفا  كدر يف ا و

مـ الؿدن  .(1)«هذا العدد 

ة  العرب حاضرهؿ وباديفؿ يف بقتؼ لذي صفر  إلسالم هق ا ا

ضر والؼقة، واحدة الحاضرة، جؿعت بقـ التح  ويف ضؾ ققادة 

يـ ٓ يحؿؾقن ، وجعؾفؿ أمة تحؿؾ رسالة «قريش» والـاس الذ

قد تؽقن الؼبقؾة العربقة  ،«مخؾققات حقة» لقسقا أحقاء بؾرسالة 

تقة لقة مـ ، طؾك درجة كادرة مـ الذكاء والػ وطؾك درجة طا

رم تد بـقر القحل، الشجاطة والؽ فستـػؼف  ولؽـ ذكاءها إذا لؿ يف

 .يف مؼتضقات العقش

ن  كتاجفؿ الثؼايف كا العرب يف حالة سؽقن وتشرذم: فن كان 

رة ولؽـ اإلسالم، قؾقاًل  لد الؿالئؿ لؾػط لؿتجدد ، بتشريعف الخا ا

كؼؾفؿ ي  لذ هق ا مـ حآت البدائقة دائًؿا  اإلكسان  يـؼؾ  إلك  و

لتؿدن تحضر وا فعـدما تسقطر طؾك اإلكسان أكؿاط ، حآت ال

م ساذَ  لقد بشؽؾ صار تثال لؾتؼا آم افات و قر والخر ٕساص جة مـ ا

                                                           

لعرب يف »  (1)  (.46) « التاريخا

                  ٢٣٥
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كتاج نكف يػؼد الؼدرة طؾك اإل  .ف

إلسالم ووضع ا فؿ يف حالة جاء ا لـاس كؾ ع ا لعرب ووض

تدال لصقاب بشؽؾ ، اتزان واط قتعرفقا ا يـ ل مقاز وقدم لؿعتـؼقف 

لكقال ، دائؿ راء: ] ﴾ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿: تعا ، [36اإلس

  .﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿

لبؼرة] 11: ا 1]  

ـد العرب إلسالم تؾؽ الـزطة الجؿقدية ط كتؼد ا  وا

اب خاصة»  . «وإطر

 ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ :قال تعالى حاكًقا طـفم

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿، [78 :]يقكس ﴾جئ

لبؼرة ﴾ٹ ٹ ٹ ؤه. [177: ]ا بدوي يعقش كؿا يعقش آبا ، فال

ققر والتجدد لتغ ولؽـ لشعقره ، ٓ يؼاومف طـ غباء وهق إذ يؼاوم ا

قد ية وطدم تؼ بداوة حر قده، بلن ال بط بتؼال  .وأن كقاكف مرت

 :العشب وإلاسالم

العرب يـ يعقد  ـدما يضعػ أثر الد يعقد ، قبؾقتفؿإلك  ط

لقفؿ مػفقم بقؾة» إ رة هق ، «رئقس الؼ لدولة العربقة الؿعاص رئقس ا ف

                  ٢٣٦
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الؿال، الؽؾ يف الؽؾ إوحد، هق صاحب  لزطقؿ  ويرجع ، وهق ا

