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 االسزشيةال١خ  اٌدراسيبد فيٟ اٌّؾّد٠يخ اٌسي١ةح ِسؤٌخ فٟ اٌجؾش أْ شه ال

 ٠زٛسيً ِيصيٛ،  ٚؽضيبرٞ ريبر٠يٟ فضيب  داخيً أس١بلٗ فٟ ِزفىةا ٠ظً

 صيٛرح الزيةاػ فٟ أسّٙذ اٌفىة٠خ  ٚاٌّمبصد اٌؼم١ٍخ إٌّطٍمبد ِٓ ثّغّٛػخ

 ثىً اٌجشة ِٕزٌخ ٚرٕز٠ٍٗ ػٕٗ إٌجٛح صفخ ٔفٟ ث١ٓ صفبرٗ رةاٚؽذ ِؾّد ٌٍٕجٟ

 ِيٓ ٚاٌسيية٠خ ثيبٌزٙىُ ِؾىَٛ ثؤسٍٛة ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌّبد٠خ ٚأخطبئُٙ رٕبلضبرُٙ

 ػٍيٝ ٚاٌيةد اٌزيبر٠  فيٟ االػزداي ِؼٕٝ ػٍٝ لبئّخ صٛرح ٚث١ٓ ٚألٌٛٗ  أفؼبٌٗ

 ٚال اٌّٛضييٛػ١خ  ِصييب  اٌييٝ ٠ةرمييٟ ػٍّييٟ ثؤسييٍٛة ٌييٗ اٌّٛعٙييخ االٔزمييبداد

 اإلسالِٟ اٌؼةثٟ اٌض١ّة فٟ اسزمةد اٌزٟ اٌّطٍمخ اٌزّغ١د٠خ اٌةإ٠خ فٟ ٠سمظ

 .ِؾّد اإلسالَ ٌٕجٟ إٌج٠ٛخ ثبٌس١ةح اٌؼةة ا٘زّبَ ٚرافمذ

 أزٙغزٙيييب اٌزيييٟ اٌّيزٍفيييخ اٌّسيييبٌه ػييية  اٌجؾيييش ٘ييي ا فيييٟ ؽبٌٕٚيييب ٚليييد

 رسيُ اٌٝ سؼ١ٙب فٟ اٌؾد٠ضخ ٚاٌؼصٛر اٌٛسطٝ ٌٍمةْٚ االسزشةال١خ اٌدراسبد

 ٚأصية ٚاٌد١ٕ٠يخ  ٚاٌس١بسي١خ االعزّبػ١يخ سي١ةرٙب فيٟ اٌّؾّد٠يخ اٌشيص١خ ِالِؼ

 اسيزيال، ِيٓ اٌجؾيش ِىٕٕيب ٌٚميد. ٌإلسيالَ ِؼي١ٓ فٙيُ رؾد٠د فٟ اٌصٛرح ٘ ٖ

 اٌّزؼٍمخ اٌّسٍّبد ثؼض فٟ إٌظة ِٚةاعؼخ اٌزفى١ة ثبػبدح رسّؼ ِّٙخ  ٔزبئظ

 .ِةاعؼخ وً ِٓ ِؤِٓ فٟ أٔٙب ظٓ ٚاٌزٟ إٌج٠ٛخ  اٌس١ةح ثّضب١ِٓ

 

 



 

  

 

ُة اٌّزطٍجيبد إٌّٙغ١يخ  ٔبرٙيب ِيٓ أ٘ي ٛة رؼزجة دراسخ اٌسي١ةح إٌج٠ٛةيخ ٌّؾّيد رسيٛي اإلسيالَ ثىيً ِةاؽٍٙيب ِٚى

ٚاٌّؼةف١خ ٌدراسخ صمبفخ اٌّغزّغ اإلٔسيبٟٔ اإلسيالِٟ فيٟ رّضٍٙيب ٌٍؼيبٌُ ٌٚجم١يخ ااد٠يبْ اٌسيّب٠ٚخ ااخيةٜ  ؽ١يش 

ييذرّضةييً شيصيي١خ  إٌّييٛ ط اٌزىيي٠ٕٟٛ اٌىبشييص ٌٍشيصيي١خ اٌغّبػ١ييخ فييٟ اٌييد٠ٓ اإلسييالِٟ.. فبٌسيي١ةح  اننبييمحمّد 

اٌّؾّد٠خ رؼىس ِٓ ٘ ٖ اٌٛعٙخ أّٔبط االسزغبثبد اٌّيزٍفخ ٌزؾد٠بد اٌصةاع ِغ ا٢خة غ١ية اٌّسيٍُ السيزمطبثٗ 

ٌّؼبر  اٌزٟ رؾدةد ٚاسزّبٌخ ػمٍٗ ٚلٍجٗ اٌٝ اإلسالَ  وّب رؼىس اٌس١ةح اٌّؾّد٠خ أّٔبط اٌزّضالد ٚاالػزمبداد ٚا

طج١ؼخ اٌؼاللخ اٌّضب١ٌخ ث١ٓ اٌّسٍُ ٚاٌ اد اإل١ٌٙخ  ٚث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌّسٍُ ا٢خة  وّب رسبػد ػٍٝ ضجظ ٚرؾ١ًٍ اٌفؼً 

اإلٌٟٙ اٌّىزٕز فيٟ اإلٔسيبْ إٌجيٟ  ٚٔؼٕيٟ ثي ٌه اٌّؼغيزح أٚ اٌيبرليخ اٌزيٟ ٠يؤرٟ ثٙيب إٌجيٟ ٌٍزيد١ًٌ ػٍيٝ صيدل١خ 

ًة إٌظة  رٗ...  ٚثبٌزبٌٟ ٠ظ ٛة يد ِزفىيةا فيٟ أسي١بلٗ ثبٔجضبليٗ ِيٓ رٍي٠ٛٓ د٠ٕيٟ ٚأسيطٛرٞ ٚفىيةٞ ٔج ّة فٟ سي١ةح ِؾ

دا داخً س١بلبد أخةٜ ثسجت ِٓ اٌزمبطؼبد اٌد١ٕ٠خ ٚاٌزمبطؼبد اٌضمبف١خ داخً  ٚرِزٞ  لد ٠جدٚ ِزٕبلضب أٚ ِزٛؽة

ضيب ِيٓ عٙيخ اٌّغزّؼبد  ٚاٌزٟ رسُٙ فٟ رؤس١س ِمبرثخ ش١ٌّٛخ ٌىً أّٔبط اٌزفبػً ِيٓ ؽ١يش سيٍطخ اٌيد٠ٓ  ٚأ٠

سٍطخ اٌضمبفخ ٠ؼٕٟ عدال االٔزجبٖ اٌٝ اٌزغب ة اٌؾبصً ث١ٓ اٌّةوز ٚااطةا  فٟ س١بق رإ٠خ ػ١ٍّخ رةٜ أْ ٘ ا 

اٌزغب ة أٚ اٌزفبػً  أّب ٘ٛ ظب٘ةح أٔضةٚثٌٛٛع١خ فٟ وً اٌّغزّؼبد ٚااد٠بْ  رشيزةط ػيدَ اغفيبي اٌصي١ةٚرح 

ِؼبٌغزٙييب ػ١ٍّييب ٚػم١ٍييب.اٌزبر٠ي١ييخ وٍّييب الزضييٝ ااِيية ِزبثؼييخ ٘يي ٖ اٌظييب٘ةح ٚ
1
ٚثسييجت ِييٓ  ٌييه اللييذ اٌسيي١ةح  

ٍيخ ثؤٔظّيخ ِؼةف١يخ ٚد١ٕ٠يخ  ّة اٌّؾّد٠خ ا٘زّبِب وج١ةا  سٛا  ِٓ ػٍّب  اٌّس١ٍّٓ أٚ ِيٓ غ١يةُ٘  ؽ١يش عيب د ِؾ

ِؾىِٛخ ثّٕظِٛخ ِٓ اٌجد١ٙ٠بد ٚاٌّؼب١٠ة ٚاٌم١ُ ٚاٌةِٛز أٚ ثؼجبرح ِؾّد ػبثد اٌغبثةٞ ِغيبي رسيٛد ف١يٗ ؽبٌيخ 

.الػزميبداإل٠ّبْ ٚا
2
ٚا ا وبٔيذ اٌظيب٘ةح اٌد١ٕ٠يخ ِسزؼصي١خ دائّيب ِٕعٍميخ ػيٓ ويً ِيب ٠طٛلٙيب ثبٌؾصية ٚاٌزؾد٠يد  

ية أْ ثؼيض أّٔيبط اٌّميدة فيٟ اٌ ١ٕ٘يخ  ٚاٌزص١ٕص  فبْ ٘ ا ٠ٕطجك ػٍيٝ ويً رٍيه اٌةِيٛز اٌد١ٕ٠يخ  ٚ٘ي ا ِيب ٠فسة

 اٌّسٍّخ لد ٠صجؼ ِدٔسب ػٕد  ١ٕ٘بد أخةٜ أٚ اٌؼىس.

