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عميو ) دالالت الحخب كالجياد كبػاعثيسا لجػ أميخ السؤمشيغ عمي بغ ابي شالب   
الدبلـ( تسثل الحخب حالة صخاع كىػ احج اكجو الػجػد االنداني عمى االرض، ىي حالة 
نداع مدتسخة بيغ االفخاد كالجساعات كالجكؿ تتصػر بتصػرىا. كليا مجلػالت كمفاـيع فزبًل 

كىي مقتخنة بسبادغ االسبلـ الحشيفة الجاعية لمدمع، كىي  عغ بػاعث تدتػجب حجكثيا
تعشي الجياد كالحؼ حجد االماـ مفاـيسو، كىحه الحخب شخعية ممتدمة بسبادغ كبػاعث 

 تزسغ حخية العقيجة كدفع الفتشة كتأميغ سمصاف االسبلـ كنرخة السطمػميغ كرد العجكاف.
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ABSTRACT 
      The War، represents status of conflict and it is one of the 
aspects of human existence on the earth، and it is a continuous 
state of conflict between individuals، groups and states that evolve 
with their development. The war has Indication and concepts as 
well as motives that necessitated its occurrence and it is 
associated with the Hanifa principles of Islam that call for peace، 
and it means jihad، whose concepts were defined by the Imam، 
and this war is legal and committed to principles and motives that 
guarantee freedom of belief، push back sedition، secure the rule of 
Islam، support the oppressed people، and aggression response 
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 السقجمة

 مدتسخة نداع حالة كىي االرض، عمى اإلنداني الػجػد بجاية مع الحخب كجػد اقتخف      
 مشاص ال الحؼ الحياة قانػف  الحخب ككأف بتصػرىا، تتصػر كالجكؿ كالجساعات االفخاد بيغ
 ندؿ عشجما السجيج كتابو في كتعالى سبحانو فقاؿ لو، كاالذعاف ، بو االعتخاؼ مغ

ِبُصػا َوُقْمَشا" االرض: الى)عميو الدبلـ(كآدـ هللا( لعشو)ابميذ ـْ  َوَلُكعْ  َعُجوّّ  ِلَبْعس   َبْعُزُكعْ  ا
" ِإَلى َوَمَتاع   ُمْدَتَقخّّ  اْْلَْرضِ  ِفي  . الجماء كسفظ الحخب بشذػب إيحانا ذلظ ككاف ،(1)ِحيغ 

 سباؽ يف الغمب كاف كلػ كالقتاؿ القتل الى ادػ االنداف عمى السديصخ الغمب حب اف   
َبا ِإذْ  ِباْلَحقِّ  َآَدمَ  اْبَشيْ  َنَبَأ َعَمْيِيعْ  َواْتلُ ) :تعالى قػلو ذلظ كمرجاؽ قجسي، كقخباف ديشي  َقخَّ

 ِمغَ  ّللاَُّ  لُ َيَتَقبَّ  ِإنََّسا َقالَ  َْلَْقُتَمشَّظَ  َقالَ  اْْلََخخِ  ِمغَ  ُيَتَقبَّلْ  َوَلعْ  َأَحِجِىَسا ِمغْ  َفُتُقبِّلَ  ُقْخَباًنا
 َربَّ  ّللاََّ  َأَخافُ  ِإنِّي ِْلَْقُتَمظَ  ِإَلْيظَ  َيِجيَ  ِبَباِسط   َأَنا َما ِلَتْقُتَمِشي َيَجكَ  ِإَليَّ  َبَدْصتَ  َلِئغْ  .اْلُستَِّقيغَ 

 َجَداءُ  َوَذِلظَ  الشَّارِ  َأْصَحاِب  ِمغْ  َفَتُكػنَ  َوِإْثِسظَ  ِبِإْثِسي َتُبػءَ  َأنْ  ُأِريجُ  ِإنِّي .اَلِسيغَ اْلعَ 
  .(2)اْلَخاِسِخيَغ( ِمغَ  َفَأْصَبحَ  َفَقَتَموُ  َأِخيوِ  َقْتلَ  ْفُدوُ نَ  َلوُ  َفَصػََّعتْ  .الطَّاِلِسيغَ 

 ابغ ذكخىا أنػاعيا كتعجدت أسبابيا فاختمفت الخميقة، بجء مشح الحخكب كانت ليحا   
 كعجؿ. جياد حخكب كصشفاف بغي حخكب مشيا صشفاف بأربع، كصشفيا مقجمتو في خمجكف 

 تكغ كلع العجؿ، حخكب مغ عجىا كالتي االسبلمية الذخيعة في الجياد األخيخة كمغ
 كالدشة السجيج القخآف في االسبلمية الذخيعة مبادئو أقخت التي الجياد أك االسبلـ حخكب
 )عميو الدبلـ( البيت كآؿ )عميو الدبلـ( شالب ابي بغ عمي االماـ كتخاث السصيخة الشبػية

 عقيجة فخض اك االنداف حقػؽ  كانتياؾ الجماء لدفظ عشيع هللا رضي الكخاـ كالرحابة
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 كعػاممو أسبابو لو بل العجكاف غخضو يكغ لع االسبلـ فجياد ُكخىًا، الشاس عمى اإلسبلـ
 الطمع كردع الفتشة كجفع كانفديع بأمػاليع هللا سبيل في يجاىجكا أف السؤمشيغ تجعػ التي

 لو فإف أسباباً  لمجياد أف ككسا االرض، في كالسدتزعفيغ السطمػميغ كنرخة كالعجكاف
)عميو عمي االماـ كجياد كأعساؿ السصيخة. الشبػية كالدشة السجيج القخآف شخعيا قػاعجاً 

 . السغمػبة كالذعػب السفتػحة الببلد مع التعامل في السدمسػف  بيا فالتـد الدبلـ(

 اْلول: السبحث

 االسالم في والجياد الحخب دالالت

 ىػ كاحج معشى حػؿ ، العخبية المغة اصل في كالغدك كالجياد الحخب الفاظ تجكر     
 في القتاؿ بسعشى مخات اربع السجيج القخآف في الحخب مرصمح كرد كقج (3)العجك قتاؿ

 : االتية الكخيسة اآليات

 َفَمُكعْ  ُتْبُتعْ  َوِإنْ  َوَرُسػِلوِ  ّللاَِّ  ِمغَ  ِبَحْخب   َفْأَذُنػا َتْفَعُمػا َلعْ  َفِإنْ " :كتعالى سبحانو قػلو -1
 يػم الخبا ْلكل يقاؿ :)رض(عباس ابغ قاؿ (4)"ُتْطَمُسػنَ  َواَل  َتْطِمُسػنَ  اَل  َأْمَػاِلُكعْ  ُرُءوُس 

 .(5)سالحظ خح الؿيامة

 كعجكا ىجسػا كمسا أؼ (6)..." ّللاَُّ  َأْشَفَأَىا ِلْمَحْخِب  َناًرا َأْوَقُجوا "ُكمََّسا كعبل: جل كقػلو -2
)صمى هللا عميو  الشبي حخب عمى امخاً  كاجسعػا شخا اىاجػا كمسا اك جسعيع هللا شتت

 .(7)امخىع ككىغ قيخىع كالو كسمع(

ا" :كجل عد البارؼ  كقػؿ -3  َلَعمَُّيعْ  َخْمَفُيعْ  َمغْ  ِبِيعْ  َفَذخِّدْ  اْلَحْخِب  ِفي َتْثَقَفشَُّيعْ  َفِإمَّ
 القتاؿ. في اؼ .(8)"َيحَّكَُّخونَ 
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اقػلو سبحانو كتعالى: " -4 ا َبْعجُ  َمشِّا َفِإمَّ  متى أؼ .(9)"َأْوَزاَرَىا اْلَحْخبُ  َتَزعَ  َحتَّى ِفَجاءً  َوِإمَّ
 .(10)كالسػادعة باليديسة سبلحيع السحاربػف  االعجاء يزع اك الدبلح تزعػا اك تأمشػا

 تعشي قج فالحخب ،مرصمح اسبلمي بجيل لسرصمح الحخب فأنو الجياد مرصمح اما   
 اك شخرية أغخاض أؼ ،كالذعػب لسآرب كأغخاض ذاتية حدابكاال الخجاؿ بيغ القتاؿ

 فًزل كليحا ،ك انترار لسبجأ فقج تكػف لمعجكافا بفكخة صمة ليا تكػف  ال قج اجتساعية
 تدع في كرد السرصمح فأف ثع كمغ .(11)حخب()كمسة عمى الجياد() كمسة االسبلـ
 .(12)السجيج القخاف آيات مغ كخيسة آية كعذخيغ

 محاربة كالجياد .(13)"ونيَّة ِجَياد   ولكغْ  الفتح بعج ىجخة ال" الذخيف الحجيث كفي   
 هلل العسل اخبلص بالشية كالسخاد ، فعل اك قػؿ مغ كالصاقة الػسع في ما كاستفخاغ االعجاء

 في االخبلص ىػ كانسا اسبلـ دار صارت قج ألنيا ىجخة مكة فتح بعج يبق لع انو اؼ
 َحقَّ  ّللاَِّ  ِفي َوَجاِىُجوا" تعالى: هللا تبارؾ قػؿ ذلظ مغ .(14)الكفار كقتاؿ الجياد
 .(15)"ِجَياِدهِ 

 حّسل كفي الفعل، اك بالقػؿ الحق الى الكفار ارشاد في الجيج بحؿ شخعاً  الجياد    
 َوالَِّحيغَ  تعالى:" قػلو ذلظ مرجاؽ ،(16)ليا كالجعػة كنذخىا الجيغ احكاـ التداـ عمى الشفذ

 .(17)"اْلُسْحِدِشيغَ  َلَسعَ  ّللاََّ  َوِإنَّ  ُسُبَمَشا َلَشْيِجَيشَُّيعْ  ِفيَشا َجاَىُجوا

 كجػىخه الجياد حؿيقة )عميو الدبلـ(شالب ابي بغ عمي االماـ السؤمشيغ أميخ بّيغ لقج     
 لخاصة هللا فتحو الجشة أبػاب مغ باب الجياد فإن بعج اما فقاؿ:" هللا، عشج كمشدلتو