الحؿاس ، ردود الػعؾ السريعة: صبقعتف السابؼةإلك  العربل

ام الؿتعؿؼ لدو ثر مؿا يدفعف ا صقر هق الذي يدفعف لؾعؿؾ أك ، الؼ

العرب »: السفؾة كؿا قال ابـ خؾدونيحب إمقر  مـ صبقعة  و

يتغؾبقن إٓ طؾك البسائط مـ غقر ، أهنؿ ٓ  يـفبقن ما قدروا طؾقف 

لبة تصعب طؾقفؿ تاركقه، مغا  .(1)«ما سفؾإلك  ٕن كؾ مس

لققم لعرب ا لك  يؿقؾقن «يف الدولة الؼطرية» وهؽذا كجد ا إ

يـتجف أخرون كتاجف ، كؾ ما  اففذا أسفؾ مـ إ لتجارة يف ، داخؾق  وا

ـقعفا مـ تص بضائع أسفؾ  وجؾب إمقال مـ السقاحة أسفؾ ، ال

لصـاطة لزراطة وا نهنؿ ، مـ آطتؿاد طؾك ا وحتك يف أدهبؿ ف

لك  يؿقؾقن تزلػ السفؾإ ، «الؿدح والفجاء» التفديؿ السفؾأو  ال

رسقل كجد أن ال الؿعاكاة مع  ملسو هيلع هللا ىلص بقـؿا  لدطقة و اطتؿد الصعقبة يف ا

لـاس اءوت، ا لتل تحؾ كؾ  «الؿعجزة» ولؿ يعتؿد، حؿؾ اإليذ ا

لـػسل، الؿشاكؾ يـ ا لتؽق ة وا ة الطقيؾ  .وفضؾ الرتبق

العرب يـ يعقد  لد ودخقل  ،التػرقإلك  وطـدما يضعػ أثر ا

لقفقد يػعؾقن يف ، إطداء فقؿا بقـفؿ يػرققن صػقففؿ كؿا كان ا

                                                           

ا.(2/513«  )الؿؼدمة»  (1) هق يؼصد إطراب صبًع  ، و

                  ٢٣٧
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صبقة الجاهؾقة يػرققن بقـ ، الؿديـة الع ضربقن طؾك وتر  إوس ي

اإلسالم لؿ تـجح محاوٓهتؿ يف ، والخزرج ولؽـ طـدما جاء 

رسقل ابتف ملسو هيلع هللا ىلص خداع ال لممفؿ وغدرهؿ أن ، وصح ة  تقج مـ ك كان  و

صبقة العربقة يف إكدلس ، خرجقا مـ الؿديـةأُ  الع وطـدما هاجت 

كتائجفا أن أُ  مـ  ستؼروا هبا كان  لبالد التل ا مـ ا خرج الؿسؾؿقن 

ة قرون كق  .ثؿا

ربقة بعد ، حديثويف العصر ال لؿـطؼة الع خرجت شعقب ا

لك لغبـ ، الحرب الؽقكقة إو تل أصاهبا ا ثر الشعقب ال وهؿ أك

قتقـ لباغ لدولتقـ ا مـ ا كقا وفركسا: والظؾؿ  ستطاع ، بريطا وا

لعرب «لقركس» جاسقس محرتف اء ا لزطؿ يتالطب با ، أن 

كقة العثؿا قضرب هبؿ الدولة  بدو ل مئات ال ستخدم لقركس  ، وا

آتجاهواكخرط  هذا  ضباط الؼقمققن يف  مع اإلكؽؾقز ، ال وتحالػقا 

مل كؿا يزطؿقن يًعا، إلقامة مشروطفؿ الؼق ا ذر ، (1)فلخػؼقا إخػاًق

كؽؾقز ة اإل لساس لؽالم مـ ا  .وُخِدطقا بؿعسقل ا

                                                           

خقاكة   (1) لضباط والزطؿاء بالؿعسؽر الغربل، مؿا يعترب  ٓ يـؽر صؾة همٓء ا

ارس  عؼؾقة التل تؿ جاكب آخر يف الؿسللة وهل ال لؽـ هـاك  ؿ، و لديـفؿ وأمتف

اهقة.  السقاسة بسطحقة متـ
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23    الفصل الثاين دروس التاريخ  9 