 اٌميةْٚ فيٟ اٌّالِيؼ  اد ػٍيٝ ؽبفظيذ ٚ٘يً االسزشيةال١خ  اٌدراسيبد فيٟ ّدذمحاننبم صٛرح رجدةد فى١ص

ْة  أَ اٌؾد٠ضخ اٌؼصٛر فٟ وّب اٌٛسطٝ  اٌيزِٓ ثفؼيً اٌطبرئيخ اٌزع١١يةاد ِيٓ ِغّٛػيخ شيٙدد ليد اٌصيٛرح ٘ي ٖ أ

ٓ اٌس١ةح وزبثخ ِغبي فٟ اسزشةالٟ ثيطبة ٔظفة أْ ٠ّىٓ ًٚ٘ اٌؾٛاعز؟ سمٛط ٚثفؼً ّة  ِٓ وج١ةا ٘بِشب ٠زض

 اٌؾ١بد٠خ؟ ٚاٌدالالد اٌٍعخ ِسزٜٛ فٟ اٌّٛضٛػ١خ

 .ٚٔشؤرٙب اٌس١ةح ِدٌٛي ػٍٝ ل١ٍال ٌٚٛ اٌٛلٛ   ِٓ الثد وبْ اٌّسبئً  ٘ ٖ فٟ اٌيٛ  ٚلجً

                                                           
1
- Penser l’histoire de Maghreb ; p, p   48-5 .Voir Mohamed Arakoun, 

2
 66 ،  اٌؼةثٟ اٌس١بسٟ اٌؼمً اٌغبثةٞ  ػبثد ِؾّد :أظة -



 

  

 

1 

ْة  يد أثيٛ ليبي: "٠ميٛي ؽ١يش ٘شيبَ  اثيٓ سي١ةح ِفزيزؼ فيٟ ٔغدٖ  "س١ةح" ٌىٍّخ اسزؼّبي ألدَ ا ّة  أثيٛ اٌٍّيه ِؾ

"هللا رسيٛي سي١ةح اٌىزيبة ٘ي ا إٌؾيٛٞ ٘شبَ
3
 ٘ي ا ٠ؼ١ٕيٗ ثّيب اٌسي١ةح ٌّيدٌٛي ضيجظ ػٕيد ٔميص اٌزؾد٠يد ٘ي ا ِيٓ. 

 وٍّيخ رمبثيً ٚ٘يٟ اٌةسيٛي  ؽ١يبح ٚليبئغ ثسيةد أسبسيب ٠ؼٕيٝ اٌي ٞ اٌزبر٠يٟ اادثٟ اٌغٕس ِطبثمخ ِٓ االسزؼّبي

 ػٕيد ٔغيد٘ب انىاقيذ،  ٌيدٜ ِؾّيد اٌةسيٛي ؽ١بح سةد ِؼٕٝ ٌزةؤد٠خ اٌّصطٍؼ ٘ ا ثبسزؼّبي ٔظفة وّب. ث١ٛغةافٟ

"غ١يةُ٘ ِيٓ ٚاٌّعبزٞ ثبٌس١ةح أػٍُ ٘ئال "  طجمبرٗ فٟ سعذحابن
4
 داٌيخ اشيبرح اننيذم، حابين فٙةسيذ فيٟ ٚٔغيد .

 س١ةح غةار ػٍٝ اٌؾد٠ضخ  اٌدراسبد فٟ" اٌس١ةح" ِفَٙٛ ٠ؼ١ٕٗ اٌ ٞ اٌٛاسغ اٌّؼٕٝ ٘ ا رزي  س١ةح وٍّخ أْ ػٍٝ

 (. ٘ـ 647) اٌىٍجٟ ٌؼٛأخ أ١ِخ ٚثٕٟ ِؼب٠ٚخ

 اٌؾةثيٟ اٌةسيٛي ريبر٠  ثسةد اٌجدا٠خ ِٕ  رؼة٠فٙب أصً فٟ ِةرجطخ وبٔذ اٌس١ةح أْ اٌدارس١ٓ ثؼض ٠ٚةٜ

 جىزمي  ٌىزيبة رمد٠ّيٗ فيٟ نصير ححسينن ٠ٚي وة. دػٛريٗ ٌٕشية ثٙيب ٚليبَ خبضيٙب اٌزيٟ اٌعيزٚاد أٚ ٚاٌؼسىةٞ

 االلزيدا  اٌيٝ االخز١يبر ٘ي ا ٠ؼيٛد سي١ةح وٍّيخ ػيٛ  ِعيبزٞ ثىٍّخ ث١ٛغةافٟ وٍّخ رةعّخ دٚاػٟ أْ هروفنش

 وبٔيذ ِعيبزٞ وٍّيخ أْ اٌيٝ أشيبر ٚليد ثبٌالر١ٕ١يخ  ٚوزجيٗ اٌٍفع ٘ ا ٚاخزبر ِعبزٞ  وٍّخ آصة اٌ ٞ ٔفسٗ ثبٌّئٌص

ْة  غ١ية اإلسالَ  رسٛي ف١ٙب شبرن اٌزٟ ٚاٌؾةٚة اٌعزٚاد اسزؼّبالرٙب ؽدٚد فٟ رؼٕٟ ط ليد اٌّفٙيَٛ ٘ي ا أ  ريدرة

.ٚرفبص١ٍٙب ِةاؽٍٙب ثّيزٍص ِؾّد اٌةسٛي ؽ١بح ١ٌشًّ اسزؼّبالرٗ  دائةح ٚارسؼذ اٌزِبْ فٟ
5
 

ٟة  اٌيٝ إٌّسيٛثخ ااؽيداس أْ ٠ٍؾيع اٌزؼج١ةٞ  اٌغٕس ٘ ا ٔشؤح ٌزبر٠ي١خ ٚاٌّززجغ  فيٟ ٚاٌّدرعيخ اإلسيالَ ٔجي

يب، ا٘يزُ وّيب رؤر٠ييب  أٚ رٛص١ميب ِٕٗ أوضة فم١ٙب رشة٠ؼ١ب ِٕٙب اٌعة  وبْ ااخجبر  ااٚي اٌميةْ ِيٓ ثدا٠يخ اٌمصة

 ؽ١بح ػٓ رٚا٠برُٙ اوسب  اٌٝ ػّدٚا ٚلد. ٔشة٘ب فٟ ٚثبٌعٛا اٌةٚا٠خ فٟ فؤسةفٛا اٌزؤ١ٌص  ِٓ إٌٛع ثٙ ا ٌٍٙغةح

 .اإلسالَ لجً ٚاأج١ب  ااثطبي ثمصص ا٘زّبُِٙ شؤْ أسطٛرٞ خةافٟ ثطبثغ اإلسالَ رسٛي

 شييٙدرٗ اٌيي ٞ اٌزؾييٛي ِييٓ ثسييجت ِؼ١بر٠ييب شييىال ٠زييي  إٌج٠ٛييخ اٌسيي١ةح رييد٠ٚٓ ثييدأ اٌضييبٟٔ  اٌمييةْ ِييٓ ٚثدا٠ييخ

 االرصيبي خيالي ِٚٛسيٝ ػ١سيٝ صيٛررٟ ِٛاعٙيخ فيٟ ٚرؾد٠يدا اإلسيالِٟ  اٌؼةثيٟ اٌض١ّة فٟ ِؾّد شيص١خ

ٛة  اٌيةافييخ طييبثغ اٌسيي١ةح رٚا٠ييبد أوسييت ِييب ٚا١ٌٙٛد٠ييخ  ثبٌّسيي١ؾ١خ  عٙييخ ِييٓ اٌةسييٛي ثشيييص ؽييصة  اٌيي ٞ ٚاٌعٍيي

 اٌؾضيبرح داخيً ٔظفية ٚليد اال١ٌٙيخ  اٌييٛارق رغسي١د ػٍيٝ ٚاٌميدرح اا١ٌ٘ٛخ ِصب  اٌٝ اٌصٛرح ثٙ ٖ االررمب 

