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 مقدمة:
حريػة اداادػة  يضيػية ااخليػة سمي ػة تػملتتعيش إيراف مرحلة مخػضض ييضيػ ك يريػرت اتالػضس ت ي  

احيمػػت رماجرػػال ادػػر ا  تاميػػت رؿ اظػػضـ اد ػػيـ ادػػه  لتػػت رػػال اد ػػارة انيػػ مية  ػػ  إيػػراف تاادمجتمػػ 
 ػ  حريػة داػراع ييضيػ  رػيف  ضههه ادتحاالت ادت  تتالضسؿ ظضهريً  لررعيف سضًمضتطااؿ مض ي رب مف 

ادتحػا  اديريػر ادػه  تااجإػال إيػراف  -األمػر ػ  ح ي ػة –مض ييػم  اناػ حييف اادمحػض ظيف تعيػس 
دإليػ ـ  ػ  حريػة ماييػضت اداظػضـ     محضادة ادتحاؿ احا ادايم راطية م  انر ضء سل  اار قػا ك 

 .لهـ مرتيزات اظضـ اد يـ اده  يحيـ اداادة اادمجتم     إيرافرااالال  انيراا ك  ادييضي ك 
ستػػػر ك ادػػػه  ي ػػػاـ اظريػػػة مختاػػػة رإػػػـ  ػػػ   إف تػػػيعة إيػػػراف يعتا ػػػاف ادمػػػههب ادتػػػيع ك ان اػػػ    

انمضمةت  تلؾ اداظرية ال ت اـ إا ًحض داظضـ ادحيـ اد ضئـت رؿ تيتاير ادخ  ة ادزماية مف ليضيإضت 
اتطعػف  ػػ  يػػؿ مػػف رضتػرهضت اهػػ  اظريػػة ياتاريػػة تاػػارت لف زمػف ادارػػاة إف ااتإػػ   ػػ ف دطػػؼ ا  

ف يضف الرا مف لف تاتإ  يليلة األار  يضءت   را مف لف ترال يليلة األئمة ار ة األاريضء.قضئـت اا 
 ػػ  ارا ػػة ادخ  ػػة اًاػػض  -رضػػ  ا  ساػػال–اتػػامف ادتػػيعة انمضميػػة رحػػؽ سلػػ ك رػػف لرػػ  طضدػػب    

ااايةت الف انمضمة ال تخرج مف لاالاه مف رعاه مف  ضطمة ادزهراءت اهـ لحا ستر ادًاا مف لاالاه 
ت يمػػض است ػػااا لف انمضمػػة -رػػزسمإـ–  ا  سليػػال ايػػلـ ادمعاػػاميفت اهدػػؾ رػػاص مػػف ادريػػاؿ اػػل

ريػػف مػػف لريػػضف ادػػايفت يمػػض است ػػااا لف انمػػضـ اد ػػضا  ستػػر محمػػا رػػف ادحيػػف ادعيػػير ك قػػا  ػػضب 
هػػػ لا 255 يرتػال اداػػ ر  اهػػا  ػ  سمػػر خمػػس يػااات  ػػ  يػػرااب  ػ  ريػػت لريػػال  ػ  يػػضمراء سػػضـ

طريػػؽ اػػااب لا يػػالراء لررػػ ت ارعػػا ا ػػضة هػػػت ايػػضف يتاػػؿ خػػ ؿ  يرتػػال اداػػ ر  ر ترضسػػال سػػف 256
هػ رالت اد يرة اديرر  دإلمضـ ماه هدؾ ادتضريخ حت  ياماض ههات اهـ  ػ  ااتظػضر 329اديالير األخير 

 سااتال ايطل اف سليال ادمإا ك ادماتظر ديمأل األرض سااًل رعا لف ملئت جاًرا.
  اسػض إدػ  االيتيػ ـ اادتراخػ  اظإر مالإامػضف د اتظػضر  ػ  ساػر اد يرػة ادمالإػاـ اديػلر ك ادػه   

ااداسة اادعزدة ااالرتعضا سف يضحضت االجتإضات اادييات سمض يرتيرال ادظلمة مػف ادظلػـ ااالضػطإضا 
حتػػ  يتالتػػ  اديالػػر ااداليػػػضا  ػػ  يػػؿ لاحػػضء ادمعمػػػارةد دييػػاف هدػػؾ يػػرًرض ااسًيػػػض دتعجيػػؿ  ػػرج انمػػػضـ 
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ظإػاره متاقالػػال سلػػ  اتػتااا ادظلػػـ ااديالػػر  ادمإػا د ألف حملػػة االاتظػضر اديػػلر ك يعت ػػااف رػ ف ميػػ دة
ااداليػػضات لمػػػض ادمالإػػػاـ انيجػػػضر ك د اتظػػػضر  إػػػا يػػػاسا إدػػ  إقضمػػػة لحيػػػضـ ادػػػايفت ااديػػػع  إدػػػ  إيجػػػضا 
مجتم  إي م ك ترسضه حيامة إي مية سضادة تحت إتراؼ اتاجيال اداضئب ادعضـ دإلمضـ ادمإػا  اهػا 

سل  حػا –ة دحيامة ادمالح ادعضدم ك ادمإا ك ادماتظر اداد  ادال يالت ارها يتـ تمإيا األرض اداضدح
ت احملػػة هػػها ادمالإػػـا هػػـ مػػف اسػػاا إدػػ  االيػػة ادال يػػال ادعضمػػة  ػػ  يػػؿ تػػئاف ادػػاايض اادػػايفت -زسمإػػـ

حػػا  هػػهه ادع ػػاا  ايعمػػؿ لاػػحضب هػػها االتجػػضه نسػػااا ادعػػاة دل ػػضئـ ادمإػػا  حتػػ  ييااػػاا دػػال ساًاػػضت اا 
 ًاا دلمإا  حيف سااتال.إقضمة اادة إي مية قاية تياف جا

هػػػ حتػػ  اوف لاجػػا 329اجػػا هاػػض لف ادتعػػضرض اداػػريح رػػيف االتجػػضهيف ماػػه اد يرػػة اديرػػر  سػػضـ    
ادي يػػػر مػػػف اداظريػػػضت دحػػػؿ هػػػهه األزمػػػةت امحضادػػػة ادااػػػاؿ إدػػػ  اػػػي ة دلتعػػػضيش مػػػ  ادااقػػػ ت  رػػػال 

ا االيػػػة ادال يػػػال مػػػف لهػػػـ ادتاظيػػػر دااليػػػة ادال يػػػال ايػػػلطضت ادػػػاد  ادال يػػػال سرػػػر ادعاػػػار ادمختلالػػػةت اتعػػػ
ت اادت  لسيا طرحإض رعا قيضـ ادجمإارية اني مية  ادمالضهيـ األيضيية دتطار ادالير ادييضي ك ادتيع ك
ت ااالية ادال يػال تإػاؼ إدػ  ضػرط ادع قػة رػيف ادتػعب     إيرافت الخهت تتجل  رتيؿ ااضح اسمل ك

اػػر اد يرػػة اديرػػر  ايضرػػة سػػف انمػػضـ اادحػػضيـت سلػػ  ليػػضس ادااليػػة ادايايػػة اادييضيػػية دلال يػػال  ػػ  س
ادمعاػػاـ. اااليػػة ادال يػػال يمػػض قػػامإض ادخػػاميا ك دػػـ تيػػف ادمحضادػػة ادال إيػػة األادػػ   ػػ  ادال ػػال ادتػػيع ك 
دتيػػايت تػػػاخؿ ادال إػػػضء  ػػػ  ادييضيػػػةت اديػػػف يػػر تإض محػػػضاالت لخػػػر ت ايتالػػػؽ ادعلمػػػضء اادال إػػػضء سلػػػ  

دمإا ك اها مض يعرؼ رضيـ "اداالية" ادت  تا يـ حضجة جمإار ادمامايف دل يضاة    ظؿ  يرة انمضـ ا
إد  اداالية ادعضمةت ااداالية ادخضاةت ايضف مػف اد ضرػت لف ادااليػة ادخضاػة هػ  ميػئادية ادال إػضء  ػ  
ظػػؿ  يرػػة انمػػضـت اديػػف يرػػال االخػػت ؼ ريػػاإـ حػػاؿ ادااليػػة ادعضمػػةت اهػػؿ ياػػرح مػػف حػػؽ ادال إػػضء 

 ممضريتإض    ظؿ  يرة انمضـ لـ ال؟. 
اقا ررز مف خ ؿ هها ادجػاؿ  ػ  إيػراف ماإجػضف مختلالػضفت اهمػض  مػاإو يايػا االيػة ادال يػال ايػر     

لاإض االية ت ترب مف إرااة االية انمضـ اد ضئبت اتحضر ادمجتم  دعااتػال ادماتظػرة اهػ  دػهدؾ تتمتػ  
ض مراا ًػػػض ر ايػػػية ايايػػػة اال تجػػػب معضرضػػػة اظضمإػػػضت امػػػاإو ةخػػػر ياػػػضهض ر ػػػاة االيػػػة ادال يػػػال ايعػػػاه
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د يػػترااا ااداييتضتاريػػة ا يػػضا ادحيػػـ ايتػػرإإض ريػػيطرة رجػػضؿ ادياييػػة سلػػ  اديػػلطة  ػػ  لاررػػض  ػػ  
 ساار ادظ ـ.

 أهمية الدراسة: -أوًل 
ترج  لهمية اداراية إد  لف االية ادال يال مف لهـ اد ااسا ااأليس ادت  قضمت سليإض اد ػارة ااداادػة    

األيػس اادمرػضا ء ادتػ  قضمػت سليإػض  يػرة االيػة ادال يػال ااار ادػاد ك  انيراايةت امف ااف ادتعرؼ إد 
ادال يال    ادييضية اادحيـ ياعب  إـ األاضضع ادييضيية  ػ  ادجمإاريػة انيػ مية انيراايػةت اتعػا 
إيػػراف مػػف ااؿ ادجػػاار ادعررػػ ك ادتػػ  تػػا ر  ػػ  محيطإػػضد إه تتػػ  ر مجتمعػػضت الاظمػػة ادػػااؿ ادمجػػضارة 

 يإض مف تحاالت راارة مرضترة لا  ير ادمرضترةت اقا تا ر    تيؿ ادع قػة رػيف  نيراف رمض يحاث
اني ـ احرية اديلطة ااد يـ ادت  تيتاا إديإض ترسيتإض  ػ  سػاا مػف ااؿ ادعػضدـ ادعررػ ك اانيػ م ك 

 ادمجضارة نيراف.
يػراف ادالضريػية اادتػيعية ايزااا األمر لهمية ات  يًرا حيف معر ة ما  االمتػاااات ادعرقيػة اادمههريػة ن

   سػاا مػف مجتمعػضت ااؿ ادعػضدـ ادعررػ ك نيػراف اااؿ ةيػيض ادايػط  انيػ مية ادتػ  قػا تػر   ػ  
اداماهج انيراا ك تطاًرا    اداظرية ادييضيية اني مية ادت لياية دمالإاـ اديلطة    ادمجتم  ادميلـ 

ضة اادتطريػػػؽ  ػػػ  تلػػػؾ ادمجتمعػػػضت انيػػػ مية اميضاتإػػػضد األمػػػر ادػػػه  يػػػا ر احتمػػػضاًل د ضرليػػػة ادمحضيػػػ
ا يرهػػضت  ػػ يراف تتػػااخؿ مػػ  ااؿ ادجػػاار سرقًيػػض اد اًيػػض امػػههرًيض اتعمػػؿ جضهػػاًة سلػػ  تاػػاير اد ػػارة 

 انيرااية رااالإمض اماهًجض م ضدًيض دلحيـ    اني ـ.
 أهداف الدراسة: -ثانًيا

ت امراحػػؿ تإػاؼ هػهه ادارايػة إدػ  إد ػضء ادضػاء سلػ  اظريػة االيػة ادال  يػال الاػادإض  ػ  ادال ػال ادتػيع ك
تحاؿ اداظرية مف  يرة س اية إد  ماإو ييضي ك قضمت سل  ليضيال جمإارية إيػراف انيػ ميةت يمػض 
ت اترح اداظرية رعػا اد ػارةد امػف  ػـ يػف ادايػتار  تطرح اداراية ليس اداظرية يمض  يرهض ادخاميا ك

 اتعايلال سل  ليضس االية ادال يال.
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كمة البحثية وتساؤلت الدراسة:لقد انطمق ذلك البحث بناا  لماع لادن مان التسااؤلت  المش -ثالثًا
 منها ما يمي:

 ؟االدة اداالية اادال ال إ راًاا اترييًرضمض 
 مض ااا   اداساة إد  االية ادال يال؟
 االية ادال يال؟   مض ما  ت  ير اني ـ اد ار ك 
 ؟ال يالاني ـ ااالية ادمض ما  ادت ضرب اادترضسا ريف 
 االية ادال يال س اية لـ   إية؟

 مض اار ادخاميا ك    اد ارة انيرااية؟
 مض اار ادمههرية    تحايا ادييضية ادخضرجية؟

؟  مض طريعة اداار انقليم ك انيراا ك ال ره ادييضي ك
 تقسيم الدراسة: -رابًعا

ت ادعرريػػػػػة تتػػػػتمؿ ادارايػػػػػةسل  م امػػػػة ااتػػػػػضئو ا رػػػػػت رػػػػ هـ ادماػػػػػضار اادمراجػػػػ  اادػػػػػااريض 
االيػػػة ادال يػػػال  ػػػ  إيػػػرافت ااد ػػػضا ك  -ااألجاريػػػةت اتا يػػػـ ادارايػػػة إدػػػ  مرح ػػػيف ادمرحػػػث األاؿ رعاػػػااف

. -اسااااال  اد ارة اني مية انيرااية ااارهض ادييضي ك
 منهجية الدراسة: -خامًسا

دػ  معلامػضت ايتخاـ ادماإو ادتحليل ك اداااليكايعتما هها ادماإو سل  ليػلاب ادتحليػؿ ادػه  ييػتاا إ
يض يػػةت تتعلػػػؽ رماضػػػاع محػػاا سرػػػر  تػػػرة زمايػػػة معياػػةت هػػػا إض ادحاػػػاؿ سلػػ  اتػػػضئو سمليػػػة تاليػػػر 
رطري ػػػة ماضػػػاسيةت اتاػػػاير اداتػػػضئو رتػػػيؿ معرػػػر يميػػػف تاليػػػيرهت اادااػػػاؿ إدػػػ   إػػػـ لاؽ داضػػػ  
ادييضيضت اانجراءات ادميت رلية ادمختاة رماضاع ادارايةد امف  ػـ ااػؼ ادمتػي ت اتحليلإػضت 
 ػػػضدماإو ادااػػػال ك هػػػا طري ػػػة دارايػػػة ادظػػػااهر لا ادمتػػػي ت ادعلميػػػة مػػػف خػػػ ؿ اد يػػػضـ رضدااػػػؼ 
رطري ة سلميةت امف  ـ اداااؿ إد  تالييرات ماط ية دإػض االئػؿ ارػراهيف تمػاح ادرضحػث اد ػارة سلػ  
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اضػػ  لطػػر محػػااة دلمتػػيلةت اقػػا ايػػتخاـ هػػها ادمػػاإو  ػػ  تترػػ   يػػرة االيػػة ادال يػػال مػػف خػػ ؿ مراحػػؿ 
 طارهض ادمختلالة اات تإض اادتعرؼ إد  االالتإض اداياية اادييضيية.ت

يمػػض ايػػتخامضدماإو ادتػػضريخ ك  اهػػا ادمػػاإو ادػػه  يتعضمػػؿ مػػ  لهميػػة ادمعلامػػضت ادتضريخيػػة ادمتعل ػػة 
رضدظااهر انايضايةت سرر رااهض مف ماضارهض األادية ااد ضااية م  ضػرارة ادترييػز سلػ  ادظػراؼ 

سية ادتػػػ  تخللػػػت  تػػػرة ادارايػػػةت  ػػػ  محضادػػػة مػػػف لجػػػؿ ادتح ػػػؽ ماإػػػضت لا ا ػػػاهض ادتضريخيػػػة اادماضػػػا 
امحضادػػػة تالايػػػاهضد ألجػػػؿ ادراػػػضء سليإػػػض لا ان ػػػضاة ماإػػػضت اقػػػا ايػػػتخاـ هػػػها ادمػػػاإو دراػػػا ادتيػػػضرات 
ادييضيػػػػية  ػػػػ  يػػػػيضؽ حريػػػػة ادعمليػػػػة ادييضيػػػػية  ػػػػ  إيػػػػراف ادػػػػيس مجػػػػرا يػػػػرا األحػػػػااث رعيػػػػًاا سػػػػف 

ااص الاريضت  يرة االية ادال يالت اررط ادتطارات ادييضيػية سلػ  ميػرح ادحيػضة ادماطل ضت اداليرية دا
ادييضيية    إيراف قرؿ ارعا اد ارة اني ميةت امض تطار رعا هدؾ مف تاجإضت اتطارات رعيًاا سػف 
ادماطل ػػضت اداليريػػة اادجػػهار اداظريػػة دعإػػا اد ػػارة انيػػ مية  ػػ  إيػػراف رمػػض ي ػػاا إدػػ  ررػػط ادتطػػارات 

يية رتطار اداظرية ادييضيية دمزيا مػف ادالإػـ اااليػتيعضب دلحػاثت ااػااًل در ػ  يالػضءة اداظريػة ادييض
 ادييضيية اني مية االييمض     إـ ادااق ت اتاق  امط يلاؾ ادظضهرة ادييضيية ادميت رليةاحريتإض.

د هدؾ ألف هها ادماإو يعا اييلة مف ايضئؿ ا دا ػا  ػ  تػيلال يمض استما ادرحث ماإو اداراية ادا ا ك
ادحايثت اهػا هدػؾ ادا ػا ادػه  ي خػه  ػ  االسترػضر ل ػر اداػ ت ادا ي ػة مػف ادتػ  ر اادتػ  ير ادمترػضاؿ 
رػػيف ادحضػػضرات الاػػااع اداليػػر ادمختلالػػةت ااداظػػر إديإػػض ضػػمف إطػػضر لتػػمؿ الايػػ  هػػا إطػػضر اداليػػر 

رهض    ماييضت ادحيػـ  ػ  انايضا ك يلالت يمض لاال ييضسااض سلىا ا ليلاب تطريؽ االية ادال يالت ات  ي
ادجمإارية اني ميةت اترايإـ لياياداجية تااير اد ارة إدػ  ااؿ ادجػاار سلػ  ادػر ـ مػف االخػت ؼ 

 ادمههر ك اادجاهر ك اديضئا    إيراف سف ر ية ااؿ ادجاار.
  ادارايضت اديضر ة  -يضاًيض

مرضتػر  ػ  تيػضرات اداليػر ادييضيػ ك اظًرا داجاا ادي ير مف ادتطارات سل  اديضحة انيرااية مف ت  ير 
اني م ك ادمختلالة اتطار اداظرية ادييضيية اني مية سضمًة لاجات ادتطارات ادييضيية  ػ  تجررػة 
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ت اقػػػا  اظػػػضـ اد ػػػارة انيػػػ مية  ػػػ  إيػػػراف اهتمضًمػػػض م حًظػػػض رػػػيف ادااريػػػيف ادمإتمػػػيف رضدتػػػ ف انيرااػػػ ك
 سررت ساال ارايضت ساة اهير ماإض 

(  اسااااإػػض "اد ػػاة ادهييػػة  ػػ  ادييضيػػة ادخضرجيػػة" اترحػػث تلػػؾ ادارايػػة 1سرػػا اداػػرار ارايػػة يػػمضح 
ـت ااد اة 2005   مالإاـ "اد اة ادهيية" اده  طر تال سل  ادييضية ادخضرجية انيرااية تجضه دراضف ماه 

دعيػيرية لا ادهيية ه  تلؾ اد اة ادت  ت ـا سل  ادجم  ريف اد اة اداضسمة الاااتإض مػف اضحيػة ااد ػاة ا
ادالرة اايتمرار حضدة ادتيلح مف اضحية لخر ت   يراف رااالإض قاة إقليمية رضرزة    ادترؽ األايط 
يػػػضسية ألااء اار مإػػػـ رضدماط ةتاايػػػتطضست تطريػػػؽ اتلػػػؾ اد ػػػاة ادهييػػػةت  إػػػ  مػػػف اضحيػػػة تعطػػػ  

ت ازيػضاة اهتمضًمض يريًرا دلاضحية ادعييرية إد  جضاب تعزيزه سف طريػؽ ايػتمرارهض  ػ  ررا ضمجإػض اداػاا ك
قػػاراتإض ادعيػػيريةت سلػػ  ادػػر ـ مػػف يػػؿ ادضػػ اط ادااديػػة إال لاإػػض رضدم ضرػػؿ لات لهميػػة اد ػػاة اداضسمػػة 
    ادييضية ادخضرجية   ا سملت سل  اتر اداماهج انيراا ك رااالإض اماهج قااة دلااؿ اني مية.

د ضػية ادالليػطياية اااعيضيػإض سلػ  اداظػضـ (  رعاػااف "ادييضيػة انيراايػة اتجػضه ا2اراية لحمػا محمػا 
"ت ااستمات اداراية    تحليؿ ت  ير اداار انقليم ك    لمف ادماط ة سل  ادماظػار  االقليم ك ادعرر ك
ادتضريخ ك اها اداظر إد  تضريخ إيػراف اترا إػض انيػ م ك  ػ  تحايػا اارهػض اس قتإػض رضدتػرؽ األايػط 

ئمة سل  حيػضب ادماػضدح اد اميػةت اتػاا  ادج را يػض اادماػضدح اتحادت إيراف إد  ااتإضج ييضية قض
ادمتضػػضررة اار مإػػـ  ػػ  إضػػالضء االستػػااؿ سلػػ  تاجإػػضت إيػػراف األياياداجيػػة مػػف ااف تعػػضرض مػػ  
ماقؼ إيراف الياياداجيتإض تجضه ادماط ة م  ماضدحإض ادحياية ااد اميةد دها  ضألياياداجيض تاا  ااًرا 

.يريًرا    تتييؿ م مح ا  ديلاؾ انيراا ك ادخضرج ك
(  اسااااإػػض "ادػػاار انقليمػػ ك نيػػراف  ػػ  ادتػػرؽ األايػػط"ت اتعمػػؿ سلػػ  3ارايػػة مايػػ  لرػػا قػػضساا 

تحليؿ اار ادييضية انيرااية    ماط ة ادترؽ األايطد إه تتحاث سف متػراع ادتػرؽ األايػط مػف 
ت  حيامض طرحت قضية ادعادمة    ماط ة ادترؽ  األايط ارالت ادااليػضت ادمتحػاة ادماظار انيراا ك

األمرييية تيع  إد  تطري ال تارإت إيراف ااضعة ااب سيايإض إ تػضؿ ادمحػضاالت األمريييػة ااضػ  
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خطة رايلة  ػ  مااجإػة ادخطػة األمريييػةت ميػتعياة  ػ  هدػؾ رمػض دػايإض مػف مرتيػزات س ايػة ا يريػة 
 ااي ة ادت  ايت طرتإض    ادماط ة.اييضيية ااقتاضايةت إضض ة إد  ريضئزهض ادتيعية اادااؿ اد

انيراايػة"ت  -(  رعاااف "ت  ير اد ضية اديراية    ادعراؽ سلػ  ادع قػضت ادعراقيػة4اراية رتضا اضمؽ 
اتاضادػػت هػػهه ادارايػػة تػػ  ير ادامػػاهج اديػػرا ك  ػػ  ادع قػػضت انيراايػػة ادعراقيػػةت اييػػؼ يػػا ر  ػػ  هدػػؾ 

رااية ادعراقية  ترات تعضاف ااراع ادـ ييتمر امط ااحا سل  لمف ادماط ةد إه تإات ادع قضت اني
اديػػف ادػػامط اديػػضئا رػػيف ادرلػػايف هػػا اداػػراع رتػػيؿ مرضتػػر لا  يػػر مرضتػػرد إه ار ػػت يػػ  ادػػاادتيف 
ميرا ًضمف اداراع اادخ  ضت  ضً  سف تتتت األيراا احرمضاإـ مف ح إـ    تيايف اداادػة اد اميػة 

ا اراسضت مههرية تضريخية ريف ادرلايف هاػضؾ مجماسػة مػف ادايػضئؿ م ؿ ر ية ادتعابت ااظًرا داجا 
 اادحلاؿ ادمطراحة لمضـ اداادتيفد دتعزيز إجراءات اد  ة رياإـ.

(  اسااااإض "ة ر اد يضاة ادييضيػية سلػ  ادييضيػة ادخضرجيػة انيراايػة تجػضه ااؿ 5اراية خضدا ادعجم ك 
"ت اتتاػػضاؿ لحػػا ادمت يػػر  ات ادمإمػػة ادتػػ  تػػا ر  ػػ  ادييضيػػة ادخضرجيػػة سضمػػة مجلػػس ادتعػػضاف ادخليجػػ ك

ا   ادمجتمعضت  ير ادايم راطية خضاةت  ال  تلؾ ادمجتمعضت يرػرز اار اد ضئػا رتػيؿ يريػرد إه ال 
تاجػػا ماييػػضت دإػػض يػػلطة ح ي يػػة تعػػضاؿ هدػػؾ األ ػػرت اهػػهه ادارايػػة تتاػػضاؿ هدػػؾ ادم حػػاا ال ػػره  ػػ  

يث سف مالإـا اد يػضاة ااارهػض  ػ  ادييضيػة ادخضرجيػة  ػـ تات ػؿ ادييضية ادخضرجية انيرااية  ترال رضدحا
 دل يضاة ادييضيية انيرااية خضاًة.

(  رعاػااف "ل ػر ادمت يػرات انقليميػة اادااديػة سلػ  ادع قػضت انيراايػة ادخليجيػة"ت 6اراية خضدا لحمػا 
اات انقليميػة اادااديػة اتاضادت اداظضـ انقليم ك ادخليج ك الاال يتإا مجماسة مف ادمت يرات اادميتج

سل  ادميتايضت األمايةت ااالقتاػضايةت ااالجتمضسيػةت اادييضيػية خػ ؿ ادع ػايف األخيػريف مػف اد ػرف 
ادعتػػريف اهػػها َم َػػَؿ تحػػاًيض دػػااؿ ادجػػاارد إه يػػضف مػػف لهػػـ ادمت يػػرات ادتػػ  هػػاات األمػػف انقليمػػػ ك 

 -ـ1990دخلػػػػػيو اد ضايػػػػػة  ـ(  ػػػػػـ حػػػػػرب ا1988 -ـ1980ادخليجػػػػػ ك هػػػػػا حػػػػػرب ادخلػػػػػيو األادػػػػػ   
ـ(ت امض تادا ساإمض مف ل ضر    مختلؼ ادمجػضالت رضنضػض ة إدػ  ادتهرػهب  ػ  ليػعضر ادػاالط 1991
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اها مض اضحرال مف لزمضت اقتاضايةت  ضً  سف اداااـ    ميضااة ااؿ مجلس ادتعػضاف ادخليجػ ك 
 دلعراؽ    حررإض م  إيراف. 