إن حؽقمة » :العربإلى  كؿا جاء يف رسالة جورج الخامس

مـ  ستجعؾ  كتفاء الحرب  ـد ا بقـ مؾؽ بريطاكقا قررت أكف ط

اب الحرية العرب ترفؾ يف ثق رة  بف جزي لصؾح أن تؽقن ش ، شرائط ا

ل  لقس يف كقتفا أن تؼقم بلطؿا الحؽقمة الربيطاكقة لؾؿأل أكف  وتعؾـ 

العرب ربقة ضد بالد   .(1)«ح

فقصؾ تل قدمفا  لخدمات ال قـ لربيطاكقا  وبعد كؾ ا بـ الحس

مـحف  لك كاكت جائزتف أن  لؿقة إو لجـرالأثـاء وبعد الحرب العا  ا

بل» ير «الؾـ دة تؼد يستحؼف يف كظرهؿ، شفا  .ففذا كؾ ما 

رب  كخداطفؿ أهنؿ وضعقا آمالفؿ بعد الح مثؾة ا مـ أ و

مبادئ الرئقس إمريؽل لك يف  مـفا حؼ ، «ويؾسقن» الؽقكقة إو و

الؿصقر لؾشعقب ير  رئقس، تؼر هذا ال إلك  ومع ذلؽ فؼد اكحاز 

لعربقة بإوربق لبالد ا ـدما قسؿقا ا  .عد ممتؿر باريسقـ ط

هؽذا مـ  » هؿو مجد ُهؿ آستعؿار بخالفة تعقد  فؾؿا ، ا

كتصر مز   مًؿا، قفؿ قطًعاا عفؿ يف أرضفؿ أ العرب ، وقط بح  وأص

الغـقؿة غـقؿة لقطد ، الطامعقن يف  كقة وجدد ا لثا وجاءت الحرب ا

                                                           

الن (1) رس الملحاضر » شؽقب أ  (.4/484« )العالؿ اإلس

                  ٢٣٩
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ٕسػ كخداع مع ا آ جزاؤهؿ أن ، بؾقن آخر وتجدد فقفؿ  وكان 

مـفؿ فؾسطقـ  ـقهبؿ ، وأططاها لؾقفقد طالكقةكزع  ووضع يف ج

رار  .(1)«شقكة ٓ يؼر لفؿ معفا ق

يـ لد يتخؾك العرب طـ ا ـدما  ًكا» يصبحقا، ط اء  «ُأُذ لسػر

الؽربى   .(2)الدول 

يدطق لؽريؿ والحديث الـبقي إلك  ومؿا  لتلمؾ أن الؼرآن ا ا

تخدمان يف صدد تل «الؿـؽر»و «الؿعروف» يس إمر : كؾؿ

لتؿاس والطؾبولؿ ، والـفل آ ؿات  لك  يستخدما كؾ قر ذلؽ إ غ

لخضقع وصغر الشلن كؿا هق  (3)«مـ الؽؾؿات التل تدل طؾك ا

لققم يف تقسالت العرب لؿتحدة يف إلك  واقع ا ضقة  كؾإمؿ ا ق

قرها، مـ قضاياهؿ  .(4)قضقة فؾسطقـ وغ

                                                           

امؾة» البشقر اإلبراهقؿل (1)  (.5/87« )إطؿال الؽ

عبد: اكظر (2) ؾك الضربة إولك يف  كصقحة السػقر الروسل ل الـاصر بلٓ يؼدم ط

196) حرب عدم (م7 لصدام حسقـ حقـ أوحت لف ب الم السػقرة إمريؽقة  ، وك

ؾك غزو الؽقيت. ،تدخؾ أمريؽا يف حال أي طؿؾ يؼقم بف هذا ما شجعف ط  و

 (.67«  )الطريؼ إلك السعادة والؼقادة»  أبق الحسـ الـدوي (3)

الن يـتؼد فقفا تصرفات العرب السقاسقة  (4) رس جاء يف مذكرات إمقر طادل أ

ؾك ذلؽ لبحث قضقة فؾسطقـ، : ومـ إمثؾة ط لـدن  لعربل إلك  قفد ا ال
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، وحقـ يتـازلقن يف أمقر لؿ يتصقرها العدو ولؿ يتققعفا

امإهنؿ يحجؿقن يف  لؼد ، ويتفقرون يف مؼام الرتيث، مؼام اإلقد

لسقاسل لسقاسل والعؿؾ ا  .فؼدوا الحس ا

سباب هذه إوضاع الؿرتدية كدرك أ هـا  مـ  هذا ، و و

لداخؾل لتشرذم وآحرتاب ا يد الثروات يف سقاسات ، ا بد وت

لعراق فؼقرة بعد أن  لقبقا وا لجزائر و مثؾ ا خرقاء جعؾت بالًدا 

ـك دول العال مـ أغ لثالثكاكت   .ؿ ا

لديـ يرجعقن العرب طـ ا ـدما يتخؾك  اإلسراف إلك  ط

تبذير يف إمقال الثروات، وال يد  بد  .بؾ السػف يف ت

زة  تصادية يف أي بؾد طربل بعد قػ زة اق لؿاذا لؿ تؼؿ معج

ثروات العربقة، (م1973طام )أسعار الـػط  يـ ذهبت ال  !؟أ

العالؿ اد العرب أن يؽقن لفؿ وزن يف   يجب أن، إذا أر

وهق حؿؾ الرسالة وكشر ، بف اهللدورهؿ الذي شرففؿ إلك  يعقدوا

                                                           