                                                           
3
 .اٌزةاس اؽداس دار  اننبىمتحانسنرة ٘شبَ؛ اثٓ أظة -

4
 .انطبقرث سؼد؛ اثٓ أظة -

5
 .األونىحاندغرز، ٘ٛرف١دة؛ عٛز٠ص أظة -



 

  

 

 اٌطج١ؼ١خ  اٌزبر٠ي١خ اٌصٛرح ِؾً ِؾّد ٌشيص١خ اٌّضب١ٌخ ااسطٛر٠خ اٌصٛرح اؽالي ؽٛي ثزفس١ةاد اإلسال١ِخ

ْة  اٌمٛي اٌٝ انعبنذ،حاندختر حمّدذ  ٘ت ؽ١ش  ثبٌؾيد٠ش أسبسيب ِمزةٔيخ ٚاٌضيبٟٔ ااٚي اٌميةْ فيٟ ٔشيؤد اٌس١ةح ا

 ػيٓ ٔظةٔيب فيٟ ٔيبرظ ثزيد٠ٕٚٙب صيُ اٌّعيبزٞ  ثةٚا٠يخ ٚاٌضيبٟٔ ااٚي اٌميةْ ِسيٍّٟ وٍيص أْ"   ٌه اٌّعبزٞ  ػٓ

 أِيةا ٚلزئي  اٌّسي١ٍّٓ ٔظية فٟ االٔزصبر وبْ ِب ثمدر ا  ثدر  فٟ اٌةسٛي أزصبر ػٓ ال أؽد ٚالؼخ فٟ االٔٙزاَ

ا  اٌصؼت ِٓ اٌعةاثخ رىْٛ ِب وؤشدة  غة٠جب أِةا اٌةسٛي ثٙب ِٕٟ ِب ا ا اٌٙز٠ّخ وبٔذ ِٕٚزظةا طج١ؼ١ب  ٌُ اْ عدة

ر٘ب اٌّسزؾ١ً ِٓ ٠ىٓ ٛة "رص
6
. 

 ٌٕجيٟ ااخالل١يخ ٌٍم١ّيخ رغسي١دا اٌجدا٠يخ فيٟ رؤسةيس اٌي ٞ اٌزؼج١يةٞ اٌغيٕس ٘ي ا خصٛص١خ رشىٍذ ا ْ  ٘ى ا

 وانىاقييذ، هشيير حابيين ػٕييد ثييٗ ٔظفيية ِييب غييةار ػٍييٝ ٌٍّسيي١ٍّٓ ثبٌٕسييجخ اإلسييالَ ٌم١ّييخ ٚاثييةازا ِؾّييد اإلسييالَ

 اٌةسييبٌخ ٚفييٟ اٌّؾّد٠ييخ اٌسيي١ةح فييٟ اٌى١ٔٛييخ اٌيصييبئص اثييةاز ثمصييد اال اسييزطةادارُٙ رىييٓ ٌييُ وّييب. وانطبيير،

 ِٚيدٜ اٌسي١ةح ؽٍّزٙيب اٌزيٟ ااخجيبر ل١ّيخ فٟ إٌظة اػبدح اٌٝ ثبٌّسزشةل١ٓ ؽدا ِب ٚ٘ٛ ػبِخ  ثصفخ اإلسال١ِخ

ْة  تسهنرحجىنذ أوةد ٚلد صدل١زٙب    اريٟ ٌزفسي١ة افزةاض١خ ٔز١غخ اال ١ٌسذ اٌس١ةح فٟ اٌٛاردح ٚااخجبر ااؽداس أ

 ثفةض١بد  ٌه فٟ ِسزؼ١ٕ١ٓ ِؼ١بر٠خ  أؽىبِب اإلسالَ ٚػٍّب  اٌفمٙب  ِٕٙب اسزٕجظ اٌمةآْ فٟ ٚردد ٠٢خ ٚض١ةك

.اٌزبر٠ي١خ اٌةٚا٠خ سٕد ِٓ اٌس١ةح فٟ اٌّة٠ٚخ اٌؾٛادس وً ريٍٛ ؽ١ش فم١ٙخ 
7
 

 :اإلضب ح ٚعٗ ػٍٝ ااسئٍخ ثؼض ٔطةػ اٌٛعٙخ ٘ ٖ ِٓ

 اٌّيٛرٚس ٘ي ا ػٍيٝ ؽيبفظٛا ٘يً اٌّؾّد٠يخ؟ اٌسي١ةح ِيبدح ِيغ ٚؽيد٠ضب ليد٠ّب اٌّسزشيةلْٛ رؼبًِ و١ص: أوال

ٛة  ِيٛاطٓ ػيٓ فؤثيبٔٛا ٚدل١ميخ  صبلجخ ٔمد٠خ ثؤدٚاد ٔصٛصٙب ِٚؼبٌغخ ص١بغزٗ أػبدٚا أَ ٚاٌزفص١ً ثبٌزفس١ة  اٌعٍي

 .اإلسالَ؟ رسٛي اٌٝ إٌّسٛثخ اافؼبي فٟ وّب االٛاي فٟ اٌيةاف١خ اٌغٛأت ػٓ ٚوشفٛا ٚاٌّجبٌعخ

د إٌجٟ صٛرح اٌّسزشةلْٛ رّضً و١ص: ثرننر ّة  ٘ ٖ وبٔذ ًٚ٘ ٚرٚا٠بد  أخجبر ِٓ أٚردٖٚ ِب خالي ِٓ ِؾ

 ٚأفىبرُ٘؟ اٌّسزشةل١ٓ ثآرا  ِؾىِٛخ أثدا رظً صٛرح ٟ٘ أَ ٚفىة٠خ د١ٕ٠خ خٍف١بد ِٓ خب١ٌخ اٌّّضٍخ اٌصٛرح

 رسيغ١ٍُٙ فيٟ ٚؽيد٠ضٙب ليد٠ّٙب االسزشيةال١خ اٌدراسيبد ثؼيض ِيٓ اإلسيالِٟ اٌؼةثيٟ اٌفىية اسيزفبد ً٘: ثرنثر

دا ِٛلفب اري ٚا أُٔٙ أَ اٌّؾّد٠خ  اٌس١ةح ٌّبدح  اٌيةفض ػٍيٝ لبئّيب اٌدراسيبد ِيٓ إٌيٛع ٘ي ا ازا  ٚصبرِب ِٛؽة

 ٚاٌدؽض؟
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ح:د اسرثحانقرونحانىسطىفمحح(أ

ٟة  صٛرح أْ  ٌه ِٚزجب٠ٕخ  ِيزٍفخ ثؤشىبي إٌج٠ٛخ اٌس١ةح ثّبدح اٌعةثٟ اٌؼبٌُ ا٘زُ ٌمد  فيٟ اللذ لد ِؾّد إٌج

ًة  ثبٌعب  ا٘زّبِب اٌعةة  اٌسي١ةح ِيبدح اٌيٝ االٔزجيبٖ اٌيٝ اٌعةثيٟ اٌؼيبٌُ دفؼذ اٌزٟ ٚاٌدٚاػٟ ااسجبة أثةز ِٓ ٌٚؼ

ْة  اٌٝ أ١ِٓ ؽس١ٓ ا١ٌٗ  ٘ت ِب اٌّغبي ٘ ا فٟ ٔ وة أْ ٠ّىٓ إٌج٠ٛخ ٖ اٌعيةة فيٟ ِؾّيد ثصيٛرح اال٘زّبَ أ  ِيةدة

. دػٛريٗ ٌٕشية ِؾّيد إٌجيٟ ِيغ اٌّسيٍّْٛ خبضيٙب اٌزيٟ اإلسيال١ِخ اٌعزٚاد عٍّخ ػٍٝ االطالع فٟ رغجزُٙ اٌٝ

ْة  رٚدأسْٛ ِبوس١ُ ٠ٚةٜ  وٕز١غيخ ٚال اإلسيال١ِخ  اٌعزٚاد ِٓ ثسجت ثةٚز٘ب رفس١ة ٠ّىٓ ال اإلسالَ صٛرح أ

ا  ثيةزد ِيب ثميدر اٌص١ٍج١خ ٌٍؾةٚة يٓ ِيب اٌّسي١ؾٟ  اٌؼيبٌُ فيٟ رىٛٔيذ اٌزيٟ اٌفىة٠يخ اٌٛؽيدح عيةة  رإ٠يخ ِيٓ ِىة