 هللا ألبدو تخكو فسغ الػثيقة، وجشتو الحريشة، هللا ودرع التقػى، لباس وىػ أوليائو،
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 وأديل ، باْلسجاد قمبو عمى وضخب والقساءة، بالرغار وديث البالء، وشسمو الحل، ثػب
   (18)الشرف" ومشع الخدف، وسيع الجياد، بتزييع مشو الحق

 ؾياـ في اساس ركيدة تجعمو سامية خاصو كمكانو عطيسة اىسية لمجياد فأف ثع كمغ     
 ،(19)لإلسالم عداً  الجياد هللا وفخض" )عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ يقػؿ ذلظ كفي ،االسبلـ

 ما وهللا وناصخ نرخة وجعمو وعّطسوُ  الجياد فخض هللا "ان ايزًا: )عميو الدالم( وقال
  .(20)بو" اال ديغ وال دنيا صمحت

 في أيامو أخخ في كىػ )عميو الدبلـ(كالحديغ الحدغ كلجية )عميو الدبلـ(كيػصي     
 وانفدكع بأمػالكع الجياد في هللا ،"هللا :ؼيقػؿ هللا( لعشو) ممجع ابغ ضخبو أف بعج الجنيا

 مغ مشرخؼ كىػ)عميو الدبلـ(الحدغ لػلجه لو كصية كمغ ،(21)"هللا سبيل في والدشتكع
 الى الغسخات وُخس، الئع لػمة هللا في تأخحك وال جياد حق هللا في وجاىج صفيغ:"

 تػسل ما افزل أن يقػؿ:" نخاه  كاإلسبلـ الجيغ أركاف عغ حجيثو كفي (22)"كان حيث الحق
 فإنو سبيمو في والجياد وبخسػلو بو االيسان وتعالى سبحانو هللا الى الستػسمػن  بو

 كالعجؿ كاليقيغ الربخ عغ فزبلً  ،الجياد االربع االيساف دعامات كمغ (23)االسالم" ذروة
 بالسعخوف، االمخ عمى شعب: أربع عمى والجياد" يحكخ: ثع )عميو الدبلـ(االماـ فكخ في

 شج بالسعخوف أمخ فسغ الفاسقيغ وششآن السػاشغ في والرجق السشكخ، عغ والشيي
 قزى السػاشغ في صجق ومغ السشافق أنف أرغع السشكخ عغ نيى ومغ السؤمغ، ضيخ
 االيسان فحلظ ، لو هللا غزب وجل عد هلل وغزب الفاسقيغ ششأ ومغ عميو، الحي

 .(24)" وشعبو ودعائسو
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 أف يعشي ال ذلظ كلكغ أىجافو، مغ ديشي اكخاه  كل االسبلـ استبعج :الجياد شخعية
 عسبلً  الحخب تجعل ال القخآف فشرػص االسبلـ، نطخ في قانػني كجػد ليا ليذ الحخكب
  (.25)االكلية الػاجبات مغ غالباً  تَعجه بل كحدب، فاضبلً 

 اسذ مغ شخعيتيا تدتسج كالتي الذخعية الحخب ىي االسبلـ ليا يجعػ التي الحخب  
 أىسيا: معيشة

)صمى هللا عميو كالو  دمحم كجعل األمع عمى شيجاؤه السدمسيغ جعل ذكخه تعالى هللا اف -1
 َوَكَحِلظَ " :تعالى قػلو في ذلظ تسثل ،(26)االمع الى رسالتو حسل ككمفيع عمييع شييجاً  كسمع(

ُسػلُ  َوَيُكػنَ  الشَّاسِ  َعَمى ُشَيَجاءَ  ِلَتُكػُنػا َوَسًصا ُأمَّةً  َجَعْمَشاُكعْ   وال ،(ٕٚ)َشِييًجا" َعَمْيُكعْ  الخَّ
 وىػ لعباده ارتزاه الحي هللا سبيل في والسال بالشفذ بالتزحية اال السيسة ىحه تتع

 .(28)الفداد مغ وتصييخىا االرض وعسارة البغي ودفع الحق وتسكيغ هللا كمسة اعالء

 َوَما" كرسػلو: باهلل االيساف الى الشاس دعػة )صمى هللا عميو كالو كسمع(الخسػؿ ميسة اف  
 عمى يجؿ ذلظ .(29)َيْعَمُسػَن" اَل  الشَّاسِ  َأْكَثخَ  َوَلِكغَّ  َوَنِحيًخا َبِذيًخا ِلمشَّاسِ  َكافَّةً  ِإالَّ  َأْرَسْمَشاكَ 

 مشيع نبػتو انكخ فسغ كافة، الشاس الى ُمخسل هللا عميو كالو كسمع()صمى هللا رسػؿ أف
 جياده. كجب رسالتو كدفع

 مغ كأما ، هلل كمو الجيغ يكػف  أف ىػ كمقرػدة الجياد ىػ السذخكع القتاؿ أصل أف -2
 كاألعسى الكبيخ كالذيخ كالخاىب كالربياف كالشداء كالسقاتمة السسانعة أىل مغ يكغ لع

 يقاتل أف اال العمساء جسيػر عشج يقتل فبل كنحػىع السدتجيسة( العمة صاحب) كالَدمغ
 .(30)هللا" ديغ إضيار أردنا إذا يقاتمشا لسغ ىػ القتاؿ ألف بفعمو اك بقػلو
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 التي الجيشية الذخعية عمى قائسة )عميو الدبلـ(السؤمشيغ اميخ حخكب كل كانت لقج     
)عميو االماـ يكغ فمع االسبلمي، الجيغ كأسذ السّصيخة الشبػية كالُدشة السجيج القخآف أقاميا

 الى الحخب خبلؿ مغ يخمي كال خاصة كمرالح مشافع أك شخرية ألمجاد شامحاً الدبلـ(
 مبادغ قامت ما عمى كقامت حخكبو تأسدت انسا ،لمُسمظ كاعدازاً  الدمصاف في سعة

 نبييا كجعل االماـ مع شيجاء افخادىا جعل التي األمة تمظ مغ فيػ ،كقػاعجه االسبلـ
 كقج كالرحابة، الشبي مع الخسالة كحسمو عمييع شييجاً  )صمى هللا عميو كالو كسمع(الكخيع
 هللا احب مثمسا كرسػلو هللا احبو حتى كالتزحية كاالقجاـ الذجاعة مزسار في سبقيع

عميو كالو )صمى هللا الكخيع الخسػؿ مع كغدكاتو حخكبو مغ )عميو الدبلـ(اراد كما كرسػلو.
 اف ىػ إنسا ،االرض في فداداً  كال عمػاً  كالسارقيغ كالقاسصيغ الشاكثيغ ضج ،بعجه اك كسمع(
 في عجو لقتال استعجوا الشاس أييا :"يقػؿ )عميو الدبلـ(فيػ ،هلل كمو الجيغ يكػف 

 ال الحق عغ حيارى  قػم عشجه، الػسيمة ودرك وجل، عد هللا إلى القخبة جيادىع
 الجيغ، عغ نكب الكتاب، عغ جفاة بو، يعجلػن  ال والطمع بالجػر  مػزعيغ يبرخونو،

 قػة مغ استصعتع ما ليع فأعجوا الزالل، غسخة في ويتدكعػن  الصػيان، في يعسيػن 
 إيساف بعج يجرؾ فيػ ثع كمغ .(31)"وكيال باهلل وكفى هللا، عمى وتػكمػا الخيل، رباط ومغ
 أشخف الجياد إن ثع" :(ميو الدبلـ)عؼيقػؿ االسبلـ بعج االعساؿ أشخؼ الجياد أف

 الكخة وىػ والسشعة، العدة مع عطيع، ؼيو واالجخ الجيغ، قػام وىػ االسالم بعج االعسال
 يقػؿ ،(32)والكخامة الخب عشج غجا وبالخزق  الذيادة، بعج بالجشة والبذخى  الحدشات ؼيو
 يياب ال يجعمو ما كذلظ ،(33)"امػاتاً  هللا سبيل في قتمػا الحيغ تحدبغ وال :"كجل عد هللا

 الفخاش" ميتة مغ أفزل الحخب في الذيادة كيخػ  الػغى حػمة في بذجاعة كيقجـ السػت
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 عمى ميتة مغ أىػن  الخأس عمى بالديف ضخبة ْللف بيجه شالب أبي ابغ نفذ والحي
  .(34)"الفخاش

 لسػاجية ال صفيغ في القتاؿ عمى أتباعو مغ السؤمشيغ تحخيس الى يجعػه ذلظ أف   
 سبيل في ىػ العجك ذلظ قتاؿ كػف  إنسا ،عمييا كيشافذ الخبلفة عمى يتسخد الحؼ العجك

 مغ تشجيكع تجارة عمى دلكع وجل عد هللا إن" كقادتو: جيذة أفخاد يخاشب نخاه  لحا ،هللا
 هللا سبيل في والجياد باهلل االيسان ،الخيخ عمى بكع تذخفي صجوركع و وتذف اليع عحاب

 يحب هللا ان: )كجل عد كقاؿ ،"عجن جشات في شيبة ومداكغ لمحنب مغفخة ثػابو جعل
 القتال: عمى محخضاً  كقاؿ ،(35)مخصػص( بشيان كأنيع صفاً  سبيمو في يقاتمػن  الحيغ

 .(36)وتشرخوا( تطفخوا باهلل وانترخوا بالخصا، الديػف وصمػا بالطبا، ديشكع عغ "ضاربػا
 لع فإن بألدشتكع، فجاىجوا تقجروا لع فإن بأيجيكع، هللا سبيل في "جاىجوا :قاؿ ككحا

 سبيل في بالجياد عميكع :قاؿ أنو عميو هللا صمػات كعشو ،(37)بقمػبكع" فجاىجوا تقجروا
  .(38)الجشة" أبػاب مغ باب هللا سبيل في الجياد فإن عجل، إمام كل مع هللا