قفد الػؾس طبد = الح اكسحب مـ ال اًرا ٓ الؾطقػ ص ختقر مستش طقـل ٕكف ا

ين طبد ًقا، طق لحسقـل( وحسقـ خالد ) الفادي يريد باصـًا سؼقط الؿػتل طض ا

تبدأ مػاوضات فؾسطقـ  فد، فبؼل يف مصر، هؽذا  غضب ٕكف لؿ يرأس الق

ا.   (.1/215« )الؿذكرات»هـ

                  ٢٤١
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 .سالمقةالحضارة اإل

لـعؿة ما ٓ يعاقب  اهللإن  لك يعاقب طؾك كػران ا وتعا تبارك 

الؽػر إلسالم گ اهللوقد أكرم ، طؾك  رسالة ا لعرب بحؿؾفؿ ل ، ا

لؽ فؼال ـ  طؾقف بذ َم ؾغتفؿ و كزل كتابف ب  ۇ ۇ ڭ﴿: وأ

نذا تـ  ، [44: ]الزخرف ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ لعرب ف ؽر ا

فسقف يؼعقن لـعؿة  اء لفذه ا ة سائغة لألطد  .لؼؿ

سقة » يـ حقاهتؿ السقا مقاد العرب كاكقا مخطئقـ يف جؿقع  و

ي هنض هبؿ مـ قبؾ ة لؿا تركقا اإلسالم الذ  .(1)«وآجتؿاطق

 

n  m 

 

                                                           

ريخ» طؿر فروخ (1)  (.8« )تجديد التا
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 243    الفصل الثاين دروس التاريخ 

 (11) 

 وانعاقبت نهًتقني

بدل وٓ تتحقل كقة التل ٓ تت الؽق تل تؽرر ، مـ الســ  وال

لك تعؼقبً الؼرآن ذكرها يف  عا يؿ ققلف ت لؽر فرطقن مع ا صتف  ا طؾك ق

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿ :ڠمقسك 

صص ﴾ۆ ۆ  ۆئۆئ ۇئ ۇئ لؼ  .[83: ]ا

كقح  لك بعد ذكر قصة   ڳ گ﴿ مع ققمف ڠوققلف تعا

 ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ

 .[49: ]هقد ﴾ھھ ہ ہ ہہ

مـ ســ اهلل  لكهذه سـة   .﴾ۆ ۆ﴿: تعا

لسـة؟ ولؽـ  هذه ا بؼ طؾقفؿ  لؿتؼقن الذيـ تـط  مـ هؿ ا

ي» ة:يؼول الشقخ رشقد رضا معؼبا طؾى هذه اآلي الذيـ  :أ

لقلس مـ روح اهلل ، سباب الضعػ والخذٓن والفالكأيتؼقن  كا

                  ٢٤٣



 244 دروس التاريخ 

تـازع ضدها وبسائر ، رض والظؾؿوالػساد يف إ، وال يتؾبسقن ب و

آمؿ يف إ إطؿال واطالها ما تؼقى بف  آستعاكة باهلل خالق و

لصرب طؾك الؿؽاره مفؿا طظؿت  .(1)«وا

مـ ابتالء ثؿ  لـ يػفؿ حركة التاريخ وما يصقب أهؾ الحؼ 

العاقبة اإلذٓل ولق ، تؽقن لفؿ  الؿحؼ و مـ  يصقب أهؾ الشر  وما 

هذه السـة، بعد حقـ مـ يجفؾ  مؿ وٓ تسؼط إ، لـ يػفؿفا 

لتاريخ  مـ ا اسؿفا  تل ؽ الســ الٓ بعد كؽقهبا طـ تؾإويؿحك 

رها اهلل سبحاكف يف كتابف الؽريؿ  .ذك

الؿحؼقـ وإ كبقاء وقد تؽرر ذكر كصر اهلل لؾحؼ و

رسؾقـ الؿ العاقبة لفؿأو، و لصرب، ن   ے ے﴿ بعد آبتالء وا

 ﮺ ﮹ ﮶﮷﮸ ﮵ ﮲﮳﮴ ۓ ۓ

لصافات:  ﴾﮻﮼ 17]ا 1-173]. 