ٚرسٌٛٗ اإلسالَ ٌصٛرح اٌّؼبٌُ ٚاضؾخ
8
ر اٌعةة وبْ فى١ص.  ٛة  ِؾّد؟ ٠ص

ر اٌٛسطٝ  اٌمةْٚ ِئٌفبد فٟ ِؾّد إٌجٟ وبْ ٌمد ٛة  ِؾّيد ِٚيب( وبرد٠ٕبي) ِةردة  و١ٕسخ رعً أٔٗ ػٍٝ ٠ص

 ِٓ ٚاٌؼٕص اٌس١ص ؽدة  ػٍٝ لبَ ٚصٕٟ د٠ٓ اال اٌٛسطٝ اٌمةْٚ أٚرٚثب فٟ اإلسالَ ِٚب اٌةئ١س  اإلسالَ صُٕ اال

ح اسيزؼّبي اٌٝ ٌةسبٌزٗ ٔشةٖ فٟ اؽزبط صبؽجٗ أْ عٙخ ٛة  اٌؼدٚا١ٔيخ رغجيبرُٙ ثبشيجبع ارجبػيٗ ٚاٌسيّبػ اٌسي١ص لي

 رصي٠ٛةٖ دائةح ػٓ اٌٛسطٝ اٌمةْٚ ِسزشةلٟ دراسبد فٟ ِؾّد صٛرح ريةط ٌُ وّب. اٌؼبٌُ ٘ ا فٟ ٚاٌغٕس١خ

 ٚ٘ييٛ ٚاٌيد٠ؼييخ  اٌسييؾة ثبسييزؼّبٌٗ اٌشييةق ٚفييٟ افة٠م١ييب فييٟ اٌى١ٕسييخ ثٙييدَ لييبَ ؽ١ييش ٚدِييٛٞ  سييبؽة شييىً فييٟ

 .اٌغٕس١خ ٚرغجبرٗ اٌس١بس١خ أ٘دافٗ ٌزؾم١ك وّط١ةخ  اال اإلسالَ ٠جزدع ٌُ ٚطّٛػ شٙٛأٟ رعً  ٌه اٌٝ ثبإلضبفخ

ْة  " دأزيٟ" ِٛلص ػٓ ِؼجةح ِغزّؼخ رجدٚ ِؾّد  إٌجٟ صٛرح ؽدةدد اٌزٟ ٚاٌّالِؼ اإلثبٔبد ٘ ٖ ِيزٍص ا

 اٌميةا  ٌّشيبػة ؽفظيب اٌؼةثيٟ اٌّزةعُ أٍّ٘ٗ فصً فٟ اٌغؾ١ُ ِٓ ااخ١ة اٌدرن فٟ ِؾّد ٚضغ اٌٝ ػّد اٌ ٞ

 ِٛضيٛػٟ  ػٍّيٟ ثؤسيٍٛة اإلسالَ ٔجٟ صٛرح لبرة ِيزٍص ِٕٙظ ػٍٝ ٔمص اٌصٛرح  ٌٙ ٖ ٚخالفب. اٌّس١ٍّٓ

 اٌيٝ  ٌيه ٠ٚؼيزٜ ريدر٠غ١ب  ثبإلسيالَ اال٘زّيبَ ػٕيد٘ب رضبػص اٌزٟ أٚرٚثب اٌٝ ثبإلسالَ اٌّؼةفخ ٔمً فٟ ٚأسُٙ

ُ ِب اإلسالَ  ربر٠  اٌٝ اارةان دخٛي  اِجةاطٛر٠يخ ألٜٛ ػٍٝ اٌس١طةح ِٓ ػشة اٌيبِس اٌمةْ ِٓ ثدا٠خ ِىٕٙة

 اإلسالَ ػٓ اٌؾد٠ش فٟ ٚرصبٔخ ٚالؼ١خ أوضة ِٕٙغب ارجؼٛا اٌ ٠ٓ اٌةٚاد ِٓ ثطةة اٌة٘جبْ ػدة  ٚلد أٚرٚثب  فٟ

ْة  غ١ة ٔج١ٗة  ٚػٓ ًة  ٚاإلسيالَ  ِؾّيد رصي٠ٛة فيٟ اٌٛسيطٝ اٌميةْٚ أٚرٚثيب ِيٕٙظ ػٍيٝ ١ّٕ٘يذ اٌزيٟ اٌسّخ أ  ظي

 ػٍيٝ اٌزّيةد ثضيةٚرح اٌغبزِخ االػزمبداد ٘ ٖ ؽٛي اٌزسبإالد ػد٠د ٠طةػ ِب اٌؼس١ة  ٚإٌمد اٌزٙغ١ٓ ٠سٛد٘ب

 اٌؼةث١يخ اٌفىة٠يخ اٌ ١ٕ٘يخ فيٟ دائّيب اٌةعؼٝ ا١ٌٙب اٌٛسطٝ اٌؼصٛر ِةؽٍخ ظٍذ ٚاْ ِؾّد  اإلسالَ ٔجٟ صٛرح
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 ٕٔزصية ٚأْ ٚٔطيةدُ٘ اٌّسيزؼّة٠ٓ ػٍيٝ ٕٔزصية أْ أخشيبٖ ِيب أسيٛأ اْ" :ِٛسٝ سالِٗ ٠مٛي ؽ١ش اإلسال١ِخ 

 اٌيٝ ػيٛدٚا: دػيٛح اٌيٝ ٚٔؼيٛد ؽ١برٕيب فيٟ اٌٛسيطٝ اٌميةْٚ ٔٙيزَ أْ ػيٓ ٔؼغيز صيُ ٚٔيضؼُٙ اٌّسزع١ٍٓ  ػٍٝ

".اٌمدِب 
9
 

ح:انّذمثتحانعصى حد اسرثحفم( ة

 ثؾك اإل الي ِٓ ال٘ٛد ِّٚبرسخ اٌزصع١ة ػٍٝ أسبسب لبئّخ اٌٛسطٝ اٌؼصٛر فٟ ِؾّد صٛرح وبٔذ ٌئٓ

 اٌي ٞ اٌؼمالٔيٟ االٔفغبر سب٠ةد ِزفبٚرخ ِسز٠ٛبد اٌؾد٠ضخ اٌؼصٛر فٟ شٙدد لد اٌصٛرح ٘ ٖ فبْ اإلسالَ  ٔجٟ

 ػيٓ ٌٍيدفبع اٌسي١ةح وزيبة ِيٓ اٌّسزشيةل١ٓ ثؼيض أجيةٜ ؽ١يش ػشية  اٌزبسيغ اٌميةْ خيالي أٚرٚثيب أفك فٟ الػ

 ٚصيدل١خ اإلسيال١ِخ اٌزميٜٛ ل١ّيخ اثبٔيخ ٚؽيبٌٚٛا اٌيد٠ٓ  ٘ي ا شيؤْ ِيٓ لٍٍيذ اٌزٟ اٌّغبدالد فٟ ٚاٌطؼٓ اإلسالَ

 اٌيٝ اإلسيالِٟ ثبٌيد٠ٓ االررميب  فيٟ ِئٌفبريٗ أسيّٙذ اٌي ٞ ع١ميٛن ادٚارد اٌّسزشةق ِضً ِٓ اٌّؾّد٠خ  اٌةسبٌخ

 سيٕخ وبر١ٌيً أٌمب٘يب ِؾبضيةح ااصً فٟ ٘ٛ اٌ ٞ" ااثطبي" وزبة ػٓ فضال. اإلٔسبٟٔ اٌزبر٠  فٟ ػ١ٍب ِةارت

ٛة  ٚاٌّجبٌعيخ اٌّدػ ِٓ ريٍٛ ال ِد٘شخ ثطة٠مخ ِؾّد اإلسالَ ٔجٟ ػٓ ف١ٙب دافغ  694  اٌز١يبر ٘ي ا أْ غ١ية. ٚاٌعٍي

 ٚالزٕيبع لٕبػيخ ػٍيٝ ِئسةسيب اٌؾم١ميخ فيٟ ٠ىيٓ ٌيُ اٌّؾّيٛدح رسيٌٛٗ ِزا٠يب ٠ٚؼية  اإلسيالَ  ٠ّيدػ أجيةٜ اٌ ٞ

 اٌي ٠ٓ اٌؼمال١١ٔٓ اٌىزةبة آرا  ؽىّذ ا٠د٠ٌٛٛع١خ ثيٍف١خ ِؾىِٛب وبْ ٚأّب ٔج١ٗة  ِغ ٚاٌزؼبطص اٌد٠ٓ ٘ ا ثغدٜٚ