 مع حخكبو في السدمسيغ يجشب اف يحاكؿ انو اال كأعجائو لخرػمة حخبو شخعية كرغع   
 نفدو ؼيقجـ اليديسة كذؿ الجخاح كاالـ كالسػت الجماء سفظ كالسارقيغ كالقاسصيغ الشاكثيغ

 وقج" لو: فقاؿ معاكية مع بو قاـ ما كىػ لمقتاؿ كيجعػه الخرع مػاجية في الشداؿ في
 أيشا لتعمع القتال، مغ الفخيقيغ واعف إلي، واخخج جانبا، الشاس فجع الحخب إلى دعػت
 لسغ اْلمخ ؼيكػن  الشاس، ودع إليّ  أبخزك" (ٜٖ)"برخه! عمى والسغصى قمبو، عمى السخيغ
 اميخ جياد شخعية جػىخ اف .(41)"ؼيو ىع مسا الشاس يتخمز حتى اليّ  ابخز" .(40)غمب"

 في: تتسثل اساسية ركائد عمى تبشى )عميو الدبلـ(السؤمشيغ 



 (ليه السالمدالالت احلرب واجلهاد وبواعجهنا لدى أمري املؤمنني علي بن ابي طالب )ع

 حمند امحيد عبل محد.م.د                                   

 ٓٔ٘ (0202 ايلول)العدد الجالثون ملحق  جملة دراسات تارخيية

 في حياتو في الكخيع الخسػؿ ليا اسذ كالتي الذخعية امامتو عغ الذخعي دفاعة -أ
 عغ فزبل ،(42)كالسباىمة كالثقميغ كالغجيخ السشدلة كأحاديث الصيبة كافعالو الكخيسة احاديثو

 اذ )صمى هللا عميو كالو كسمع( الخسػؿ حخب ىي كانت )عميو الدبلـ(االماـ حخب اف
 كالحفاظ القخاف عغ لمجفاع )عميو الدبلـ( حخبو اف كسا ،(43)"حخبي عمي يا حخبظ" قاؿ:
 يخدا حتى يفتخقان ال معو، والقخآن القخآن مع عمي" :(ص) قاؿ كمكانتو قجسيتو عمى
 كالحخب الدمع في لو تصبيقاً  كاكثخىع بالقخآف اعمع )عميو الدبلـ( كىػ .(44)"الحػض عمي
  .(45)معاً 

 مع والحق الحق مع عمي" الكخيع الخسػؿ قاؿ اذ ،الحق عغ)عميو الدبلـ(دفاعو -ب
 وهللا، أم" قػلو: ذلظ مرجاؽ الباشل، مػاجية في صمجاً  صمباً  كاف كليحا  (46)"عمي

 اختارنا هللا أن إال قخير مشا تشقع ما خاصختو. مغ الحق يخخج حتى الباشل ْلبقخن 
 الؽيرل ىػ الحق جعل )عميو الدبلـ(فأنو ثع كمغ .(47)حيدنا" في فأدخمشاىع عمييع
 ألنفديع االخخكف  يجخه كلع لمحق نفدو اعصى فقج حكسو، خبلؿ السيسة السػاقف في االكؿ
 كلحا تتبعو، التي الطالسة الحالة اك الزارة آثاره ييسيع كال كالُسمظ الحكع باستئثار شسعاً 
 كاف حتى ألنفديع السادية السشافع جمب الى سعػا الحيغ أكلئظ بػجو العجؿ ميداف نرب

  .(48)كمبادئيا الذخيعة عمى خخكجاً  ذلظ كاف

 كالخمفاء )صمى هللا عميو كالو كسمع(الخسػؿ عيج في الحق اجل مغ االماـ جاىج لقج    
 كيخده خاصختيع مغ الحق كيخخج السبصميغ بصغ يذق قبل مغ كاف كسا االف كىػ الثبلثة،

 كفي ،(50)"المصف غاية في التسثيل في" اسمػبو عغ عبجه دمحم الذيخ قاؿ .(49)أىمو الى
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 الحق أخح حتى ضعيف عشجي والقػي  لو، الحق أخح حتى عديد عشجي الحليل خصبتو:"
 .(51)"مشو

 كالدشة بالكتاب ثبتت كقج الجياد فخيزة عمى االمة اجسعت الجياد: وضيفة حكع -ت
 َتْكَخُىػا َأنْ  َوَعَدى َلُكعْ  ُكْخه   َوُىػَ  اْلِقَتالُ  َعَمْيُكعُ  ُكِتبَ )" :كتعالى سبحانو قاؿ ، كاالجساع

 .(52)َتْعَمُسػَن( اَل  َوَأْنُتعْ  َيْعَمعُ  َوّللاَُّ  َلُكعْ  َشخّّ  َوُىػَ  َشْيًئا ُتِحبُّػا َأنْ  َوَعَدى َلُكعْ  َخْيخ   َوُىػَ  َشْيًئا

 ومغ الحمة واىل السدمسيغ، مغ االمام عمى البغاة ثبلثة: فيع جياده يجب ؼيسا اما   
 الييع الشفػر السدمسيغ عمى فالػاجب جياده يجب وكل الكفار. اصشاف مغ ىؤالء عجا
 بحدب وجب كفػا وان محاربتيع فالػاجب بجأوا فأن االسالم الى لشقميع واما لكفيع اما

  السدمسيغ، لزعف تأخيخه الى الحاجة تجعػ ان اال مخة عام كل في واقمو السكشة،
 واذا .كنحػىا العجك اسبلـ رجاء لسرمحة كاالستطيار القػة مع ايزاً  تأخيخه لئلماـ

 لو يأذن مغ او االمام اال ذلظ يتػلى ال لكغ ،جاز ميادنتيع السرمحة اقتزت
   .(53)االمام

 فقاؿ: هللا، سبيل في الجياد عمى حث فأنو )عميو الدبلـ(السؤمشيغ ألميخ بالشدبة   
 مغ باب هللا سبيل في الجياد فأن عجل، امام كل مع هللا سبيل في بالجياد وعميكع
 عغ بحجيث لمسجاىجيغ الدامية السشدلة )عميو الدبلـ(يؤكج ثع كمغ ،(54)"الجشة ابػاب
 الجشة اىل عخفاء القخآن حسمة" قاؿ: اذ )صمى هللا عميو كالو كسمع( االكـخ الشبي

 أميخ كعغ ،(55)"الجشة اىل سادة والخسل قػادىع هللا سبيل في والسجاىجون 
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 الفئة وقتال يفيؤوا، حتى الباغية الفئة قتال قتاالن: "القتال :قاؿ )عميو الدبلـ(السؤمشيغ
 .(56)"يدمسػا حتى الكافخة

)صمى  هللا رسػؿ مع كافة كالػقائع الغدكات كخاض السذخكيغ )عميو الدبلـ(قاتل كقج   
 مع كشا فمقج" بقػلو: كمذػرتو القتاؿ مخارة )عميو الدبلـ(كيرف هللا عميو كالو كسمع(

 واالخػان واالبشاء االباء بيغ يجور القتل وان)صمى هللا عميو والو وسمع( هللا رسػل
 ،لألمخ وتدميساً  ،الحق عمى وُمّزياً  ايساناً  اال وشجة مريبة كل عمى ندداد فسا والقخابات

 تمظ في كأقجامو لذجاعتو رائعة صػرة لمتاريخ كيقجـ ،الجخاح" مزس عمى وصبخأ
هللا عميو والو  )صمىدمحم اصحاب مغ السدتحفطػن  عمع وقج ؼيقػؿ" كالػقائع السغازؼ 

 مػاشغ في بشفدي واسيتو لقج ،قط ساعة رسػلو عمى وال هللا عمى ارد لع انيوسمع(
 الثاني الشػع يػرد ثع ،(57)"بيا هللا اكخمشي نججة االقجام وتتأخخ االبصال فييا تشكز التي
 نقاتل اصبحشا ولكغ ؼيقػؿ:")صمى هللا عميو كالو كسمع(الكخيع الخسػؿ كفاة بعج القتاؿ مغ

 كىي .(58)"والتأويل والذبية واالعػجاج الديغ مغ ؼيو دخل ما عمى االسالم في اخػانشا
 الحخب غسار خاض حتى كتعاضست)عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ كاجيت التي الحالة

 الػاقع ذلظ كتسثل ،كمبادئو االسبلـ ؾيع عغ كاالرتجاد االليع الػاقع إلصبلح السخيخ كالجياد
 بعج صختع أنكع واعمسػاة(:"ع)القاصخصبتو في قاؿ اذ ،الرادقةالدبلـ()عميو بكمساتو
 مغ تعخفػن  وال باسسو. إال االسالم مغ تتعمقػن  ما أحدابا. السػاالة وبعج أعخابا، اليجخة
 وجيو عمى االسالم تكفئػا أن تخيجون  كأنكع ، العار وال الشار تقػلػن  رسسو إال اإليسان

 خمقو بيغ وأمشا أرضو في حخما لكع هللا وضعو الحي لسيثاقو ونقزا ، لحخيسو انتياكا ،
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 مياجخيغ وال ميكائيل وال جبخائيل ال ثع الكفخ، أىل حاربكع غيخه إلى لجأتع إن وإنكع .
  .(59)"بيشكع هللا يحكع حتى بالديف السقارعة إال يشرخونكع أنرار وال

 خيخ بيا قاـ التي الجياد ككضيفة)عميو الدبلـ(عاشو الحؼ االسبلـ كاقع ترػيخ كيكسل   
 هللا أمخني وقج أال أحكامو وأمتع حجوده وعصمتع االسالم قيج قصعتع وقج أال قاؿ:" اذ ؾياـ،
 القاسصيغ وأما قاتمت، فقج الشاكثيغ فأما اْلرض في والفداد والشكث البغي أىل بقتال

 ليا سسعت برعقة كفيتو فقج الخدىة شيصان وأما دوخت. فقج السارقة وأما جاىجت. فقج
 عمييع الكخة في هللا أذن ولئغ البغي. أىل مغ بؿية وبقيت صجره. ورجة قمبو وجبة