 [21 ]الؿجادلة: ﴾جحمح مج حج يث ىث﴿ :تعالىوقال 

مـ مؼاصد الؼرآن ذكر  والعقد بالعاقبة ، أولقائف وحسـ بالئفؿو

حؾقل دائرة ، الؿحؿقدة طؾقفؿ وذكر أطدائف وذهاب باصؾفؿ و

                                                           

ار» (1)  (.9/578« )تػسقر الؿـ

                  ٢٤٤
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لسقء طؾقفؿ  .(1)ا

وكذلك األكبقاء تبتؾى ثم تؽون لفم » :وجاء يف الحديث

 .«العاقبة

ؼقل  الع الؿسؾؿقن ٕن ضعاف  يتعؼؾفا  هذه السـة يجب أن 

هر الحاضر دون وطل لؿصقر تؾؽ هر ودون  يتعؾؼقن بالظا الؿظا

لؿآٓهتا أخقرً   .اوطل 

مصقر إمقر بعد فقات إوان لـاس تعرف  فؼقم ، إن طامة ا

هذا الػعؾ بعد هالكف كدمقا طؾك  ، قارون تؿـقا مؽاكف بإمس ثؿ 

مـ طؿؾ لتاريخ فنكف ما  وواقع ا لحقاة  رذولة أو  ويف واقع ا رة م ؽ ف

الفا إن آجاًل أو  إٓ وتـال طؼاهبا  تقجد هزائؿ وٓ، طاجاًل أو  زو

لتل ٓ تظؾؿ أحدً  ة ا ل لعاد لســ ا ة ٕهنا ا مستحؼ  .اغقر 

تطقع الخقكة اإلساءة» لك  وقد يس هؿ ردًح إ لزمـ غقر مـ ا ا 

لحؽقؿ يرتبص هبؿ غقر  .(2)«أن الؼضاء ا

تطقع أن تخدع بعض الـاس » :وكؿا يؼول الحؽؿاء س ت

                                                           

اديس تػسقر»  (1)  (.484«  )ابـ ب

لغزالل (2) ؾؾ وأدوية» محؿد ا  (.45« )ط

                  ٢٤٥
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لؽـؽ  لـاس بعض الققت و تطقع أن تخدع كؾ ا بعض الققت وتس

لـاس كؾ الققتٓ   .«تستطقع أن تخدع كؾ ا

لسـة أبؼك اهلل  هبذه ا لـاس  يعترب ا تك  طؼقبات  گوح

لؿشركقـ آثارً  لؿقـ ا لظا قفاا مروا طؾ ؿا  يراها الـاس كؾ عؾفا  ،ا  ول

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ تؽقن طربة لفؿ

لعـؽبقت:  ﴾ۉې  .[38]ا

سـة أن طاقبة الؿؽذبقـ الؿجرمقـ الفالك أيًضا  إهنا 

لدمار  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ وا

:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں  .[137]آل طؿران

 ائ ىى ې ې ې ې ۉ﴿: تعالىوقال 

 .[43 :فاصر] ﴾وئوئ ەئ ەئ ائ

 گ گ گ گ ک ک ک ک﴿: وقال

لعـؽبقت]  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ إكف مشفد لؼرية  [34: ا

لك  أسؾؿفا الػسؼ لقؼدم ، الخرابإ الؿشفد  هذا  يعرض  والؼرآن 

مر ربفكؿقذًج  ؼ طـ أ ي يـتظر مـ يػس الؿصقر الذ  .ا طـ 

يخـا  الؿعروفة يف تار لقاضحة  العرب ا مـ  يـ شاركقا أو لذ ن ا
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قدكا طثؿان بـ طػان لدكقا مـ  ڤ يف قتؾ س مـفؿ يف ا اكتؼؿ اهلل 