دٚا ٍيخ ٚاٌس١بسي١خ اٌد١ٕ٠يخ اٌؾ١يبح ؽيٛي أفىيبرُ٘ ف١يٗ أفةغيٛا ٚٚػيب  ِط١خ اري ٖٚ ٚأّب ٌ ارٗ  ال ِؾّدا ِغة ّة  اٌّؾ

 إٌصيص خيالي اٌسي١ةح ِغيبي فيٟ االسزشيةال١خ اٌدراسيبد شيٙدد ٚليد. ثبٌّسي١ؼ ٚرشي١ٕغ ٌٍى١ٕسيخ شد٠دح ثىةا١٘خ

ػخ  ِزؼددح ارغب٘بد ػشة اٌزبسغ اٌمةْ ِٓ ااٚي ٛة  :صالصخ فٟ ؽصة٘ب ٠ّىٓ ِٚزٕ

 ارغبٖ ٚ٘ٛ الِبٔس  ٘ٛٔةٞ اٌجٍغ١ىٟ اٌّسزشةق وزبثبد فٟ صداٖ ٔغد ١ٌِٛة  ١ٍ٠ٚبَ دشٕٗة :األولحاالتجرهح-

 ااخييةٜ ٌٍؾضييبراد اٌد١ٔٚييخ إٌظييةح ػٍييٝ اٌمييبئُ االسييزؼّبرٞ إٌفؼييٟ ٚطبثؼٙييب اٌٛسييطٝ اٌمييةْٚ آصييبر ٠ؾّييً

يب ٠يزٍيص االرغيبٖ ٘ي ا وبْ ٚاْ أػالِٙب  ِٓ ٚاالزدرا  ّة ٕٗ ثّيب اٌٛسيطٝ اٌميةْٚ فيٟ سيبد ػ ّة  درعيبد ِيٓ ٠زضي

ب أػّك وبٔذ اإلسالِٟ  اٌزةاس ِصبدر اٌٝ اٌؼٛدح فٟ ٚاٌزدل١ك اٌجؾش ّة  اٌٛسيطٝ اٌميةْٚ وزبثيبد ػ١ٍيٗ وبٔذ ِ

 إٌزػيخ ِيٓ اٌؾد فٟ رسجةت ِب اإلسالَ رسٛي ِؾّد ل١ّخ ِٚٓ اإلسالَ ل١ّخ ِٓ اٌزم١ًٍ ِٕؾٝ فٟ وٍٙب ارفمذ ٚاْ

 ِؾيً اإلسيالَ ٔجيٟ ٚفيٟ اإلسيالَ فيٟ الِيبٔس ٕ٘يةٞ آرا  رىيٓ ٌيُ ؽ١يش االرغيبٖ  ٘ي ا أػالَ ٠دةػ١ٙب اٌزٟ اٌؼ١ٍّخ

 الزصةد ث١ّٕب ٚاإلسالَ  اٌؼةٚثخ ػٍٝ رؾبِال اٌّسزشةل١ٓ أوضة ثٗ اٌّزؤصة٠ٓ غ١ة ِٓ ِؼبصةٖٚ أػدٖ ا  رمد٠ة 

 .اإلسالَ ٚرِٛز اٌؼةة رٛص١ص فٟ اٌّزداٚي ثبٌزؤ١ٌص االوزفب  ػٍٝ ِٚةغ١ٍٛد غةٚثٕبَٚ دراسبد
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 اٌىج١ية اٌفضيً االرغيبٖ ٌٙي ا ويبْ ٚليد ِٚبرل١ٍٛد  رس١ٙة ٚعٌٛد ث١ً ر٠زشبرد أػالِٗ ِٚٓ :انثرنمحاالتجرهح-

 االطيالع فيٟ اإلسيالَ ثزيبر٠  اٌّٙزّي١ٓ ٘يئال  وزبثيبد أسيّٙذ وّب ااٚي  اإلسالَ ربر٠  ِٓ رؼزُة ِب اضب ح فٟ

 ااخجيبر ِٚؼبٌغيخ اٌّيٕٙظ فٟ ِٛضٛػ١خ ِٓ اػزّدٖٚ ٌّب اٌغب١ٍ٘خ ثبٌؾ١بح رزؼٍةك شبسؼخ اٌّؼبر  ِٓ دائةح ػٍٝ

 ثّيب ليبدرا ويبْ اٌ ٞ ٚاٌس١بسٟ اٌد٠ٕٟ اٌزػ١ُ ٌّالِؼ ؽبٍِخ االرغبٖ ٘ ا ِغ ِؾّد صٛرح فبسزؾبٌذ ٚاٌّة٠ٚبد 

 ِيب سةػبْ ِةوز٠خ دٌٚخ ١ٌئسس ث١ٕٙب  ف١ّب ٚاٌّزٕبؽةح اٌّزٕبصةح اٌمجبئً شزبد عّغ ػٍٝ خبرق ٔفٛ  ِٓ ٠ّزٍىٗ

 ثٗ رزسُ ِب ٚاْ. اإلٔسبٟٔ اٌزبر٠  صٕبػخ فٟ ِٚشبروخ ٚاٌغعةاف١ب اٌزبر٠  ػٍٝ ِفزٛؽخ اِجةاطٛر٠خ اٌٝ رزؾٛي

٘ب االرغبٖ ٘ ا أػالَ وزبثبد ٛة   ٚا١ٌٙٛد٠خ  اإلسالَ ث١ٓ أٚ ٚاٌّس١ؾ١خ اإلسالَ ث١ٓ اٌّمبرٔخ أٚ اٌّمبرٔخ ِٕٙظ ِٓ خٍ

 اٌؼٙيد أٔج١يب  أٚ ػ١سيٝ ٚثي١ٓ ث١ٕيٗ اٌّمبرٔيخ أسيٍٛة ػيٓ ثّؼيزي ِؾّيد إٌجيٟ صيفبد اثيةاز أػالِٙب ؽبٚي ٚأّب

 ؽ١بح لةا ح فٟ اٌّٛضٛػ١خ ادران ثبِىب١ٔخ الػزمبدٖ فبدػ  خطؤ فٟ سمظ لد اٌزٛعٗ ٘ ا ٔؼدة  أْ ٠ّىٓ فًٙ اٌمد٠ُ 

 ٚا١ٌٙٛد٠يخ اٌّسي١ؾ١خ اٌزيؤص١ةاد فيٟ ٔظية دّٚٔيب اإلسيال١ِخ اٌؼم١يدح أصيٛي ػٍيٝ ثبالػزّيبد اإلسالَ ٚربر٠  ِؾّد

 اإلسالِٟ؟ اٌد٠ٓ ِغ اٌّئصةاد ٘ ٖ رؼبٌك ِٚدٜ اٌغب١ٍ٘خ ٚؽزٝ

ُة  :انثرنيي حاالتجييرهح-  اٌسيي١ةح وزةييبة ف١ٙييب ٚلييغ اٌزييٟ اٌّمصييٛدح ٚغ١يية اٌّمصييٛدح ااخطييب  عٍّييخ ثّؼبٌغييخ ا٘زييـ

ًة  ز١ِٕب  اٌسبثم١ٓ  رٛعٙيب ِضيً اٌي ٞ ٚاد ِٛٔز١عيِٛةٞ اٌجة٠طيبٟٔ اٌّسزشيةق االرغيبٖ ٘ي ا أػيالَ أثيةز ِيٓ ٌٚؼي

 اٌس١ةح ثّبدح اشزعبٌٗ فٟ اػزّد ٚلد اٌّس١ٍّٓ  ؽّبسخ رفٛق أؽ١بٔب ثؾّبسخ ِؾّد إٌجٟ ػٓ خالٌٗ ِٓ دافغ عد٠دا

 . ؽد٠ضـخ ػ١ٍّخ ِٕب٘ظ ػٍٝ اٌّؾّد٠خ

 ٚثي١ٓ ٚاٌؼٍّيٟ  اٌّؼةفيٟ ثي١ٓ ِزفبٚريخ اٌسي١ةح ِغيبي فيٟ اٌّزيصصيخ اٌعيةة ِيٓ ا٢ر١يخ اافىيبر وبٔيذ ٌمد

 ارغب١٘ٓ فٟ أ٠ضب ٠زٛزػْٛ اٌؼةة اٌّضمفْٛ وبْ ؽ١ش اٌد٠ٕٟ  اٌصةاع أٔظّخ داخً اٌّزؤصٍخ اٌزفس١ة٠خ إٌزػخ

ْة  شيجىخ أثيٛ ا١ٌيبة ٠يةٜ ا . ٌإلصةا  ِةعؼب ف١ٗ ٠ةٜ آخة ٚث١ٓ ٚؽضبر٠ب د١ٕ٠ب رٙد٠دا االسزشةاق ٠ةٜ ِٓ ث١ٓ  أ

 أٔىية:" ٠ميٛي ؽ١يش اٌؼيةة  ؽضيبرح ِيٓ خصٛصيب ٚفةٔسيب ػِّٛيب اٌعيةة أزفبع اٌٝ لبدد اٌص١ٍج١خ اٌؾةٚة

 ِدح اػزمبدُ٘ اٌؼٍّب  عّٙةح ػٍٝ اٌؼةث١خ ثبٌؼٍَٛ االٔم١ٍز ا٘زّبَ ربر٠  ػٓ صدر وزبة فٟ ثةٔبردٌٛة اٌدوزٛر

"اٌص١ٍج١خ اٌؾةٚة ٔز١غخ وبْ اٌفةٔغخ ٚصمبفخ اٌؼةث١خ اٌضمبفخ ث١ٓ ٘بَ ارصبي أٚي أْ اٌزِٓ  ِٓ ط٠ٍٛخ
10
. 