ة اد ػػػػارة انيراايػػػػة ال رهػػػػض سلػػػػ  ادتاجإػػػػضت ادييضيػػػػية (  اسااااإػػػػض "لياياداجيػػػػ7ارايػػػػة سػػػػ ء مطػػػػر 
ادخضرجية انيرااية تجضه ااؿ ادخليو ادعررية"ت اقا تحا ت تلؾ اداراية سف لياياداجية اد ارة انيرااية 
ال رهض    ادييضية ادخضرجية انيراايػة تجػضه ااؿ ادخلػيوت  ػضد ارة انيػ مية انيراايػة لحػا لهػـ  ػارات 

يمض لاإض ال تزادمحتالظة ر ارتإض سل  ادت  ير ااخلًيض اخضرجًيضد إه يرج  هها إد  قارتإض اد رف ادعتريف 
سل  تطاير االيإض اجعؿ مااقالإض ماايرػة دلااقػ  مػف ااف ميػضس ر يمإػض الهػاا إض االيػتراتيجية ادتػ  

إض اد ارة اضعت ليضًيض إد  األااؿ اداياية ادتيعيةت   ياياداجية االية ادال يال ادت  قضمت سل  ليضي
.  انيرااية قا قضمت سل  ليس مف ادمههب ادتيع ك اال ا  ستر ك

(  اهػػ  رعاػػااف "ل ػر مت يػػر اداخرػة سلػػ  ادييضيػػة انيراايػة اتجػػضه ااؿ ادخلػػيو"ت 8ارايػة اا ػػؿ مايػر 
اريػػزت هػػهه ادارايػػة سلػػ  لف ادييضيػػة ادخضرجيػػة انيراايػػة تتػػ  ر رػػضدي ير مػػف ادمت يػػرات ادتػػ  يػػرترط 

ت اتعػا اداخرػة ادييضيػية رعضإض رض دمجضؿ ادخضرج ك    حيف لف يرترط رعضإض اوخر رضدااق  ادػااخل ك
لحػػػا لهػػػػـ ادمت يػػػػرات دلييضيػػػػة ادخضرجيػػػػةد إه إف اداخرػػػػة انيراايػػػة ادايايػػػػة دإػػػػض اار  ػػػػ  ريػػػػـ اضػػػػ  
ادييضيػة ادخضرجيػػة يػااء ليضاػػت اداخرػة مختلالػػة لـ يضاػت متاا  ػػة ادياإػض  ػػ  ادمحاػلة تػػتحيـ رتػػيؿ 

ت االييمض لف إيراف تمتلػؾ سػاًاا مػف األاراؽ انقليميػة اهػهه األاراؽ ت رال يضمؿ رميضر إيراف ادخضرج ك
تتيـ رتيضملإض  يمض رياإض رمض يمػاح إيػراف االػاًها ااضػًحض اتػ  يًرا ح ي ًيػض  ػ  مختلػؼ ادملالػضت  ػ  يػضئر 

هه األاراؽ يخػػػاـ اد ضػػػضيض  ػػػ  ماط ػػػة ادخلػػػيو ادعررػػػ  رتػػػيؿ  يػػػر ميػػػراؽ اادتاظيػػػؼ انيرااػػػ ك دإػػػ
.  ادمتراع انيراا ك انقليم ك ادجايا    ادماط ة رمض يا ر    األمف اد ام ك ادعرر ك

سلػ  -تجتإػا ادارايػة ادحضديػة  ػ  محضادػة ان ػضاة مػف تلػؾ ادارايػضت اديػضر ة اتع يًرض سل  مض يػرؽد 
طػرؽ ادتػ  اترعتإػض هػهه اخت ؼ ااط قضتإض اداليرية اادماإجيػة  ػ  محضادػة الترػضع ل ضػؿ ادماػضهو ااد

ادارايضت يؿ هدؾ سف طريؽ تاضاؿ اظرية االية ادال يالد دت طية لرعضاهػض اميػتايضتإض تعريالًػض اتحلػيً ت 
تاليا ادرضح ة مف يؿ اراية سل  حاة سف طريؽ تتر  االاط قضت اداظريػة ااديػيضقضت ادتاليػيرية ايا 
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ارت ػػػضء ادااػػػاؿ إدػػػ  لهػػػـ اداتػػػضئو سليإػػػضت اادخرػػػرات ادتضريخيػػػة ادتػػػ  ريػػػختإض هػػػهه ادارايػػػضت اادراػػػضء 
 حت  تيتطي  اداراية ادحضدية لف ت اـ سمً  سلمًيض جضًاا.ادممياة ال ضلإضد ا 

 المبحث األول 
 ولية الفقيه  في إيران

 ماخؿ 
جضءت اظرة اني ـ اديػاة االيػإض اجػضء اظضمػال  يػر ميػراؽد إه اضػ  دااليػال اظمػال ادتػ  تعرػر     

ت  اادخ  ة اني مية    لتإر ادتعريالضت ادم رادػة دإػض هػ  "خ  ػة سػف اػضحب سف ييضاال ادييضي ك
ادترع    حراية ادايف اييضية اداايض رال"ت اه  ت اـ سل  "حمؿ اديؿ سل  م تض  اداظر ادترس ك 

 ػ  انيػ ـ دإػض  -رإها ادمعا –   ماضدحإـ األخراية اادااياية ادراجعة إديإض"ت  ضديلطة ادييضيية 
ت  ضدطػػضر  ادػػايا ك دليػػلطة يتم ػػؿ  ػػ  ليضيػػال  ػػ  لاإػػض ماػػاط رإػػض حرايػػة ادتػػرع  طػػضر  اياػػ ك  امػػاا ك

اييضية اداايض رالت لمض لف ياس ك لحػا إدػ  االيػال اػالة ادحػايث رضيػـ ا  احػؽ االاالػراا رتاليػير ادػايف 
اايػػة امعر ػة رل ك اديػػمضء يػػااء ليػضف  يمػػض يتعلػػؽ رتػػئاف ادػايف لـ ادػػاايضت   ػػا لايػر تمضًمػػض إضػػالضء اد 

 اندإية سل  مض ياار سف لحيضـ اةراء مف قرؿ ل   را لا هيئة. 
ارضدايػػػرة إدػػػ  ادريػػػاؿ اػػػل  ا  سليػػػال ايػػػلـ دػػػـ ت َضػػػؼع إديػػػال ادعاػػػمة إال  يمػػػض يتعلػػػؽ رضدجضاػػػب    

ت لمػض ادجضاػب ادػاايا ك   ػا  ادايا ك مف اساتالت ل  لاال معاػاـ  يمػض رل ػال سػف ررػال سػف طريػؽ ادػاح ك
ف  ـ يضات اجتإضااتال    هها ادجضاب ماضاًسض خضضًعض إد  ادرل ك اادتار ت ارعا يضف  يال رتًراد ام

ا ػػضة ادريػػاؿ اػػل  ا  سليػػال ايػػلـ لارؾ ادميػػلماف األاائػػؿ لف اارة ادارػػاة اادػػاح ك قػػا ختمػػتت الاػػال 
دػػػيس درتػػػر لف يػػػا س  ارا ػػػة هػػػها ادػػػاارت اادااقػػػ  لف هػػػها ادتااػػػيؼ ادمػػػاا ك دليػػػلطة يم ػػػؿ ادتػػػراث 

 ك دإليػػػػ ـت ااد ضػػػية ادرئييػػػػة دليػػػلطة ادتػػػػ  تمريػػػػز حادإػػػض اداليػػػػر انيػػػ م ك يضاػػػػت قضػػػػية ادح ي ػػػ
ادخ  ػػػةت اادخليالػػػة دػػػيس إال ماالػػػًها دل ػػػضااف انيػػػ م ك ادميػػػتما مػػػف ادتػػػريعة ادييػػػت دػػػال ليػػػة قاايػػػة 

 (.1اياية 
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يتمتػػ   ضم اًيػػ ضراحًيػػ ضيػػلطة اندإيػػة لازسيًمػػدلم ً  مإف ادخليالػػةلا رئػػيس اداادػػة  ػػ  انيػػ ـ دػػيس     
يم ؿ األمة ادت  ااتخرتال ااختضرتال ر رااة حػرة  يػر م يػاة  رؿت (71 ريلطة راحية تجعؿ لقاادال قضااًاض

ت اتيػضا تيػاف اظيالتػال (77م لة    لهػؿ ادحػؿ اادع ػا ماار ادييضاة    اني ـ ها األمة م   ر يات 
سػػػػف طريػػػػؽ ادتااليػػػػه  تااليهيػػػػة محضػػػػة يػػػػااء ليػػػػضف سػػػػف طريػػػػؽ ادتااليػػػػه ادحر ػػػػ ك دلااػػػػاص لـ يػػػػضف

االجتإضا ك دألمار ادمرترطة رضالجتإضات اه  دييت يلطة مطل ةت رؿ محاااة رضدحااا ادترسيةت اال 
االايػػإـ رمازدػػة لحػػا   ضدحيػػضـ هػػـ ايػػ ء ادعرػػضا سلػػ(ت اسليإال72يجػػاز دػػال لف يتجػػضاز هػػهه ادحػػااا 
ضيـ  ػػ  اداادػػة انيػػ مية اضػػ  ادحػػ ؼَ يكػػي  ت (73ادااليػػة اادايضدػػة   ادتػػريييف مػػ  اوخػػرت  الػػيإـ معاػػ

اال  تلاامرهض ال ادميترا رإضإد  لاال مف األمة    مريز اداضئب ساإض ال ادمتيلط سليإضت اادمااله   سل
تؾ    لف انقرار ر ف األمة ه  ماػار اديػلطة ادييضيػيةت الف ادحيػضـ اػااب ساإػضت يعاػ  لف دإػض 

تػضءت ادإػض ادحػؽ لف تراقػب ادحيػضـ  ػ  يضمؿ ادحؽ  ػ  إيػاضا تلػؾ اديػلطة دمػف تتػضء ايػلرإض ممػف ت
 (.74ساجاا امإـ يلمض ياا ات ا  اداااب يلمض لخط  يؿ لسمضدإـت الف تراهـ إد

لمض ادطريعة ادمااية دليلطة  إ  مم لػة  ػ  ادخ  ػةت  ضدخليالػة دػيس إال ماالػًها دل ػضااف انيػ م ك     
ادرياؿ سرؼ رل ػب خليالػة ريػاؿ  ادميتما مف ادتريعةت ادييت دال لية قااية ايايةت الاؿ مف خلؼ

ـ  -رض ك ا  ساإمػض–ا ت اقا ي ِره د ب خليالة ا  ار ضال ادخلالضء األاائؿ  لرا رير اسمر(  د امػف  ػ
  ف يضف  مة طضر  ايا ك  ييلطة اني ـ   اال ي ت ك مف يػاف ادخليالػة حضرًيػض ادتػرعت اادحػضرس ي ػاـ 

ف دػػػال حػػػػؽ ادت ييػػػر لا ادترػػػايؿ لا ادزيػػػػضاة لا رضدحالػػػضظ سلػػػ  مػػػض يحريػػػػال يمػػػض هػػػا مػػػػف ااف لف ييػػػا 
 (.75ادا اضف 

( اه  إسػ ف 76 ترسية اديلطة ميتماة مف ادرضضء ادتعر ك اده  يظإر  يإض  يمض يعرؼ "ادريعة" 
َرضَي  اها ادخليالة اده  يعلف ايلتـز رضدحالػضظ سلػ  ادػايف اتااليػه ادتػريعة  -اتعإا مف طر يف همض  ادم 

َرضِيعافاادت يا رحاااهض اها رإه اهـ لهؿ ادحؿ اادع ا اهـ االاة  -ه اداالة يياف حضرًيض دلترعت اادم 
 (.71ادمجتم  امم لا  ئضتال ادمختلالة ايلتزماف رضدعإا سل  ادطضسة طضدمض ا َ  ادخليالة رمض ادتـز رال 



 

 

 

 

                                          مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                                                                                                               
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                              م    1029 - يوليو/  الرابع عشرالعدد  

 
 

731 

ها     ا ػػ  سإػػا ادخلالػػضء ادراتػػايف يػػضف ادميػػلماف يتػػيلاف احػػاة ح ي يػػةت س يػػاة ا يػػًرا اجمضسػػةت اا 
 ؼ مض    ادرل   يرسضف مض ياتإ  إد  ا ضؽد ريرب االحتيضـ إد  اديتضب اادياةت إدػ  لف ظإر خ

ارالت رهار ادخ ؼ اادالتف اادالرقة تظإر ريف ادميلميفد  -رض  ا  ساال–جضء سإا ييااض س مضف 
إه جػػ ر رعضػػإـ رضدتػػيا  مػػف االة س مػػضفت  ػػـ رػػالت ادتػػيا  مػػف س مػػضف االيػػال رم ادػػة  إاػػال يػػاد  

ت  رػػػالاا -رضػػػ  ا  ساػػػال–ؿ مػػػف ها  رحمػػػالت  يػػػضف هػػػها مػػػف تػػػيعتال اهػػػها مػػػف تػػػيعة سلػػػ ك ادعمػػػض
يتضضرراف رضدييؼ ايتضضرراف رضدليضف اتع ات ادميضئؿ اتتضريتت  ـ تحادػت ادتػيا  إدػ  ادطعػف 

مظلاًمػػض ريػػا  ئػػة ظضدمػػة  ػػرر  -رضػػ  ا  ساػػال– ػػ  اياػػال سلػػ  يػػا رعػػض ادمػػضرقيفت  ػػـ قتػػؿ س مػػضف 
 (.71رضب اد تؿ ااد تضؿ ريف ادميلميف رإضت  التح رهدؾ 

ت      يػػضف م تػػؿ س مػػضف حضا ًػػض حضيػػًمض ال ييػػضا يااايػػال  ػػ  خطػػره حػػضاث ةخػػر  ػػ  ادتػػضريخ انيػػ م ك
 ماػػه هدػػؾ ادحػػيف اػػضر دليػػيؼ اد ػػاؿ  يمػػض رعػػا ا ػػتح رػػضب ادالتاػػةت ادػػـ يايػػا رعػػا هدػػؾ لرػػًاا اايػػااًاا 

ادخ  ػػةت اتإمػال رعضػإـ ر اػال تإػػضاف  - ساػالرضػ  ا –(ت ارعػا تػاد  سلػ ك رػػف لرػ  طضدػب 71تضًمػض 
   اد اضص مف قتلة س مضف رف سالضف اتريإـ ادـ ي تص ماإـت  اق  اد تضؿ ريف سل ك اريف ادزريػر 

ت  ػػـ اقػػ  اد تػػضؿ رػػيف سلػػ ك امعضايػػة اااتإػػ  -رضػػ  ا  سػػاإـ جميًعػػض–اطلحػػة الـ ادمػػامايف سضئتػػة 
ادراايػػة ادالعليػػة د  تػػراؽ  ػػ  األمػػة رظإػػار ادخػػاارج رااقعػػة ادتحيػػيـ ادمعرا ػػةت ارعػػا ادتحيػػيـ يضاػػت 

(ت اهػهه ادمػهاهب لا ادالػرؽ دػـ تتيػاف ساػا لاؿ خػ ؼ رػؿ إف ادخػ ؼ يرتػا  21اادتيعة اادمعتزدة 
 ػػـ رعػػػا هدػػػؾ تترلػػػار األ يػػضر ادمختلالػػػة ايااػػػؿ يػػػؿ رل ت ايتعػػػرؼ لترػػضع يػػػؿ ااحػػػا مػػػف هػػػهه اوراء 

تض  اف يتياف مف ماإػضج سلمػ ك دالريػؽ مػف ادااريػيف  تتياف حيائه ادمهاهبد هدؾ ألف ادمههب ي 
ادرػػضح يف يراػػاف  يػػال لاػػااًل دتالييػػرهـ متميػػزة ااضػػحةت  ػػـ ييػػاف ديػػؿ ماإػػضج طضئالػػة لا ماريػػة تعتاػػؽ 

( اهػػها مػػض حػػاث رضدالعػػؿ رعػػا هدػػؾ 27هػػهه األاػػاؿ اتػػاا   ساإػػض ات ايمإػػض رمػػااالة ادرحػػث اادارايػػة 
 ادعاار ادمختلالة. دلالرؽ ادييضيية اادمهاهب اني مية سرر

اادخاارج مف ادخراج اادخراج د ًة  ها مض ياؿ سل  رراز ادت ء مف م ره لا حضدػةت امػف معاػضه    
ادتمػػرا ااد ػػارةد  ي ػػضؿ تمػػرا سلػػ  اديػػلطضف ل  تمػػرا سليػػالت لمػػض معاػػضه االيػػ م ك  يعاػػ ك ادخػػراج  ػػ  
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ليػااا لف مػف حػؽ  د إهادجػضئر ادحػضيـ  ادخاارج لاؿ مف اضااا رحؽ ادخراج سلػ ايع(تا 22يريؿ ا  
ادت ػػا    سلػػا يػػضف اختيػػضره ارتػػااًء اهػػ إفاديػػلطضف ادجػػضئرت حتػػ    ادالػػرا رػػؿ مػػف ااجرػػال ادخػػراج سلػػ
امػػػف هػػػها ادماطلػػػؽ يػػػضااا  تادجمضسػػػة ادخضرجػػػة  اد ضػػػضء سلػػػ  إدػػػ اادعػػػاؿت ادػػػا يػػػضف هدػػػؾ يػػػياا ك 

 .(23 يالضلاف لال يياف دلخليالة لاانمضـ سارية تحميال حت  يميف خلعال
حتػ  يماتػاا لا يظإػر ايػف ا  ايخمػا اديالػر اادجػارت اال يحػؿ دإػـ  ساػاهـ ادخػراجف ادخػاارج يمض ل

 ػػ ف ا اػػاا سػػف اد   ػػة قعػػااا ايتمػػاا  تادم ػػضـ  يػػر  ػػضئريفت إال إها ا ػػص سػػااهـ سػػف    ػػة رجػػضؿ
  ادظإػارت ا ضفادتراةااديتم  إـ لررعة اهيادليضديتمضفت  ل ا جعلاا ادميضدؾ يس ياتإـت ايضااا سل  م

اهػا ادتاػا  دإجػـا األسػضا  تحػت  ع قيضـ اادتإـ ااظضمإـ تحػت قيػضاة إمػضـ ادظإػارت اادػا ض حيف
إـ لف ييااػػاا لئمػػة رػػ   تػػ ء قػػاراا عقيػػضاة إمػػضـ ادػػا ضعت اهػػـ متال ػػاف سلػػ  إزادػػة لئمػػة ادجػػار امػػا

سػػاا ادمايػػػريف  يجػػب إها رلػػػت (اد ػػارة ادميػػػلحة ساػػاهـ لف ادخػػػراج ا ضديػػيؼ لا ر يػػر اديػػػيؼت رسليإ
مػػػض رػػػضساا حيات هػػػها اساػػػاهـ هػػػا حػػػا ادتػػػراة ادػػػهيف اتػػػتراا ادجاػػػة سلػػػ  لئمػػػة ادجػػػاار لررعػػػيف رجػػػ ً 

 (.24اقا تمت  ادخاارج راالضت ادزها اادايؾ اادت ا  تلرااحإـ
ت اهػػـ يعلاػػاف لف -رضػػ  ا  ساػػال–ايػماا رإػػها االيػػـد ألاإػػـ خرجػاا سلػػ  سلػػ ك رػػف لرػػ  طضدػب    

ت اتػػػاد  ادحيػػػفادحيػػػـ   ال دلرجػػػ لمػػػر خ  ػػػة  -رضػػػ  ا  ساػػػال–ؿت اقػػػا ضػػػضع ادحػػػؽت اق تػػػؿ سلػػػ ك
ادميلمف رعا لريالت اديف معضايػةيضف دػال رضدمراػضات اةخػر األمػر رػضي  ادحيػف معضايػةت ارل  جمضسػة 
مػػػف لاػػػحضب ادحيػػػف رػػػف سلػػػ ك لف معضايػػػة يػػػتحيـ  ػػػ  لساػػػضؽ ادميػػػلميفت  ػػػضستزداا ادجمضسػػػة يلإػػػض 

امػػف هاػػض اتػػ  ايػػـ ادمعتزدػػةت ااتػػ ت ادمعتزدػػة  ػػ  ادعاػػر األمػػا ك اتايػػب  ااا طعػػاا دلعلػػـ اادعرػػضاةت
(ت ااألااؿ ادجضمعة دمههب ادمعتزدة خميةت اه   25إد  اااؿ رف سطضء اده  استزؿ ادجمضسة 

"ادتاحيػػػػػات ااداسػػػػػا ااداسيػػػػػات اادمازدػػػػػة رػػػػػيف ادماػػػػػزدتيفت ااألمػػػػػر رػػػػػضدمعراؼ"ت ايػػػػػضااا يعتمػػػػػااف  ػػػػػ  
ضئػػػا سلػػػ  اد ضػػػضيض ادع ليػػػة ايضاػػػت   ػػػتإـ رضدع ػػػؿ ال يحػػػااهض إال احتػػػرامإـ االيػػػتاالالت ن رػػػضت ادع 

ألاامػػػػر ادتػػػػرعت  يػػػػؿ ميػػػػ دة مػػػػف ميػػػػ دإـ يعرضػػػػااإض سلػػػػ  ادع ػػػػؿ  مػػػػض قرلإػػػػض لقػػػػراه امػػػػض دػػػػـ ي رلػػػػال 
 (.26ر ضاه 
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لمض ادتػيعة  إػـ مػض يإماػض  ػ  هػها اداػاات اهػـ مػف ااسػاا لاإػـ تػيعة سلػ ك الراضئػالت اادتػيعة مػف    
دتتػػػي  د ػػػًة هػػػا ادمتضرعػػػة اادماضاػػػرة اادمػػػااالةت اادتػػػيعة  ػػػ  مػػػادادإض ادل ػػػا ك تعاػػػ  اد ػػػاـ ادتتػػػي  اا

(ت اتعاػ  ادجمضسػة ادمتعػضاايف سلػ  لمػر ااحػا  ػ  قضػضيضهـ  ي ػضؿ 21ااداحب ااألترػضع ااألسػااف 
دهيف (ت اه  ادالرقة مف األترضع ا21تتضي  اد اـ إًها تعضاااات  ضدتيعة هـ ادجمضسة ادتضرعة درئيس دإـ 

ياا  ػاف سلػػ  ادػرل ك اادمػػاإوت  تػػيعة ادرجػؿ هػػـ  مريػػااه الاػحضرال ادػػهيف اترعػػاا رليػال ايػػلماا لمػػارهـ 
ف مػػف تػػيعتال نرػػراهيـ" 21إديػػال  (ت يمػػض تعػػضر اا سلػػ  لف دالظػػة 31(تاقػػا ارا  ػػ  اد ػػرةف اديػػريـ  "اا 

ديػال ااد ػاؿ ادمعػرا يف رضا طػضسإـ إ -رضػ  ا  ساػال–ادتيعة يطلؽ سل  تيعة سل ك رػف لرػ  طضدػب 
(ت المض ادتيعة ااط ًحض  إ  ادالرقػة ادمتميػزة رع ضئػاهضت اسضااتإػض ادمختاػةت اادمعرا ػة 37ر مضمتال 

 ساا ادال إضء اادمتيلميف امارخ ك ادالرؽ.
رضػػ  –تعػػا ادتػػيعة لقػػاـ ادالػػرؽ انيػػ ميةت ظإػػراا رمػػههرإـ  ػػ  ةخرساػػر ه  اداػػاريف س مػػضف     

لػػػ  يػػـر ا  اجإػػػالت ايػػاس  ادتػػػيعة لاإػػـ لقػػػاـ مػػف هدػػػؾت ت  ػػـ اتػػػتا لمػػرهـ  ػػػ  ساػػر س-ا  ساػػال
اي ادػػاف إف احلػػتإـ ظإػػرت س ػػب ا ػػضة ادارػػ  اػػل  ا  سليػػال ايػػلـت اديػػف سلػػ  ل  حػػضؿ   اػػال مػػف 
ادم رر لف ادتتي  ارتال رااالال ظضهرة تتجال إد  تييير ا ة ادااؿ اني مية  ػ  ساػر ه  اداػاريف 

ف يػػضف يحػضاؿ ت اػ  ارتػػااء اتػائإضت اادتػػيعة  س مػضف ادتػإيات اادتاليػػير اائًمػض ياخػه مػػف ادظػااهر اا 
   جملتإـ يراف لف سلًيض لحؽ ادميػلميف رخ  ػة ادارػ ك اػل  ا  سليػال ايػلـ الاػال ادخليالػة ادمختػضر 
مػػف ادارػػ  اػػل  ا  سليػػال ايػػلـت ايعت ػػااف مػػ  هدػػؾ "لف انمضمػػة دييػػت مػػف ماػػضدح ادعضمػػة ادتػػ  

ض رتعيػػاإـت رػػؿ هػػ  ريػػف ادػػايف اقضسػػاة انيػػ ـ اال يجػػاز دارػػ  تالػػاض إدػػ  األمػػة ايتعػػيف اد ػػضئـ رإػػ
 إ الضدإض اتالايضإض إد  األمةت رؿ يجب سليال تعييف انمضـ دإـ".