قر السعدي : مثالأ قد الغػاري وحرققص بـ زه جفجاه بـ سع

الع قر بـ ضابئ وكـاكة بـ بشروحؽقؿ بـ جبؾة  قبل  بدي وطؿ لتج ا

ذا سائر قتؾة، بل حذيػةأومحؿد بـ  اء طؿؾفؿ  وهؽ طثؿان لؼقا جز

رة  .يف الدكقا قبؾ أخ

لؿختار بـ  ڤوأما قتؾة الحسقـ  فؼد سؾط اهلل طؾقفؿ ا

قد الثؼػل لؽقفة وهدم طؾقفؿ  :أبل طب تبعفؿ يف دورهؿ يف ا حقث ت

ققهتؿ  .قتؾفؿأو  ب

العؾؿا كدلس حدث أن قام  العامة بثقرة طؾك ويف إ ء و

بد  لربضل وهق الحؽؿ بـ هشام بـ ط الرحؿـ الداخؾ الحؽؿ ا

لربض يف ، إمقي وسؿل بالربضل ٕن الؿعركة جرت يف حل ا

ؾ ، قرصبة مـفؿ ويؼت يـتؼؿ  الحؽؿ  لثقرة مؿا جعؾ  هذه ا وفشؾت 

لباقل خارج إكدلس رد ا  272) كان ذلؽ طام، الؽثقر ويش

رة  (.لؾفج

الؿمرخقن لربض »: يؼقل  الحؽؿ بعد وقعة ا ولؿ يـؾ 

لتف فقفا  حالوة العقش وامتحـ بعؾة صاو أربعة أطقام واحتجب 

                  ٢٤٧
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قر مؾؽف آخر مدتف لده طبد الرحؿـ يف تدب استـاب و  .(1)«و

يـ وكقػ أهؾؽفؿ  تبد وتطقل قائؿة الحؽام الظؾؿة الؿس

اهلل وأكبفؿ طؾك وجقهفؿ وكقػ طاشقا مشرديـ بعد أن أزيحقا 

يـ شاركقا يف تعذيب ، طـ كراسقفؿ ضباط الذ وما قصة ال

صر يف طفد  ققـ يف م سقالم لـاصر ببعقدةاإل بد ا لؼد كاكت ، ط

يتفؿ إما قتاًل  ًٓ أو  هنا  . لؾسجقن التل كاكقا يعذبقن الـاس فقفادخق

هذا لحبشة وكان الرطايا  «هقال سالسل» و امرباصقر ا

ة ، يسجدون لف  .(م1947طام )خؾع وقتؾ شر قتؾ

يـ حؽؿقا وقع أخقرً  إن ما ا مـ هناية لؾحؽام الظؾؿة الذ

ة بعض البالد العربقة بالؼ يد الثروات ومحارب بد السجقن وت فر و

لدطاة هق طربة يعترب العؾؿاء وا اأن يعؾـ كان بنمؽاهنؿ، لؿـ   ق

هذا الؿققػ  ؿاستجابة لرغبة الشعب وسقسجؾ لف ؿاكسحاهب

اإلحاصة بالظالؿقـ فال يؼدرون طؾك  ســ اهلل يف  لؽـف الخذٓن و و

اإلثؿ مـ  تسبقا  ، إفعال الحسـة طؼقبة لفؿ طؾك تصرفاهتؿ وما اك

لـظام  يـ يميدون ا لذ مثالف ا لشقخ الؼابع يف دمشؼ وأ نمؽان ا وكان ب

                                                           

لحؾة السقراء» (1)  .حسقـ ممكس .( ت1/46) ارٓبـ إب  « ا

                  ٢٤٨
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يـافؼقن ، لسقري يف إجرامف وقتؾف لؾؿسؾؿقـا لذيـ  مـ ا مثالفؿ  وأ

يدا يبتعدوا ، هـقن الظؾؿةو ققهتؿ و كان بنمؽاهنؿ أن يجؾسقا يف ب

يـ يؽـقن الحؼد لؾحركات  لخذٓن لؾذ لؽـف ا طـ الػتـة و

ة أهؾ السـة سالمقةاإل قد لؿـفج السؾقؿ ولعؼ تبع ا  .التل ت

لك  وإذا طدكا اءإ لك  ،القر ن إ نمؽا كقة فنكف كان ب رة ثا التاريخ م

الؿسؾؿقـ وتسؾؿ  بدر وتصطدم معإلك  تصؾ قريش أن ترجع وٓ

قر الذي  ؿص لؽـف ال زيؿة يف الؿعركة الػاصؾة و مـ ه مؿا وقع لفا 

الؿتؽربة گيريده اهلل   .لؾجاهؾقة 

ة  مـ إحاص يزطؿف  لذي يخػل قصقر ذكائف بؿا  اإلكسان ا إكف 

الؿؼروءة والؿشفقدة يف ، طؾؿف لؽـف يف الحؼقؼة جاهؾ بســ اهلل  و

لتاريخ  .ا

 

n  m 

  

                  ٢٤٩
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