 ٔظيية ٚعٙييخ ٌزييدػ١ُ ٘بِشيي١ب اسييزؼّبال اٌزبر٠ي١ييخ اٌّؼٍِٛييخ ٠سييزيدَ فىييبْ ثزييبٞ  رفبئ١ييً اٌّسزشييةق أِييب

 اٌّؼبدٌيخ ٠مٍيت ويبْ اٌي ٞ اٌغيبثةٞ ػبثيد ِؾّيد ِيٕٙظ ثييال  ٚاٌزمب١ٌيد ثبٌؼيبداد ِزؼٍمخ أخةٜ أٚ أٔضةٚثٌٛٛع١خ

 .اٌزجس١ظ ؽ١ض١بد فٟ ٠ٚجؾش و١ٍب 
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 االستشـراق:حانقرآنحمصذ (حأ

 اٌع١جيٟ  ِصيدرٖ ٚفٟ اٌمةآْ صؾخ فٟ االػزمبد فٟ إٌظة اػبدح ِؾبٌٚخ اٌٝ اٌدراسبد ثؼض عٙٛد ارغٙذ

 سيّبٚٞ  ٚؽيٟ ثؤٔيٗ اٌميٛي اثطيبي ٚثبٌزيبٌٟ ِؾّيد  ريؤ١ٌص ِيٓ ٘يٛ ٚأّيب هللا  ػٕد ِٓ ٚؽ١ب ١ٌس اٌمةآْ أْ ٌج١بْ

ْة  أِب" َ 6736 سٕخ صدرد اٌزٟ اٌمةآْ ٌّؼبٟٔ اإلٔغ١ٍز٠خ رةعّزٗ ِمدِخ فٟ س١ً عٛرط ٠مٛي  فٟ وبْ ِؾّد أ

"اٌغييدي ٠مجييً ال فييؤِة ٌييٗ اٌةئ١سييٟ ٚاٌّيزييةع اٌمييةآْ ِئٌييص اٌؾم١مييخ
11
 وج١ييةا  رٚاعييب اٌّمدِييخ ٘يي ٖ اللييذ ٚلييد. 

 ػية  ػٍيٝ اشيزّبٌٙب ؽ١يش ِيٓ اٌّسزشيةل١ٓ ٌيدٜ ثيٗ ِٛصيٛق ػٍّيٟ وّصدر ط٠ٛال زِٕب رضجذ أْ ٚاسزطبػذ

 اٌّؾّد٠يخ اٌةسيبٌخ اػزجية اٌي ٞ  منيرن ِيٓ ٌىيً ِٕطٍميب اٌزٛعيٗ ثٙ ا س١ً عٛرط ِضً ٚلد اإلسالِٟ  ٌٍد٠ٓ شبًِ

.عد٠د أٞ ػٍٝ اٌةسبٌخ ٘ ٖ رشًّ أْ دْٚ ِؾّد ػصة فٟ سبئدح وبٔذ اٌزٟ اٌد١ٕ٠خ ٌٍؾةوخ طج١ؼ١ب اِزدادا
12
 

 اٌىزيبة ػٍيٝ ٌٍميةآْ وزبثزيٗ فيٟ اػزّيد ليد ِؾّيد إٌجٟ أْ" اٌمةآْ ِمدِخ" وزبة ِئٌص  متشر دبنم ٠ٚ ٘ت

 ٚصّييٛد ػييبد ومصييص اٌؼمييبة لصيص فييجؼض اٌمصييص؛ لسييُ فييٟ ٚرؾد٠يدا اٌمييد٠ُ اٌؼٙييد ػٍييٝ ٚخبصييخ اٌّميدة 

 ٠ٚيدػّٙب رؼب١ٌّيٗ ١ٌفسية ِؾّد اٌةسٛي اسزؼٍّٙب اٌزٟ اٌّبدح ِٓ ااوجة اٌغبٔت ٌٚىٓ ػةث١خ  ِصبدر ِٓ ِسزّد

ٖ لد  ِيٓ اٌمد٠ُ اٌؼٙد فٟ ِب ػٍٝ اٌزؼة  ػٍٝ اٌّد٠ٕخ فٟ البِزٗ سبػدرٗ ٚلد ِٚس١ؾ١خ  ٠ٙٛد٠خ ِصبدر ِٓ اسزّدة

 ثىزيت اٌّؼةفيخ ِيٓ وج١ية لسيظ ػٍيٝ ؽصيً طة٠مٙيب ٚػٓ ثبٌّد٠ٕخ وبٔذ اٌزٟ ا١ٌٙٛد٠خ ثبٌغب١ٌبد االرصبي خالي

.مىسى
13
  

 فيؤٔىةٚا سيّبٚٞ؛ ال أسبٟٔ اثداع اٌٝ اٌمةآٟٔ إٌص اسٕبد فٟ االسزشةال١خ اٌدراسبد ثؼض ارفمذ ٚثبٌزبٌٟ

 ا١ٌٙٛد٠خ أرجبع ِٓ سّؼٗ ػّب ٔمال ِؾّد رؤ١ٌص ِٓ ٘ٛ أّب اٌمةآْ أْ ٚاػزجةٚا إٌجٛح  ٚصدل١خ اٌٛؽٟ صفخ ػٕٗ

 ٌٍيد٠بٔز١ٓ عد٠يدا ر٠ٍٕٛيب ثيٗ ٔيبدٜ اٌي ٞ اٌيد٠ٓ فبسيزؾبي اٌّسي١ؼ  ؽ١يبح ػيٓ شيبئؼخ وبٔذ ِؼٍِٛبد ِٓ عّؼٗ ٚػّب

".ِؾّد ػٓ رةد ٌُ اٌمةآْ فٟ آ٠خ ٕ٘بن ثؤْ االػزمبد ػٍٝ ٠ؾٍّٕب سجت أٞ ٌد٠ٕب ١ٌس "ٚاٌّس١ؾ١خ ا١ٌٙٛد٠خ
14 

تحمصذ (حب  :اننبىمـتحانسنـ 

 ٚاٌةٚافيد اٌّؾزيٜٛ عٙيخ ِٚيٓ اٌّصيدر ؽ١ش ِٓ اٌمةآٟٔ إٌص فٟ إٌظة اػبدح اٌٝ اٌّسزشةلْٛ سؼٝ ٌمد

. ِؾّد اٌةسٛي س١ةح فٟ إٌظة اػبدح اٌٝ سؼ١ُٙ شؤٚ  ٌه فٟ شؤُٚ٘ ٚا٠مبػبرٗ  ِؼب١ٔٗ إٌص اسزسمٝ ِٕٙب اٌزٟ
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  697 أفة٠ً؛ ااز٘ة؛ ثّغٍخ ٍِؾك ؛واالسال حاندستشرقىن اٌٍجبْ؛ اثةا١ُ٘ أظة ٌٍزٛسغ -
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- Roudi Bart ; Der Couran ; Uebersetzung ; 1980; P. 5 



 

  

 

 ػٍيٝ بفيرندىانر اٌّسزشيةق أصٕيٝ ٚليد إٌج٠ٛيخ  اٌسي١ةح ثّيبدح اٌؼيبرف١ٓ أػّيك ِيٓ تسيهنرحجىنذ اٌّسزشةق ٠ٚؼدة 

 أػّيك تسيهنرحجىنيذ ويبْ ٌميد: "ثمٌٛيٗ اٌّؾّد٠يخ اٌسي١ةح أؽبد٠يش ٔصٛ، ِؼبٌغخ ِغبي فٟ تسهنرحجىنذ عٙٛد