 ّللاَّ  في تأخحىع ال قػم لسغ وإّني تذّحرًا، االرض أشخاف في يتذحر ما إال مشيع ْلديمغ
 الّشيار، ومشار المَّيل، عّسار اْلبخار، كالم وكالميع الّرّجيقيغ، سيسا سيساىع الئع، لػمة

 وال يعمػن، وال يدتكبخون، ال رسػلو وسشغ ّللاَّ  سشغ يحيػن  القخآن، بحبل متسّدكػن 
 .(60)"العسل في وأجدادىع الجشان، في قمػبيع يفدجون، وال يغمّػن،

 كالتخقي هللا شاعة الى كالجعػة السخالف قتاؿ تدػيغ في)عميو الدبلـ(لو خصبة كفي   
 الغّي، وخابط الحّق، خالف مغ قتال مغ عميّ  ما لعسخي "ك يقػؿ: تخاه  الفػز، لزساف فييا
، عباد ّللاَّ  فاّتقػا إييان. وال إدىان مغ ، مغ ّللاَّ  إلى وفّخوا ّللاَّ  الَّحي في امزػا و ّللاَّ

 عاجال تسشحػه لع إن آجال، لفمجكع ضامغ فعميّ  بكع، عربو بسا وقػمػا لكع، نيجو
 قاؿ: ىع؟ أكافخكف  القبمة: اىل مغ قاتميع الحيغ عغ سئل أنو)عميو الدبلـ(كعشو ،(61)"

 يقخوا ولع الشبػة دفعػا الحيغ السذخكيغ ككفخ ليذ كفخاً  بالشعع وكفخوا باْلحكام كفخوا
 كانػا وان-فيع“ مػاريثيع وال ذبائحيع وال مشاكحيع لشا حّمت ما كحلظ كانػا ولػ باإلسالم
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 مغ يتعمقػا لع "فأنيع)عميو الدالم(السؤمشيغ أميخ قال كسا الجسمة عمى مذخكيغ غيخ
 .(62)ومػاريثيع" مشاكحيع االقخار بحلظ حل بالدشتيع اقخاراً  رسسو اال االسالم

 اىل يقاتل ؼيقػؿ:" لقتاليع مبجأً  يقخر)عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ فأف لحلظ كتبعاً       
 ،القبمة اىل مغ عمييع بو ويدتعان السذخكػن، بو يقتل ما بكل ويقتمػن  البغي

 .(63)ع("عمييع َقُجر اذا السذخكػن  يؤسخ كسا ويؤسخون 

 عمي حاربيع الحيغ ذكخ انو)عميو الدبلـ(الباقخ عمي بغ دمحم االماـ جعفخ ابي كعغ       
 قيل ،(ص)هللا رسػل حاربيع مسغ جخماً  اعطع انيع امافقاؿ:")عميو الدبلـ(شالب ابي بغ

 القخآن، قخؤوا وىؤالء جاىمية، اىل كانػا اولئظ قال: هللا؟ رسػل ياابغ ذلظ كيف لو:
 .(64)ع(بريخة" بعج آتػا ما فآتػا الفزل(، اىل عخفػا او) الفزل اولي فزل وعخفػا

 ألميخ)صمى هللا عميو كالو كسمع(الشبي ذكخىا التي الفتشة جياد ذلظ كفي     
 في الجياد السؤمشيغ عمى كتب   قج تعالى هللا ان عمي يالو:" قاؿ اذ :)ع(السؤمشيغ

 وما هللا رسػل يا فقمت معي، السذخكيغ مع الجياد عمييع كتب كسا ،بعجي مغ الفتشة
 واني هللا اال الو ال ان يذيجون  قػم فتشة قال: الجياد؟ فييا عميشا َكتب التي الفتشة
 هللا يارسػل نقاتميع فعالم فقمت: ديشي. في وشاعشػن  لدشتي مخالفػن  وىع هللا رسػل

 وفخاقيع ديشيع في احجاثيع عمى فقال: هللا؟ رسػل وانظ هللا اال الو ال ان يذيجون  وىع
 .(65)عتختي دماء واستحالليع المخي 
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)صمى هللا هللا رسػؿ اليّ  "عيج بقػلو: كثيخاً )عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ اكجه ما كذلظ     
 انيع السارقة والفخقة الباغية والفئة الشاكثة الفئة لتقاتمغ عمي يا" كقاؿ:عميو كالو كسمع(

 .(66)يشتيػن" لعميع ليع ايسان ال

 

 كالقتاؿ الحخب بػاعث: الثاني السبحث

 كلكشو ليع، مكخكه امخ بأنو السجيج القخآف كصخح السؤمشيغ، عمى القتاؿ هللا فخض     
  َأنْ  َوَعَدى َلُكعْ  ُكْخه   َوُىػَ  اْلِقَتالُ  َعَمْيُكعُ  ُكِتبَ  :" الكخيسة اآلية فحكخت .(67)ع(ممدمة ضخكرة

 ال  َوَأْنُتعْ  َيْعَمعُ  َوّللاَُّ  َلُكعْ  َشخّّ  َوُىػَ  َشْيًئا ُتِحبُّػا َأنْ  َوَعَدى َلُكعْ  َخْيخ   َوُىػَ  َشْيًئا َتْكَخُىػا
 .(68)"َتْعَمُسػنَ 

 في الجياد لكغ كالتجميخ، كالتخخيب الشفػس قتل مغ فييا لسا قبيحة ذاتيا في فالحخب     
 كمشع الحق الجيغ كحساية تعالى هللا كمسة اعبلء كىػ لغيخه حدغ تعالى هللا سبيل
  .(69)الفتشة

 ِتْمظَ  كعبل:" جلَ  فقاؿ القػؼ، كسيادة الشفػذ، كبدط التػسع، حخب االسبلـ مشع لقج     
ارُ   .(70)ِلْمُستَِّقيَغ" َواْلَعاِؾَبةُ  َفَداًدا َواَل  اْْلَْرضِ  ِفي ُعُمػِّا ُيِخيُجونَ  اَل  ِلمَِّحيغَ  َنْجَعُمَيا اْْلَِخَخةُ  الجَّ
 َأنْ  َقْػم   َشَشَآنُ  َيْجِخَمشَُّكعْ  َواَل ": سبحانو فقاؿ كالعجكاف االنتقاـ حخب االسبلـ مشع كحلظ

وُكعْ  ْثعِ  َعَمى َتَعاَوُنػا َوال  َوالتَّْقَػى  اْلِبخِّ  َعَمى َوَتَعاَوُنػا َتْعَتُجوا َأنْ  اْلَحَخاِم اْلَسْدِججِ  َعغِ  َصجُّ  اإلِْ
 فقاؿ ،(72)كالتجميخ التخخيب حخب مشع كسا .(ٔٚ)اْلِعَقاِب" َشِجيجُ  ّللاََّ  ِإنَّ  ّللاََّ  َواتَُّقػا َواْلُعْجَوانِ 
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 ّللاَِّ  َرْحَسةَ  ِإنَّ  َوَشَسًعا َخْػًفا َواْدُعػهُ  ِإْصاَلِحَيا َبْعجَ  اْْلَْرضِ  ِفي ُتْفِدُجوا َواَل  " تبارؾ الحق
 فانو كالتخخيب كاالنتقاـ التػسع حخكب االسبلـ استبعج كمثمسا .(73)"اْلُسْحِدِشيغَ  ِمغَ  َقِخيب  

 كاالشساع الجيشية، كالعربية العشرخية، العربية تثيخىا التي الحخكب ايزاً  استبعج
 السغانع. حب اك الذخرية كاالمجاد كالصسػحات

 اعبلء هللا سبيل في تكػف  التي ىي االسبلـ يقخىا التي السذخكعة الػحيجة فالحخب     
 بػاعثيا حجد االسبلـ فأف مذخكعة الحخب تكػف  كحتى ،(74)العميا ىي لتكػف  كمستو

  كىي: اجميا، مغ لمقتاؿ السؤمشيغ تجعػ التي الذخعية

 بالسثل: والسعاممة واالعتجاء الطمع دفع -ٔ

 بجء مغ عاما عذخ ثبلثة بعج بالقتاؿ بيا هللا اذف كخيسة آية اكؿ اف ذلظ كمرجاؽ     
 تبارؾ فقاؿ كاالضصياد االذػ عمى كالسؤمشػف  الخسػؿ خبلليا صبخ اذ لئلسبلـ الجعػة
. َنْرِخِىعْ  َعَمى ّللاََّ  َوِإنَّ  ُضِمُسػا ِبَأنَُّيعْ  ُيَقاَتُمػنَ  ِلمَِّحيغَ  ُأِذنَ  :" كتعالى  ِمغْ  ُأْخِخُجػا الَِّحيغَ  َلَقِجيخ 
َمْت  ِبَبْعس   َبْعَزُيعْ  الشَّاَس  ّللاَِّ  َدْفعُ  َوَلْػاَل  ّللاَُّ  َربَُّشا َيُقػُلػا َأنْ  ِإالَّ  َحقّ   ِبَغْيخِ  ِدَياِرِىعْ   َلُيجِّ

 ّللاََّ  ِإنَّ  َيْشُرُخهُ  َمغْ  ّللاَُّ  َوَلَيْشُرَخنَّ  َكِثيًخا ّللاَِّ  اْسعُ  ِفيَيا ُيْحَكخُ  َوَمَداِججُ  َوَصَمَػات   َوِبَيع   َصَػاِمعُ 
اَلةَ  َأَقاُمػا اْْلَْرضِ  ِفي َمكَّشَّاُىعْ  ِإنْ  الَِّحيغَ  . َعِديد   َلَقِػيّّ   ِباْلَسْعُخوفِ  َوَأَمُخوا الدََّكاةَ  َوَآَتُػا الرَّ
 َوَلَسغِ " :(76)الكخيسة لآلية تفديخ االية كىحه .(75)"اْْلُُمػرِ  َعاِؾَبةُ  َوهللَِّ  اْلُسْشَكخِ  َعغِ  َوَنَيْػا