ت -يـر ا  اجإػال-اقا حمؿ ايـ ادتيعة  رؽ مختلالة رعضإض خرج سف اني ـت    ت ايس سل ك    
الر مف رعض ادهيف يزسماف ادتتػي  امف هاالء مف ييماف اديرئيةت ااد راريةت يمض ظإر ااحراؼ اي

وؿ ادريت  ير هضتيف ادالرقتيف اهـ  ادريضاية اادخطضريةت اادالػرؽ ادتػ  دػـ تخػرج ر قاادإػض سػف انيػ ـ 
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ف  ف دـ يخرج ررعاه سف اائػرة انيػ ـ اا  ماإض اد ريب مف لهؿ ادياة اادجمضسة اماإض ادرعيا ساإضت اا 
 ـ ادمعتاديف اماإـ ادمتطر يف.يضف يعيش    لقا  خطاط اداائرةت ل  لف ماإ

امػػػف  ػػػرؽ ادمعتػػػاديف ادزيايػػػة اهػػػـ ادػػػهيف يايػػػراف إدػػػ  انمػػػضـ زيػػػا رػػػف سلػػػ ك زيػػػف ادعضرػػػايف رػػػف      
ال  ػرؽ رػيف لف ييااػاا  -رض  ا  ساإػض-ادحييفت اه  تر  لف ادخ  ة    لاالا سل  مف  ضطمة 

دأل ضػلية ادػيس رتػرط دلاػ حيةد  مف هرية ادحيف لا لف يياااا مف هرية ادحييفت الف هدؾ ترط
  ها اد  ادخ  ة لحا مف  يرهـ اقضـ رضدعاؿ اادحؽ   اال يجب طضستالد ادهدؾ لجضزاا االية ادتيخيف 

ايراف لف سلًيض دـ يعيف مف قرؿ ادار ك ال  ا  سليال ايلـ رؿ  -رض  ا  ساإمض–لر  رير اسمر 
األئمة مػف هريتػال هػـ جميًعػض سر ػاا رضدااػؼ  سيف رضدااؼ اده  يترال ادتعييف رضاليـت ايهدؾ يضف

ال رضاليػػـت اقػػرراا لاػػال يجػػب لف يخػػرج انمػػضـ ااسًيػػض دااليػػالت  ضدخ  ػػة ال تػػارث ساػػاهـ يمػػض يػػارث 
ف يضاػػت  ػػ  اائػػرة قريػػؿ معػػيفت اديػػف مػػف  يػػر ت يػػا رػػال  ػػ   ادملػػؾ اديػػف تيػػاف رضالختيػػضر اادريعػػة اا 

 ادجملة.
ت اال يػزاؿ اترػضع ا اتػيف ماإػض امف ادالرؽ ادتيعية األخر    ث  ػر     ؽ رػرزت  ػ  ادتػضريخ انيػ م ك

قضئميف    ادر ا اني مية اههه ادالرؽ ه   اديييضاية ااال ا  ستػرية اانيػمضسيليةت لمػض اديييػضاية 
ت -رضػ  ا  ساػال- إـ اترضع ادمختضر ريف سريػا اد  الػ ت اقػا يػضف خضرجًيػض  ػـ اػضر مػف تػيعة سلػ ك 

دحااليةت اظإر رعا م تؿ  انمػضـ ادحيػيف رضػ  ا  ساػالت اااليػمضسيلية هػـ ايضف ياسا دمحما رف ا
طضئالػة مػف انمضميػػة ااتيػرت إدػػ  إيػمضسيؿ رػػف جعالػر اداػضاؽت اتاا ػػؽ هػهه ادطضئالػػة اال اػ  ستػػرية 
   ييضؽ انمضمة مف لادإض إد  لف تاؿ إدػ  انمػضـ جعالػر اداػضاؽ  ػـ تاالػرج ساإػض رعػا هدػؾ اهػ  

اداػػضاؽ هػػا اراػػال ايػػمضسيؿد ألاػػال قػا اػػص سلػػ  إمضمتػػال مػػف رعػػاهت ادياػػال مػػضت ت ػاؿ إف انمػػضـ رعػػا 
قرؿ لريالت   ضداا  إف   مرة ادااية تظإر  ػ  لف تيػاف انمضمػة مػف رعػا إيػمضسيؿ الراػالت اهػا محمػا 
ادميتػػاـت اهػػا لاؿ األئمػػة ادميػػتاريفت ارعػػا محمػػا ادميتػػـا اراػػال جعالػػر اداػػضاؽت ارعػػا اراػػال محمػػا 

ادميػػتاريفت ارعػػاه سرػػا ا  ادمإػػا  ادػػه  ملػػؾ ادم ػػربت املػػؾ رعػػاه راػػاه ماػػر ادحريػػب اهػػا ةخػػر 
اهـ ادالضطميافت اتيم  ههه ادالرؽ ادرضطاية اقا تتعرت ماإض  رؽ مختلالةت ارعضإض خرج رآرائال سف 
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اني ـت يضدحضيمية ادهيف يعت ااف حلاؿ اندال    انمضـت اال تزاؿ تطلػ  سلػ  ر ضيػض مػف هػهه اداحػؿ 
 (.32سف اني ـ    إ ري يةت ارعض ر ا رضييتضف اادإاا  ادخضرجة

ت   ػػا جػػضءت هػػهه ادع ضئػػا      إف ادتتػػي  دػػيس مجػػرا ااػػرة سلػػ ك  ػػ  حيضتػػال رػػؿ هػػا مػػههب س ػػا ك
رااالإض را  عؿ وراء ادخاارجت هدؾ لف ادخاارج هـ لاؿ مف ل ضراا متػيلة ادخ  ػة لا انمضمػة سلػ  

ضف حػػضؿ ادزريػػر لا طلحػػة لا معضايػػة ادػػهيف يػػضااا متطلعػػيف ميػػتا  ادمرػػضا ء ال األتػػخضصت يمػػض يػػ
ر تخضاػػإـ إدػػ  ادحيػػـ ال قضػػية تػػا عإـ إدػػ  اسػػا  اـ س مػػضفت لمػػض ادخػػاارج   ػػا ااتػػ اا سلػػ  سلػػ ك 
سف س ياة استا اهػض راػرؼ اداظػر سػف اجػال اداػاابت اد ػا سػرؼ سلػ ك هدػؾ  ػيإـت  ااػح لترضسػال 

هـ رػؿ ييػت االاا حػرب معضايػةد ألاإػـ قػـا طلرػاا ادحػؽ حت  رعا لف طعف مف ااحا ماإـت لال يحػضررا 
  (.33  خط اه ريامض طلب معضاية ادرضطؿ الاضرال 

دييػػت ادميػػ دة اخت  ًػػض رػػيف لتػػخضص رػػؿ هػػ  اخػػت ؼ ادمرػػضا ءد  ل ػػا تماػػ  ادتػػيعة دػػا ر ػػ  اظػػضـ 
ية تتخاػت ادحيـ ادم ضد ك زمف ادار ك ال  ا  سليال ايلـ رعاهت  اض اا اظرية ياتارية    ادييض

ت اادتـز لهؿ ادياة رمض تـ    ادااقػ  رعػا ادارػ ك  ػرااا سلػ  ادتػيعة راظريػة ااقعيػة  اتجيات    سل ك
 ػػػػ  ادييضيػػػػةت  ػػػػضدخ ؼ رػػػػيف ادالػػػػرقتيف هػػػػا  ػػػػ  جػػػػاهره اخػػػػت ؼ رػػػػيف اد ياقراطيػػػػة ادياتاريػػػػة ارػػػػيف 

د  هدػػؾ ألاػػال قػػا تاتػػ  ادايم راطيػػة ادااقعيػػةت اقػػا دجػػ  ادتػػيعة إدػػ  ادياتاريػػة ام لاهػػض  ػػ  تػػخص سلػػ ك
اداظريػػضت ادياتاريػػة سػػضاة اتيجػػة خيرػػة لمػػؿ ااضػػعيإض ممػػض يجػػر   ػػ  ادااقػػ ت اهػػها مػػض حػػاث معإػػـ 
 ضدخ  ة ارتعات ساإـ   ث مرات حت  إها جضءتال دـ تيت رت احرب لهلية ااتإػت رماػرع سلػ ك  ػـ 

ة إها رضدحيػف يمػات قرلػال اداامة رتاد  األماييف ادحيـت حت  إها َما َ  ادتيعة لااليإـ رمات معضايػ
ادـ يإا اا رمات معضاية إال ديل  لمار ادميلميف مف ها لتا  جًرا دتاؿ هراة ادياارث ادرهيرة ساا 

 (.34م يضة يرر ءت  يضف الرا مف اظرية ياتارية تاير ظإرهض دلااق  ادمتحاف رضألحااث اداامية 
ًمػض دعلػ ك رػف لرػ  طضدػب ارايػال مػف رعػاهت ارعا لف اار ؽ ادتيعة ادت  لارحت حزًرض ييضيػًيض ماظ    

دػ  مجػضؿ  االييمض رعا ادالتؿ اده  َمَاَ  رال    معرية ادخ  ةت  لـ يررز هها ادحػزب إدػ  اداجػاات اا 
ف لاؿ رػػهرة اضػػعت  ػػ  راػػضء ادتػػيعة  يػػرة اد ػػاؿ  ادااقػػ  ادعملػػ ك ادتاظيمػػ ك إال  ػػ  اقػػت متػػ خرت اا 
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ةؿ ادريػػت ااالاحيػػضز دإػػـ  ػػ  يػػؿ اضزدػػة تاػػزؿت ادػػيس  ر  ضػػلية سلػػ ك رػػف لرػػ  طضدػػبت اادتميػػؾ رااليػػة
معا  هها لف  يرة االاحيضز دـ تيف ماجااة إال    يـا اد  يالةت رؿ سل  ادعيس مف هدؾ   ف اداليرة 

 ماجااة ماه سإا ادرياؿ ادياإض دـ تيف دتظإر ااضحة محااة األهااؼ    ادزمف ادمت اـ. 
راز اداليػػرة إدػػػ  حيػػػز اداجػػػاات اتريػػػزت ترييػػػًزا سملًيػػػضت احيامػػض  تػػػؿ سلػػػ ك  ػػػ  معريتػػػال اتػػػتا رػػػ     

اايػػتمات ساضاػػر حيػػضة جايػػاة رعػػا ادمظػػضدـ ادتػػ  تعػػرض دإػػض سلػػ ك ا ضطمػػة اةؿ ادريػػتد إه اتخػػهت 
اد ضية االة اضضدية ايايةت ا   لااخر اداادة األماية الاائؿ اداادة ادعرضيية تيضمػؿ اداظػضـ اداليػر ك 

ماط يػػػػةت اةراء  ليػػػػالية سمي ػػػػة تػػػػاار حػػػػاؿ ميػػػػضئؿ انمضمػػػػةت دلمػػػػههب ادتػػػػيع ك  ػػػػ  رحػػػػاث س ليػػػػة 
اادت ايػػؿت اادال ػػالت ا يػػر هدػػؾ مػػف  ػػراع ادع يػػاة انيػػ ميةت اقػػا اتخػػهت تػػيً  س ضئػػاًيض يضمػػؿ اداليػػرة 

 (.35ااالتجضه ااألهااؼت اظلت سل  مر ادعاار تتيضمؿ اتتطار اتتالضسؿ 
ـ قضمػػت رإػػض  ػػرؽ تػػيعية مختلالػػةت  ػػـ اقػػا سر ػػت إيػػراف ماػػه ادعاػػر األمػػا ك حريػػضت معضرضػػة دلحيػػ

تػػػػإات  ػػػػارات تػػػػعرية ماضهضػػػػة د حػػػػت ؿ ادم ػػػػاد ك رػػػػيف اد ػػػػرايف اد ضدػػػػث ستػػػػر اادخػػػػضمس ستػػػػر 
ادمي اييفت اتيمت رضدمزج ريف ادتتي  اادتاػاؼت ديػف ا طػة ادتحػاؿ احػا ادتتػي  يضاػت مػ  اداادػة 

ت  إػػ  لاؿ اادػػة إي راايػػة جعلػػت ادمػػههب ادتػػيع ك اداػػالاية مػػ  راايػػة اد ػػرف اديػػضاس ستػػر ادمػػي ا ك
اال ا  ستر ك ادمههب ادريم ك دإضت اقضمت راتر ادمههب    إيراف امحيطإضت الجررت تعب إيراف 

 (.36اديا ك اقتئه سل  استاضؽ ادتتي  
 ايا يـ ادتضريخ    ادراية اادتاليير ادتيع ك إد    ث  ترات 

 ديمضؿ اادحريةت اريط ادعاادة مااط رضداراة.ادالترة األاد   ادت  يضات  يإض قيضاة اداضس دلخ ص اا
ادالتػػرة اد ضايػػة  اهػػ  اإضيػػة ادارػػاةت ااإضيػػة  تػػرة ادخضتميػػة اراايػػة انمضمػػة ا ػػ  هػػهه ادالتػػرة تيػػاف قيػػضاة 

 اداضس    يا اظضـ انمضمة.
ااتػر  ادالترة اد ضد ة  ادت  ترال ر يرة انمضـت ل   تػرة اد يرػة اديرػر  تيػاف  يإػض قيػضاة ادخلػؽ اهػاايتإـ

قضمػػة ادعػػاؿ ااد يػػط ل  مػػض يػػضف سلػػ  سػػضتؽ ادارػػاة اانمضمػػة يلإػػض تاػػضط رػػضدعلـت ديػػف دػػيس  ادحيمػةت اا 
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رمعا  معر ة مجماسة مػف ادمعػضرؼ ال يعر إػض اوخػرافت ديػف رمعاػ  ادػاس ك ادػه  يتػرال مػض يماحػال 
 (.37األاريضء مف اس ك 

رػ اإـ   ضرعضػإـت ايعر إلي رهػض ااتتػضًراا   ػرؽ ادتػيعةيػ يرر هالشيعة اإلمامية الثناي لشارية: -أوًل 
مػضاقػضداا ر مضمتػال اًاػض اااػيةت إمػض جلًيػض  تادهيف تضيعاا سلًيض خالًيػضت ااست ػااا لف انمضمػة ال تخػرج  اا 

ف خرجت    إف ادتػيع ك رعضػإـ اوخػري ػاؿ (ت ا 31 ظلـ مػف  يػرهت لا رت يػة مػف ساػاهرمف لاالاه اا 
 اػػل  ا  سليػػال اداػػضس رعػػا ريػػاؿ ا  ضػػؿل  -ساػػال رضػػ  ا -هػػا مػػف اا ػػؽ ادتػػيعة  ػػ  لف سلًيػػض

ف خػضدالإـ  يمػض سػاا هدػؾ -ايلـ ؼ  ريػؽ مػف ادتػيعة ِاػاا  (ت31 الح إػـ رضنمضمػة اادػاه مػف رعػاه اا 
  ك رضنمضميػػةت  إػػا سلػػـ سلػػ  مػػف ااف راجػػاب انمضمػػة ااجااهػػض  ػػ  يػػؿ زمػػضفت الاجػػب ادػػاص ادجلػػ

ايػػضقإض -سليإمػػض اديػػ ـ- ك ادػػا ادحيػػيف رػف سلػػاادعاػمة ااديمػػضؿ ديػػؿ إمػػضـت  ػػـ حاػر انمضمػػة  ػػ  
( اهػا  "مػف ياػت 47(ت اادػاديؿ سلػ  هدػؾ قػادإـ حػايث  ػاير خػـ 41 رػف مايػ   ك إد  ادرضض سل

 (.42مااله  عل ك مااله" 
ااف مف    ارا ة ادخ  ة  -رض  ا  ساال- ك تلؾ ادالرقة مف ادميلميف ادهيف تميياا رحؽ سل  ها 

ت مراء سل  حػا زسمإػـيض ا  ستر إمضًمض اخؿ ةخرهـ اديرااب رض  رادتيخيف اس مضف لجمعيف اقضداا
 ا  ستر ك ها  مف قاـ سلًيض سل  اداحضرة يض ةت ااالهخضاةت ااست ا إمضمتال اخ  تال اادتيع ك اال

انمضمة ريف مف لف است ا اهدؾ راص مف ادرياؿتيمض مف لاالاه ادمعااميفت ادًاا حا ستر لها ا 
 (.43لريضف ادايف 

  ا  ستر ادمعااماف ادماااص سليإـ هـ  مة االااألئ
 هػ(.40 -ؽ.هػ23ايايتال لرا ادحيف اد رال ادمرتض   سل ك رف لر  طضدبت 

ت   هػ(.50 -هػ2ايايتال لرا محما اد رال ادزي ك  ادحيف رف سل ك
ت   هػ(.61 -هػ3ايايتال لرا سرا ا  اد رال ادتإيا  ادحييف رف سل ك
 هػ(.95 -هػ38اديجضا   زيف ادعضرايفما اد رال ايايتال لرا محسل ك رف ادحييفت 
ت   هػ(.114 -هػ57  ادرضقرايايتال لرا جعالر اد رال محما رف سل ك
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 هػ(.148 -هػ83  اداضاؽايايتال لرا سراا  اد رال جعالررف محمات 
 هػ(.183 -هػ128  ديضظـايايتال لرا إرراهيـ اد رال اماي  رف جعالرت 

 هػ(.203 -هػ148 ادرضض  رالت ايايتال لرا ادحيف ادسل ك رف ماي 
 هػ(.220 -هػ195  ادجااات ايايتال لرا جعالر اد رال محما رف سل ك 
 هػ(.254 -هػ212تايايتال لرا ادحيف اد رال ادإضا ك  سل ك رف محما
 هػ(.260 -هػ232  ضدعيير ك ت ايايتال لرا محما اد رإادحيف رف سل ك 
ت ت ايايتال لرا اد ضيـت اد رال محما رف ادحيف هػػ اي ادػاف 256هػػ لا 255زسمػاف لاػال ادػا ايادمإػا ك
(ت اهػا ادػه  يياتػر ادعػاؿ 44 اهػا ادحجػة اهػا اد ضئػب ادماتظػر سجػؿ ا   رجػالرحيضتال إد  اديـا 

 (.45اادخير    األرض رعا لف يط  ك ادظلـ اادجار 
 اػػػ  ستػػػرية هػػػـ لي ػػػر جمػػػاع ادتػػػيعةت ايم لػػػاف  ل ػػػ  يػػػيضف إيػػػرافت اادتػػػيعة انمضميػػػة ادجعالريػػػة اال

ؼ ادعراؽت امئضت اوالؼ    دراضفت ارضعة م ييف    ادإاػات اادجمإاريػة اديػا يتيةت اليًضػض ااا
 ػ  ادرحػريف ااديػعااية ااديايػت اسػاا قليػؿ جػًاا  ػ   رلػااف ادخلػيو ادعررػ ك رعػض مئضت اوالؼ    

 ت اقا يماا رتلؾ األيمضء ادمختلالة ااجزهض    اوت  مار
رػف لرػ  طضدػبت   ا  ستر إمضًمػض مػف ايػؿ سلػ ك ت ضاهـ إمضمة اال ا  ستريةد السيميت ادطضئالة رضال

 ااراال ادحييف.
يطلؽ سليإـ دالظ انمضميةد ألاإػـ جعلػاا مػف انمضمػة ريًاػض ليضيػًيض اميمػأًل أليػس انيػ ـ اييالػراف 

 مف يا ضإض.
 تيم  ادجعالرية رضسترضر لف مههرإـ    ادالراع ها مههب انمضـ جعالر رف محما اداضاؽ.

هدػػؾ در ضػػإـ ماضاػػرة لئمػػتإـ امتػػضرعتإـ ا ػػارهـ رإػػـت ايػػاا     ادرا ضػػة لا ادػػراا ضماف يمػػض ييػػ
ادتيعة سف لااليإـ  ياساف لف د ب ادرا ضة يعا  ر ض يؿ مف ت اـ سل  سل ك رف لر  طضدب    

 (.46ادخ  ة 
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 أفكار ومعتقدات الشيعة اإلمامية اإلثني لشرية: -ثانًيا
 انمضمية    لمار ساةت امف لهمإض تتم ؿ ل يضر امعت اات ادتيعة  

(ت  يعرؼ ادتيخ ادماليا 47ادت ية ادت ية د ًة ات  عيت  ت ء اَتَ يت ال لتِ يال اَلتعِ يال تَ   اَتِ ية اِت ضء  حهرتال 
ادت يػػة ساػػاهـ ر ػػاؿ  ادت يػػال يتمػػضف ادحػػؽت ايػػتر االست ػػضا  يػػالت ايتمػػضف ادمخػػضداليفت اتػػرؾ مظػػضهرتإـ 

(ت ايػػراا رإػػض اتخػػضه ادحيطػػة اادحػػهر حالضًظػػض سلػػ  ادػػاالس 48لا ادػػاايض" رمػػض يع ػػب ضػػرًرا  ػػ  ادػػايف 
(ت امرػػػال ادت يػػػة ساػػػا ادتػػػيعة رمعاػػػ  لاإػػػـ إها رلاا ظضدًمػػػض يػػػيازؿ رإػػػـ ادعػػػهاب 49اادمػػػضؿ اادعػػػرض 

ادتػػػػايات الاػػػػال ال حػػػػاؿ دإػػػػـ اال قػػػػاة ييػػػػتا عاف رإػػػػض هػػػػها ادعػػػػهابت اقػػػػا اتخػػػػهاا ادت يػػػػة هريعػػػػة دماػػػػ  
دتػػيعة مرػػال ادت يػػة دتاليػػير لحػػااث تػػضريخإـد  ػػههراا إدػػ  لف يػػيات سلػػ ك (ت اقػػا ايػػتخاـ ا50األه  

سػػف لرػػ  ريػػر اسمػػر اس مػػضف يػػضف ت يػػةت اتاػػضزؿ ادحيػػف سػػف ادخ  ػػة دمعضايػػة يػػضف ت يػػةت ااختالػػضء 
 لئمتإـ ايترهـ يضف ت ية ماإـت اهيها يميف تاليير يؿ األحااث.

لااليإـت لا    حرارإـ دخاامإـت اهػ  مػاإو  تم ؿ ادت ية اظضًمض يرًيض يلج  إديال ادتيعة ا ضًسض سف
اتخػهه لئمػة ادتػػيعة  ػ   ػػاراتإـت  ػ ها لراا انمػػضـ ادخػراج ااد ػارة سلػػ  ادحيامػة اد ضئمػػةت اضػ  دػػهدؾ 
اظضًمض يرًيض ال يعلـ رال إال خضاة لااضره ادهيف يتيتمػاف سليػال ايظإػراف ادخضػاع اادطضسػة دلحيػضـ 

ايحػيف اداقػت ادم ئػـ  يعلاػاف ادخػراج ايحملػاف اديػ حت  حت  تتـ ادخطة ادمريامة اتاضو اد ػارة
 ادهدؾ يضف دلت ية ت ف خطير    يؿ لحااث ادتيعة ادتضريخية.

ادرجعة  اضا  ادتيعة ررجعة األئمة الراااا رهدؾ لف يعاا انمضـ إد  ادظإار رعا اد يرػة لا االختالػضء 
ررجعػػػة ةخػػػر لئمػػػتإـ انمػػػضـ محمػػػا رػػػف لا إدػػػ  ادحيػػػضة رعػػػا ادمػػػاتت ات ػػػاؿ انمضميػػػة ان اػػػ  ستػػػرية 

ادحيف ادعيير ك ادمل ب رضدمإا ك ادماتظرت اده  يعت ااف لاال اخؿ يرااًرض رػاار لريػال ريػضمراء ايػضف 
هػػت الاػال يػيخرج ةخػر ادزمػضف  ػيمأل 256هػػ لا 255يرلت مف ادعمر حااد  خمس يػاااتت  ػ  سػضـ 

األئمػة اسػااة لسػاائإـ معإػـ إدػ  ادحيػضة  األرض سااًلت اقػا  ضدػت طاائػؼ مػف ادتػيعة  اػضااا رعػااة
 (.51اداايضد دي  ياضؿ يؿ جزائال اداايا ك ايعهب مف استا  سل  األئمة ا ارإـ ح اقإـ لا قتلإـ 
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ال  –لااع ادعلـ مف داف ادرياؿ  -سل  حا زسمإـ–ادعلـ ادلاا ك  اتعا  لف يؿ إمضـ مف األئمة 
سلًمض دااًيضت اال ياجا  رياال اريف ادار ك مف  رؽ يا  ت رمض ييمؿ ادتريعة اها يملؾ -ا  سليال ايلـ

ليرار ادتريعة ديريااا دلاضس مض  -ال  ا  سليال ايلـ–لاال ال ياح  إديالت اقا ايتااسإـ رياؿ ا  
 (.52ي تضيال زمضاإـ 

( اه  مف ادمرضا ء األاديػة  ػ  ييػضاإـ 53ادعامة إف سامة انمضـ دإض لهمية يرر  ساا ادتيعة 
( اهػػػ  لهػػػـ ادالضػػػضئؿ ادتػػػ  ياجرإػػػض ادتػػػيعة دإلمػػػضـ حتػػػ  لاػػػرحت ااػػػاًلض م زًمػػػض دػػػالت 54ادع ػػػا ك 

اادعامة د ًة  تعا ك ادما  اسامة ا  سراه  لف يعامال ممض يار ػالت ااستاػـ  ػ ف رػض  إها امتاػ  
(ت لمػػػض ااػػػط ًحض   إػػػ  االمتاػػػضع رضالختيػػػضر سػػػف  عػػػؿ ادػػػهااب ااد رػػػضئح ساػػػا ادلطػػػؼ ادػػػه  55رػػػال 

 تعضد     ح ال اها دطؼ يمتا  مػف يخػتص رػال سػف  عػؿ ادمعاػية اال يماعػال سلػ  يحاؿ مف ا 
( 56اجػػال اد إػػرت ل  لاػػال ال ييػػاف دػػال حيائػػه ااع  عػػؿ ادمعاػػية اتػػرؾ ادطضسػػة مػػ  اد ػػارة سليإمػػض 

ت ايعر إض لهؿ ادياة اادجمضسة ر اإض  "ه  حالظ ا  ظااهر األاريضء ارااطاإـت ممػض  رضدمالإاـ ادتيع ك
دالطػػر اديػػليمة قرػػؿ ادارػػاةت احالظإػػـ مػػف اديريػػرة ااػػ ضئر ادخيػػة رعػػاهضت اتػػا ي إـ دلتارػػة تيػػت رحال ا

 (.57اااليت الضر مف ادا ضئرت اساـ إقرارهـ سليإض" 
تضػػضررت األقػػااؿ  ػػ  تاليػػير ادعاػػمةت  مػػاإـ مػػف قػػضؿ  إف ادمعاػػـا يالعػػؿ ادطضسػػة مػػ  سػػاـ قارتػػال 

امػػاإـ مػػف قػػضؿ  إف دلمعاػػاـ  ريػػزة سلػػ  ادمعاػػيةت  إػػا مجرػػر سلػػ   عػػؿ ادحيػػف اتػػرؾ اد ػػرحت 
(ت ااختلالػػت ادعاػػمة ساػػا ادتػػيعة 51تراسػػال سػػف ادمعاػػيةت يمػػض تػػراع  ريػػزة ادتػػجضسة سػػف ادالػػرار 

هػػػ(  ػػ  1111َا عػػؽ لطػػاار ادتتػػي  اتطاراتػػالت امػػف ادااضػػح لاإػػـ ايػػت راا سلػػ  قػػاؿ ادمجليػػ ك  ت  
 -سليإـ ادي ـ–  سامة األئمة يتضب اضحب رحضر األااار    قادال  "اسلـ لف انمضمية اتال اا سل

مف ادهااب ا يرهض ايريرهض    ي ػ  مػاإـ هاػب لاػً  ال سمػًاا اال ايػيضًاض اال دخطػ   ػ  ادت ايػؿ اال 
(ت  إا ييرت سل  لئمتال ادعامة مف يؿ األاجال ادمتاارةتاادعاػمة مػف 51يإًاا مف ا  يرحضاال" 

 ادمعاية يلإضت امف اديإا ااداييضف.
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لف انمضـ يضدار ك يجب لف يياف معااًمض مف جمي  ادرهائؿ اادالااحش مض ظإر ماإض تعت ا انمضمية 
امػػض رطػػفت مػػف يػػف ادطالادػػة إدػػ  ادمػػاتت سمػػًاا ايػػإًاات يمػػض يجػػب لف ييػػاف معاػػاًمض مػػف اديػػإا 
ت ااداديؿ اده   اادخط  ااداييضفد ألف األئمة حالظة ادترعت ااد ااماف سليال حضدإـ    هدؾ حضؿ ادار ك

 مضمية تعت ا رعامة األاريضء ها االيال اده  يجعلإـ يعت ااف رعامة األئمة ر   رؽ.يجعؿ ان
رعيػػاة  انيػػ م ك ساػػا لهػػؿ اديػػاة اادجمضسػػةت ألاإػػضتاػػار ادادعاػػمة رػػضدمالإاـ ادتػػيع ك  ريرػػة سلػػ  

اريػػضءد ألف ادعاػػمة ادمطل ػػة رعيػػاة سػػف ادطرػػضئ  سػػف تعػػضديـ اد ػػرةف ادػػه  ال يايػػب ادعاػػمة إال دأل
(ت ارػ س ف ادمجليػػ  سلػػ  اتالػػضؽ 61 رية ادتػػ  ريرػػت  يإػض ادتػػإااتت اريػػب  يإػض ادخيػػر اادتػػرادرتػ

جمػػضع األمػػة  ادتػيعة سليإػػض دػـ تتح ػػؽ ألاريػضء ا  اريػػلال يمػض يػػاؿ سلػ  هدػػؾ اػريح اد ػػرةف ااديػاة اا 
 إػػ   ريرػػة سلػػ  األاػػاؿ انيػػ ميةت رػػؿ إف اداالػػ  ادمطلػػؽ دليػػإا اادايػػيضف سػػف األاريػػضء ااألئمػػة 

   يارة ادر رة  "ا  ادػه  ال إدػال إال هػا ادحػ  اد يػـا  -تعضد –تريال دإـ رضدهات اندإية اي اؿ ا  ت
اهػػػػا انمػػػػضـ اد ػػػػضمف ادػػػػه  تػػػػاس  ادتػػػػيعة –(ت ادإػػػػها قيػػػػؿ دلرضػػػػض 67ال ت خػػػػهه يػػػػاة اال اػػػػاـ...." 