 اٌؾيد٠ش رطيٛر ِٛضيٛع )ِؾّد٠يخ دراسيبد( وزبثيٗ ِٓ اٌضبٟٔ اٌمسُ فٟ رٕبٚي ٚلد إٌجٛٞ  اٌؾد٠ش ثؼٍُ اٌؼبرف١ٓ

".ف١ٗ ٠ضك ٠ؼد ٌُٚ اٌؾد٠ش فٟ اٌشهة  اٌٝ اٌؾد٠ش ٌّبدح اٌؼ١ّمخ اٌّؼب٠شخ لبدرٗ ٚلد ػ١ّمب رٕبٚال
15 

 اٌزشة٠غ ِصبدر ِٓ أسبسب ِصدرا ٚاػزّبد٘ب ثٙب االسزشٙبد ػٍٝ اٌّسٍّْٛ رٛاضغ اٌزٟ إٌج٠ٛخ فباؽبد٠ش

 ارغب٘يبد ثي١ٓ اؽزيدة  اٌي ٞ ٌٍصيةاع ٔزبعيب عيب د ِجزدػيخ أؽبد٠يش تسيهنرحجىنذ ٠ؼزجة٘ب اٌمةآْ  ثؼد ِجبشةح رةد

 ػٍٝ رغةٞ ٔج٠ٛخ أؽبدس ٚاخزةاق اثزداع  اٌٝ شةػ١زٙب إلصجبد ِٕٙب ٚاؽدح وً رجؾش راؽذ اإلسالَ فٟ ِيزٍفخ

 .ٚشةػ١زٙب شؼبرارٙب ػٓ ٠ؼجةة ِب ٌسبٔٙب

 صيٛرح ٚثي١ٓ ث١ٕٙيب ٚاٌّمبثٍيخ اٌّمبرٔيخ ِغيبي ػيٓ اٌّسزشيةل١ٓ ٔصيٛ، فيٟ ِؾّيد شيصي١خ رييةط ٌُ وّب

 أِيب. ٚس١بسيٟ ِؾيبرة ِٚؾّيد ٠زيزٚط  ٌيُ اٌي ٞ اٌؼف١ص اٌّس١ؼ وبْ ٚشٙٛا١ٔب  ِزٚاعب ِؾّد وبْ فٍّب: اٌّس١ؼ

.ااػدا  ِؾجخ اٌٝ ٠دػٛ ِسبٌُ فٙٛ أ١ٌسٛع 
16
 

 ؽ١ييش ِييٓ أخييةٜ ِٕييبطك ػٍييٝ ِؾّييد إٌجييٟ سيي١ةح ٌىزبثييخ اٌّؾييدص١ٓ اٌّسزشييةل١ٓ ِؾييبٚالد فييٟ ٔمييص وّييب

 ثؼاللخ اٌّزصٍخ ثبٌّٛاض١غ رؼٍك ِب فٟ اٌؾ١بد ػٍٝ اٌجمب  أصؾبثٙب اخزبر ٚااؽداس اٌٛلبئغ عٙخ ِٚٓ ااسٍٛة 

 اٌجة٠طبٟٔ اٌّسزشةق ِضً ٚلد ِؾّد  ٌةسبٌخ اإل١ٌٙخ اٌطج١ؼخ ػٍٝ ثبٌؾىُ ارصً ِب أٚ ٚثب١ٌٙٛد ثبٌّس١ؼ اإلسالَ

 ثؾسيت ٚصيٕةفٙب ررةجٙيب اٌزيٟ اٌزةاص١خ اٌّصبدر ػٍٝ ثبػزّبدٖ أسسٗ اٌزٛعٗ ٌٙ ا ثبرزا ِضبال" واطحمىنتنغىمر،"

 ِصدر ػٍٝ اػزّد الؽمخ ِةرجخ فٟ صُ اٌس١ةح  ٌىزبثخ رئ١سب ِصدرا اٌمةآْ ِٓ ِزي ا اٌزبر٠ي١خ  ثبٌٛلبئغ صٍزٙب

 ِؼبٌغيخ ػٍيٝ اٌٛليٛ  ِٓ اٌمبرة ِىةٓ ِب  سعذحابن ٚطجمبد انىاقذ، ِٚعبزٞ انطبر، ٚربر٠  هشر حابن س١ةح

 ِيغ شيد٠د٠ٓ ٚؽي ر ثبؽزةاز ٠زؼبًِ فٙٛ اٌمد٠ُ  ٌالسزشةاق اٌّؼ١بر٠خ ااؽىبَ ِٓ خب١ٌخ اٌزبر٠  اؽداس رص١ٕخ

 اٌي ٠ٓ ٚ٘يُ  قننيرن ٚ تسيهنرحجىنيذٚ الميرن حهيىنر، أّ٘ٙيُ ِيٓ اٌّسزشةل١ٓ ِٓ أسالفٗ ػٓ إٌّمٌٛخ ااخجبر

 اٌٛليبئغ اٌيٝ رسيزٕد اٌزٟ اٌزبر٠  ؽمبئك ادران ؽبٌٚٛا لد ُ٘ ثّب اٌٛؽٟ ِٚمٌٛخ اٌمةآْ ِصدر فٟ اٌشه فٟ ثبٌعٛا

 .ا٠د٠ٌٛٛع١ب ِٕٙغ١ب اسمبطب ااؽداس ػٍٝ اٌّسمطخ اافىبر أٚ اٌّسجمخ اٌّٛالص اٌٝ ال

 ٚاٌٛليبئغ ااؽيداس ػية  ٚسيّزٗ اٌّمبرٔيخ ١ِزريٗ ٔمدٞ أسٍٛة ػٍٝ ٠ؼزّد اٌجؾش رم١ٕخ عٙخ ِٓ "واط" فـ

 ااؽيداس رةو١يت اػيبدح اٌيٝ ٠ٍغيؤ ٔغيدٖ ويب   ثشيىً اٌزيبر٠يٟ اٌّؼطيٝ غ١يبة ظً ٚفٟ ثةإ٠زٗ  رصة٠ؼ دّٚٔب

 إٌزييبئظ ثؼييض اٌّييٕٙظ ٘يي ا ؽمييك ٌٚييئٓ. ٚاٌؼ١ٍّييخ اٌّٛضييٛػ١خ طييبثغ ِٕٙغييٗ ٠ىسييت ِييب رةر١جٙييب  اػييبدح ٚثبٌزييبٌٟ

ً ِب دائةح ػٓ و١ٍةب ٠يةط ٌُ" واط" أْ اال اإلسالِٟ اٌض١ّة فٟ اٌّؾّٛدح  لد ِمٛالد ِٓ االسزشةاق ا١ٌٗ رٛصة
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 696- 69 ، ، ؛6972 ث١ةٚد؛حاالسالمم؛ انتشرمعحفمحومكرنتهرحانسنت اٌسجبػٟ؛ ِصطفٝ -
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 63 ، ؛واالسال حأو وبر عؼ١ظ؛ ٘شبَ أظة؛ ٌٍزٛسغ؛ -



 

   

 

ًة  فبٔيٗ اسيال١ِخ  ٚعٙيخ ِيٓ اإلسيالَ ٌٕجيٟ ِٛعٙخ اسب ح أؽ١بٔب رجدٚ  وٍّيب اٌّٛليص ٘ي ا ػٍيٝ ِٚؾبفظيب ِؾب٠يدا ظي

 سيىذ ؽ١يش ِؾّيد؟ ريؤ١ٌص ِيٓ ٘يٛ أٚ هللا ويالَ ٘يٛ ً٘ اٌمةآْ  ثطج١ؼخ رؼٍك ِب فٟ ٚثيبصخ  ٌه ااِة الزضٝ

 ثسيبطخ  ثىيً أليٛي"  صي١بغخ اػزّيبد اٌيٝ ثيبٌمةآْ ف١ٙيب ٠سزشٙد ِةح وً فٟ ٚاوزفٝ اٌّسؤٌخ  ٘ ٖ فٟ اٌجؾش ػٓ

 "اٌمةآْ ٠مٛي
17
 ِؼزميداد ِيغ ٠زؼيبر  ِيب فيٟ اٌييٛ  ثؼيدَ االٌزيزاَ فيٟ رغجزيٗ ػيٓ ٠ؼجةة اٌطة٠مخ ثٙ ٖ ٚ٘ٛ 