. ِمغْ  َعَمْيِيعْ  َما َفُأوَلِئظَ  ُضْمِسوِ  َبْعجَ  اْنَتَرخَ  ِبيلُ  ِإنََّسا َسِبيل   الشَّاَس  َيْطِمُسػنَ  الَِّحيغَ  َعَمى الدَّ
 .(77)" َأِليع   َعَحاب   َلُيعْ  ُأوَلِئظَ  اْلَحقِّ  ِبَغْيخِ  اْْلَْرضِ  ِفي َوَيْبُغػنَ 
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عميو كالو )صمى هللا  هللا رسػؿ اصحاب عغ هللا دفاع كلػال كالجياد، القتاؿ ال كلػ     
باف صػامع مغ السقيػريغ يستمكو ما القاىخكف، فيجـ لتطالسػا بعجىع، كالتابعيغ كسمع(  الـخ
 هللا اسع فييا يحكخ التي السدمسيغ كمداجج كشائديع() كىي الييػد كصمػات الشرارػ  كبيع
 .(78)كثيخاً 

 جل فقال اعتجاء، دون  هللا الى الجعػة عغ لمجفاع ايزاً  القتال االسالم ّشخع لقج     
 اْلُسْعَتِجيَغ. ُيِحبُّ  ال  ّللاََّ  ِإنَّ  َتْعَتُجوا َوال  ُيَقاِتُمػَنُكعْ  الَِّحيغَ  ّللاَِّ  َسِبيلِ  ِفي َوَقاِتُمػا وعال:"

 َوال  اْلَقْتلِ  ِمغَ  َأَشجُّ  َواْلِفْتَشةُ  َأْخَخُجػُكعْ  َحْيثُ  ِمغْ  َوَأْخِخُجػُىعْ  َثِقْفُتُسػُىعْ  َحْيثُ  َواْقُتُمػُىعْ 
 َجَداءُ  َكَحِلظَ  َفاْقُتُمػُىعْ  َقاَتُمػُكعْ  َفِإنْ  ِؼيوِ  ُيَقاِتُمػُكعْ  َحتَّى اْلَحَخامِ  اْلَسْدِججِ  ِعْشجَ  ُتَقاِتُمػُىعْ 
يغُ  َوَيُكػنَ  ِفْتَشة   َتُكػنَ  ال  َحتَّى َوَقاِتُمػُىعْ  . َرِحيع   َغُفػر   ّللاََّ  َفِإنَّ  اْنَتَيْػا َفِإنِ  . اْلَكاِفِخيغَ   الجِّ

ْيخُ  الطَّاِلِسيَغ. َعَمى ِإالَّ  ُعْجَوانَ  َفاَل  اْنَتَيْػا َفِإنِ  هللَِّ  ْيخِ  اْلَحَخامُ  الذَّ  َواْلُحُخَماتُ  اْلَحَخاِم ِبالذَّ
 َأنَّ  َواْعَمُسػا ّللاََّ  َواتَُّقػا َعَمْيُكعْ  اْعَتَجى َما ِبِسْثلِ  َعَمْيوِ  َفاْعَتُجوا َعَمْيُكعْ  اْعَتَجى َفَسغِ  ِقَراص  

 السذخكيغ بأعتداؿ بانتيائو يشتيي العجكاف لخدع الجياد فأف كبحلظ .(79)ََ اْلُستَِّقيغ َمعَ  ّللاََّ 
  .(80)الدمع في الجخػؿ اك الكفخ عغ االمتشاع اك القتاؿ مغ

 بػاعث أىع كأحج كالعجكاف الطمع لجفع الُسثمى الحالة)عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ كمثل     
)صمى هللا االكـخ الشبي عيج في السذخكيغ ضج سػاء خاضيا، التي القتاؿ ككقائع الحخكب

 لحاتيا الحخب خػض يبغي ال فيػ)صمى هللا عميو كالو كسمع(كفاتو بعج أكعميو كالو كسمع(
 كاقجاـ كجخأة  شجاعة مغ عشو ُعخؼ لسا بخػضيا ججيخاً  كاف كاف فييا، مشو كرغبة

 كاتخح بالدمع يؤمغ ال مغ لجفع كسيمة كالقتاؿ الحخب مغ اتخح انو اال لمتزحية، كاستعجاد
 ليع اذنو اصحابو استبصأ كقج)عميو الدبلـ(كبلمو كاف ذلظ كفي مشيجًا، كالبغي العجكاف
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 أو السػت إلى دخمت أبالي، ما ؼوهللا السػت! كخاـية ذلظ أكل: قػلكع برفيغ:"أما بالقتاؿ
 وأنا إال يػما الحخب دفعت ما ؼوهللا الذام! أىل في شكا قػلكع وأما إلى. السػت خخج

 أقتميا أن مغ إلى أحب فيػ ضػئي، إلى وتعذػ بي، فتيتجي شائفة بي تمحق أن أشسع
   .(81)"بآثاميا تبػء كانت وإن ضالليا، عمى

 كببلدىع السدمسيغ عغ االذػ كدفع الشاس ىجاية يجعل السؤمشيغ أميخ فأف كلحلظ     
 ال)عميو الدبلـ(فأنو ثع كمغ ،)ع(جياده يبخر اساس شخشاً  كاالضصياد الطمع كمقارعة

 فزبلً  مشاكئيو كاقشاع كالحػار الججاؿ اساليب كل يدتشفج حتى قتاؿ اك حخب عمى يقجـ
 كجيذة ىػ يكػف  ال قتاليع حيغ كحتى حخبيع، الى يبادر كال االخخػ  الدمع كسائل عغ

 معو لمجياد لمعػدة لمخػارج دعػاتو ذلظ كمرجاؽ الحخب، نداالت خػض في السبادر
 جيارًا، العجاكة كاعمشػا كفّخكه بيعتو فشقزػا بالحدشى، القشاعيع كالبعػث الُخسل كارسالو

 بعث بعج كذلظ كحاجيع فكمسيع ، كالخػارج حخكراء اىل الى)عميو الدبلـ(خخج ذلظ كرغع
 تحكيع قزية -القزية يحكخ مشيع الخجل ككاف ، الكػفة جسيعاً  فجخمػا ، الييع عباس ابغ

 -هلل اال حكع ال يقػؿ: اك -ؼيّحكع ؼيخخج -االشعخؼ  مػسى كابػ العاص بغ عسخك
 ، هللا مداجج دخػل وبيغ بيشيع نحػل وال ، الفئ نسشعيع ال إنا يقػؿ:")عميو الدبلـ(ككاف

 .(82)"محخما يشالػا لع وما دما يدفكػا لع ما نييجيع وال

 اال حكع ال فقاؿ: الخػارج، مغ رجل فقاـ بالكػفة)عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ كخصب      
 بيا يخاد حق كمسة قاؿ:" عميو اكثخكا فمسا كاخخ، اخخ قاـ ثع)عميو الدبلـ(فدكت ،هلل

 دامت ما فيئا نسشعكع ال أن عميشا لكع إن قال: ثع باشل، بيا يخاد حق كمسة ىحه باشل،
  .(83)"تبجأونا حتى بالقتال نبجأكع ال وأن هللا، مداجج نسشعكع ال وأن معشا، أيجيكع
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 وال الطغ، عمى أعاقب وال التيسة، عمى آخح ال إني " مخة ذات)عميو الدبلـ(كقاؿ     
 وأعحر أدعػه حتى مقاتمو لدت ثع ، العجاوة لي وأضيخ وناصبشي خالفشي مغ إال أقاتل
 عميو باهلل استعشا حخبشا عمى االعتدام إال أبى وإن مشو قبمشا إليشا ورجع تاب فإن ، إليو

 .(84)"وناجدناه

 ىي كالسارقيغ، كالقاسصيغ لمشاكثيغ)عميو الدبلـ(خاضيا التي الحخكب كانت لحلظ      
 كمرجاؽ كالسدمسيغ، االسبلـ كحجة عمى لمحفاظ بالسثل كالسعاممة كالعجكاف الطمع لجفع
 القتاؿ، ليسا يخصج كال كالدبيخ شمحة يتبع ال بأف عميو أشيخ لسا)عميو الدبلـ( كبلمو ذلظ
 عمى تشام كالزبع أكػن  ال وهللا" فقاؿ: يخجع ال بأف)عميو الدبلـ(صفتو عغ يبيغ كؼيو
 الحق إلى بالسقبل أضخب ولكشي راصجىا. ويختميا شالبيا إلييا يرل حتى المجم. شػل

 .(85)يػمي" عمي يأتي حتى أبجا. السخيب العاصي السصيع وبالدامع عشو. السجبخ

 الجيغ. في الفتشة ودفع العقيجة حخية

 االسبلمية الجعػة كتعصيل كاذيتيع ديشيع عغ لمسدمسيغ الكفار فتشة االسبلـ اعتبخ    
 الجيغ كيكػف  فتشة تكػف  ال حتى السػاقف ىحه مثل يقف مغ كل لقتاؿ مبخراً  سبباً  كحخيتيا

وَنُكعْ  َلػْ  اْلِكَتاِب  َأْىلِ  ِمغْ  َكِثيخ   َودَّ  .(86)هلل كمو اًرا ِإيَساِنُكعْ  َبْعجِ  ِمغْ  َيُخدُّ  ِعْشجِ  ِمغْ  َحَدًجا ُكفَّ
 ُكلِّ  َعَمى ّللاََّ  ِإنَّ  ِبَأْمِخهِ  ّللاَُّ  َيْأِتيَ  َحتَّى َواْصَفُحػا َفاْعُفػا اْلَحقُّ  َلُيعُ  َتَبيَّغَ  َما َبْعجِ  ِمغْ  َأْنُفِدِيعْ 

 فتشة لجفع االسالم في الجياد مذخوعية جساع ىي اْلية وىحه .(ٚٛ)َقِجيخ   َشْيء  
  .(88)ديشيع في السدمسيغ
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 كخيسة قخآنية آيات في االسبلمية الجعػة كحساية الجيغ في الفتشة لسشع القتاؿ كرد     
يغُ  َوَيُكػنَ  ِفْتَشة   َتُكػنَ  ال  َحتَّى َوَقاِتُمػُىعْ  " تعالى: قػلو مشيا كثيخة  َفاَل  اْنَتَيْػا َفِإنِ  هللَِّ  الجِّ