 ػػػ   إف  ػػػ  اديا ػػػة قاًمػػػض يزسمػػػاف لف ادارػػػ  اػػػل  ا  سليػػػال ايػػػلـ دػػػـ ي ػػػ  سليػػػال اديػػػإا -ساػػػمتال
 (.62إف اده  ال ييإا ها ا  اده  ال إدال إال ها  -دعاإـ ا –ا تال   ضؿ  يهراا 

اال خ ؼ ريف لهؿ ادياة اريف  يرهـ مف ادالرؽ    سامة األاريضء مف اديالر ااديرضئر امض ايت رح 
مػػػف اداػػػ ضئرت ادػػػـ يتػػػه  ػػػ  هدػػػؾ إال قليػػػؿ مػػػف ادالػػػرؽت ااختلػػػؼ اديػػػلؼ  ػػػ  ساػػػمة األاريػػػضء مػػػف 

ر  يػػػر ادميػػػت رحة  ػػػههب  ريػػػؽ إدػػػ  سػػػاـ ساػػػمتإـ ماإػػػضت قػػػضؿ تػػػيخ انيػػػ ـ ارػػػف تيميػػػة  اداػػػ ضئ
اد اؿ  إف األاريضء معااماف سف اديرضئر مف ااف ادا ضئر ها قاؿ لي ر سلمضء انيػ ـت اجميػ  
ادطاائؼ حت  إف قاؿ لي ر لهؿ ادي ـت يمض هير لرا ادحيف اومػا ك لف هػها قػاؿ لي ػر األتػعريةت 

ض قػػاؿ لي ػػر لهػػؿ ادتاليػػير اادحػػايث اادال إػػضءت رػػؿ دػػـ يا ػػؿ سػػف اديػػلؼ ااألئمػػة ااداػػحضرة اهػػا ليًضػػ
 (.63اادتضرعيف اتضرعيإـ إال مض ياا ؽ هها اد اؿ" 

ي ػػاؿ رعاػػمة  -لهػػؿ اديػػاة اادجمضسػػة-ا ػػ  ادم ضرػػؿ مػػف هػػها اد ػػاؿ رل  ةخػػراف لف مػػههب اديػػلؼ 
قػػػا اختلالػػػاا  يمػػػض سػػػاا هدػػػؾ يلػػػال مػػػف األاريػػػضء مػػػف يػػػؿ اػػػ يرة ايريػػػرةت قػػػضؿ ارػػػف حجػػػر إف اديػػػلؼ 
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اداػػ ضئرت  ػػههب جمضسػػة مػػف لهػػؿ اداظػػر إدػػ  ساػػمتإـ لرػػًاات الادػػاا األحضايػػث ااويػػضت ادػػااراة  ػػ  
ػض  م  هدؾ رضراب مف ادت ايؿت امف جملة هدؾ لف اداضار ساإـ إمض لف ييػاف رت ايػؿ مػف رعضػإـ اا 

م ض ر هف"  مف اديالر امف اديرضئر اممض يزر  مف (ت اادراجح    ادمي دة لاإـ معااماف 64ريإا اا 
اداػػ ضئر مػػف ااف يػػضئر اداػػ ضئرت ااد ػػاؿ راقػػاع اداػػ ضئر مػػف األاريػػضء ال ياػػض   اد ػػاؿ رضدعاػػمةد 
هدؾ ألاإػـ ال ياػراف سلػ  ادمعاػيةت رػؿ يتارػاف ماإػض  ػار اقاسإػضد هدػؾ ألاإػـ مايػااف رػضداح ت 

يالػػرت اقرػػضئح يطعػف رإػػض لا تػػاا  إدػػ  ااػػضءة اقػضؿ اديالػػا ك  " السلػػـ لف األاريػػضء ساػماا اائًمػػض سػػف اد
ادإمػػػةت اسػػػف ادطعػػػف رضديػػػهب ارعػػػا ادرع ػػػة سػػػف يػػػضئر اديرػػػضئر ال قرلإػػػضت اسػػػف اداػػػ ضئر سمػػػًاا ت ال 
اداػػ ضئر  يػػر ادماالػػرة خطػػ   ػػ  ادت ايػػؿت لا يػػإًاا مػػ  ادتارػػالت اتاريػػال اداػػضس سليإػػض دػػئ  ي تػػا  رإػػـ 

هدػػؾد ممػػض يػػاؿ سلػػ  ااػػضءة ادإمػػةت  إػػـ معاػػاماف   يإػػضت لمػػض ادماالػػرة ييػػرقة د مػػة لا حرػػة لا  يػػر
 (.65ساإض لرًاا 

لمض ادتااها اداادة سل  ادعامة مف يتضب ا  سز اجؿ  إ  ي يرة جًاات  ماإض سل  يريؿ قادال سف 
(ت اقادػػال  66اريػػال محمػػا اػػل  ا  سليػػال ايػػلـ  "امػػض ياطػػؽ سػػف ادإػػا  إف هػػا إال احػػ  يػػاح " 

( ا يرهػض مػف اويػضت ادتػ  ت رػت 61  إاال يعلػـ ادجإػر امػض يخالػ " "يا راؾ    تاي  إال مض تضء ا
ت ييػػا ا  دريػػلال ااقػػضيتإـ احالظإػػـت   اريػػضء ا  معاػػاماف مػػف يرػػضئر ادػػهااب ايػػها قػػا ساػػمإـ ا  
ف لهارػػاا ا  إػػـ إدػػ  ادتارػػةت ايػػهدؾ قػػا ساػػمإـ ا   ػػ  تحملإػػـ  اجاػػرإـ مػػض ييػػ رح مػػف ادػػهاابت اا 

 ض دلاضست اسامإـ مف يؿ مض ييت هر مف األمراض اياالر اداضس ساإـ.دريضدتال اترلي إـ إيضه
رضالست ػضا رإػضت  إالدايف ال يتـ انيمضف اتعت ا ادتيعة انمضمية لف انمضمة لاؿ مف لااؿ انمضمة  

اإػػض يػػضداراة دطػػؼ مػػف ا  تعػػضد ت لتعت ػػا ت ا ايجػػب اداظػػر  يإػػض يمػػض يجػػب اداظػػر  ػػ  ادتاحيػػا اادارػػاة
 ػ  اظضئالػال مػف  -اػل  ا  سليػال ايػلـ- يياف    يػؿ ساػر إمػضـ هػضا يخلػؼ ادارػ ك   را مف لف 

رتضاهـ إد  مض  يػال اداػ ح ااديػعضاة  ػ  اداتػ تيفت ادػال مػض دلارػ  مػف ادااليػة ادعضمػة  هااية ادرتر اا 
قضمة ادعاؿ رياإـت ار   ادظلـ اادعاااف رياإـ.  سل  اداضس مف تارير تئااإـ اماضدحإـ اا 
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مضمػػػة ايػػتمرار دلارػػػاةت اادػػاديؿ ادػػػه  ياجػػب إريػػضؿ ادريػػػؿ ارعػػث األاريػػػضء هػػا االيػػػال اسلػػ  هػػها  ضن
 لهدؾ ت اؿ ادتيعة  إف انمضمة ال تياف إال رضداص مف ا  د ياجب ليًضض ااب انمضـ رعا ادرياؿ

اسليػال د اتخػضب مػف اداػضسختيضر ااالادييت رضال تت لا ديضف انمضـ اده  قرلال ك تعضد  سل  ديضف ادار
ادرتر  رض يجاز لف يخلا سار مف ادعاار مف إمضـ مالراض ادطضسة مف ا  تعضد  يااء ل   
 ضئًرػػضت اال  ػػرؽ رػػيف طػػاؿ يػػضف اضاػػراه لـ دػػـ ياضاػػراهت ايػػااء ليػػضف حضضػػًرا لـ لت ايػػااء ر ضػػاالم

ت اهدػػؾ اتخػػضب ر ادػػةاقػػا ايػػتاؿ ادتػػيعة سلػػ  لف انمػػضـ ييػػاف رػػضداص ال رضالت (61اد يرػػة اقاػػرهض 
  ض ي ت  يم
ف انمػػضـ يحيػػـ رضيػػػـ ا  ال رضيػػـ ادتػػعبد  يجػػػب لف يختػػضر مػػف ا  رليػػػضف اريػػالت ال مػػف ادتػػػعب إ

 رطريؽ االاتخضب.
ت  ػض  يػرحضاال حاػر االختيػضر (69 قادال تعضد  ﴿اررؾ يخلؽ مض يتضء ايختضر مض يضف دإـ ادخيػرة 

 رالت ااالضه سف جمي  اداضس.
تختضر رجً  ال تتاا ر  يال االضت انمضـ مف  فف ادجضئز لإف األي رية  ير معاامة سف ادخط ت  م

(ت قػضؿ تعػضد  ﴿ 70األي رية   ادعلـ اادخلؽت  تعـ ادالاض  ااداليضات اقا اص اد رةف سل  ي اط رل
ف تطػػػػػػ  لي ػػػػػػػر مػػػػػػػف  ػػػػػػػ  األرض يضػػػػػػػلاؾ سػػػػػػػف يػػػػػػػريؿ ا  ف هػػػػػػػـ إال  اا  إف يترعػػػػػػػاف إال ادظػػػػػػػف اا 

 . (71  يخرااف
يياف ل ضؿ مف جمي  رسيتال    االضت اديمضؿ يلإض مف لف يجب ـ انمض ادتيعة انمضمية لف اتر 

اادعلـ اادحـز ااديـر اادتجضسة احيف ادخلؽ اادعالة اادزهات اريلمة يلـز لف يياف لطاع   ادالإـ اادرل
ضنمػضـ يػضدار ك يجػب لف ييػاف ل ضػؿ اداػضس ت  (12خلػؽ ا   ت الي ػرهـ سلًمػض اسمػً  رػضدرر اادحػؽ 

ف طريػػػؽ سػػػلمػػػال  إػػػا يتل ػػػ  ادمعػػػضرؼت ااألحيػػػضـ اندإيػػػةت اجميػػػ  ادمعلامػػػضت لمػػػض س ت ػػػ  اداػػػالضت
ها ايػػتجا تػػ ء  -اػػل  ا  سليػػال ايػػلـ -ادارػػ ك  ف طريػػؽ سػػلف يعلمػػال   رػػامف لاانمػػضـ مػػف قرلػػالت اا 

لف  -يزسمػػاف–ت يمػػض (13اندإػػضـ رػػضد اة اد ايػػية ادتػػ  لااسإػػض ا  تعػػضد   يػػالت اسلمػػال قضرػػؿ دلزيػػضاة 
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ت  عاػػاهـ سلػػـ جميػػ  ضاسلػػـ األاريػػضء جميًعػػ -اػػل  ا  سليػػال ايػػلـ -ة سلػػـ ادارػػ ك ارث األئمػػرعضػػإـ 
 (.14خت ؼ لدياتإض ااإـ يعر ااإض سل  يمض لاديتب ادمازدة ادت  ازدت مف ساا ا ت 

تعت ا انمضمية لف األئمة هـ لادا األمر ادهيف لمر ا  تعضد  رطضستإـت الاإـ ادتػإااء سلػ  اداػضست 
ر ا ت ااإيإـ اإيالت امعايتإـ معايتالت اسااهـ سااهت اال يجاز ادػرا سلػيإـت اادػراا الف لمرهـ لم

سليإـ يضدراا سل  ادرياؿ اادراا سل  ادريػاؿ يػضدراا سلػ  ا د  يجػب ادتيػليـ دإػـ ااالا يػضا ألمػرهـت 
تػرال اهـ ييالياة ااح مف ريرإض اجضت امف تخلؼ ساإض  رؽ    هػها ادرحػر ادمػضئو ادزاخػر رػ مااج اد

 (.15اادض الت ااناسضءات اادماضزسضت 
يختلػؼ مالإػػـا انمضمػة ساػػا ادتػيعة سػػف مالإػػـا انمضمةاادخ  ػة ساػػا لهػؿ اديػػاة  ضنمضمػة ساػػا لهػػؿ 
ادياة ه  خ  ة اداراة    حراية ادايف اييضية اداايض رالت ل  ايضرة سف ادار  ال  ا  سليال ايلـ 

ـ   دػػيس دلخليالػػة اػػ حيضت ادريػػاؿ  ػػ  ادتتػػري ت ااألحيػػضـ   ػػ  يػػلطتال ادزمايػػة ااف ادايايػػةد امػػف  ػػ
قضؿ تعضد   "اديـا ليملت ديـ ايايـ التممت سلييـ اعمت   (ت16ادت  تاار ساال اجتإضاية ال إدإية 

 (.11ارضيت ديـ اني ـ اياض" 
 س ياة ادمإا ك 

ؿت اادإػضا ك يتتؽ دالظ ادمإا ك د ًة  اها مف ايـ مالعاؿ ها ت اادإا  ها ادرتضا اهػا ضػا ادضػ 
ها اده  يرار ادعرضا إد  طريؽ معر ة ا ت ايلمة مإا ك مف حيػث مػادادإض ادعػضـ تتػير إدػ  رجػؿ 

(ت اديػف هػهه اديلمػة لخػهت معاػ  جايػًاا 11هااه ا  ادطريؽد ل  سر ال سليػال ارياػال دػال  إػا مإػا  
 . ت جاًراماتظر ي ت     ةخر ادزمضف  يمأل األرض سااًل يمض ملئ ـ  ضالارحت تاؿ سل  إم

إف  يػػرة انيمػػضف رضنمػػضـ ادخالػػ  لا اد ضئػػب تاجػػا دػػا  معظػػـ  ػػرؽ ادتػػيعةد إه تعت ػػا  ػػ  إمضمإػػض رعػػا 
ماتال لاال دػـ يمػت ات ػاؿ رخلػااه ااختالضئػال سػف اداػضس اسااتػال إدػ  ادظإػار  ػ  ادميػت رؿ مإػاًيضت اال 

  تحايػػػا األئمػػػة تختلػػػؼ هػػػهه ادالػػػرؽ إال  ػػػ  تحايػػػا انمػػػضـ ادػػػه  قػػػارت دػػػال ادعػػػااةت يمػػػض تختلػػػؼ  ػػػ
السيضاإـ اادت  يعا انمضـ اد ضئػب ااحػًاا مػاإـت ات َعػاس اديػرئية لاؿ  رقػة قضدػت رػضداقؼ سلػ  سلػ ك رػف 
لرػػ  طضدػػب ا يرتػػالد إه زسمػػت لف سلًيػػض دػػـ ي تػػؿ ادػػـ يمػػت اال ي تػػؿ اال يمػػات حتػػ  ييػػاؽ ادعػػرب 
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ت سرػػا ا  رػػف يػػر  اعػػ  سلػػ ك رعاػػضهت ايمػػأل األرض سػػااًل اقيػػًطض يمػػض ملئػػت ظلًمػػض اجػػاًرات ادمػػض رلػػ
رضدماائف قضؿ دله  اعضه  "يػهرت دػا جئتاػض رامض ػال  ػ  يػرعيف اػرةت القمػت سلػ  قتلػال يػرعيف سػااًل 
دعلماػػض لاػػال دػػـ يمػػت ادػػـ ي تػػؿ اال يمػػات حتػػ  يملػػؾ األرض"ت اظلػػت تاتظػػر سااتػػال مػػف  يرتػػال  ػػـ 

 (.11اات لت ههه اداليرة مف اديرئية إد   رؽ لخر  
لف طريعػػػػػة اداضػػػػػ  ادالضيػػػػػا  ػػػػػ  ادرتػػػػػر ي تضػػػػػ  ااتظػػػػػضر هػػػػػها اال اػػػػػ ك ستػػػػػرية ة مضميػػػػػتعت ػػػػػا انا 

(دنا ضه ادعضدـت ادرتػضرة مػف ادػا  ضطمػة  ػ  ةخػر ادزمػضفد دػيمأل األرض  هػاضدمإػا   ادمالح ادمإا ك
سػػف ادارػػ ك  اػػل  ا  سليػػال ايػػلـ اةدػػال  -سلػػ  حػػا زسمإػػـ–ةقيػػًطض رعػػا لف ملئػػت ظلًمػػض اجػػاًرا  ضرتػػ

اال يزاؿ حًيضت اها محما رف ادحيف  ػه256 هػ لا255معيف معراؼ ادا سضـ ها تخصت ا رضدتااتر
ت اهدػػؾ م رػػت سػػف ادارػػ ك  اػػل  ا  سليػػال ايػػلـ اةؿ ادريػػت مػػف اداسػػا رػػال اتػػااترت ساػػا  ادعيػػير ك

ف يػػضف  ادتػػيعة االاتػػال ااحتجضرػػالت اال يجػػاز لف تا طػػ  انمضمػػة اتحػػاؿ  ػػ  ساػػر مػػف ادعاػػارت اا 
اديـا ادماساا رال مف ا  تعضد  اده  ها مف األيرار اندإية ادتػ  ال يعلػـ  انمضـ مخالًيضد ديظإر   

 رإض إال ا  تعضد .
اال يخلػػا مػػف لف تيػػاف حيضتػػال ار ػػضاه هػػهه ادمػػاة ادطايلػػة معجػػزة جعلإػػض ا  تعػػضد  دػػالت ادييػػت هػػ  

سلػػ ت رػػ سظـ مػػف معجػػزة لف ييػػاف إمضًمػػض دلخلػػؽ اهػػا ارػػف خمػػس يػػايف رحػػؿ اادػػاه إدػػ  ادر يػػؽ األ
ايعت ااف ر اإض لسظـ مػف معجػزة سييػ  إه يلػـ اداػضس  ػ  ادمإػا اػرًيض ارعػث  ػ  اداػضس ارًيػضت يمػض 
يعت ػػااف رػػ ف طػػاؿ ادحيػػضة لي ػػر مػػف ادعمػػر ادطريعػػ ك  ػػ ف ا  قػػضار سلػػ  يػػؿ تػػ ءت اقػػا اقػػ   عػػً  

 (.11تعمير ااح يمض هير    اد رةف 
دعضمة يضات    مرحلة اد يرة ادا ر  ادمتم لػة  ػ  اقا رات ادراايضت دايإـ ر ف مض ايماه رضدايضرة ا

( ادػػهيف يػػي ت  هيػػرهـ  ػػ  اديػػطار اوتيػػةت  الػػ  مرحلػػة اد يرػػة اداػػ ر  17تػػخص اديػػالراء األررػػ  
هػ( يضف انمضـ اد ضئب يمضرس ااره اد يضا ك مف خ ؿ اظضـ اديالراءد إه تعت ا ادتيعة 329هػت 255 

ادعيير ك قا  ػضب  يرػة اػ ر  قرػؿ  يرتػال اديرػر  ادتػ  اال ا  سترية لف انمضـ محما رف ادحيف 
اا طعت  يإض لخرضرهت ايضف يتاؿ خ ؿ  يرتال ادا ر  ر ترضسال سػف طريػؽ اػااب لررعػةت لا يػالراء 
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رياػػال ارػػيف لترضسػػالت تيػػلماا ادايضرػػة ااحػػًاا إ ػػر األخػػرت اادايضرػػة يطلػػؽ سليإػػض "ادايضرػػة ادخضاػػة" اهػػ  
ادايضرػػػة د ػػة  ػػػ  تػػضج ادعػػػراس  "اػػضب  ػػػ ف قػػضـ م ػػػضم  ااػػػضب  ايػػتاضرال سػػػف انمػػضـ اد ضئػػػبت امعاػػ 

(ت ايضف إها لراا لحا مف تيعتال لف يي ؿ انمضـ سف 12اداييؿ سا     يها يااب ايضرة  إا اضئب" 
ت اها يتاد  مرايلة انمضـت  ػـ رعػا هدػؾ تخػرج ريػضئؿ مػف ِقرػؿ  ت ء يتاجال رياادال إد  اضئرال اداقت ك

جضرة سف تلؾ األيئلةت ااديػالراء هػـ ساضاػر ماهلػة اختضرهػض انمػضـد دييااػاا انمضـ سليإض تاقيعال رضن
حل ة ااؿ رياال اريف تيعتالت اقػا تػاد  مإمػة اديػالضرة  ػ  مرحلػة اد يرػة اداػ ر  لررعػة لتػخضصت 

 اهـ 
 هػ.265هػ حت  ياة 260س مضف رف يعا ادعمر ك  ايضات ماة يالضرتال مف ياة 

 هػ.305هػ حت  ياة 265ايضات ماة يالضرتال مف ياة محما رف س مضف رف يعيا ادعمر ك  
 هػ.326هػ حت  ياة305ادحييف رف راح اداارخت ك  ايضات ماة يالضرتال مف ياة 
 هػ.329هػ حت  ياة 326سل ك رف محما اديمر ك  ايضات ماة يالضرتال مف ياة 

اديرػر  سلػ   اقػا جػضء انسػ ف سػف اد يرػة -  ث لا لرر  ايػرعيف يػاة–إف سملية اديالضرة دـ تاـ 
ديضف ةخػر اديػالراءت   اػرحت  ضسليػة انمػضـ رػهدؾ مجمػاةت اادميػئادية ادمااطػة رػال مػف تااليػه لاامػر 
ا  الحيضمال متاقالةت احـر سل  ادتيعة ماه هها اداقػت تجػضاز يػلطة انمػضـت اادتعػا ك سلػ  األمػار 

ااات اتػاد ك اد ضػضءت ادت  تاخؿ ضمًاض    اختاضاالت ايتاقؼ  علإض سل  اجااهت م ؿ  إقضمة ادحػ
قضمػػة اػػ ة ادجمعػػةت إدػػ   يػػر هدػػؾ مػػف األمػػار ادتػػ  يتاقػػؼ  علإػػض  الخػػه ادخمػػست الااء ادجإػػضات اا 
سل  اجاب انمضـت لا مف ياػاب ساػال رتالػايض مرضتػر ماػالت اهػ  مػض تعػرؼ ساػا ادتػيعة "ادااليػضت 

 (.13ادير " 
تيتاير ادخ  ة  رؿداظضـ ادحيـ اد ضئـت ال ت اـ اا ًحض  رضدمالإاـ ادتيع ك اال ا  ستر ك انمضمة إف 

ادزمايػػة مػػف ليضيػػإضت اتطعػػف  ػػ  يػػؿ مػػف رضتػػرهضت اهػػ  اظريػػة ياتاريػػة تاػػارت لف زمػػف ادارػػاة إف 
ف يػػضف الرػػا  لف تاتإػػ  يليػػلة األاريػػضءت   رػػا مػػف لف ترػػال يليػػلة مػػف ااتإػػ   ػػ ف دطػػؼ ا  قػػضئـ اا 
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ف ر عػػاا لقػػاارهـ إدػػ  األئمػػة ار ػػة األاريػػضءت   ػػا ادتميػػاا  ػػ  لتػػخضص لئمػػت إـ مػػض يػػررطإـ رػػضدااق ت اا 
 مضمة ادراحية لا ادياتارية ادتيعية.ادميتا  اده  يتاضيب م  ادتاار ادع ل ك دإل

د ادػها  إػ   ايج ء اار ادمإاية رضدمالإاـ ان ا  ستر ك اتلؾ راارهض امتااا دإلمضـ رضدمالإاـ ادتػيع ك
ترػضط رػضدااق  مًعػض مػ  مػض ييػاف رػيف اداليػرتيف مػف مؿ سلػ  ياتاريػة اار تتتضمف االضتال ادجاهرية  تت

تعػػػضرضت ادياتاريػػػة  ػػػ  االست ػػػضا رضػػػرارة مجػػػػ ء مخلػػػص يمػػػأل األرض سػػػااًل يمػػػض ملئػػػت جػػػػاًرات 
ت اادتاػػضقض  ااالرترػػضط رػػضدااق  رضدااػػعل  تػػخص هػػها ادمخلػػص  جعلػػاه محمػػا رػػف ادحيػػف ادعيػػير ك

ة تااجال مآزؽ ساة حرجة لهمإض ر ضء محمػا رػف ريف ادياتارية اادازسة ادااقعية ه  ادت  جعلت ادع يا
ت اقضـ ادتاليير اد ير  دييا رعض اد  رات    ادع ياةت ريامض حلػت  يػرة اديػر اندإػ ك  حيف ادعيير ك

 اانتيضالت ادرضقيةت اادع يػاة ادمإايػة دييػت امتػاااً  فلا حيمة ا  ااألمر اده  ها رضد ةد دتجيب س
 (.14يجة ادحتمية دإض رؿ ه  ادات  طدع ياة انمضمية  

اقػا اختلػؼ لهػؿ اديػاة اادجمضسػة سػف ادتػيعة حػاؿ طريعػة ادمإػا د إه إف ادمعت ػا دػا  لهػؿ اديػػاة 
لاال ال ياجا مف ييم  ادمإا  احت  ادهيف قضداا رظإاره ةخػر ادزمػضف قػضداا  إاػال سييػ  رػف مػريـ لا 

ت ال مػػف ايػػؿ ادحيػػيفت ادػػـ يحػػااا  ه يمػػض حااتػػال اال اػػ  لحػػا اداػػضدحيف مػػف ايػػؿ ادحيػػف رػػف سلػػ ك
ستريةت  ضً  سػف لاػال دػـ يادػا رعػا ساػا مػف قػضداا رػهدؾت  ػ  حػيف لاػال ادػا اماجػاا امخترػ ء ساػا 
اال اػػػ  ستػػػريةت يمػػػض لف  يػػػرة ادمإايػػػة ساػػػا اديػػػاة دػػػيس دإػػػض ل  تاظيػػػؼ ييضيػػػ ك لا س ػػػا ك  إػػػ  

دتػػيعة ال تاراػػ  إال ماحاػػرة  ػػ  األراقػػة ادعلميػػة اادارايػػيةت اادع ضئػػا ساػػا لهػػؿ اديػػاة ايػػهدؾ ساػػا ا
سلػػ  اد طعيػػضت اادمتػػااترات اادي يايػػضت اال يميػػف راػػضء ادع يػػاة سلػػ  مػػض هػػا ظاػػ  اد رػػات لا ظاػػ  
اداالدػةد امػػف  ػـ  مايػػر ادمإػا  ساػػا اديػاة هػػا ميػلـد ألاإػػض دييػت رع يػػاةت لمػض مايػػر ادمإػا  ساػػا 

دع ضئا ال ترا  سل  ادظايضت ادتيعة اماير إمضمتال  إا يض ر اريحت سل  ادر ـ  مف لاإـ قضداا إف ا
  اإـ جعلاا لادة ادمإا  ادظاية رمازدة اد طعيػةت ادػـ ياظػؼ اديػاة اال ليػة اادػة يػاية  يػرة ادمإػا  
تاظيالًػػػض ييضيػػػًيض اسيػػػيرًيض اليػػػاياداجًيض  ػػػ  حػػػيف تراػػػت إيػػػراف  يػػػرة ادمإػػػا  اجعلتإػػػض مرتيػػػًزا دلحػػػرب 

ادمعضرؾ خضرج ادحااا اييػب االءات ادتػيعة  اادجإضا يمض تيميالت احتا ةالؼ ادرتر اادزج رإـ   
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ـ  تر    يرة ادمإا ك سلػ  ادإػضمش ادػايا ك ساػا اديػاةد امػف  ػـ  د امف   اادعااـ ااديهج راليرة ادمإا ك
 ػ  يتاقػ  ادػزج رإػػض  ػ  ادييضيػة ااالقتاػضا اادع قػػضت ادااديػةت دياإػض تػاخؿ ريًاػػض مػف لريػضف ادع يػػاة 

ادايف ااداايض اادييضية ااالقتاػضا ااد ػرارات ادماػيرية اادع قػضت ساا ادتيعةد امف  ـ تايحب سل  
ادااديػػةتاال يػػيمض رعػػا تراػػ  اظػػضـ ادحيػػـ  ػػ  طإػػراف دإػػض ريػػمًيض إه ييػػت لإض ليػػال ايػػت  ؿ  ػػ  حتػػا 

 (.15ادجمضهير دلمعضرؾ ات جيو اداس  ادجمع  تجضه ادطضئالية 
ا ادمإػا ك لاػً ؟ هػؿ لاجػب ادحيػف اهاض يتجل  يػااؿ مإػـ طرحػال ي يػر مػف ماليػر  ادتػيعة هػؿ ادػ

ادعيير  لـ مضت مف ااف لف ياجبتاي ير مف   إضء ادتيعة يراف لف ادمإا  دـ يادا    األيػضس 
الجراا تالايًاا سلمًيض اتضريخًيض دلتػرإضت حػاؿ االاتػال مػف األيػضست  ضدحيػف ادعيػير  االيػال ادمايػاب 

رضػال ادػه  تػا    يػال إدػ  ااداتػالت الايػؿ دإػض دال هها ادادا قا اال  هدؾ الايرهد إه لياا اايتال  ػ  م
اداظر    لاقض ال ااػاقضتال التػإا سلػ  هدػؾ اجػاه اداادػةت اتػإاا اد ضػضءت يمػض يػرا  هدػؾ اديلياػ  
   اديض   اارف رضرايال    إيمضؿ ادايفت ادا يضف دال ادا هػا إمػضـ ادميػلميفت يحمػؿ تلػؾ األااػضؼ 

هػػا اييػػؿ ارئػػيس سلػػ  األمػػةت امػػف هػػا لمػػضف دليػػاف اديضملػػة اادخضرقػػة دمػػض ايػػعال إال تاييلػػالت  مػػف 
ااداضس ال يعجزه م   يرتال لف ي ـا ر سرضء اداظر سل  لاقضؼ لريال اااقضتال  لمػض دػـ يالعػؿ اؿ سلػ  

(ت يمػػض يايػػا جعالػػر لخػػا ادحيػػف ادعيػػير  لف لخػػضه مػػضت اال ايػػؿ دػػال اال 16لاػػال ال ادػػا دػػال لاػػً  
 (.11س ب 

دلحيػف ادعيػير   ػ ف ادطايػ  ي ػاؿ  " إف ادحيػف  عػؿ هدػؾ  اسل  ادػر ـ مػف هػهه ادتػإضاة ادعمليػة
(ت اهػها اد ػاؿ اسػا  رػ  ررهػضف اهػها 11قاًاا إد  إخالػضء االاة اراػال ايػتًرا دػال سػف يػلطضف اداقػت" 

ي رت رط ف اجااه ارط ف مض ترتب سل  هدؾت  إهه تإضاة لهؿ ادياةت الي ػر  ػرؽ ادتػيعة اا ضرػة 
الخيػال جعالػرت اادحيػف ادعيػير ك ايػؿ هػهه ادتػإضاات اادرياػضت  ةؿ لر  طضدبت اليرة ةؿ لر  طضدػب

تاالػػ  اسػػا  ادادػػات اهػػ  تػػرا اسػػا  األجضاػػب ادرعػػااء  ػػ  ايػػضتإـ ممػػف ااسػػ  ادرضريػػة اادم اػػاا رإػػـ 
اديػػالراء األررعػػة لا اداػػااب  ػػ  زمػػف اد يرػػة اديرػػر  اادمتػػضهاةت  ييػػؼ إها لضػػيؼ إدػػ  هدػػؾ ايػػترعضا 

اديػايفت ادػػا مػا ا   ػ  سمػػر لحػا مػػف خل ػال دحضجػػة اداػضس إديػػال مئػػضت  -سلػ   ػػرض اجػااه–ر ضئػال 
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دما    سمر رياؿ ا  ال  ا  سليال ايلـ يمض قضؿ لرا ادحيف ادرضػضت اهػا مػ  طػاؿ هػهه ادمػاة 
 ال يعرؼ لحا ميضاة اال يعلـ ميت ره ام ضمالت اال ي ت  رخرره مف يا ؽ ر ادال.