.ٌٍّس١ٍّٓ اإل٠ّبٟٔ اٌشؼٛر ٠ّسة  أْ أٚ ااسبس١خ  اإلسالَ
18
 

 اٌفىة٠يخ اٌةٚافيد فيٟ إٌظية خيالي ِيٓ إٌج٠ٛيخ اٌسي١ةح ٌٕصيٛ، ِؼبٌغزيٗ فيٟ ٚاط ِيٕٙظ ٔزيدثةة أْ ٌٕب ٠ّىٓ

 إٌظية؛ ٚاػيبدح ٚإٌظية ٚاٌجؾيش اٌزفى١ية فيٟ اٌةعؼيٝ وبٔيذ ٚا١ٌٙيب أفىيبرٖ اسزسمٝ ِٕٙب اٌزٟ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّشبرة

 اٌزيبر٠  ثيؤْ اٌميٛي اٌيٝ  ٘يت اٌي ٞ( 6886-6795) كر ننيمحتىمرس اٌسىٛرٍٕدٞ اٌّسزشةق وزبثبد أّ٘ٙب ِٚٓ

 ٚاٌيٛػٟ اٌييال، ٌٍجشية٠خ اٌّيبٔؼ اٌسيج١ً ٘يُ ثّيب اٌةعبي ٌؼظّب   ار١خ س١ةح اال ٠ىْٛ أْ ٠ؼدٚ ال ػبِخ  ثصفخ

ب كر ننم  ؽست اٌجطً ٘ ا ٚصٛرح اٌىبًِ   ٚػجبدٖ ااثطبي) وزبثٗ فٟ خصص ٚلد اٌطج١ؼخ لٜٛ ِٓ لٛح ٟ٘ أّة

 ػٍٝ ِئودا ٚاٌى ة  اٌيداع صفخ ػٕٗ ٔفٝ ٚف١ٗ ِؾّد ػٓ ٌٍؾد٠ش وبِال فصال(  684 سٕخ اٌصبدر – ااثطبي

رٗ  ٚصدل١خ ٚأِبٔزٗ صدلٗ ٛة   "بنيمح متشر د" اٌّسزشةق أ٠ضب ٔ وة أْ ٠ّىٓ كر ننم حتىمرس اٌٝ ٚثبإلضبفخ ٔج

 إٌص ثّؼبٌغخ ف١ٙب ا٘زُ اٌزٟ اٌّجبؽش ػد٠د أٌةص وّب.  694-6937 ث١ٓ ف١ّب اٌمةآْ رةعُ اٌد٠ٓ رعبي ِٓ ٚ٘ٛ

 واط اٌّسزشيةق رؼبِيً ٚليد(. ِؾّيد رإٜ – اٌمةآْ فٟ اٌّزشبثٗ -اٌمةآْ أسٍٛة) ٔؾٛ ػٍٝ ِؾّد ٚؽ١بح اٌمةآٟٔ

 عبٔيت ػٍيٝ ؽيبفع ليد ويبْ ٚاْ ٚاٌّسب٠ةح  اٌزؤو١د عٙخ ِٓ ٚأّب ٚاٌزؼد٠ً  إٌمص عٙخ ِٓ ال اٌّصبدر ٘ ٖ ِغ

 .ٚاٌؼ١ٍّخ اٌؾ١بد ِٓ وج١ة

 صيٛرح فزجب٠ٕيذ ٚاٌّمبصيد  إٌّطٍميبد رٕيٛع ثؾسيت ِيزٍفيخ ِسيبٌه اٌّؾّد٠يخ اٌسي١ةح ِٛضيٛع اري  ٘ى ا

 اٌيٝ إٌظية عٙيخ ِيٓ ااخيةٜ ٘يٟ رٕٛػذ اٌزٟ اٌؾد٠ضخ اٌؼصٛر ٚخطبثبد اٌٛسطٝ اٌمةْٚ خطبثبد ث١ٓ ِؾّد

 اإلسيالَ ٔجيٟ ثصيٛرح ؽيصة  اٌي ٞ اٌزجيدي أٚ اٌزؾيٛي ٘ي ا ِزبثؼيخ أْ وّب ٚاعزّبػ١ب  ٚد١ٕ٠ب س١بس١ب ِؾّد شيص١خ

 :اٌضةا  سج١ً ػٍٝ أّ٘ٙب ٔٛرد االسزٕزبعبد ِٓ ِغّٛػخ رّٕؾٕب ِؾّد

ْة ( 6 ٖ اٌس١ةح ثّبدح اٌّس١ٍّٓ اٌؼةة ا٘زّبَ ا  ِؾّيد إٌجيٟ صيٛرح رٕم١يخ فيٟ اٌشيد٠دح رغجزُٙ اٌٝ أسبسب ِةدة

 اٌؼصيٛر فيٟ سيٛا  اٌّسزشيةل١ٓ ِئٌفبد فٟ ٚاٌٛاردح ٚاٌزٙىةُ  اٌسية٠خ ؽدة  ٚصٍذ اٌزٟ اٌال ػخ االٔزمبداد ِٓ

 .اٌؾد٠ضخ اٌدراسبد فٟ أٚ اٌٛسطٝ
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 5 ،  اندذمنتحفمحمّدذ ٚاط  ِٕز١عِٛةٞ -

18
 6 ، ٔفسٗ  اٌّةعغ أظة ٌٍزٛسغ -



 

   

 

؛ ٌّؾّيد صيٛرر١ٓ ٚؽيد٠ضب ليد٠ّب االسزشيةال١خ اٌدراسبد أفةزد ٌمد )2 ٟة  صيفخ ػٕيٗ ٔفيذ أٌٚيٝ صيٛرح إٌجي

 اٌميد٠ُ ثؼٙد٠يٗ اٌّميدة ٌٍىزيبة رٍي٠ٛٓ ٘يٛ أّيب اٌمةآٔيٟ إٌص ٚاػزجةد اٌٛؽٟ  صفخ اٌمةآْ ػٓ ٔفذ وّب إٌجٛح

ٍٖٛ ؽ١ٓ ثبٌٕص ٚاسزٙبٔٛا ٚاٌؾد٠ش  ّة  أٔزٌيٛا وّيب اٌزيؤ١ٌص  فيٟ ٌّؾّد ٚأؽبٌٖٛ ٚاٌزٕبلضبد ااخطب  ِغّٛػخ ؽ

ٟة   اٌييٝ ثبإلضييبفخ خ١ٍالرييٗ  ٔؼييد أْ دْٚ ٔسييب  رسييغ ٠زييزٚط أْ اٌييٝ شييٙٛا١ٔزٗ دفؼزييٗ ٔسييب  ز٠يية ِٕزٌييخ اإلسييالَ ٔجيي

 فضيال ثٙيب  فؤػغيت رآ٘يب اٌزيٟ زٚعزيٗ رط١ٍيك ػٍيٝ ثبٌزجٕٟ الثٕٗ ٚاعجبرٖ ػّة٘ب ِٓ اٌؼبشةح فٟ ثطفٍخ رزٚعٗ

 اٌضب١ٔيخ  اٌصٛرح أِب. أػدائٗ ِغ اٌّجةِخ ٚاٌّٛاص١ك رؼٙدارٗ ٠ؾزةَ ٠ىٓ ٌُ اٌس١بسٟ اٌّسزٜٛ ػٍٝ ثؤٔٗ لٌُٛٙ ػٓ

 االٔزمييبداد وييً ػٍييٝ اٌييةدة  عٙييخ ِٚييٓ اإلسييالَ  ٔجييٟ ِؾّييد ٌسيي١ةح اٌزييؤر٠  عٙييخ ِييٓ ٚأػّييك ػ١ٍّييخ أوضيية فزجييدد

 .ٌـٗ اٌّٛعٙخ

 ثبٌّيدػ ٠عزية ال ػٍّيٟ ثؤسيٍٛة اٌّسزشيةل١ٓ وزبثيبد ِغ ٠زؼبًِ أْ اٌّغبي  ٘ ا فٟ ِطبٌت اٌّسٍُ ٚاٌمبرة

َة  ٠سييزٙغٓ ٚال  رضييغ ثييً اٌّؼط١ييبد  رسييمظ ٚال اٌزجة٠ييةاد ريزٍييك ال سيي١ةح وزبثييخ ٠ّييبرة ٚأّييب االٔزمييبد  أٚ اٌيي 

 .اٌؾ١بد٠خ اٌٍعخ دالالد ِٓ وج١ة ٘بِش ػٍٝ ٠ؾبفع ػٍّٟ ربر٠يٟ س١بق فٟ اٌةسٛي شيص
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