 اك الذخؾ بسعشى ٌفدخت الكخيسة اآليات في كالفتشة، (89)الطَّاِلِسيغَ  َعَمى ِإالَّ  ُعْجَوانَ 
 كحتى مػضع كل في مذخؾ كل بقتاؿ االمخ تعشي فتشة( تكػن  ال حتى وقاتمػىع)الكفخ،

  الجيغ. في الفتشة فتكػف  ديشو الى لمشاس يجعػ قػمو في عديداً  عيج بغيخ كافخ يكػف  ال

 كبيخاً  كىػالً  عطيساً  ُجخماً  تسثل )عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ عشج الجيغ فتشة كانت     
 عيغ فقأت فأنا الشاس أييا :")ع(ؼيقػؿ قتاليا في شػيبلً  عيجاً  قزى لحلظ الـ،اال ييجد

 كيؤكج .(90)كمبيا" واشتج غييبيا ماج أن بعج غيخي، أحج عمييا ليجتخئ  يكغ ولع الفتشة،
 نبيت، أدبخت وإذا شبيت، أقبمت إذا الفتغ إن :)ع(ؼيقػؿ ثاؾبة بعيغ السقبمة الفتغ حجكث
 .(91)"بمج ويخصئغ بمجا، يربغ الخياح حػم يحسغ ، مجبخات ويعخفغ ، مؿبالت يشكخن 

 الخسػؿ كفاة بعج كانبثقت حجثت كقج ككبيخة كثيخة الفتشة مػارد اف)عميو الدبلـ(كيخػ      
 جاىجىا التي الجاىمية كاحقاد العربية احياء السػارد، تمظ ابخز كمغ ،(ص)الكخيع

 كبحلػا)عميو الدبلـ(عمي كاالماـ)صمى هللا عميو كالو كسمع( هللا رسػؿ مع السدمسػف 
 بعػدة مسثمة السخة الػقائع بيحه يجيخ تخاه  ثع كمغ جيادىا، في كأىمييع كامػاليع انفديع

 الجاىمية، وأحقاد العربية نيخان مغ قمػبكع في كسغ ما أشفئػا ؼيقػؿ: االكلى، الجاىمية
 .(92)ونفثاتو وندغاتو ونخػاتو الذيصان خصخات مغ السدمع في تكػن  الحسية تمظ فإنسا

 عيجه، في االسبلـ عمى كعربيتيا لمجاىمية الديئة االثار)عميو الدبلـ(االماـ كيحكخ     
 ومبارزة بالسشاصبة، هلل مرارحة اْلرض، في وأفدجتع البغي، في أمعشتع وقج اال ؼيقػؿ:

 ، الذشآن مالقح فإنو ! الجاىمية وفخخ الحسية، كبخ في هللا فاهلل . بالسحاربة لمسؤمشيغ
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 في أعشقػا حتى الخالية، والقخون  الساضية، اْلمع بيا خجع التي الذيصان ومشافخ
 تذابيت أمخا ؾياده في سمدا ، سياقو عغ ذلال ضاللتو، ومياوي  جيالتو، حشادس
  .(93)بو" الرجور تزايقت وكبخا عميو القخون  وتتابعت ؼيو القمػب

 فالححر أال ؼيقػؿ: كيحجده التيجيج ىحا مرجر مغ كيححرىا االمة يشرح كىكحا     
 وألقػا ندبيع فػق  وتخفعػا حدبيع عغ تكبخوا الحيغ وكبخائكع ساداتكع شاعة مغ الححر

 ْلالئو. ومغالبةً  لقزائو مكابخة بيع، صشع ما عمى هللا وجاحجوا ، رّبيع عمى اليجيشة
  .(94)"الجاىمية اعتداء وسيػف الفتشة أركان ودعائع العربية أساس قػاعج فإّنيع

 الشاس، أييا" ؼيقػؿ: االمة نجاة شخيق الى يذيخ)عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ كنخػ      
 تيجان وضعػا السشافخة، شخيق عغ وعخجػا الشجاة، بدفغ الفتغ أمػاج شقػا

 .(95)"السفاخخة

 بالبرخة كقتالو بيعتو نكث في)عميو الدبلـ(عيجه في كتجدجت الفتشة تسثمت لقج     
 الخػارج مغ السارقيغ ككحا برفيغ معو كالقاسصيغ معاكية قتاؿ في ككحا الجسل بسعخكة

 عفػه ثع عمييع كقجر الجسل بأىل ضفخ حيغ الفتشة الى)عميو الدبلـ(اشار كقج بالشيخكاف،
 نكث مغ أّول فإنكع ، والفتشة فإّياكع عشكع عفػت قج" فقاؿ: عقابيع عمى القجرة مع ليع

 هللا وبيغ بيشكع ؼيسا واخمرػا الحػبة عغ فارجعػا ، اْلمة عرا وشقّ  البيعة
 فقاؿ: الييع كالسديخ الذاـ اىل جياد عمى الشاس يحث)عميو الدبلـ(كخصب ،(96)بالتػبة"

 الدشة وأعجاء الذيصان أولياء إلى سيخوا الصغاة! العساة الذام أىل قتال إلى سيخوا
 .(97)!واْلنرار" السياجخيغ وقتمة الفجار الكحبة إلى سيخوا ! والقخآن
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 كما عيجه في العطيسة االسبلـ فتشة امية بشي يعتبخ)عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ اف     
 السدمسيغ اكضاع اليو ستؤكؿ الحؼ الديء السريخ بحلظ كيتشبأ االمة، مدتقبل مغ بعجه

 أمية بشي فتشة عميكع عشجي الفتغ أخػف إن أال:")ع(ؼيقػؿ مشيا، كيتّخػؼ كاحػاليع
 بميتيا، وخرت عامة( رئاسة امخىا شسل اي)خصتيا عست مطمسة عسياء فتشة فإنيا

 أمية بشي لتججن هللا وأيع عشيا، عسي مغ البالء وأخصأ فييا، أبرخ مغ البالء وأصاب
 تعحم (حالبيا بعس الخمق سيئة السدشة الشاقة)الزخوس كالشاب بعجي سػء أرباب لكع

 ال (،لبشيا)درىا وتسشع (تزخب)بخجميا وتدبغ بيجىا وتخبط (بجفاء العس اك االكل)بفييا
 عشكع بالؤىع يدال وال بيع ضائخ غيخ أو ليع نافعا إال مشكع يتخكػا ال حتى بكع يدالػن 

 مغ والراحب ربو مغ العبج انترار مثل إال مشيع أحجكع انترار يكػن  ال حتى
 وال ىجى مشار فييا ليذ جاىمية وقصعا مخذية شػىاء فتشتيع عميكع تخد مدترحبو،

 .(98)يخى" عمع

 رايات وّللاَّ  ىحه ل:قا الذاـ كاىل معاكية رايات)عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ نطخ كلسا     
 عمى بقائيع عمى كاقدع .(99)"(ص)ّللاَّ  رسػل مع ونحغ بيا قاتمشا التي سؽيان أبي

 وأسخوا استدمسػا، ولكشيع القػم أسمع ما وهللا الشدسة، وّبخأ الحبة فمق والحي الكفخ"
 .(100)"الرالة يتخكػا لع انيع اال لشا، عجاوتيع الى رجعػا أعػانًا، عميو وججوا فمسا الكفخ
 أن وحاول هللا، حاد مغ قاتمػا" فقاؿ لقتاليع أصحابو)عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ كدعى
 ليدػا الحيغ هللا، لجيغ السحخفيغ هللا، ْلولياء القاتميغ الخاشئيغ، قاتمػا هللا، نػر يصفئ
 وال ديغ، في بأىل اْلمخ ليحا وال بالتأويل، عمساء وال الجيغ، في فقياء وال الكتاب بقخاء

   .(101)"وؾيرخ كدخى  بعسل ؼيكع لعسمػا عميكع ولػا لػ وهللا اإلسالم، في سابقة
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)صمى  هللا رسػؿ كصفيع كسا، الخػارج السفتػنيغ() السؤمشيغ أميخ كجاىج قاتل كحلظ     
)صمى هللا عميو كالو  هللا رسػل أن" :)ع( السؤمشيغ أميخ فقاؿهللا عميو كالو كسمع(

 . السذخكيغ جياد عميّ  كتب كسا ، السفتػنيغ جياد عميظ كتب  قج هللا ان لي: قالكسمع(
 أن يذيجون  قػم قال: ؟ الجياد فييا عميّ  كتب التي الفتشة ىحه ما هللا: رسػل يا فقمت

 فعالم : هللا رسػل يا فقمت . لمُدشة مخالفػن  وىع ، هللا رسػل واني هللا اال الو ال
 (102)"االمخ ومخالفة الجيغ في االحجاث عمى : قال ؟ اشيج كسا يذيجون  وىع اقاتميع

 الييع فكتب عمييع الحجة كالقاء ججاليع في جيجاً الدبلـ()عميو السؤمشيغ أميخ يألػا كلع
 وكانػا ديشيع فارقػا الحيغ مغ تكػنػا أن هللا أذكخكع فإني بعج أما فقاؿ:" كمػعطة تحكيخاً 
 تكػنػا وأن الصاعة عمى قمػبكع بيغ وألف ، الجساعة عمى ميثاقكع هللا أخح أن بعج شيعا

)عميو السؤمشيغ أميخ ككتب .(ٖٓٔ)البيشات" جاءىع ما بعج مغ واختمفػا تفخقػا كالحيغ
 رعيتو بو سعجت مغ والدعيج :"عقب ابي بغ عبجهللا يجؼ عمى الخػارج الىالدبلـ(
 وليذ لشفدو شخىع الشاس وشخ لشفدو خيخىع الشاس وخيخ رعيتو بو شقيت مغ والذقي