سل  االيال لا د ير هدػؾ مػف األ ػراض ييػاف مػاة ايؿ مف اتالؽ دال االيتتضر سف ظضدـد دخاؼ ماال 
ايػػتتضره قريرػػة اال يخالػػ  سلػػ  اديػػؿت اييػػؼ ي يػػب ادميػػئاؿ األاؿ سػػف األمػػة هػػهه اد يرػػة ادطايلػػةت 
لدػػػيس هػػػها يلػػػال ادػػػيً  ااضػػػًحض جلًيػػػض سلػػػ  لف حيضيػػػة اد يرػػػة ليػػػطارة مػػػف األيػػػضطير ادتػػػ  اػػػاعإض 

 ادمرتزقة.
ارائإػػػض مضاًيػػػض اييضيػػػًيض  ضدر رػػػة  ػػػ  االيػػػتئ ضر رػػػضألمااؿت  ايرػػػاا لف اد ػػػاؿ رضد يرػػػة يػػػضف ادػػػاا   مػػػف

امحضادة انطضحة راادة ادخ  ة يضف مف لجؿ هػا يف ليضيػييف  ػ  اختػراع هػهه اداليػرة اادػاديؿ سلػ  
هدػػؾ لف د ػػة ادمػػضؿ تيػػاا تاجإػػضت ادالػػرؽ ادتػػيعيةت اهػػ  ماػػار اػػزاسإـ ااخػػت  إـت هدػػؾ لف قضػػية 

ة اهػػـ  ػػ   ليإػػض ييػػيراف اارتػػااع  يػػرة انمػػضـ ادخالػػ  مػػف قرػػؿ انمضمػػة هػػ  حػػايث ادخ يػػض ادتػػيعي
اديالراء ادميتالايف يخلاإـ مػف لهػؿ ادريػت ايجعػؿ ادزسضمػة  ػ  ليػايإـت ادػـ يتيلالػاا تػيًئض مػف ساػضء 
ادتالييػػػر اادرحػػػث اادت مػػػؿ اادااػػػاؿ إدػػػ  هػػػهه اد ضيػػػةد إه إاإػػػـ اجػػػااا هػػػهه اداليػػػرة جػػػضهزة  ػػػ  ادايضاػػػة 

 (.11تاس  لف دإـ ماتظًرا حًيض رضقًيض مإاًيض  ادمجاييةت هدؾ لف ادمجاس
مالإػػػاـ االاتظػػػضر اديػػػلر ك اانيجػػػضر ك  هاػػػضؾ مالإامػػػضف د اتظػػػضر  ػػػ  ساػػػر  اد يرػػػة ادمالإػػػاـ  - ضد ًػػػض

ت اقػػا جػػضء هػػها ادتاػػايؼ ايػػتاضًاا إدػػ  حػػايث يايػػرال ادتػػيعة إدػػ  ادريػػاؿ  اديػػلر ك اادمالإػػاـ انيجػػضر ك
تػ  ااتظػضر ادالػرج"د إه ي ػاؿ رعضػإـ ااتظػضر ادالػرج رضدعمػؿت ال  ا  سليػال ايػلـ  "ل ضػؿ لسمػضؿ لم

لا ااتظػضر ادالػرج مػػف ااف سمػؿت   مػض ادمالإػػاـ اديػلر ك الاتظػػضر اد ػضئـ ادمإػا  ساػػا ادتػيعة انمضميػػة 
  اػػال يػػاسا إدػػ  االيتيػػ ـ اادتراضػػ  ااداسػػة اادعزدػػة ااالرتعػػضا سػػف يػػضحضت ادجإػػضات ااديػػيات سمػػض 

الضػػطإضات حتػػ  يتالتػػ  اديالػػر ااداليػػضا  ػػ  يػػؿ لرجػػضء ادمعمػػارةد دييػػاف يرتيرػػال ادظلمػػة مػػف ادظلػػـ اا
هدؾ يرًرض ااسًيض دتعجيؿ  رج انمػضـ ادمإػا ت ارػزاغ  جػر اادتػال ادعضادػةد ألف حملػة مالإػاـ االاتظػضر 
اديػػلر  يعت ػػااف رػػ ف ميػػ دة ظإػػاره متاقالػػال سلػػ  اتػػتااا ادظلػػـ ااداليػػضا ااديالػػرت اهػػـ يعتمػػااف  ػػ  

ضت اد ضئلة رضدت ية اساـ ادخراج سل  ادحضيـ حت  سااة انمضـ اد ضئبت اقػا لا  األيضس سل  ادرااي
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االدتػزاـ راظريػػة االاتظػػضر إدػ  اقػػاع لزمػػة  ػ  ماضػػاع ادخمػػس ااألاالػضؿ  ػػ  ساػػر اد يرػة ادتػػ  هػػ  
حػؽ دإلمػػضـ ادمإػػا   ػػ  ايػت مإض اتازيعإػػضت ااحتػػضر ادال إػػضء  مػػاإـ مػف ليػػ ط  ػػرض إخراجإػػض د يرػػة 

 (.11ضإض لاجب يازهض حت  سااة انمضـ انمضـت ارع
لمػػض ادمالإػػاـ انيجضريكاليػػاسا إدػػ  إقضمػػة لحيػػضـ ادػػايفت ااديػػع  إدػػ  إيجػػضا مجتمػػ  إيػػ م ك ترسػػضه    

حيامػػة إيػػ مية سضادػػة تحػػت إتػػراؼ اتاجيػػال اداضئػػب ادعػػضـ دإلمػػضـ ادمإػػا ك اهػػا ادػػاد  ادال يػػالت ارػػها 
دمإا ك ادماتظرت اجملة هها ادمالإاـ هـ مف اسػاا تمإا األرض اداضدحة دحيامة ادمالح ادعضدم ك ا

إد  االية ادال يال ادعضمة    يؿ تئاف اداايض اادايفت اهدؾ نسااا ادعاة دل ضئـ ادمإا  حت  يياااا دال 
حا  ههه ادعاا إقضمة اادة إي مية قاية تياف جاًاا دلمإا  حيف سااتال   (.17ساًاضت اا 

هػػ 329االتجػضهيف ماػه ساػر اد يرػة اديرػر  سػضـ ااجا هاض لف هها ادتعضرض اداريح رػيف  
حتػػ  اوف لاجػػا ادي يػػر مػػف اداظريػػضت ساػػا ادتػػيعة انمضميػػة دحػػؿ هػػهه األزمػػة اادااػػاؿ إدػػ  اػػيت 
دلتعػػضيش مػػ  ادااقػػ ت  رػػال ادتاظيػػر دااليػػة ادال يػػال ايػػلطضت ادػػاد  ادال يػػالد إه يػػر  ادتػػيعة انمضميػػة لف 

اميف مػػػػف رعػػػػا ادريػػػػاؿ محمػػػػا اػػػػل  ا  سليػػػػال ايػػػػلـت ادااليػػػػة  ضرتػػػػة دألئمػػػػة اال اػػػػ  ستػػػػر ادمعاػػػػ
ايياقاف األادة ادع لية اادا لية سل   راتإض دإـ مف ااف  يرهـت اهـ ليًضض يراف لف ادريػاؿ اػل  

ت -مػف اجإػة اظػػرهـ–ا  سليػال ايػلـ اػص سلػ  االيػػة سلػ ك رػف لرػ  طضدػبت  ػػ  ااػاص اػريحة 
  ااػػاص اػػريحةت  ػػ ف انمػػضـ اد ػػضا  امػػف رعػػاه ادمعاػػاماف مػػف ايػػلال يػػؿ يااػػ  دمػػف رعػػاه  ػػ

ستر ادمإا  ادماتظردـ يترؾ ههه األمة مف ااف لف يااب سليإض مف يرس  تئااإض اياير لمارهضت 
ايعمػػؿ  يإػػض ريػػاة ا  اريػػادالت اي ػػـا رضداظيالػػة ادمايلػػة دألئمػػة ادمعاػػاميفتامف هاػػض رػػال ادتاظيػػر 

 (.12داالية ادال يال 
 اال ا  سترية  االية ادال ية دا  ادتيعة -رارًعض

إدػػ  االيػػة  -سػػز اجػػؿ–قضػػية ادااليػػة اادحضيميػػة ساػػا ادتػػيعة انمضميػػة ترػػال مػػف حضيميػػة ا  اااليتػػال 
هػػ  االيػػة ادال يػػال ادريػػاؿ األسظػػـ ااألئمػػة ادمعاػػاميف مػػف رعػػاهد امػػف  ػػـ االيػػة ادال يػػال احضيميتػػالت ا 
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ادمريػب إجمػضال اهدػؾ سلػ  مريب احتضج  يال إد  لف ااضح معا  اداالية  ـ معا  ادال يال  ػـ معاػ  
 ضاء ادل ة  ـ ادماطلح.

ؿ  َادػػػ   ػػػ  ليػػػمضء ا  تعػػػضد ت ادػػػاد ك هػػػا اداضاػػػرت يػػػ الدااليػػػة   مضاةَاديجػػػضءت ااقػػػا د ًة  اليػػػةادا   
ت اهػػػا مضدػػػؾ األتػػػيضء  اادمتػػػاد  ألمػػػار ادعػػػضدـ اادخ ئػػػؽ ااد ػػػضئـ رإػػػضت امػػػف ليػػػمضئال سزاجػػػؿ  ادػػػاد ك

د (93 ضد  ﴿  إػؿ سيػيتـ إف تػاديتـ لف تاليػااا  ػ  األرض ا ػ  قادػال تعػت جميعإض ادمتاػرؼ  يإػض
د ػػ  سليػػالت يمػػض ت ػػاؿ  يػػضس  تل  تػػاديتـ لمػػار اداػػضست اادخطػػضب د ػػريش اليًضػػض ت ػػاؿ   ػػ ف َادػػ  َاا 

 اييس سليالت اااله األمير سمً د ل  قلاهت ااداالية رضديير  اديلطضف.
قػػاؿ ادارػػ ك  "َمػفع ي اعػػت  َمػػاعاَله  َ َعِلػػ ، َمػػاعاَله "ت تعاػػ  ادااػػرة اادػػاسـ ااد يػػضاة اادميػئادية امػػف هدػػؾ اهػ  

(ت 14 ﴿ا  ادػػػ  ادػػػهيف ةماػػػاا يخػػػرجإـ مػػػف ادظلمػػػضت إدػػػ  اداػػػار... -اتعػػػضد  يػػػرحضاال-ادػػػالقجػػػضء ا 
﴿إف ادػػػ  ا  ادػػػه  اػػػزؿ   -يػػػرحضاال-قادػػػالليًضػػػض ا (ت 15 ﴿اا  ادػػػ  ادمػػػامايف   -يػػػرحضاال-اقادػػػال

 .(16 اديتضب اها يتاد  اداضدحيف 
اجا لف ادااليػػة هػػ  اد ػػارة ادتػػرسية سلػػ  ادتاػػرؼ اداضقػػا اداػػحيحت اهػػ  مػػف ض  ااػػط حً ادااليػػة    

  راض اديالضيةت اادال ال ها ادعلـ رضألحيضـ ادترسية ادعلمية ادميتيرة مف لادتإض ادتالايلية.
لػػـ دال ػال د ػة  ادال يػػال  ػ  ادل ػػة متػتؽ مػف ادال ػػالت اادال ػال  هػػا ادعلػـ رضدتػ ء اادالإػػـ دػالت ا لػػب سلػ  سا

ادػػايف ديػػيضاتال اتػػر ال ا ضػػلال سلػػ  يػػضئر لاػػااع ادعلػػاـت اقػػا جعلػػال ادع ػػرعؼ  سلًمػػض مرترًطػػض رضدتػػريعةت 
 ػػ  م ػػضييس ادل ػػة ادالػػضء ااد ػػضؼ اادإػػضء لاػػؿ ت ا (97ارجػػؿ   يػػال سػػضدـت ايػػؿ سػػضدـ رتػػ ء  إػػا   يػػال 
 إػا  ا ػاؿ    إػت ادحػايث ل  إػالت ايػؿ سلػـ رتػ ء تااحا احيح ياؿ سل  إاراؾ ادت ء اادعلػـ رػال

 .(98ختص رهدؾ سلـ ادتريعةت   يؿ ديؿ سضدـ رضدح ؿ اادحراـ   يال ا  الت  ـ 
 إـ ادت ءت ايؿ سلا دتػ ء  إػا   ػالت اادال ػال  ػ  ديػضف حملػة ادتػرع  سلػـ خػضصت ا  ػال ها ادال ال ا 

اادال ػال ت (11  ًإض  مف رضب تعب إها سلـت ا  ال رضدضـ م لالت اقيؿ  رضدضـ إها اضر ادال ال دػال يػجية 
اراؾ ادعلػػـ اماػػال قادػػال تعضد  ﴿قػػضداا يػػض تػػعيب مػػض اال ػػال ي يػػًرا ممػػض ت ػػاؿ... تعاػػ  ادال ت (711 إػػـت اا 
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اساا ادل اييف اجا لف َ ِ ال رضديير يعا  ادالإـت اَ َ ال رضدالتح تعا  يرؽ  يره إد  ادالإـت اَ   ػال رضدضػـ 
 اضر ادالإـ ملية دال ايجية.

ريياليػة ادعمػؿ تاػايً ض حضاػً  مػف األادػة   ها ادتاايؽ رضد ضضيض ادتػرسية ادمتعل ػة ضادال ال ااط حً 
حػػاهـ    يػػػالت اهػػا ادعػػػضدـ رضألحيػػػضـ ااادال إػػػضء ا  ت(101ادتػػ  ااػػػرت  ػػ  ادتػػػرع سلػػ  تلػػػؾ اد ضػػضيض 

 .(102ادترسية ادعملية يضدحؿ اادحرمةت ااداحة ااداليضا 
اارة اداادػػة اترعضػػإـ ر اإػػض  ػػا سر إػػض االيػػة ادال يال  االيػػه   اضػػط ع ادال يػػال ادعػػضاؿ رحيامػػة اداػػضس اا 

(تلا هػ   قيػضـ ادال يػال ادجػضم  دتػراط ادالتػا  ااد ضػضء 103لحيضـ ادتػرع زمػف  يرػة انمػضـ ادمإػا ك 
ت اادػ  األمػرت اانمػضـ ادماتظػر  ػ  زمػضف  يرتػال  ػ  إجػراء ادييضيػضتت ايػضئر  م ضـ ادحػضيـ ادتػرس ك

ت اهػػا  ػػتح رػػ ا اديالػػر رضديػػ ح مػػ  خػػ  ؼ  ػػ  يػػعة مضدػػال مػػف لمػػارت سػػاا األمػػر رضدجإػػضا االرتػػاائ ك
 اداالية اضي إض.

 األمار ماإض    را مف انتضرة إد  رعضارعا اداظر    ادمعا  ادل ا ك ااالاط ح ك 
ف ماطلح ادال يال اده  ييتحؽ اداالية ساا ادتيعة لاي  ري ير مف ماطلح ادال يال اده  لقرتال إ-لاال

ادػرحمف يػمعت معضايػة  اداراة    حايث ادرخضر ك اداحيح  سف ارف تإضب قضؿ قػضؿ حميػا رػف سرػا
امػض لاػض  مف يرا ا  رال خيرً  ض ي اؿ يمعت ادار  ال  ا  سليال ايلـ ي اؿخطيرً  ا يال إال    ادػايف اا 

قضيػػـ اا  يعطػػ  ادػػف تػػزاؿ هػػهه األمػػة قضئمػػة سلػػ  لمػػر ا  ال يضػػرهـ مػػف خػػضدالإـ حتػػ  يػػ ت  لمػػر 
اال ادظػػضهر اادرػػضطف رضدحتميػػةت  ػػ  (ت  لػػيس سلػػـ ادػػايف يعاػػ  سلػػـ ادلػػاح ااد لػػـ رضدضػػرارة 714ا ( 

رعضدـ ادظضهر اادرضطف    ال  ا  سليال ايلـ ي مر ا  رترسة  ير ظضهرة لا رياةت ادـ ييف ادار ك 
ادح ي ة﴿قؿ ال لملؾ داالي  االًعض اال ضًرا إال مض تضء ا  ادا يات لسلـ اد يب اليتي رت مف ادخير 

 (.715 د ـا يامااف امض ميا  ادياء إف لاض إال اهير ارتير 
إف دلال يال يلطضت تتجضاز يلطة اد ضض   ضً  سف ار  يلتمس ادرياة ايحيػـ رضدػاديؿ ال سلػ  - ضاًيض

ساػػػا -زاجػػػيف- ضدرياػػػة سلػػػ  ادمػػػاس  ااديمػػػيف سلػػػ  مػػػف لايػػػرت اادالاػػػؿ رػػػيف ا اػػػيف ت رايػػػة اتايػػػـ
 ادخاامة رتراط.
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ميضاضتػالد ؿ اادحرمػة قػا  رتػت اتاقالػت إف  يرة ادتتري     ادِحػ- ضد ًض مػف ااف تحػاث  ػ  االجتإػضا اا 
 (.716  إاضؾ اجتإضا اديس هاضؾ تتري ﴿اقا  اؿ ديـ مض َحر ـ سلييـ 

 لقيضـ اداالية ااداالية تا يـ إد  ااسيف   -خضمًيض
اتعاػ  ادتاػرؼ  ػ  ادممياػضت مػف ادػهرة إدػ  ادػهراة يااليػة ادارػ ك محمػا   االية تياياية لا رضطيايػة 

اخلالضئال ادمعااميفد ألف مرال ادعلية ال ياحار    األيرضب ادطريعيػة ادحيػة ال  ا  سليال ايلـ 
االيػػة  -ادااليػػة ادتيايايػػة -اهػػ  ترػػؿ هاػػضؾ مػػض هػػا  ػػاؽ األيػػرضب ادتػػ  ال ي َل  ضهػػض إال ها حػػظ سظػػيـ

ادتارؼ    ادتيايف إرااًسض لا ترايً  مف ح ي ة إد  لخػر ت لا مػف اػارة إدػ   يرهػض ر يػر ليػرضب 
ايػػراا رإػض  حػػؽ ادطضسػة  ػػ  مجػضؿ ادتيػػايفت اتيػخير األتػػيضء اادماجػااات نرااة اػػضحب  تمتعضر ػة

هػػهه ادااليػػة اادتػػ  يػػتميف ريػػررإض مػػف ادتاػػرؼ  ػػ  ادماجػػااات ادخضرجيػػةت مػػف ااف لف يعاػػ  هػػها 
اديػػ ـ تاضقًضػػض يػػي   مػػ  مرػػال ادعليػػة ادجػػضر   ػػ  اديػػافت لا مرػػال ادتاحيػػا ادػػه  يػػاص سلػػ  لف يػػؿ 

دياف معلاـ نرااة ا  تعػضد د ألف مرػال ادعليػة  ػ  اديػاف ال ياحاػر رضأليػرضب ادطريعيػة ت ء    ا
ادحييةت رؿ هاػضؾ مػف األيػرضب اد يريػة مػض  ػاؽ األيػرضب ادحيػيةت ديػف دػـ ادػف يطلػ  سليإػض إال ها 

 اػ  ستػر حػؽ ادااليػة ادتيايايػة اادتاػرؼ  ػ  اسل  هها   ا ل رتػت ادتػيعة ألئمػتإـ االت حظ سظيـ
 ديافت سل  استرضر لاال ميخر دإـ مف قرؿ ا  تعضد .ا

ئمػػػة  ػػػ  لمػػػااؿ اداػػػضس الااليػػػإـت اتعاػػػ  اتعاػػػ  االػػػاه تاػػػرؼ يػػػؿ إمػػػضـ مػػػف األ  ادااليػػػة ادتتػػػريعية
ادتاػػرؼ  ػػ  لمػػااؿ اداػػضس ارقػػضرإـ اتطليػػؽ زاجػػضتإـ اريػػ  لمػػاادإـت اادااليػػة ادتتػػريعية دييػػت ااًسػػض 

اخلالضئػػال ادمعاػػاميف رضدااليػػة ادرضطايػػة  -اػػل  ا  سليػػال ايػػلـ-هػػهه ادااليػػة  االيػػة ادارػػ ك مػػف لم لػػة ا 
ت ادإػـ ادااليػة ادظػضهرة -تعػضد  -  ف دإـ ادتارؼ رإض    ادممياضت يلإض مف ادهرة إد  ادػهراة ر هاػال

سلػػ  يػػؿ ادرسيػػةت رعػػا لف يػػضف اداػػضس دييػػاا مػػف رسضيػػضهـ رػػؿ سريػػاهـ ت ديػػف سريػػا ادطضسػػة ال سريػػا 
ارؼ مف األئمة    لمااؿ اداضس الااليإـد  االية اوئمة ادتتريعية اد ضرتػال لا ه  االاه يؿ تت ادملؾ

تعاػػ  اجػػاب اترػػضسإـ  ػػ  يػػؿ -َا ػػؽ معت ػػا ادتػػيعة-دإػػـ مػػف ا  يػػرحضاال اتعػػضد   ػػ  سػػضدـ ادتتػػري 
 .ت ءت الاإـ لاد  اداضس ترًسض    يؿ ت ء مف لااليإـ الماادإـ
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ف يضات اد ضاية لايةت ااد ضاية  ضرتال    ساادالرؽ ريف ادمرترتيف ظضهرد إه إف األاد  تياي ـ ادتتري ت اا 
هدػػؾ ادمااػػب ادر يػػ  خػػه ليًضػػض ال تيػػاف  ضرتػػال إال دمػػف دػػال ادمرترػػة األادػػ د إه دػػيس يػػؿ لحػػا الئ ًػػض أل

ت خ  ًػض دلعضمػة ادػهاهريف إدػ  ادػ اادم ضـ ادماي تإال مػف خاػال ا  ريرامتػالت اهػا اػضحب ادمرترػة األ
اسلػ  هػها اداػاع مػف ادااليػة ت  ضاية ديؿ مػف ي لػا لمػر األئمػة مػف يػؿ رػر ا ػضجرإ رضت تلؾ ادمرترة اد

ـ حػػػػؽ ادتاػػػػرؼ ادظػػػػضهر ك  ػػػػ  يػػػػؿ مػػػػض يخػػػػص اداػػػػضست اال يحػػػػؽ ألحػػػػا لإػػػػتيػػػػاف طضسػػػػة اوئمػػػػةد  
  ت اهمضتا يـ إد  قيميف ةاداالية ادتتريعيلف  معضرضتإـت يمض

   معر ػػة ح ػػضئؽ األتػػيضء. لا إدإػػضـ سلػػا ك اهػػا سلػػـ ررػػضا ك يتعلػػؽ رحػػؽ اد ػػارة سلػػ  حػؽ ادتتػػري -لااًل 
يخاؿ دمف لسطيال اد ارة سل  معر ة ح ضئؽ األتيضءت اهها ال يعػا تتػريًعض ميػت ً  سػف إرااة ا ت رػؿ 

ايعاػ  لف دلػاد ك لف يػ مر   ااداإػ ر حػؽ األمػ - ضاًيػضت ا  ضية مض هاضؾ لاال إخرضر سف مػرااه يػرحضاال
 اااهيال.اياإ ت اسل  اوخريف طضستالت ااجتاضب 

ادااليػة ادتتػريعية ادتػ  هػ  رمعاػ  لاؽ  حػؽ األمػر احػؽ   اادم ااا راالية ادال يػال هاػض  هػ 
يمػػض لف ادااليػػة ادتتػػريعية رػػضدمعا  ت ادطضسػػةت المػػض يػػضئر لقيػػضـ ادااليػػة  ػػ  س قػػة دإػػض رااليػػة ادال يػػال