 السؤمشيغ أميخ اتاىع فمسا (104) رىيشة" كدبت بسا نفذ "وكل قخابة أحج وبيغ هللا بيغ
 وبادروا وأصحابو عمي مخاشبة دعػا أن وتشادوا قتالو. إال فأبػا فدتعصفيع الدالم عميو

  . (105)الجشة إلى الخواح الخواح وصاحػا الجشة

 أف كرأػ مشيع فيئذ الخػارج جػاب عمى)عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ كقف كلسا    
 )عميو الدبلـ(االماـ عمى كخخجػا غييع في تسادكا كلكشيع ،معاكية الى كيسزي يجعيع
 بعج الذاـ كاىل معاكية قتاؿ عمى عاـز كىػ االماـ بجير كالغجر كالذقاؽ الفتشة كاحجثػا
 في الخػارج لسشازلة )عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ اضصخ مسا ،كفذمو التحكيع ميمة انتياء



 (ليه السالمدالالت احلرب واجلهاد وبواعجهنا لدى أمري املؤمنني علي بن ابي طالب )ع

 حمند امحيد عبل محد.م.د                                   

 ٕٗ٘ (0202 ايلول)العدد الجالثون ملحق  جملة دراسات تارخيية

 قال. القػم عمى واحسمػا الجعاء وأكثخوا اْلضخاس شجوا: أف" أصحابو كدعى ،الشيخكاف
  .(106)أحج عغ يخبخ أحج ومشيع الشيار انترف ما ؼوهللا فحسمشا

  عشيع والجفاع والزعفاء السطمػميغ ونرخة الطمع دفع -ٕ

 الكخيع لمخسػؿ اذنت آية اكؿ ككانت االسبلـ، في الجياد()القتاؿ دكافع اىع مغ كىػ
 ِبَأنَُّيعْ  ُيَقاَتُمػنَ  ِلمَِّحيغَ  ُأِذنَ  :"تعالى قػلو ىي بالقتاؿ كالسؤمشيغ)صمى هللا عميو كالو كسمع(

 هللا يبيغ الحج سػرة مغ تمييا التي اآلية كفي .(107)"َلَقِجيخ   َنْرِخِىعْ  َعَمى ّللاََّ  َوِإنَّ  ُضِمُسػا
 ِبَغْيخِ  ِدَياِرِىعْ  ِمغْ  ُأْخِخُجػا الَِّحيغَ " تعالى: بقػلو السطمػميغ السؤمشيغ حاؿ كتعالى سبحانو

ُ... َربَُّشا َيُقػُلػا َأنْ  ِإالَّ  َحقّ    .(108)"ّللاَّ

 ّللاَِّ  َدْفعُ  َوَلْػاَل  ... بقػلو: الطمع لجفع الجياد)ع( القتاؿ اىسية كعبل جل هللا كيؤكج     
َمتْ  ِبَبْعس   َبْعَزُيعْ  الشَّاَس   َكِثيًخا ّللاَِّ  اْسعُ  ِفيَيا ُيْحَكخُ  َوَمَداِججُ  َوَصَمَػات   َوِبَيع   َصَػاِمعُ  َلُيجِّ

 الشاس دفاع اك كالجياد القتاؿ لػال .اؼ(109)"َعِديد   َلَقِػيّّ  ّللاََّ  ِإنَّ  َيْشُرُخهُ  َمغْ  ّللاَُّ  َوَلَيْشُرَخنَّ 
  .(110)كالسداجج كالرمػات كالبيع الرػامع ليجمت لبعس بعزيع

 دكلة سمصاف تحت يعيذػف  الحيغ السدمسيغ مغ السطمػميغ عغ لمجفاع الجياد اما    
 ال  َلُكعْ  َوَما تعالى:" بقػلو االسبلـ اقخه الحؼ لمقتاؿ االخخ الباعث فأنو مدمسة، غيخ ضالسة

 َربََّشا َيُقػُلػنَ  الَِّحيغَ  َواْلِػْلَجانِ  َوالشَِّداءِ  الخَِّجالِ  ِمغَ  َواْلُسْدَتْزَعِفيغَ  ّللاَِّ  َسِبيلِ  ِفي ُتَقاِتُمػنَ 
 َلُجْنظَ  ِمغْ  َلَشا َواْجَعلْ  َوِليِّا َلُجْنظَ  ِمغْ  َلَشا َواْجَعلْ  َأْىُمَيا الطَّاِلِع اْلَقْخَيةِ  َىِحهِ  ِمغْ  َأْخِخْجَشا
 حساسة فيثيخ االعساؽ الى يشفح قػؼ  بأسمػب السؤمشيغ تحث اآلية فيحه .(111)"َنِريًخا
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 كيقاسػف  الحؿ يدامػف  ضعاؼ قػـ ازاء السقجس كاجبيع يسثل اذ حسيتيا كيػقع الشفذ
 .(112)الطمع

 الشاكثػف  عاث اذ)عميو الدبلـ(شالب ابي بغ عمي االماـ عيج في الحاؿ يختمف كلع     
 الشاس امغ فيجدكا الغارات كششػا الجماء كسفكػا كقتمػا فدادًا، كالسارقػف  كالقاسصػف 
 العخاؽ مغ كثيخة مػاضع في قتاليع في عيجه سشػات ُجلّ  قزى حتى كاستقخارىع كسبلميع

  كالزعفاء. كالسطمػميغ الشاس عغ الطمع ليجفع ،كالذاـ

 أميخ أخبلؽ مكاـر مغ كالصػياف الطمع كمشاىزة كاالنراؼ العجؿ كاف لقج     
 الحي السثالي التصبيق فيػ ،سػاء حج عمى كفعمو فكخه في كتسثل)عميو الدبلـ(السؤمشيغ
 ، الحقة االسبلـ كمبادغ الصاىخة الشبػية كالدشة الكخيع القخآف في الحقو لئلندانية كالدامي

 االشتخ مالظ كصحابتو قادتو ابخز احج بو اكصى ما صػرة بأكضح ذلظ عمى أكؿ كليذ
 الشاس وأنرف هللا "أنرف فتزسغ مرخ كاّله حيغ السعخكؼ عيجه في رض()الشخعي

 ومغ ، تطمع تفعل إال فإنظ رعيتظ، مغ ىػى  ؼيو لظ ومغ أىمظ خاصة ومغ نفدظ مغ
 هلل وكان حجتو، أدحس هللا خاصسو ومغ ، عباده دون  خرسو هللا كان هللا عباد ضمع
 ضمع مغ بالتححيخ رض()لو)عميو الدبلـ(كصيتو يكسل كىػ ،(113)"ويتػب يشدع حتى حخبا

 فإن ضمع عمى إقامة مغ نقستو وتعجيل هللا نعسة تغييخ إلى أدعى شئ وليذ" العباد:
)عميو الكخيسة بحاتو كىػ .(114)"بالسخصاد لمطالسيغ وىػ السطمػميغ دعػة يدسع هللا

 في اجخ أو مديجاً  الدعجان حدظ عمى أبيت الن وهللا ؼيقػؿ:" الطمع مغ تبخأالدبلـ(
 العباد لبعس ضالسا الؿيامة يػم ورسػلو هللا ألقى أن مغ إلى أحب مرفجاً  اْلغالل
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 في ويصػل قفػليا البمى إلى يدخع لشفذ أحجا أضمع وكيف الحصام مغ لذئ وغاصبا
 . (115)؟"حمػليا الثخى 

 أحدشت ولقج" ؼيقػؿ: لخعيتو معاممتو حدغ)عميو الدبلـ( السؤمشيغ أميخ يبيغ ثع كمغ      
 مّشى شكخا ، الّزيع وحمق الّحلّ  ربق مغ وأعتقتكع ، ورائكع مغ بجيجي وأحصت ، جػاركع

 .(116)"الكثيخ السشكخ مغ البجن وشيجه البرخ، أدركو عّسا وإشخاقا ، القميل لمبخّ 

 كسفكػا قتمػا اذ البرخة في الجسل اصحاب اجتخمو ما)عميو الدبلـ(االماـ كاجو لقج     
 عثساف كعحبػا عثساف لجـ الثأر بجاعي الفتشة في كخاضػا الساؿ بيت عمى كاستػلػا الجماء

)عميو السؤمشيغ أميخ فقاـ .(117)بقتمو كىسػا البرخة عمى االماـ عامل حشيف بغ
 وردا والدبيخ شمحة أن جميل ونبأ متفطع خبخ أتاني إنو" فقاؿ: بالشاس خصيباً الدبلـ(
 وقتال ميت أم ىػ أحيي يجري  ال وتخك مبخحا ضخبا فزخباه عاممي عمى فػثبا البرخة

 مػفػن  هللا لقػا الرالحيغ السدمسيغ رجال مغ عجة في جبمة بغ حكيع الرالح العبج
 قتمػىع لمسدمسيغ الحي السال بيت خدان الدبابجة وقتال ، حقيع عمى ماضيغ ببيعتيع

 اصحاب اجخمو ما يحكخ)عميو الدبلـ(السؤمشيغ ألميخ خصبة كمغ .(118)غجرا" وقتمػا صبخا
 شاعة عمى أىميا اجتسع وقج البرخة قجما والدبيخ شمحة إنّ  الشاس أّييا فقاؿ:" الجسل

 ومغ فتشػه مشيع أشاعيسا فسغ وخالفي، تعالى هللا معرية إلى فجعػىع وبيعتي، هللا
 وفعميسا الدبابحة وقتميع بمغكع، ما جبمة بغ حكيع قتميسا مغ كان وقج قتمػه، عراىسا

  .(119)"بالحخب وأذنػا القشاع االن كذفػا وقج عميكع، يخف لع ما حشيف بغ بعثسان

 عسالي عمى فقجمػا " :)ع(لحخبو البرخة الى الدائخيغ الحػادث، تمظ بسخارة ذكخ كسا    
 وعمى شاعتي في كميع مرخ أىل وعمى ، يجي في الحي السدمسيغ مال بيت وخدان
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 مشيع شائفة فقتمػا شيعتي عمى ووثبػا جساعتيع. عمي وأفدجوا كمستيع، فذتتػا بيعتي،
  .(120)"صادقيغ هللا لقػا حتى بيا فزاربػا  أسيافيع عمى عزػا وشائفة غجرا،

 عانى كما كالسدمسيغ، االسبلـ بحق بو اجخمػا لسا الذاـ كاىل معاكية قاتل ككحا     
 وال ، استحمػه إال محخما يجعػا ال حتى يدالػن  ال وّللاَّ  :)ع(فقاؿ امية بشي ضمع مغ الشاس
 رعتيع، سػء بو ونبا ضمسيع دخمو إال وبخ وال مجر بيت يبقى ال وحتى حمػه، إال عقجا

  .(121)"لجنياه يبكي وباك لجيشو يبكي باك يبكيان، الباكيان يقػم وحتى

 عمى عامبله عميو كقجـ اليسغ عمى معاكية اصحاب باستيبلء االخبار عميو تػاتخت ثع   
 كعاث أرشاة بغ بدخ عمييسا غمب لسا نسخاف بغ كسعيج العباس بغ هللا عبيج كىسا اليسغ
 اليسغ اشمع قج بدخا أنبئت فقاؿ:" لمعسخاف كتخخيباً  كنيباً  لؤلعخاض كأغتراباً  كتقتيبلً  فداداً 
 عغ وتفخقكع باشميع عمى باجتساعيع مشكع سيجالػن  القػم ىؤالء أن ْلضغ وهللا وإني

 .(122)"الباشل في إماميع وشاعتيع الحق في إمامكع وبسعريتكع حقكع.