ت ا  سػػف األاريػػضء األاؿ دييػػت دلال يػػالت ادػػـ ي ػػؿ لحػػا ر راتإػػض دػػالت رػػؿ هػػا ي يػػره مػػف ادميلالػػيف ال ييػػ
ااألئمػػةد دمعر ػػة لحيػػضـ ا  تعػػضد د ادػػها تجػػاه يتعػػب االيػػال رضدرحػػث ااالجتإػػضا  ػػ  األادػػةد اليػػتارضط 

 (.711يضـ ادترسية حاأل
 أدلة الولية في العقيدن الشيعية اإلثني لشرية: -سادًسا

رضا مػف ارػ ك لا ال يخل  األرض مف حجة سل  ادع -يرحضاال اتعضد –تعت ا ادتيعة انمضمية لف ا  
  "ال تخلػا األرض مػف -رضػ  ا  ساػال–اا ك ظضهر متإار لا  ضدب ميتارد د اؿ انمضـ سل ك 

مػض خضئالًػض م مػاًرات دػئ  ترطػؿ حجػو ا  ارياضتػال"  (ت اسلػ  711قضئـ   رحجالت إمض ظػضهًرا متػإاًرات اا 
إػػضء اوخػػراف يراقرػػاف ادػػاد  هػػها يػػر  ادتػػيعة لف ادااليػػة تيػػاف دلال يػػال ادعػػضاؿ ادجػػضم  دلتػػرائطت اادال 

ادمخػػاؿ دلحيػػـد إه ي ػػؼ خلػػؼ ادػػاد  ادال يػػال مجماسػػة مػػف ادخرػػراء  يمػػض ييػػم  مجلػػس ادخرػػراء ادػػه  
يضـ اخرة مف ادال إضء اادمراج  مإمػتإـ مراقرػة يػير لسمػضؿ ادػاد  ادال يػال اقراراتػالت ايػراف ليًضػض لف 
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يتضػػػمف مرػػػائًيض ل  اظػػػضـ دلتاػػػايت  اظػػػضـ ايضرػػػة ادال يػػػال اااليتػػػال يختلػػػؼ سػػػف ادايم راطيػػػةت ر اػػػال ال
اتجمي  اوراءد دها  ضداالية ت اـ سل  ليضس لف اديلطة ااداالية مف رعا ا  يرحضاال اتعضد  دلريػاؿ 

ت امػػف رعػػاه دألئمػػة ادمعاػػاميف اال اػػ  ستػػرت ا ػػ  ساػػر اد يرػػة تيػػاف -اػػل  ا  سليػػال ايػػلـ–
ستر  ادمإا ك ادماتظر( مف  يرتال ايتاد  هػا  دلاد  ادال يال حت  ي هف ا  تعضد  رالرج انمضـ اد ضا ك 

 (.711رااليال االية األمة 
الح يػػتإـ ر يػػضاة اداادػػة انيػػ مية  ػػ  ساػػر  رضتإػػهه ادااليػػة ألئمػػتإـ إاقػا ايػػتاؿ سلمػػضء ادتػػيعة  ػػ  

ت امػػف تلػػؾ األادػػة مػػض يلػػ   (771 دػػايإـرااػػاص مػػف اد ػػرةف اديػػريـت ااديػػاة ادػػااراة اد يرػػة اديرػػر  
 .(اداديؿ ادع ل ك -اداديؿ ادراائ ك -  ك اداديؿ اد رةا 

  اداديؿ اد رةا ك 
  ياجا اديؿ قرةا ك ياؿ سل  االية ادال يالت إال لاإػـ استمػااا سلػ  إيعترؼ سلمضء ادتيعة ر ا 

امػػػػف هػػػػهه اويضت قادػػػػال  ترعػػػػض اويػػػػضت اد رةايػػػػة اداادػػػػة سلػػػػ  اجػػػػاب إقضمػػػػة ادحيامػػػػة انيػػػػ مية
﴿امف دـ يحيـ رمػض اقادال تعضد   (ت 777ضادئؾ هـ اديض راف  تعضد  ﴿امف دـ يحيـ رمض لازؿ ا   
هػػػهه اويػػػضت تاليػػػا اجػػػاب إقضمػػػة اظػػػضـ ا  تعػػػضد ت المػػػض ا (ت 772لاػػػزؿ ا   ضادئػػػؾ هػػػـ ادظػػػضدماف  

لف ييػاف سضدًمػض رحيػـ ا ت اادعػضدـ رػضدحيـ اندإػ ك دػال تخاية ادمااله دلاظضـ اادحضيـ رالد   اال يار   
 .سضاتال سل  هدؾإحيـ رمض لازؿ ا ت ايجب سل  اداضس ها ادال يال ادااجب سليال اد

ت (113قادال تعضد  ﴿قؿ هؿ ييتا  ادهيف يعلماف اادهيف ال يعلماف إامػض يتػهير لادػاا األدرػضب  لمض 
قادػػػال ت ا  إػػػهه اويػػػة تػػػر ض ادميػػػضااة رػػػيف ادعػػػضدـ اادجضهػػػؿت اتجعػػػؿ ادحيػػػـ دلعػػػضدـ ادال يػػػال رػػػ مار اياػػػال

ادال يػػال ادعػػضدـ رضدػػايف اتػػئاف اد يػػضاة تعاػػ  ا  ت(114تـ ال تعلمػػاف  تعضد  ﴿ يػػئلاا لهػػؿ ادػػهير إف ياػػ
 (.115اادحيضة ها مف لهؿ ادهير ادمطلاب مف اداضس ياادال ااالاايضع ألاامره 

  اداديؿ ادراائ ك 
يحتا  هػها ادػاديؿ سلػ  جملػة مػف ادراايػضت ادتػيعية ادػااراة مػف طػرقإـت اادتػ  يػر  سلمػضء  

لاإض تاسـ رليإـ    اجاب إقضمة اداادة اني مية ادتػيعية  ػ  ساػر ادتيعة ادمايااف داالية ادال يال 
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اد يرة اديرر  تحت قيضاة ادال يالت رضسترضر ايضرتػال سػف اد ضئػبت ل  لاإػـ يػراف لف هػهه ادراايػضت تمإػا 
داالية ادال يالت ااًرض مف األئمةت اايضرال سف انمضـ اد ضئبت امف ههه ادراايضت مض ي ت   م رادػة سمػر 

ت ام رادة لر  خايجةت اادتاقي  ادماياب إد  انمػضـ اد ضئػبت اراايػة ادلإػـ لرحػـ خلالػضئ ت رف حاظلة
اراايػػة ادال إػػضء حاػػاف انيػػ ـت اراايػػة ادال إػػضء لماػػضء ادريػػؿت اراايػػة مجػػضر  األمػػار ريػػا ادعلمػػضءت 

رضد راؿ  اادحايث ادم راؿ ساا ادتيعة ها مف لقيضـ ادحايث ادما ؽت اادم راؿ ها  مف تل ضه ادعلمضء
 (.776اادعمؿ رمضمااال مف ل  قيـ يضفت ايجب ادعمؿ رمضمااال 

سف محما رػف يحيػ   را  محما رف يع اب اديليا ك امض يإماض هاض ه  م رادة سمر رف حاظلةت   ا 
اااا رف ادحايف سف سمر محما رف ادحييف سف محما رف سيي  سف االااف رف يحي  سف سف 

سػػف رجلػػيف مػػف لاػػحضراض رياإمػػض -سليػػال اديػػ ـ-عالػػر اداػػضاؽج يػػ دت لرػػض سرػػاا "رػػف حاظلػػة قػػضؿ  
مف -سليال ادي ـ-ماضزسة    ايف لا ميراث  تحضيمض إد  اديلطضف لا إد  اد ضضةت ليحؿ هدؾ؟   ضؿ

ف يػضف لا رضطؿ   امض تحضيـ إد  ادطض ات امض يحيـ دػال   امػض ي خػهه يػحًتض    حؽ  ضتحضيـ إديإم اا 
طػػض اتت اقػػا لمػػر ا  لف ييالػػر رػػالت قلػػت  ييؼ ياػػاعضا ضؿ  ياظػػراف ح ػػال  ضرتًػػضد ألاػػال لخػػهه رحيػػـ اد

حيضماػػضت  ليرضػػاا رػػال حضيًمػػضت لحػػاي اضت ااظػػر  ػػ  ح داػػض احراماػػضت اسػػرؼ   را  قػػامػػف يػػضف مػػايـ 
 (. 771 "ايتخؼ رحيـ ا ت اسلياض رات اادراا سلياض يضدراا سل  ا ت اها سل  حا ادترؾ رض 

ادة  اادرااية مف ادااضحضت اال تتييؾ  ػ  يػااهض لا االدتإػضت رسف ههه ادم  قضؿ ادخاميا ك  
اهػػ  تعػػا حيًمػػض ييضيػػًيض يحمػػؿ ادميػػلميف سلػػ  تػػرؾ مراجعػػة اديػػلطضت ادجػػضئرةت الجإزتإػػض اد ضػػضئية 

ارماجػػب مػض ارا  يإػػض ييػاف ادمرجػػ  هػا مػػف را  لحضايػػث ت حتػ  تتعطػػؿ ااائػرهـ إها هجرهػػض اداػضس
حيػػػػػػضمإـ رماجػػػػػػب مضدايػػػػػػال مػػػػػػف ادمػػػػػػاازيف لااظػػػػػػر راقػػػػػػة  ػػػػػػ  األئمػػػػػػةت اسػػػػػػرؼ ح دإػػػػػػـ احػػػػػػرامإـت 

ي اؿ ادتيخير ك  اال ريب    لف ادم ااا مػف سرػضرة ادػرااة ادػااراة  ػ  ادم ادػة ت ا (771االجتإضاية 
 (.771هـ ادال إضء ادمعرراف سف خط ادمعاـا اقيضاتال 

دمعاػـا يمض ايتاؿ سلمضء ادتػيعة اد ػضئلاف رااليػة ادال يػال  ػ  ساػر اد يرػة ااػًرض مػف قرػؿ ا 
رإهه ادرااية اتل اهض رضد راؿت حت  اتتإرت ساػاهـ رضدم رادػةت ااجػال اداالدػة  ػ  هػهه ادم رادػة يتم ػؿ 
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   حرمػة ادتحػضيـ إدػ  حيػضـ ادجػار اتطريػؽ مػض ل ضػ  إدػيإـ حيمإػـت ااجػاب ادرجػاع إدػ  ادال إػضء 
رػة ااػًرض مػف األئمػػة اادتيػليـ رحيمإػـت اليًضػض لف دلال إػضء ادااليػػة اديضملػة سلػ  األمػة  ػ  ساػػر اد ي

 (.721ادمعااميف 
-اقا لخه سل  ههه ادراايػة رعػض انتػيضالت ادتػ  دخاػإض ادراحػضا ك ر ادػال  الارا سليإػض  
تػػضرة رضػػعؼ اديػػااد ألاػػال دػػـ يػػاص سلػػ  ارػػف حاظلػػال رتا يػػؽت الخػػر  رػػ ف ادظػػضهر مػػف  -ادم رادػػة

ضػ ت اقادػال   ػ ها حيػـ رحيماػض ادحضيـ ها اد ضض د ألف مػارا اديػااؿ اادتحػضيـ هػا ادترا ػ  إدػ  اد ض
اجإػػت تػيضالت ادتػ   ف ان(د امػف  ػـ  ػػ727ل  قضػ ت  إػ  تػاؿ سلػػ  جعػؿ مااػب اد ضػػضء دػال 

(ت لمػض ان فضااسة ا ً ض دلمػههب ادتػيع ك دألمضميػة اال اػ  ستػريةادرم دل  يػاا ك ادتػيضؿ  يػاا ك امتاػ ك
يػف هيػره لاػال دػـ يػاص ادػةد دػاراا رعػض األتػخضص  ػ  يػااهض لقػؿ مػض يمريتعلؽ رضعؼ ياا ادم  

يتعلؽ رتعاا ماارا اداالدة  ػ  ادراايػة رػيف المتايادتيضؿ ت المض انسليإـ رتا يؽ مف قرؿ سلمضء ادتيعة
 اد ضضءت امرجعية ادت ليا    األحيضـ ادترسيةت لا اداص سل  تاايب ادال يال حضيًمض سضًمض.

دتػػيعة امػػاإـ ادخػػائ  اسلػػ  ادػػر ـ مػػف ادتتػػييؾ  ػػ  ادم رادػػة مػػف قرػػؿ ادي يػػر مػػف سلمػػضء ا 
رترجيح اد اؿ اد ضض  رعاـ ا ضقة سمر رف حاظلةد امف  ـ ضػعؼ يػاا ادراايػةت   اػال استمػا سليإػض 
سلمػػضء ادتػػيعة ادمايػػااف دااػػب ادال يػػال حضيًمػػض سضًمػػض مػػف قرػػؿ األئمػػة دارجػػة لاػػال ياػػار لف تجػػا يتضًرػػض 

 (.722يتحاث سف االية ادال يال خضدًيض مف ههه ادم رادة 
  ك اداديؿ ادع ل
د دػهدؾ يلػـز لف تيػاف ادحيامػة  مجتم  يحمؿ ل رااه إيمضًاض رض  تعػضد إف ادمجتم  اني م ك  

اد ضئمة  يال حيامة اياية إي ميةت تطرػؽ ادتعػضديـ انيػ ميةت اتاالػه ادتػريعة  ػ  حيػضة اداػضست ايلػـز 
ا  اتػػرسالت همػض  ادعلػـ ر حيػضـ تا لف ييػاف سلػ  رلس تلػؾ ادحيامػة تػخص يتمتػػ  راػالتيف رضرزتيف

هدػػؾ ألاػػال دػػـ يػػرا اػػص د(723ميػػيطًرا سليإػػض مػػف اداقػػاع  ػػ  ادمعضاػػ   تالف ييػػاف ضػػضرًطض االيػػال
تتريع ك احيح ااحػا ييػاغ قيػضاة ادالضيػؽ  ػ  ل  جضاػب مػف جاااػب ادحيػضةت رػؿ تػاا رت ادااػاص 

قػػػػضؿ ت ا (124اداػػػػحيحة سلػػػػ  حرمػػػػة هػػػػها األمػػػػرت   ػػػػضؿ تعػػػػضد  ﴿اال تطيعػػػػاا لمػػػػر ادميػػػػر يف...  
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ـ  مػف د ا (125اال تط  مف ل اللاػض قلرػال سػف هيراػض ااترػ  هػااه ايػضف لمػره  رطػض  تعضد  ﴿  ػ ف مػف   ػ
يعػرؼ ادػايف يلػالت ادػه  يل  لمر األمة الرا مف لف يياف سضدًمض سضااًلت اسليال  تمييف ادعػضاؿ ادال يػال 

سلػػػ   ادػػػايف مػػػف ا   ػػػ ف يػػػيضاتال ليًضػػػض تعاػػػ  يػػػيضاة ادلإاحيضميتػػػال ألف اادعػػػضاؿ يعمػػػؿ ا  ػػػال اائًمػػػضد
ف حيـ ادع ؿ ي اا    اداإضية إد  االية ادال يال   (.726ادرترت اا 

 الجدل حول نظرية ولية الفقيه: -سابًعا
ادتػرس ك ااأليػضس ادالليػال ك دتػاد  انمضمػة  ػ   يػاغتاار  يرة االية ادال يال حاؿ قضية مف يمتلؾ ادم

هػػػت اقػػا ل يػػر 620ا ك سػػضـادمجتمػػ  ادتػػيع ك  ػػ   تػػرة اد يرػػة اداػػ ر  دإلمػػضـ ادتػػ  رػػالت ر يرػػة ادمإػػ
 جاؿ    ادمههب ادتيع ك حاؿ مي دة االية ادال يال      ث اظريضت 

تجريا ادال يال مف اداالية ادمطل ة م  انقرار راالػاه إد  اظرية إايضر االية ادال يال  اههه اداظرية تههب 
ادتا ػيح  تار ضتال    األمار ادحيرية مف لاحضب ههه اداظرية ادالضضؿ ادم ػااا اهػا اػضحب يتػضب

 ادرائ     ترح ادترائ .
ت ا  إػهه اداظريػة  اظرية اداالية ادمحاااة دلال يال  قػضؿ رإػض ادتػيخ مرتضػ  األااػضر ك اادتػيخ اداػضئيا ك
تاحاػػر االيػػة ادال يػػال  ػػ  األمػػار ادحيػػرية ااد ضػػضء اان تػػضء اادتاػػرؼ  ػػ  األمػػااؿ ااألاالػػس دل يػػب 

  اد ضئريف( ااد ار اديس    إقضمة ادحااا.
ية اداالية ادمطل ة دلال يال  ت اؿ ههه اداظرية راالية ادال يػال ادجػضم  دلتػرائط مػف رػضب  رػات ادااليػة اظر 

اارة اد ضػػضء رػػؿ سمػػاـ  دػػال رمعاػػ  لف تيػػاف دػػال انرااة ااد ػػارة سلػػ  إقضمػػة ادحػػااا اتاظػػيـ ادح ػػاؽ اا 
ت ادااليػػػة  ػػػ  إاارة ادمجتمػػػ  انيػػػ م ك زمػػػف اد يرػػػةت امػػػف لتػػػا ادمتميػػػييف رإػػػهه اداظ ريػػػة  اداراقػػػ ك

ت اانمضـ ادخاميا ك  ت اادتيخ محما اداجال ك  (.127اادحييف ادمرا  ك
ة اد ضئلة رضداالية ادمطل ة دلال يال رعا اجضح تجررة اماهجإض سل  لرض ادااقػ   ػ  الير اقا تيلت ههه اد

ادايايػة  اظضـ اد ارة اني مية  ػ  إيػراف ادػه  لقضمػال انمػضـ ادخمياػ  تطػاًرا يريػًرا  ػ  اظػضـ ادمرجعيػة
تضريخيػػػة يػػػلريتإـ ادييضيػػػية ادتػػػ  تجلػػػت  ػػػ  م ػػػضطعتإـ د ريػػػرب ادػػػه  اتػػػ  ساػػػا ادتػػػيعة انمضميػػػة 

طػػػااؿ  يرػػػة انمػػػضـ اد ػػػضا  ستػػػر  ادمإػػػا   ةدألاظمػػػة ادييضيػػػية ادمختلالػػػة اممضريػػػة ادييضيػػػة سضمػػػ
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ف انمضـ اد ضئب ادماتظر(    اداقت اده  لخه رضداالية ادال إية  ادمرجعية اداياية دلال إضء( اايضرتإـ س
ف يضاػػػت  يػػػرة االيػػػة ادال يػػػال قايمػػػة قػػػاـ االهتمػػػضـ ادتػػػيع ك  ماػػػه اد ػػػرف ادخػػػضمس ادإجػػػر ك  رضدييضيػػػة  اا 

 (.721اضرارات االهتمضـ رإض 
 شروط الولي الفقيه: -ثامًنا

اتتعػػػاا ادتػػػراط ادااجػػػب تاا رهػػػض  ػػػ  ادػػػاد  ادال يػػػالت اماإػػػض تػػػراط  "إيمضايػػػةت اتازيإيػػػةت اجيػػػايةت 
 ةت اقيضايةت اسلمية"ت ادعؿ مض يإماض ترطضف ليضييضف دلاد  ادال يالت اهمض يضوت  ايلايي تاااليية

اني ـ   مف يتاد  مااب اد يضاة دلاادة اني مية   را مف تػاا ر تػرط انيػ ـ  يػالد إه إاػال مػف 
راسػ  ادرااهة لف يياف قضئا اداادة اني مية ميػلًمضت  االيػة اديػض ر سلػ  ادميػلـ  يػر جػضئزة تػرًعد دي

 (.129مالحة ادميلميف ااني ـت اديحاؿ ادا اؽ رال 
ادتتػػي   اهػػها ادتػػرط سرػػر ساػػال رعػػض سلمػػضء ادتػػيعة رضدتتػػي ت ارعضػػإـ اوخػػر رضنيمػػضفت اي همػػض 
-ساػػا ادتػػيعة يػػاار  ػػ   لػػؾ ااحػػات  ضنيمػػضف سلػػـ ساػػاهـ سلػػ  معاػػ  ادتتػػي د ألف ادالػػرؽ األخػػر 

ا  ػػػ  يتػػػضب اد يػػػضاات انيػػػ مية   انيمػػػضف هػػػا ميػػػلماف اهػػػـ ماماػػػافت امػػػف هدػػػؾ مػػػض ار  -ساػػػاهـ
 (.130االدتزاـ رضني ـ س ياة( 

إف اد يمة ادااقعية داظرية االية ادال يال لاإض تالاح سف ميااف االػاس ااضػعيإض الهػاا إـ ضػا تػريعة 
انيػػ ـ  إػػهه اداظريػػة رمازدػػة إيػػ ضطضت االيػػية تاطػػا  سلػػ  مػػاداالت خطيػػرة تحػػاا ر رػػضت ااضػػع  

تتطلعػػضتإـ إدػػ  ااسيػػة ادحيػػـ ادػػه  ياتػػاااال اهػػ  لحػػ ـ قػػا تيتػػؼ سػػف خطػػط تلػػؾ تلػػؾ اداظريػػة ا 
ادعاضار ادت  ااايت    االاؼ اداادة اني مية ميتيية مياح ادتتي  دت يير تػريعة اد ػرةف الف 
ماضزسػػػػضتإـ دحيػػػػػـ االيػػػػػة ادميػػػػػلميف تحػػػػت يػػػػػتضر  ال حيػػػػػـ إال دألئمػػػػػة( يرمػػػػ  إدػػػػػ  إزادػػػػػة ادحيامػػػػػة 

 ادة لخر     ميضاإض تحيـ رحيـ اد ضئـ ادماساا.اني ميةد نقضمة ا
 مراحؿ ات ة االية ادال يال  -تضيًعض

ـت 1463 -هػػػػ868مػػػرت  يػػػرة االيػػػة ادال يػػػال رمحطػػػضت ليضيػػػية اس مػػػضت رػػػضرزة سلػػػ  يػػػا اديريػػػ ك  
 -ـ1902ـ(ت اادخػػاميا ك  1828 -هػػػ1245ـت 1771 -هػػػ1185ـ(ت ااداراقػػ ك  1534 -هػػػ940
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ت اهدؾ سل  سيس مض ها متإار ر ف ادخػاميا ك هػا لاؿ ااع  دإػضت ـ(1989 -هػ1410هػت 1323
ديال يرج  ادالضؿ    تحايلإض مف م ادة مجػراة  ف يضف ادخاميا ك يعا متمًمض دإض اميمً  درايضتإضت اا  اا 

هاػػضؾ ةراء مختلالػػة حػػاؿ اتػػ ة  يػػرة االيػػة ادال يػػال اترلارهػػض (ت ا 737إدػػ  حريػػة سمليػػة اا  ريػػة  اريػػة 
 يعةت اهير ماإض سل  يا سلمضء ادت

ادماػػػضار ادعرريػػػة  تػػػررط رػػػيف  يرة االيػػػة ادال يػػػال(ت ا  يػػػال تػػػيع ك سررػػػ ك هػػػا ادتػػػيخ محمػػػا رػػػف ميػػػ ك 
ت اهػػا   يػػال امجتإػػا تػػيع ك متػػإار تػػا   سػػضـ  ـت الف اداليػػرة ادػػات  ػػ  جرػػؿ سضمػػؿ 1366ادجزياػػ ك

يتضب "ادلمعة ادامت ية" ر رية جزيفت هها ادرل  يميؿ إديال   إضء ادتيعة    دراضفت اقا لدؼ ادجزيا ك 
 يرتال  س ا تاده  يعا إد  اوف لحا مراج  اد  ض ة ادتيعيةت ا يال هير ألاؿ مرة سرضرة اضئب انمضـت ا 

راايػػة دمرحلػػة االاتإػػضء مػػف قضػػية  ػػراغ اديػػلطة ماػػه سإػػا ااتإػػضء انمضمػػةت اقػػا ليػػا اداليػػرة سلػػ  رػػف 
ت ادػػه  طلرػػال دخريػػضفد دييػػضس راػػضء ليػػس اادتػػة ادتػػيعية ادتػػ   سلػػ اه ادمايػػا ملػػؾ خريػػضف ادتػػيع ك

ـ  ػػ  1366يضاػػت تتإػػضا  لمػػضـ  ػػزا ادتتػػضرت اقتػػؿ ادممضديػػؾ ادتػػيخ محمػػا رػػف ميػػ ك ادجزياػػ ك سػػضـ 
ف ر يػػت  ػػ  ادمػػاارس ادال إيػػة  امتػػؽت ار يػػت  يرتػػال  ػػ  ايضرػػة انمػػضـ لا االيػػة ادال يػػال  يػػرة اظريػػةت اا 

 ادتيعية رااالإض مجرا  يرة سلمية ال لي ر.
قػػػضـ رضيػػػتاسضء ـ( 1524 -ـ1487 ت ييػػػت اداادػػػة اداػػػالاية سلػػػ  يػػػا إيػػػمضسيؿ اداػػػالا ك مػػػض حياا 

جرؿ سضمؿت اادر ضعت ااد طيؼت ااديرؾت ادهيف قضماا راارهـ    ا ؿ  االية  ـ   إضء تيعة سرب مف 
مف لظإػر ادمراحػؿ ادتػ  مػرت رإػض اظريػة  ادال يال( الرف مي ك إد  إيرافت اتعا مرحلة ادمح ؽ اديري ك 

يعلػػف سػػف ةرائػػال ادال إيػػة ايػػاسا إدػػ  مػػههب انمضميػػة  يػػ ة ادال يػػالد إه إاإػػض تإيػػ ت دػػال ادالراػػةد االيػػ
اياتر اداليػر ادتػيع ك رحريػة رعػا لف ايػتاستال اداادػة اداػالاية ادتػ  لسلاػت ادمػههب انمػضم ك مػههًرض 

 (.    732ةراءه ال يضره دلاضس ريمًيضت ااحتضجت دمف يراج دالت ايريف 
ية ماػه ظإراهػضت اانسػ ف سػػف قيػضـ اادتإػض  ػ  مطلػ  اد ػرف ادعضتػر ادإجػػر ك امػ  لف اداادػة اداػالا 

قػػا ااتإجػػت دااليػػإض اظريػػة  -سلػػ  يػػا إيػػمضسيؿ رػػف اػػال  ادػػايف رػػف حيػػار اداػػالا ك - ػهػػ904سػػضـ 
جايػػاة تتاضيػػب مػػ  طماحضتإػػض ادعيػػيريةت اهػػ  اظريػػة ادايضرػػة ادملييػػة ادتػػ  ادتالػػاا رإػػض حػػاؿ اظريػػة 
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جػضزاا  يإػض دملػايإـ ادحيػـ رضيػـ لؿ حجػر س ػرة لمػضـ طماحػضتإـ ادعيػيريةت ا ادت يةت اادت  يضات تتي
انمضـ اد ضئب سف طريؽ إاسضء ادتضه إيمضسيؿ اداالا ك لاال لخػه إجػضزة مػف اػضحب ادزمػضفد دػيحيـ 

 رضيمال.
  ا لسلف ادتضه إيمضسيؿ هات ياـ لاال لخه إجضزة اػضحب ادزمضف ادمإػا  ادماتظػر( رػضد ارة اادخػراج 

ء ادتريمػػضف ادػػهيف يػػضااا يحيمػػاف إيػػرافت احضاػػر جػػضم  ترريػػز هات جمعػػةت السلػػف يػػيضاة ضػػا لمػػرا
ت اقيػػضـ اداادػػة اداػػالايةت اهدػػؾ راػػضء سلػػ  اسػػاتيف  اسػػا  ادايضدػػة ستػػر ك   اػػ ك ادمػػههب انمػػضم ك اال

رف لر  طضدب    ادماضـت اقػا لتضحػت هضتػضف   ك ادخضاة سف انمضـ ادمإا ت ااسا  راية انمضـ سل
   اػػتضف دلحريػػة اداػػالاية لف تتحػػرر مػػف اظريػػة ادت يػػةت ات يػػيس اداادػػة اداػػالاية ادتػػيعية االادػػاسا 

 سترية.
مػ  ادتػضه طإمضيػب ارػف  ػهػ940ت ريًرػض سػضـ  ارعا هػهه ادمرحلػة جػضءت تجررػة ادمح ػؽ سلػ  اديريػ ك 

ش ادهيف ديلطة ادايايةد ديعمؿ سل  مااجإة اد زؿ رضيحتضج إد  اادتضه إيمضسيؿ اداالا ك اده  يضف 
يػػاساه دلمتػػضرية معػػال  ػػ  ادحيػػـت  يػػضااا يإيماػػاف سلػػ  مالضاػػؿ اداادػػةد  يتػػب إدػػ  ادمح ػػؽ اديريػػ ك 
ت الاار ادتضه  رمضًاض رتعييف اديري ك      مااب تيخ اداادة. اد رال راضئب انمضـ ادمإا ك

ضت ادت  امضرس اديري  ااًرا سملًيض داالية ادال يال سف طريؽ تاايال دمااب تيخ اني ـ اادا حي
ت اخطػػ  خطػػاات ادال يػػال هػػا األاؿ  ػػ  ادميػػئادية ادػػا سلػػ  ادميػػتا  اداظػػر ك  سػػا  ماحػػت دػػال ادػػه  

مإمػػة  ػػ  طريػػؽ ت يػػيس االيػػة ادال يػػالت السلػػف سػػف  يػػرة ادايضرػػة ادعضمػػة دلال إػػضء سػػف انمػػضـ ادماتظػػرت 
 -سلػػيإـ رضػػااف ا -ااػػرح رإػػها ادػػرل   ػػ  مادالضتػػالت امػػف هدػػؾ قادػػال  ػػ  ريػػضئلال  اتالػػؽ لاػػحضراض 

سلػػ  لف ادال يػػال ادعػػاؿ انمػػضم ك ادجػػضم  دتػػرائط ادالتػػا ت ادمعرػػر ساػػال رضدمجتإػػا  ػػ  األحيػػضـ ادتػػرسية 
 ػػ  حضدػػة اد يرػػة  ػػ  جميػػ  مػػض دلايضرػػة  يػػال  -اػػلاات ا  ايػػ مال سلػػيإـ-اضئػػب مػػف قرػػؿ لئمػػة ادإػػا 

 يػضا إدػ  حيمػالت ا يجػب ادتحػضيـ إديػالت ااال -اررمػض ايػت ا  األاػحضب اد تػؿ اادحػااا مطل ًػض-ماخؿ 
ادػػال لف يريػػ  مػػضؿ ادممتاػػ  مػػف ةااء ادحػػؽ إف احتػػيو إديػػالت ايلػػ  لمػػااؿ اد يػػضب ااألطالػػضؿ ااديػػالإضء 
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اادمالليػػيفت ايتاػػرؼ سلػػ  ادمحجػػار سلػػيإـ إدػػ  ةخػػر مػػض ي رػػت دلحػػضيـ ادمااػػاب مػػف قرػػؿ انمػػضـ 
 سليال ادي ـ.

 ادة سمػر رػف حاظلػالت اااتإػ  اايتاؿ اديري  سل  احة مض ههب إديال ررعض ادراايضتد االييمض م
إد  لف ادال يال ادجضم  دلترائط ماااب مف انمضـ ادمإا د امف  ـ  إا اده  يعط  دلحػضيـ تػرسية 

تعػػا مػػف لاػػاؿ  يػػرة   ت اهػػحيمػػالت اهػػهه هػػ  اظريػػة ادايضرػػة ادعضمػػة دلال إػػضء ادتػػ  اسػػض إديإػػض اديريػػ ك 
اداليػرة دلملػاؾ لف يحيمػاا رضيػـ ادال إػضء  ػ  هػهه  لجػضز اديريػ ك  د إهاالية ادال يال ادت  ظإرت رعا هدػؾ

 األمر اده  تطار رعا هدؾ مف إجضزة ادملاؾ إد  تاا  ادال إضء ر االيإـ دلحيـ. داداااب ادعضميف
ف يضف اديري ك  قا لضال  ادترسية ادمجملة سل  ادملاؾ اداالاية رضسطضئػال طإمضيػب ايضدػة  اهيها اا 

 ػػ  اداقػػت االيػػال ليػػس إدػػ  تػػرسية ييضيػػية رتػػاخؿ  اػػاللدلحيػػـ رضيػػـ اضئػػب انمػػضـ ادال يػػال ادعػػضاؿت إال 
ت  ادعلمػػضء  ػػ  اديػػلطة اادييضيػػةت رػػؿ ييػػر ادحػػضجز ادػػه  يػػضف رػػيف ادال يػػال اادحػػضيـ  ػػ  ادال ػػال انمػػضم ك

 تػػرة زمايػػة   ػػ  ل اػػضءارإػػها ايػػتطضع اديريػػ  لف يطرػػؽ  يػػرة االيػػة ادال يػػال ادػػا سلػػ  ميػػتا  محػػااات 
يػف لف ياػاب سػف انمػضـ اد ضئػبت اهػها رػااره ياالػ   يػرة قايرةت يمض ايتطضع لف ي رػت لف ادال يػال يم

 (.733لف ادخاميا  ها لاؿ مالير تيع ك يا ؽ    تطريؽ اظرية االية ادال يال سملًيض 
دال يال انيراا ك ادتيخ لحمػا اداراقػ  مػف إد  اادماضار انيرااية  اه  تايا لف  يرة االية ادال يال تعاا 

تل   سلامال    اداجؼ األترؼ ايرر ءت ايضف متخاًاػض  ػ  مااديا قرية اراؽ ريضتضف إيرافت اقا 
ـت اا ػف  ػ  اداجػؼ األتػرؼ 1825ادال ال ااألااؿ امضرس ادتاريس    يضتضف إدػ  لف تػا   يػاة 

 (.134   ادعراؽت امف لتإر ت ميه ادتيخ مرتض  األااضر ك 
اداجيػػػة خضاػػػة د ػػػا ظإػػػر ادمح ػػػؽ اداراقػػػ  اهػػػا يحمػػػؿ  ػػػ  س لػػػال  يػػػرة متيضملػػػةت ااظريػػػة هات ليايا 

ت اميػتماه إدػ  لقػااؿ   إػضء ادتػيعةت امتممػة ألطراحػة االيػة ادال يػالت ادػـ  مارع ة مػف ادتػراث ادتػيع ك
يتاقؼ اداراق  اهػا مايػس دتػرسية االيػة ادال يػال اديرػر  ادتػ  تضػضه  انمضمػة ادعضمػة اديرػر ت ساػا 

ؿ ادتيعية انمضميػة األادػ  تراط  ادعامةت ااداصت اادي دة ادعلاية ادحيياية(د ادت  لات رضألجيض
ت  ػـ لات رإػـ إدػ  اد ػاؿ راظريػة ادت يػة إد  اد اؿ رالرضػية اجػاا انمػضـ محمػا رػف ادحيػف ادعيػير ك 
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ادت  يضات تحـر اد ارةت اانمضمةت اادجإضات اادحااات ااألمر رضدمعراؼ ااداإ  سف ادمايرت ااػ ة 
 سار اد يرة.      ادجمضسةت اادخمست اادزيضةت ااألاالضؿت امض إد  هدؾ    

دإػػهه اداليػرة هػػا ادمعاػ  االاػػط ح ك دل ػضئليف رإػػضت اهػها مػػض  اد ػا لاػرح ادمعاػػ  ادػه  قامػػال اداراقػ ك 
لاؿ   يػػال رحػػث رضدتالاػػيؿ  ػػ  ميػػ دة االيػػة ادال يػػالت اجعػػؿ  اا اداراقػػ ك اا ػػ  سلمػػضء ادتػػيعة إدػػ  لف يعػػ

اار ادييضيػ ك دلال إػضءت  ل ػا يػضف اب ادػجػماإض مي دة   إية ميت لةت الف رليػال هػا لاؿ رل  ياػرح را 
مطراًحض    اديتػب ادال إيػة  ػ  ماضيػرضت متالرقػةت اماإػض   ػ   -قرؿ اداراق -ادرحث    االية ادال يال 

يتػػػضب ادااػػػضيضت اانرثت ايتػػػضب ادريػػػ ت الخػػػر   ػػػ  يتػػػضب اد ضػػػضءت ا ػػػ  يتػػػضب ادزيػػػضة اادخمػػػست 
 ا يرهض. ااألمر رضدمعراؼ ااداإ  سف ادمايرت اادجإضات ايتب ادحااا

يمػض يعػا ادتػيخ ادماليػػا  ػ  طليعػة ادػػهيف ايػتارطاا  يػرة ايضرػػة ادال يػال سػف ادمعاػػـا  ػ  راايػة اد ػػراف 
  ت ااد ضضػ ك األاد ت التضر إديإض ادطاي     معرض حاي ال سف إقضمة ادحػااات الرػا اداػ ح ادحلػ

رػضب إقضمػة ادحػااا ت ايلإـ سرضػإض تحػت  ك رف ادمطر ادحلاادع مة ا ارف رراجت اارف ااريس ادحل ت 
اخاػص دإػض ادعضئػاة     سار اد يرةت  ـ تػإات اداظريػة تطػاًرا ملحاًظػض سلػ  يػا ادمح ػؽ اداراقػ ك 

ادرارعة اادخمييف مف يتضرال ساائا األيضـت ايػضف رإػها لاؿ سػضدـ تػيع ك يالػرا داظريػة االيػة ادال يػال هػهه 
خاػػص دإػػض  د إهاسػػا ادال إيػػةاليػػت  ديةت حتػػ  تػػ ت مػػف رعػػاه طري إػػض إدػػ  يتػػب اد ا اادميػػضحة مػػف 

اة تخمساضايف اقااسا خضاة راظرية االية ادال يال ال رااا دإض ماارا  -ترًعض دلمح ؽ اداراق ك -ادعلمضء 
    مادالضتإـ.

لاؿ   يػػال  اػػؿ رػػيف مالإػػـا االيػػة ادال يػػال رمعاػػ  ادزسضمػػة ااد يػػضاةت ارػػيف مالإػػـا  ايعػا ادمح ػػؽ اداراقػػ ك 
ار ادحيػػيةت اقػػا تػػرح لرعػػضا  يػػرة االيػػة ادال يػػال ارػػيف حػػاااهضد إه االيػػة ادال يػػال رمعاػػ  يااإػػض مػػف األمػػ

إد  لف ادال يال دػال لف يتػاد  جميػ  االختيػضرات ااالاػ حيضت ادتػ  يضاػت دلارػ   اػل   ههب اداراق ك 
ت إال مػض لخرجػال ادػاديؿ مػف إجمػضعت لا اػصت لا  يرهػضت اهػها هػا  ا  سليال ايلـت اانمضـ ادمعاػـا

ضم ك دااليػػة ادال يػػالت يمػػض ا رػػت لف دلال يػػال تػػاد  جميػػ  األ عػػضؿ ااألمػػار اد ضئمػػة ادجضاػػب اد يػػضا ك اادزسػػ
سل  ليضس ادحيرةد ل  يؿ  عؿ متعلؽ ر مار ادعرضا  ػ  ايػاإـ لا اايػضهـ االرػا مػف انتيػضف رػال إمػض 
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مػػر ال ل ػػر دػػال  ػػ  ادال ػػال س ػػً ت لا سػػضاة مػػف جإػػة تاقػػؼ لمػػار ادمعػػضات لا ادمعػػضش سليػػالت اهػػها األ
 .قرؿ لف يهيره اداراق ك ادتيع ك 

لاػال  -   االيتاالؿ دااليػة ادال يػال  إػا سرػضرة سػف لمػريف  لادإمػض اادت ء ادجايا اده  لضض ال اداراق ك 
جم  قاًرا يريًرا مف األخرضر اداادة سلػ  االيػة ادال يػال اطرحإػض رتػيؿ مالاػؿت اقػا رلػت سػاا ادراايػضت 

   االيتاالؿ ريف االية ادال يال رمعا  ادزسضمة ادتالايؿ  -راايةت ا ضايإمض ةادت  ايتاؿ رإض تي  ستر 
 يمض ارا    األمر األاؿت اريف االية ادال يال رمعا  ادحيرة يمض ارا    األمر اد ضا .

-لادػػة االيػػة ادال يػػال رمعاػػ  ادزسضمػػة ساػػا ادمح ػػؽ اداراقػػ   األمػػر األاؿ(  اادػػاديؿ سلػػ  هػػها األمػػر 
 يعػاهادراايػضت ااألخرػضر ادت -دمي دة مف ادميػلمضتاا اسا مضضؼ إد  ظضهر إجمضع ادال إضءد إه إاإـ

ادال إضء ار ة األاريضءت الماضء ادريؿت اخلالضء ادار   اػل  ا  سليػال ايػلـت احاػاف انيػ ـت ام ػؿ 
األاريضء ارمازدتإـت اادحضيـ ااد ضض  اادحجة مف قرلإـت الاال ادمرج   ػ  جميػ  ادحػاااثت الف سلػ  

ف مػػف ادرػػايإيضت ا الاإػػـ اديالػػ ء أليتػضمإـ ادػػهيف يػػراا رإػـ ادرسيػػةت  األمػػار ااألحيػضـت  يػايإـ مجػػضر ل ا 
ادت  يالإمإض يؿ سػضم  اسػضدـ ايحيػـ رإػض  لاػال إها قػضؿ ارػ  ألحػا ساػا يػالره لا ا ضتػال   ػ ف اار ػ ت 
ام لػػ ت ارمازدتػػ ت اخليالتػػ ت المياػػ ت احجتػػ ت اادحػػضيـ مػػف قرلػػ  سلػػييـت اادمرجػػ  ديػػـ  ػػ  جميػػ  

 ف دػػال يػػؿ مػػض يػػضف دػػهدؾ ادارػػ ك   ػػ  لمػػاريـ الحيػػضميـت اهػػا اديض ػػؿ درسيتػػ ت حػػااا يـت اريػػاه مجػػضر 
مػػار ادرسيػػة امػػض يتعلػػؽ ر متػػالت مػػ  إف لي ػػر ادااػػاص ادػػااراة  ػػ  حػػؽ ل ػػ  -اػػل  ا  سليػػال ايػػلـ
ادميتاؿ رإض    م ضمضت إ رضت اداالية اانمضمة ادمتضػمايف دااليػة جميػ  مػض -األاايضء ادمعااميف

 ديس متضمًاض ألي ر مف هدؾ. - يال اداالية-سليال ايلـ ال  ا   دلار ك 
   اهػػ ت األمػػر اد ػػضا (  ااألادػػة سلػػ  هػػهه اد ضسػػاةلادػػة االيػػة ادال يػػال  ػػ  األمػػار ادحيػػية ساػػا اداراق ك 
ادتػػؾ  جػبد اهدػؾ ألاػال ال ي- د  انجمػضع مضػض- رػات ادااليػة  يمػض ال يرضػ  ادتػضرع رتريػالت  إػػا 

لف يااػػػب ادتػػػضرع ادحيػػػيـ دػػػال مػػػف جإتػػػال مػػػف يتػػػاالهت مػػػف الرػػػا   ػػػ  لف مػػػضال يرضػػػ  ادتػػػضرع رتريػػػال
ادػت ادراايػة سلػ  إاضطػة  د إهاادمالراض لاال دػـ ي ػـ ادػاديؿ سلػ  تعيػيف لحػا لا جمضسػة  يػر ادال إػضء

هدؾ رإـت ارعا تيػليـ ادالػرض اديػضرؽ  ػ ف مػف يجػب تاديػال اليخػرج سػف لررػ  اػار  إمػض هػا جميػ  
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مضادميلميفت  مػضادعااؿ ماإـ خضاةت  اا  مػضاد  ػضةت  اا  ادال إػضءت ااألخيػر ااخػؿ  ػ  اد   ػة األاؿ اال  اا 
سيست  يياف  رات اداالية دلال إضء قطعًيض اد يرهـ متياًيض  يالت ااألاؿ ي تض  ساـ  رػات ادااليػة 

ميمػػػؿ دػػػاار ادمعاػػػاـت إال مػػػض خػػػرج رضدػػػاديؿد دياقػػػؼ ادملػػػاؾ ساػػػا حػػػاهـت اي ػػػ  ادال إػػػضء د ألاإدإػػػـ
إ رػػضت لف ادملػػاؾ يحتػػضجاف  ػػ  تػػرسية لاامػػرهـ ااػػااهيإـ  -ليًضػػض-ال لراا تػػرهـت رضنضػػض ة إدػػ  لاػػ

 (.135ف يا يرهض إد  إجضزة مف ادعمضء رااالإـ اد ضاة ادح ي ي
مف هاض اجا لف  يرة االية ادال يال    ادال ال ادتيع ك اال ا  ستر ك مرت رمراحؿ ليضيية سل  يا ساا 

طػػري تيف داليػرة االيػة ادال يػػالت سلػ  لمػػضء ادتػيعة مػف   إػضء ادتػػيعة طػااؿ قػراف سايػػاةت اد ػا استمػا س
 اهمض 

سػاا  ض رض االية ادال يال لااًلت  ـ االيتاالؿ سليإض رعا هدؾت اهػها ادطريػؽ قػا يػليإ -ادطري ة األاد 
د إه إاإػػػـ يالرضػػػاف لااًل االيػػػة ادال يػػػالت  ػػػـ  مػػػف سلمػػػضء ادتػػػيعة ادمتػػػ خريف يػػػضدمح ؽ اديريػػػ ك اادزاقػػػ ك

اتػػراهـ يعظمػػاف األخرػػضر ادميتاليضػػة ادػػااراة  ػػ  تػػ ف ادعلمػػضء اادال إػػضء ييػػتاداف سليإػػض رعػػا هدػػؾت 
 اييتاداف رإض سل  هدؾ.

ه  رحث دزاـ ادحيامػة انيػ مية اضػرارة إقضمتإػض  ػ  ساػر اد يرػةت  ػـ ادرحػث  -ادطري ة اد ضاية
الت  ػـ سف ادتراط ادااجب تاا رهض  يمف ي اـ سل  ههه ادحيامة اريضف لاإػض ال تاطرػؽ إال سلػ  ادال يػ

ادرحػػث سػػف يياليػػة تعيياػػال ااداػػ حيضت ادمخادػػة دػػالت اهػػها ادطريػػؽ قػػا اترعػػال سػػاا يريػػر مػػف اديتػػضب 
ت  ت اجػػااا  اوملػػ ك ت ايػػضظـ ادحػػضئر ك ادمعضاػػريف ادػػهيف تحػػا اا سػػف اظريػػة االيػػة ادال يػػالت يػػضدخاميا ك

ت ا يرهـ.تااضار اد  يراز ك
ف مػػػف ادطري ػػػة األادػػػ ت  ضدطري تػػػضف اظيػػػر ارم ضراػػػة يػػػ  ادطػػػري تيف يتضػػػح لف ادطري ػػػة اد ضايػػػة لمػػػت

اادالليػػػال ك  ػػػ  ادميػػػضئؿ ادع ليػػػةت  ػػػضدمتيلـ يالػػػرض لااًل حػػػااث ادعػػػضدـت  ػػػـ يتاػػػا   ادمتػػػ  ادي مػػػ ك 
د يتاالؿ سليال مف هاػض اهاػضؾت لمػض اداليليػاؼ  يتاجػال لااًل إدػ  ح ي ػة اداجػاا ااظػضـ ادعػضدـ  يجعلػال 

ارضػػالت مػػف اداجػػاب اانميػػضف ااد ػػاـ اادحػػااث ماضػػاًسض درح ػػالد  ػػـ يتاػػا  دتح يػػؽ خاااػػال اسا 
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ااحا هدػؾ مػف االا يػضمضت اد ح ػة دلاجػاات اال  ػرا  ػ  لف رح ػال ياتإػ  إدػ  إحػراز اجػاا ادخػضدؽ 
ميضاال   (.736ااجارال احااث ادخلؽ اا 

ف هاضؾ ت يًرا قا طرل سل  طريعة ادحيـ ادترس ك     يرة انمػضـد رإػاؼ ادااػاؿ اادجاير رضدهير ل
ة تتيػـ رمزيػا مػف ادااقعيػةت ايػهدؾ ت يػر ادماقػؼ يعالية ادال يال الاضحت اداظرية لف ادتػر إد   يرة ا 

   مالإاـ ادت يال ااالاتظضرت ايميف اد اؿ إاال رتيؿ سضـ قا ت ير تيؿ ادمتضرية ادييضيية    ادالير 
ت اهيػػػػها ارتطػػػػاير رعػػػػض ادمالػػػػضهيـ ادمحاريػػػػة  ػػػػ  ماظامػػػػة اد  ض ػػػػة ادتػػػػيعة ت يػػػػرت يػػػػهدؾ  ادتػػػػيع ك

اارةاداظ رػؿ -ضئؼ ادت  ياايإض هها ادايؽ اداليػر ك مػف مجػرا ادتػ قلـ اادتيييػؼ مػ  ادااقػ  إدػ  ر رػة اا 
 .(731    ادت يير اد ار ك -حتمية

رػراز ادتاػضقض رػيف هػها ادااقػ     ا قضـ ادخاميا ك رتتخيص ادااق  ادرضئس اده  يحيض  يػال ادميػلماف اا 
اليػػة ادال يػػال رااػػالال ماقالًػػض سملًيػػض دتػػاسيـ اداليػػر مػػ  انيػػ ـ اإًجػػض ا يػػًرا اجػػضء ادترييػػز سلػػ  سمػػاـ ا 

اداظر ك ديتجضاز رال ادتػيعة ادجمػاا ادػه  تػؿ حػريتإـ اد اريػة ماػه  يػضب انمػضـ اد ػضا ك ستػرت امػ  
قضمػػػة حيامػػػة  مػػػا  ادتاػػػضقض مػػػ  ادااقػػػ  انيػػػ م ك اقػػػا ايتتػػػعر اداػػػضس ضػػػرارة ادت ييػػػر ااد ػػػارة اا 

ا جعػؿ مػف ادت ييػر ااد ػارة اادحيامػة انيػ مية لمػًرا خضًاػض إي مية اديف ادالير ادتيع ك ادت ليػا ك قػ
 (.731دإلمضـ احاه ااف ادال إضء 

 اختالف ولية الفقيه لن اإلمامة: -لاشرًا
االيػة ادال يػال تختلػؼ سػف إمضمػة انمػضـ ادمعاػـا  ػ  سػاة  االية ادال يػال امتػااا داليػرة انمضمػة  

   جاااب اههه ادجاااب همف اد
اها قػااة دلمػامايف ايجػب سلػيإـ اترضسػال رتػيؿ  تدؿ اادخط هال معااـ مف ادانمضـ ادماااص سلي

ادعامةت اقػا يػزؿ  الادعاادة  دال ترط الـز اهاادال يال   اداد    حيف لفسضـ امطلؽ ار  ايت اضءت 
 لا ياحرؼ  تي ط ساال اداالية.

الد ااديرب ايتظإره مف ادال يال تاتإ  االيتال رمجرا مات   حيا ف انمضـ تيتمر االيتال دمض رعا ماتالت 
لمض انمضـ  تماراديؿ اداالية اده  ماح اداالية دلال يال سل  ليضس يالضءتال ادعلمية اقارتال سل  إاارة األ
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ت ئخطػػػػادمعاػػػػاـ  االيتػػػػال  يػػػػر مخاااػػػػة ر يػػػػضـ حيضتػػػػالد ألاإػػػػض ميػػػػتماة مػػػػف إدإػػػػضـ ا  ادػػػػه  ال ي  
د  ضدااليػػػػة هاػػػػض  يػػػػر -ديػػػػ ـسليػػػػال ا-اييػػػػتاسب حتػػػػ  زمػػػػضف ادميػػػػت رؿ ادػػػػه  ال يالػػػػ  رعمػػػػر انمػػػػضـ

 مخاااة رالترة ادحيضةت اهها رخ ؼ االية ادال يال.
ادإلمػػضـ تعاػػ  األادايػػة سلػػ  االػػاس ادمػػامايف مػػف  -اػػل  ا  سليػػال ايػػلـ -دلارػػ ك  ةإف ادااليػػة اد ضرتػػ

ۡ  َلاال ِيػِإـ ۡ  ِمػف ِماِػيفَ ۡ  م ػاۡ  ٱؿَدٰ  رِػۡ  َلا ٱدا ِر س (ت قضؿ تعضد  ﴿139لااليإـ    ػ  حػيف لف(ت 140  ۡ 
 ادمعا   ير  ضرت رضدايرة دلال يال. هها

  رمعا  لف اداديؿ اده  اؿ سل  االيػة ادال يػال م ػؿ يػضئر لادػة ادااليػضت االستيضايػة يااليػة األبت اهػ
سرضرة سف رسضية مالحة ادطالؿ ايا ا اال رااالال طالػً . اهػها ادمعاػ  هػا االيػال ادػه  االإمػال مػف 

اادمعااـت   ك امايف مف لااليإـ يمض ه  االية ادارماالية ادال يالد إه ال االإـ لف ادال يال يارح لاد  رضد
ية ادال يال سل  اداضس اادمجتم  ها يػا ادػا ص ااد اػار ادحضاػؿ دػايإمضت الاالإـ لف ادم ااا را  رؿ

 ايياف لمره اض ًها.
امتليػػػاا سااػػػًرا مإًمػػػض امتػػػضزاا رػػػال سمػػػف يػػػااهـت اهػػػا سااػػػر  -طػػػاؿ تػػػضريخإـسلػػػ   –إف ادتػػػيعة 
اؿ مػػ  مػػرار ادػػزمف إدػػ  يػػاة جضريػػة دػػا  ادتػػيعة. ادإػػها يػػضف حػػضء ادػػه  تلعلمػػدطػػضستإـ ا احتػػرامإـ 

اداضس يطيعااإـ    يؿ األمارت ديس ايتاضاا إد  اداديؿ ادال إ ك داالية ادال يالت رؿ ايتاضًاا إد  ادػاار 
ادمااػػب سلػػ  ريػػضف لحيػػضـ  اارهػػـ ادػػايا ك   ضػػ  سػػف دلال إػػضء  ػػ  ادمجتمػػ ت  اادييضيػػ ك  االجتمػػضس ك 
ميلاليفت ادها ايتطضع ادال إضء لف ي اااا  ارات ي يرة  ػ  ادااقػ  ادتػيع ك ليػات ح ي ػة ضػا ادتريعة دل

 .(747اداالء 
اتع يًرػػػض سلػػػ  مػػػض يػػػرؽد ا ػػػاؿ إف  يػػػرة ادمخلػػػص ادػػػه  يياتػػػر ادعػػػاؿ اادخيػػػر  ػػػ  األرض رعػػػا لف 
 يط ػػ ك ادظلػػـ اادجػػار دييػػت  يػػرة إيػػ مية   ػػطت رػػؿ تجػػاهض  ػػ  يػػؿ مػػف ادميػػيحية ااديإاايػػةت يػػؿ
ياتظػر م خلاػػال سلػ  اخػػت ؼ ايػػمال ااياػالت ا ػػ  ااتظػػضر ادمخلػص يػػااء ليػػضف قضاًمػض لـ  يػػر قػػضاـت 
يجب لف يياف هاضؾ اظضـ ييير ادرتريةت اي يـ ادحااا اير ػ  ادظلػـ سػف ادمظلػاـت ايعضقػب ادظػضدـت 
حت  ي خػه يػؿ ه  حػؽ ح ػالت اسلػ  هػها األيػضس سمػؿ ماليػرا ادتػيعة ادااقعيػاف سلػ  إيجػضا اضئػب 
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معااـ ي يـ ترع ا ت امف هاض رال ادتاليير    مف يااب سف انمضـ    قيضاة األمةت حت  ااػؿ دل
  األمر إد  االية ادال يال.

ف جملة اويضت ادت  ايتاؿ رإض مف ير  لاإض تاسـ االية ادال يالت ه     ادااق  ال اػلة دإػض رااليػة ا  ا 
حيـ لاً ت ا ضية مض تاؿ سليال اويضت    ادال يال ال مف قريب لا مف رعيا رؿ ال الة دإض رمي دة اد

جملتإض هػا اجػاب تحيػيـ تػرع ا  اماإجػالت اسػاـ تعايػال سلػ   يػرهت  ػـ ريػضف مازدػة ادعلػـت اميضاػة 
 .ادعلمضءت ا ضلإـ سل  مف سااهـ

ت اهػ   سلػ     ػة لمػار ض   مجملإ ةاده  ايتاؿ رال سلمضء ادتيعة قضئم األادةال يخال  لف اداديؿ ا 
م ك حالػظ  إف مػف مإػضـ ادحػضيـ انيػ -ت ا ضاًيػضرة إقضمة اداادة دحالػظ اداظػضـت اماػ  ادالػتفضرا  -لااًل 

ضػػرارة لف ييػػاف هػػها ادحػػضيـ سضدًمػػض رػػ مر انيػػ ـ اتعضديمػػالد  -ت لمػػض  ضد ًػػضادػػايف اييضيػػة ادػػاايض رػػال
 ديطر إض ايياس اداايض رإض.

 ضيػة ا  يال احاه ر يضاة اداادةانيػ مية اهها ادي ـ ال تؾ    لاال جيات إال لاال الياؿ سل  لح ية ادال
 تايحيػػـ ادميػػلميف رػػال تمػػف هاضدػػؾ لاػػال يتػػترط  ػػيمف يتػػاد  لمػػر ادميػػلميف لف يتحػػضيـ إدػػ  تػػرع ا 

ااف ادتاػضزؿ دإػـ مػف اهها ال يتترط  يال ادعلـ رميضئؿ ادتػريعةت اييالػ  ايػتإضاتال  ػ  هدػؾ رضدال إػضءت 
ااف  يػػره ر يػػضاة اداادػػة مػػف عة سلػػ  لح يػػة ادال يػػال ادتػػي ض  ايػػتاؿ رإػػتػػاد ادػػةاأل هاهػػهت سػػف مااػػرال
 ريف داض لف رال خل .تاني مية 

إف رط ف ادماظامة ادمههرية ادت  قضمت سليإض االية ادال يػال ادمااػاب مػف قرػؿ األئمػة ااداضئػب سػف 
انمػػػػضـ اد ضئػػػػب اهػػػػها ادػػػػرط ف راجػػػػ  إدػػػػ  رطػػػػ ف س يػػػػاة انمضمػػػػة ادااػػػػية اتإض ػػػػت اسػػػػا  ادػػػػاص 

اات ػػػضء اجػػػاا محمػػػا رػػػف ادحيػػػف ادعيػػػير ك انمػػػضـ اد ػػػضا ك ستػػػر ساػػػا ادتػػػيعة امإػػػايإـ اادااػػػيةت ا 
ادماتظر اهدؾ مف خ ؿ اد ااط  ادتضريخيةت اضعؼ ياا ادراايػضت ادتػ  ا رتػت اجػااه ااالضػطراب 
   متاإض ايهدؾ األيػضطير ادتػ  ملئػت رإػض اتإض ػت س يػاة اد يرػة رتػعريتإض سػف إ رػضت اجػاا انمػضـ 

 .اد ضا  ستر
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 ادمراج   
                                                 

يمضح سرا ادارارت اد اة ادهيية    ادييضية ادخضرجية "اراية    لااات ادييضية ادخضرجية انيرااية  ((1
ـ"ت ريضدة مضجيتير  ير ماتارةت جضمعة اد ضهرةت يلية االقتاضا اادعلـا ادييضييةت 2005تجضه دراضف ماه 

 ـ.2013
ت ريضدة لحما محمات ادييضية ان(2)  يرااية تجضه اد ضية ادالليطياية اااعيضيإض سل  اداظضـ االقليم ك ادعرر ك

 ـ.2013ايتاراه  ير ماتارةت جضمعة اد ضهرةت يلية االقتاضا اادعلـا ادييضييةت 
ـت 2010ـ احت  1991ماي  لرا قضساات اداار انقليم ك نيراف    ادترؽ األايط خ ؿ ادالترة مف  ((3

 ـ.2012 ير ماتارةت جضمعة اد ضهرةت يلية االقتاضا اادعلـا ادييضييةت  ريضدة مضجيتير
انيراايةت ريضدة مضجيتير  ير  -رتضا اضمؽت ت  ير اد ضية اديراية    ادعراؽ سل  ادع قضت ادعراقية (4 

 ـ.2006ماتارةتجضمعة اد ضهرةت يلية االقتاضا اادعلـا ادييضييةت 
ت ة ر اد يضاة (5 ادييضيية سل  ادييضية ادخضرجية انيرااية تجضه ااؿ مجلس ادتعضاف ( خضدا ادعجم ك

ت ريضدة مضجيتير  ير ماتارةت جضمعة اد ضهرةت يلية االقتاضا اادعلـا ادييضييةت   ـ.2012ادخليج ك
خضدا لحمات ة ر ادمت يرات انقليمية ااداادية سل  ادع قضت انيرااية ادخليجيةت ريضدة ايتاراه  ير  (6 

 ـ.2006ةت جضمعة اد ضهرةت يلية االقتاضا اادعلـا ادييضييةت ماتار 
س ء مطرت لياياداجية اد ارة انيرااية ال رهض سل  ادتاجإضت ادييضيية ادخضرجية انيرااية تجضه ااؿ  (7)

ادخليو ادعرريةت ريضدة مضجيتير  ير ماتارةت جضمعة ادااؿ ادعرريةت ادماظمة ادعررية دلتررية ااد  ض ة 
ت اادع  ـ.2004لـا
اا ؿ مايرت ة ر مت ير اداخرة سل  ادييضية انيرااية اتجضه ااؿ ادخليوت ريضدة ايتاراه  ير ماتارةت  (8)

 ـ.2011جضمعة اد ضهرةت يلية االقتاضا اادعلـا ادييضييةت 
ت ادياة االي مية ريف إ رضت ادالضهميف ار ض ادجضهليفت اد ضهرةت اار اديتضب ادجضمع9  ت ( رااؼ تلر ك  ك

 .32ـت ص1978
ت اد ضهرةت ميترة ادملؾ  ياؿ  (10  اياليف سرا ادخضدؽت ادمعضرضة اني مية    ادالير ادييضي ك اني م ك

 .247ت 246ـت ص 1987اني ميةت  
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ت م ضامة ادحضيـ ادجضئر    اني ـت اد ضهرةت اار ادتراؽت ااف تضريخت ص(11)   .19ا ح ريياا ك
ت مرج  يضرؽت ص اياليف سرا ادخضدؽت ادمعضر 12 ت 246ضة اني مية    ادالير ادييضي ك اني م ك

247. 
ت  (13) ت  ك ادايف رف تيميةت ادييضية ادترسية    إا ح ادراس ك اادرسيةت تح يؽ لر ك يعل ك اد اييا ك

 .19ـت ص2000ريراتت اار اديتب ادعلميةت 
ت 175ـت ص1981ية ادريضدةت سرا اد ضار سااةت اني ـ الاضضساض ادييضييةت ريراتت ماي (14)
180. 

 .178ـت ص1979( محما سمضرةت اني ـ ااديلطة ادايايةت اد ضهرةت اار اد  ض ة ادجاياةت 15 
 .71ـت ص1986( مجم  ادل ة ادعرريةت معجـ لدالضظ اد رةف اديريـت اد ضهرةت اار ادتراؽت 16 
د ضهرةت ميترة األاجلا ادماريةت ( حاريال مجضهات ادالير ادييضي ك مف ل  طاف إد  محما سراهت ا17 

 .174ـت ص1986
ت ادماياسة ادمييرة    األايضف اادمهاهب ااألحزاب ادمعضارةت ادمجلا األاؿت ادطرعة 18  ( مضا  ادجإا ك

 .49ـت ص1999ادرارعةت ادريضضت اار اداااة ادعضدمية دلطرضسة ااداتر اادتازي ت 
ت ادخاارج اادمرجئةت اد ضهر 19  ت ( محما اداليام ك  .70ـت ص2003ةت اار ادالير ادعرر ك
ت ادماياسة ادمييرة    األايضف اادمهاهب ااألحزاب ادمعضارةت مرج  يضرؽت ص20   .49( مضا  ادجإا ك
محما لرا زهرةت تضريخ ادمهاهب اني مية    ادييضية اادع ضئا اتضريخ ادمهاهب ادال إيةت اد ضهرةت اار  (21 

 .21ادالير ادعرر ت ااف تضريخت ص
 .166ـت ص1914( ارف ماظارت ديضف ادعربت ريراتت اار اضارت 22 
اياليف سرا ادخضدؽت اديلطة امرال ادطضسة ريف ادالير ادمييح ك اادالير اني م ك اراية م ضراةت مريز  (23 

 .27ت 9ـت ص1993ادرحاث اادارايضت ادييضييةت يليلة رحاث ييضييةت 
 .215ت 213ج  يضرؽت صمحما سمضرةت اني ـ ااديلطة ادايايةت مر  (24)

 .230ت 228ـت ص1995سل ك اداتضرت ات ة ادالير ادالليال ك    اني ـت اد ضهرةت اار ادمعضرؼت  (25 
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محما لرا زهرةت تضريخ ادمهاهب اني مية    ادييضية اادع ضئا اتضريخ ادمهاهب ادال إيةت مرج   (26 
 .123ت 118يضرؽت ص

ت اداحضحت تح يؽ ل (27  حما سرا اد الارت ادجزء اد ضدثت دراضفت اار ادعلـ دلم ييفت لرا اار ادجاهر ك
 .124ااف تضريخت ص

ت رحاث    ادملؿ ااداحؿت ادجزء اديضاست إيرافت مايية انمضـ اداضاؽت 28  ـت 1994( جعالر اديرحضا ك
 .7ص
 .62ـت ص1998(سضرؼ تضمرت انمضمة    اني ـت ريراتت اار األضااءت 29 
 .83يال ( يارة اداض ضتت او30 
ت ادطرعة اد ضايةت إيرافت مايية اار معضرؼ ادال ال  (31  ت ادتيعة    ميضرهـ ادتضريخ ك محيف ادعضمل ك

ت   .33ـت ص2005اني م ك
محما لرا زهرةت تضريخ ادمهاهب اني مية    ادييضية اادع ضئا اتضريخ ادمهاهب ادال إيةت مرج   (32 

 .266ت 262يضرؽت ص
ت    سلـ اد33  ت ادجزء األاؿت انييااريةت مات ة ادمعضرؼت ( لحما ارح ك ي ـ ادزيايةت ادمجلا اد ضا ك

 .15ـت ص1980
ت 65ـت ص1969(لحما ارح ت اظرية انمضمة دا  ادتيعة ان ا ك ستريةت مارت اار ادمعضرؼت 34 

66. 
 .63سضرؼ تضمرت انمضمة    اني ـت مرج  يضرؽت ص (35 
راف ة ر االية ادال يال سل  ادييضيضت ادااخلية اادخضرجيةت مجلة ( هي ـ مزاحـت اداادة اادايف    إي36 

 .10ـت ص2017ادارايضت انيراايةت ادياة اد ضايةت ادعاا ادخضمست اييمرر
ت اد ضهرةت اار األميف دلاترت 37  ت سف ادتتي  ااد ارةت ترجمة إرراهيـ اداياق ك ـت 1996( سل ك تريعت ك

 .260ص
ت اد (38   .144ـت ص1992ملؿ ااداحؿت ريراتت اار اديتب ادعلميةت لرا ادالتح ادتإريتضا ك
ت 39  ت ادالضؿ    ادملؿ ااألهااء ااداحؿت اد ضهرةت ميترة ادخضاج ك  .90ـت ص1948( ارف حـز ادظضهر ك
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محما اعمضفت ادمتإار رضدماليات لاائؿ ادم ضالتت مإرت ادماتمر ادعضدم  ألدالية ادتيخ ادماليات  (40 
 .38ـت ص1913

ير خـ ها حايث احيح ياؿ دارجة ادتااتر ساا ادياة اادتيعةت مرا  سف ادار  محما حايث  ا (41 
هػت    طريؽ سااتال رعا حجة اداااع     اير 10مف ه  ادحجة ياة  18ال  ا  سليال ايلـ    يـا 

ياس  خـ قرب ادجحالةت ييتاؿ ادتيعة رإها ادحايث رضنضض ة ألحضايث لخر  سل  خ  ة سل ك رف لر  
ت طضدب ت ريامض ي اؿ سلمضء ادياة ر اال االدة سل  مازدة سل ك رف لر  طضدب ادعضديةت ارف حجر ادإيتم ك

اداااسؽ ادمحرقةألخااف ادتيضطيف لهؿ ادض ؿ اادراع اادزااقةت تح يؽ سرا ادرحمف ادخراطت مارت 
 .25ـت ص2008ميترة  يضضت 

 .121ت اارف مضجال 3713رااه ادترمه   (42 
الية ادال يال ساا ادتيعة ان ا ك سترية اماقؼ اني ـ ماإضت اد ضهرةت ميترة انمضـ ( لحما ييات ا 43 

ت   .50ت 49ـت ص 2007ادرخضر ك
 .76ـت ص1972( محما ادمظالرت س ضئا انمضميةت ادعراؽت ماتارات اداعمضف اداجؼ األترؼت 44 
 .150ـت ص2000ةت ( محما إقرضؿت تجايا ادالير ادايا ك    اني ـت اد ضهرةت اار ادإااي45 
 .130ت 129( لحما تعتت ادتيعة انمضمية  ليالة اتضريخت اد ضهرةت ميترة ادماراد ت ااف تضريخت ص 46 
 .243ارف ماظارت ديضف ادعربت مرج  يضرؽت ص (47 
ت مايية ادطرضسة ااداتر ازارة اد  ض ة  (48  يعيا ماليات ترح س ضئا اداااؽت تعليؽ اجال ل ك حرير ك

ت اانرتضا اني   . 261ـت ص1994م ك
ت اراية سف ادالرؽ    تضريخ ادميلميف "ادخاارج اادتيعة"ت ادطرعة اد ضايةت اديعاايةت 49  ( لحما جل ك

 .217ـت ص1988مريز ادملؾ  ياؿ دلرحاث اادارايضت اني ميةت 
ت  (50   .40ـت ص2010محما لرا زهرةت ادميراث ساا ادجعالريةت اد ضهرةت اار ادالير ادعرر ك
ت اراية سف ادالرؽ    تضريخ ادميلميفت مرج  يضرؽت صل (51   .217حما جل ك
ت ادماياسة ادمييرة    األايضف اادمهاهب ااألحزاب ادمعضارةت مرج  يضرؽت ص52   .54( مضا  ادجإا ك
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ـت 1996(سرا ا   يضضت تضريخ انمضمية الي  إـ مف ادتيعةت ريراتت ترية األسلم ك دلمطراسضتت 53 
 .175ص
ـت 1998ر اد رت ت حيضة انمضـ ماي  رف جعالرت ادجزء األاؿت ر ااات ادعترة اديضظمية ادم ايةترضق (54 

 .111ص
ت  (55  ت تإهيب ادل ةت تح يؽ محما ساضت ريراتت اار إحيضء ادتراث ادعرر ك لرا مااار األزهر ك

 ـت مضاة ساـ.2001
ت اظرية انمضمةت اد ضهرةت اار ادمعضرؼت  (56   .107ت 106صـت 1969لحما ارح ك
يعا خليالةت ج ؿ ادايف اديياط ك اةرااه االست ضايةت ريضدة ايتاراه  ير ماتارةت اديعاايةت جضمعة  (57 

 .366ـت ص2000لـ اد ر ت يلية اداساة الااؿ ادايفت 
 .273ت 272ـت ص1986محماا م ايةت ادتيعة    ادميزافت ريراتت اار ادجااات  (58 
ت رحضر األا (59   .211ـت ص1698اارت طإرافت اار اديتب اني ميةت محما ادمجلي ك
 .65محما ادمظالرت س ضئا انمضميةت مرج  يضرؽت ص (60 
 .255يارة ادر رةت اويال  (61 
ت رحضر األااارت مرج  يضرؽت ص (62   .350محما ادمجلي ك
 .319ـت ص1995ت   ادايف رف تيميةت مجماع ادالتضا ت اديعاايةت مجم  ادملؾ  إات  (63 
ت  تح ادرضر ت مرج  يضرؽت صا (64   .440رف حجر ادعي  ا ك
ت اديليضتت ريراتت اار ادريضدةت  (65   .645ـت ص1998لرا ادر ضء اديالا ك
 .4ت 3يارة اداجـت اويضت  (66 
 .7ت 6يارة األسل ت اويضت  (67 

 .67( محما ادمظالرت س ضئا انمضميةت مرج  يضرؽت ص(68
 .68يارة اد اصت اوية  (69 

 .16م ايةت ادتيعة    ادميزافت مرج  يضرؽت ص  ( محما(70
 .116يارة األاعضـت اويال  (71 
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 .40( محما م ايةت ادتيعة    ادميزافت مرج  يضرؽت ص(72
 .68ت 67( محماادمظالرت س ضئا انمضميةت مرج  يضرؽت ص (73
ت اراية سف ادالرؽ    تضريخ ادميلميفت مرج  يضرؽت ص (74  .201( لحماجل ك
 .70الرت س ضئا انمضميةت مرج  يضرؽت ص ( محما ادمظ(75

 .20لحما ارح ت اظرية انمضمة دا  ادتيعة ان ا  ستريةت مرج  يضرؽت ص (76 
 .3يارة ادمضئاةت اوية  (77 

 .219( لحما جل ت اراية سف ادالرؽ    تضريخ ادميلميفت مرج  يضرؽت ص(78
 .23ت 19ـت ص1963ضئ ت يعا اد م ت ادم ضالت اادالرؽت طإرافت مايية مطراسضت ك سط (79 

 .78ت 77( محما ادمظالرت س ضئا انمضميةت مرج  يضرؽت ص (80
( لحما اديضتبت تطار ادالير ادييضي ك ادتيعيكمف ادتار  إد  االية ادال يالت داافت اار ادتار  دلارايضت 81 

 .426ـت ص1997اانس ـت 
 .30ت 29ـت ص1993 ةت محما ياات اسا  اديالضرة    اد يرة اديرر ت ريراتت اار ادر  (82 
ت ادتتي  اتااهت ريراتت اار ادم ؾت 83   .378ـت ص1995( سرا ا  اد ريال ك

 .426ت 425( لحما ارح ت اظرية انمضمةت مرج  يضرؽت ص (84
يراف ادخميايةت ادمعإا ادااد  دلارايضت انيراايةت متضح سل  ادرارط   (85  ادمإا  ساا ادتيعة اادياة اا 

https://rasanah-iiis.org  ـ.2019ياضير  5ت تضريخ اداخاؿ 
(اضار اد الضر ت لااؿ مههب ادتيعة انمضمية اال ا  ستريةت ريضدة ايتاراه  ير ماتارةت اديعاايةت 86 

 .903ـت ص 1993جضمعة انمضـ محما رف يعاا اني ميةت قيـ ادع ياة اادمهاهب ادمعضارةت 
ت اداااسؽ ادمحرقة ألخااف ادتيضطيف لهؿ ادض ؿ اادراع اادزااقةت مرج  يضرؽت  (87  لحما ادإتيم ك

 .168ص
 .75ـت ص1990لرا جعالر ادطاي ت اد يرةت ق ـت مايية ادمعضرؼ اني ميةت  (88 
 .906اضار اد الضر ت لااؿ مههب ادتيعة انمضمية اال ا  ستريةت مرج  يضرؽت ص (89 
 .15ت 8ـت ص2002حت انمضـ ادمإا  امالإـا االاتظضرت طإرافت اار ادراضئرت يضظـ ادمارض (90 

https://rasanah-iiis.org/
https://rasanah-iiis.org/
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 .15ت 9لحما اديضتبت تطار ادالير ادييضي  ادتيع  مف ادتار  إد  االية ادال يالت مرج  يضرؽت ص (91 
 ادتيمضء ادامرااشت اظرية االية ادال يال اتطري ضتإض    جمإارية إيراف اني ميةت ريضدة ايتاراه  ير (92 

 .58ت 57ـت ص2009ماتارةت جضمعة سيف تمست يلية اواابت قيـ ادل ضت ادترقية اةاارإضت 
 .22يارة محمات اوية  (93 
 .257يارة ادر رةت اويال (94 

 .68( يارة ةؿ سمرافت اويال (95
 .196يارة األسراؼت اويال  (96 

 .523( ارف ماظارت ديضف ادعربت مرج  يضرؽت ص(97
 .15ـت ص 1999ادل ةت اار ادجيؿ دلطر  ااداترت لحما  ضرست م ضييس ((98
ت ادمارضح ادمايرت ريراتت ميترة دراضفت (99  .479ـت ص1987( لحما اداليام ك

 .91يارة هاات اويال (100 
ت امتؽت اار اديتب ادعلميةت (101 ت لرجا ادعلـا  .401ـت ص1978( اايؽ اد ااج ك
ت ادمطل  سل  لرااب ادم ا ت ريراتت ا(102 ت ( محما ادرعل ك  .397ـت ص1981دميتب اني م ك
( لمياة لرا اديعاات اار ادمعضرضة اداياية    ادييضيةت ريضدة ايتاراه  ير ماتارةت جضمعة اد ضهرةت (103

 .354ـت ص1987يلية االقتاضا اادعلـا ادييضييةت 
ت يتضب ادعلـت رضب مف يرا ا  رال خيرا يال إال    ادايفت ح 104   ( .71( احيح ادرخضر ك
 .188رة األسراؼت اويال يا  (105 
 .119يارة األاعضـت اويال  (106 

ت 36( لحما ييات االية ادال يال ساا ادتيعة اال ا  سترية اماقؼ اني ـ ماإضت مرج  يضرؽت ص(107
44. 
ت اإو ادر  ةت ادجزء ادرار ت ادحيمة  (108   .550ـت ص1981ت ق ـت اار ادهخضئرت 147انمضـ سل ك
ت ادمخلص  (109  ريف اني ـ اادمييحيةت ادطرعة اد ضايةت ريراتت اار ادمحجة ادريضضءت رضيـ ادإضتم ك

 .20ـت ص2007
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ت 44لحما ييات االية ادال يال ساا ادتيعة اال ا  سترية اماقؼ اني ـ ماإضت مرج  يضرؽت ص  ((110
45. 
 .44( يارة ادمضئاةت اويال 111 
 .45( يارة ادمضئاةت اويال 112 
 .9يارة ادزمرت اويال  (113 
 .4ارة األاريضءت اويال ي (114 

ت اد ضهرةت (115  .286ـت ص1979( انمضـ ادخاميا ت ادحيامة اني ميةت ت ايـ حيف حاال ك
حييف ادعضمل ت اااؿ األخيضر إد  لااؿ األخرضرت ق ـت مجم  ادهخضئر اني ميةت ااف تضريخت  (116 

 .99ص
ت االية ادال يال    احيحة سمر رف حاظلةت ق ـت (117  .6اار ادااليةت ااف تضريخت ص( جعالر ادعضمل ك
ت ادحيامة اني ميةتمرج  يضرؽت ص  ((118  .118ت 116انمضـ ادخاميا ك
ت طإرافت ادمجم  ادعضدم  دلت ريب ريف (119 ت حاؿ ادايتار اني م ك االيراا ك ( محما ادتيخير ك

 .157ـت ص2003ادمهاهبت 
ت انمضمة اقيضاة ادمجتم ت ق ـت ميتب ادي (120  ت يضظـ ادحضئر ك  .210ـت ص1995يا يضظـ ادحضئر ك
 .287ـت ص2007محما ادراحضا ت ماإضج ادال ضهةت ادجزء ادرار ت إيرافت ادمطرعة ادعلميةت  (121 
ت 304لحما ييات االية ادال يإعاا ادتيعة ان ا  ستريةاماقؼ اني ـ ماإضت مرج  يضرؽت ص (122 

325 . 
ت ريراتت اار ا(123  .285داييلةت ااف تضريخت ص ( ماطال  ادرا ع ت انمضـ ادخميا ك

 .151( يارة ادتعراءت األيال124 
 .28يارة اديإؼت األيال  (125 

ت اد يضاة اني ميةت ريراتت مايية ادا ضءت ااف تضريخت ص (126  .81ت 80( محما ادماري ك
ط ؿ راضفت إيراف معضلة ادتعضيش ريف اظرية االية ادال يال اادايم راطيةت تضريخ اداتر   (127 
 ـ.2018ليتارر5ت تضريخ اداخاؿ   Https://www.alrased.netـت متضح سل  ادرارط  2006يرتمرر9

https://www.alrased.net/
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ـت متضح سل  1997اييمرر8( االية ادال يال ريف ادتار  اااليترااات احيالة ادحيضةتتضريخ اداتر  128 
 ـ.2018اا مرر5ت تضريخ اداخاؿ   https://www.alhayat.comادرارط  
 .393ـت ص 1993( ادع مة ادحل ت تهيرة ادال إضءت ق ـت مايية ةؿ ادريت سليإـ ادي ـت (129

 .66ت 65( محما ادمظالرت س ضئا انمضميةت مرج  يضرؽت ص130 
ادرارط  لحما ييات ادراضء ادتضريخ ك اادع ا ك داالية ادال يال ادتيعيةت متضح سل   (131 

Https://www.alrased.net   ـ.2018ياضير  16ت تضريخ اداخاؿ 
( خضدا ميعاات اد ارة انيرااية اترسية اداظـ ادييضيية ادعرريةت ريضدة مضجيتير  ير ماتارةت جضمعة (132

 .122اد ضهرةت يلية االقتاضا اادعلـا ادييضييةت ص
ت 134ييات االية ادال يال ساا ادتيعة ان ا  سترية اماقؼ اني ـ ماإضت مرج  يضرؽت ص ( لحما (133
139. 

 .123( خضدا ميعاات اد ارة انيرااية اترسية اداظـ ادييضيية ادعرريةت مرج  يضرؽت ص 134 
ت 150( لحما ييات االية ادال يال ساا ادتيعة ان ا  سترية اماقؼ اني ـ ماإضت مرج  يضرؽت ص(135
153. 
ت ارايضت    االية ادال يال ا  ال اداادة اني ميةت اداار اني مية دلطرضسة ااداترت (136 ( حييف ادماتظر ك
 .90ـت ص1988

 .50ـت ص1982محما سمضرةت ادالير اد ضئا دل ارة انيراايةت اد ضهرةت اار  ضرتت  (137 
ت ادحيامة اني ميةت مرج  يضرؽت ص138   .13ت 5( انمضـ ادخاميا ك

ت انمضمة اقيضاة ادمجتم ت مرج  يضرؽت ص( (139  .214ت 210يضظـ ادحضئر ك
 .6يارة األحزابت اويال  (140 

 .214( يضظـ ادحضئر ت انمضمة اقيضاة ادمجتم ت مرج  يضرؽت ص(141
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