 بجير االنبار غدك خبخ كرد حيغ الشاس استشياض الى)عميو الدبلـ(سعى ثع     
 ولقج" :)ع(فقاؿ كالتخكيع كالتخخيب كالقتل الحخمات كىتظ القبيحة االفعاؿ كارتكابو معاكية
 فيشتدع السعاىجة واْلخخى  السدمسة السخأة عمى يجخل كان مشيع الخجل أن بمغشي

 إال مشو تستشع ما قخشيا() ورعاثيا وقالئجىا سػارىا()وقمبيا خمخاليا()حجميا
 فمػ دم. ليع أريق وال كمع مشيع رجال نال ما وافخيغ انرخفػا ثع واالستخحام باالستخجاع

 .(123)"ججيخاً  عشجي بو كان بل ممػما بو كان ما أسفا ىحا بعج مغ مات مدمسا امخأ أن
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 الشاس كضمع الجخائع مغ كالقاسصػف  الشاكثػف  فعمو ما الخػارج مغ السارقػف  كفعل     
 جخائسيع كمغ فدادًا، االرض في كعاثػا عميو كتسخدكا اماميع عمى كخخجػا السدتزعفيغ

 بسا)عميو الدبلـ(عمي االماـ فأخبخ بيع، كالتسثيل كلجه كاـ كابشو خباب بغ عبجهللا قتميع
 قتمو، كمشا قالػا: خباب. بغ هللا عبج قاتل لشا أخخجػا نادوىع أكبخ، هللا :فقاؿ صشعػا

 القػم. دونكع ْلصحابو:)عميو الدبلـ(عمي فقال القػل. ىحا يقػلػن  ذلظ كل ثالثا فشاداىع
 الخػارج مغ الطالسيغ مرارع السؤمشيغ أميخ كيحكخ .(124)"جسيعا قتمػىع أن لبثػا فسا قال
 إن ثع " الشاس عمى يقخأ اف كامخ الشيخكاف مغ مشرخفو بعج)عميو الدبلـ(كتبو كتاب في

 وكان ويقتمػن  يفدجون  اْلرض في عاثػا إذا حتى تخكػنا ما فتخكشاىع، اعتدلت شائفة
 العبجي مخة بغ والحارث ولجه وأم وابشو خبابا وقتمػا أسج بشي مغ ميخة أىل قتمػه ؼيسغ

 عميشا شجت ثع قتمتيع. كمشا فقالػا إخػانشا قتمة إليشا ادفعػا فقمت داعيا إلييع ؼبعثت
 .(125)الطالسيغ مرارع هللا فرخعيع ورجاليع خيميع

 وسيادتو. االسالم سمصان تأميغ -ٖ

 الجدية، لو غالسخالفي كدفع كسيادتو االسبلـ سمصاف لتأميغ الكفار قتاؿ االسبلـ اقخ     
مَ  َما ُيَحخُِّمػنَ  َواَل  اْْلَِخخِ  ِباْلَيْػِم َواَل  ِباهللَِّ  ُيْؤِمُشػنَ  اَل  الَِّحيغَ  َقاِتُمػا :"تعالى فقاؿ  ّللاَُّ  َحخَّ

 َوُىعْ  َيج   َعغْ  اْلِجْدَيةَ  ُيْعُصػا َحتَّى اْلِكَتابَ  ُأوُتػا الَِّحيغَ  ِمغَ  اْلَحقِّ  ِديغَ  َيِجيُشػنَ  َواَل  َوَرُسػُلوُ 
 نطاماَ  قجيساً  كانت التي السعاىجة الى الػصػؿ الكخيسة اآلية جعمت لقج .(126) َصاِغُخوَن"

 لقتاليع سبباً  الكفخ كاف كلػ كفخىع، ىػ قتاليع في الدبب يكغ فمع القتاؿ، غاية لمحمة،
 .(127)ديشيع عمى كاقخكا الجدية مشيع قبمت كلسا اسبلميع، القتاؿ غاية لجعمت
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 بػاعث مغ عشيا كالجفاع االمة مرالح عمى كالحفاظ االسبلـ سمصاف تأميغ كاف لقج     
 زمغ خاضيا التي كالغدكات الحخكب في كقتالو)عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ جياد

 ييجد ما اف)عميو الدبلـ(االماـ كجج كقج كفاتو، كبعج)صمى هللا عميو كالو كسمع(الخسػؿ
 ببغييع فييا سبباً  كالسارقػف  كالقاسصػف  الشاكثػف  كاف التي الفتغ ىػ كجػدىا في االمة
 كالشيخكاف، كصفيغ بالبرخة الجسل كقائع فكانت عميو كالتسخد بيعتو كنكث االماـ عمى

 حتى كانتذخ بالسجيشة الخبلفة مقخ في أششابو يزخب بجأ قج كاف الحؼ الفداد عغ فزبلً 
 والشكث البغي أىل بقتال هللا امخني وقج ال"ا :)ع(قاؿ كلحلظ الذاـ، في معاكية لو اسذ

 الصاعة، كاجب االماـ شاعة عغ كالخخكج الطمع ىػ كالبغي .(128)"اْلرض في والفداد
 االعساؿ مغ كارتكبػا)عميو الدبلـ(االماـ شاعة عغ خخجػا الحيغ عمى يشصبق كصف كىػ

 دعػات كل كرفس الخسل كقتل كالتخخيب كالدمب كالشيب لمجماء كسفظ قتل مغ االجخامية
 كتفخيق الصاعة عرا كشق)عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ بيا يجعػىع كاف التي الدبلـ
 الدمصاف كشمب السشفعة لشػازع السدمسيغ مغ اآلالؼ كمقتل بالحخكب كاضعافيا االمة

 الخعب كنذخ السدمسيغ جساعة كافداد االمة كمسة تذتيت عمى فعسمت كاالستحػاذ كالسمظ
بة  .(129)كغدكىا بيا مخكا التي كالقخػ  السجف كل كتخخيب كالـخ

 الخاتسة

 لمباحث يسكغ الخاؾية، كاندانيتو العالية، اخبلقو كمكاـر الدامية، مكانتو رحاب في   
 اف كحكستيا الفمدفة كمشابع كمبادئو، الجيغ كاسذ كاسفاره، التاريخ حػادث في السشرف

 افعالو كشػاىج)صمى هللا عميو كالو كسمع( االكـخ الشبي احاديث كمراديق دالالت يجرؾ
 َوَما: )كعبل جل قاؿ اذ كأرقاىا، الذيادات أسسى كتعالى سبحانو هللا مشحو الحؼ الكخيسة،
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 ألميخ نبػية كذػاىج ، (4-3 اآليتاف الشجع،)(ُيػَحى َوْحي   ِإالَّ  ُىػَ  ِإنْ اْلَيَػى  َعغِ  َيْشِصقُ 
 والحقّ  الحقّ  مع عمي» :(ص)قاؿ اذالدبلـ()عميو شالب ابي بغ عمي االماـ السؤمشيغ

 كذلظ ،«الحػض عميَّ  يِخدا حتى يفتخقان ال معو، والقخآن القخآن مع عميّ »ك «عمي مع
 في كبػاعثيا، الجياد()الحخب دالالت في القمع سّصخه كما الفكخة اليو راحت ما جػىخ ىػ
 اكـخ معالدبلـ()عميو الػصي االماـ عاشو ما فكل)عميو الدبلـ(االماـ كعسل فكخ
 القخآف كجػىخ الحق ىػ اجمو مغ كجاىج ككافح كفاتو، كبعج)صمى هللا عميو كالو كسمع(نبي

 مغ الحق كاخخج الباشل بقخ حتى يتياكف  اك ييادف كلع عشو يحج كلع االسبلـ ديغ كقػاـ
 سساءه ممكػت في تّخقى السجج صيػة فأمتصى ُمياباً  عديداُ  باهلل مشرػراً  فكاف خاصختو،

 قامػس في كىي الحخب دالالت فأما االنداني. كرؾيو تمظ بسكانتو الجسيع لو ليقخّ 
 القخآف دالالت ذاتيا ىي الجياد() بسعشى اخبلقو كفمدفة كمعجسو )عميو الدبلـ(االماـ

 الحخب، في كاخبلؾياتو كمبادئو كأفعالو )صمى هللا عميو كالو كسمع( االكـخ الشبي كاحاديث
 كاضحة مثابات ذلظ كمرجاؽ جسيعًا، ليا انسػذجاً  كتصبيقاً  رائعة اضاءات ىػ كاف بل

 :في تتسثل جمية

 .كالببلء الحؿ يكػف  بجكنو الحريشة هللا كدرع التقػػ  كلباس الجشة ابػاب مغ باب الجياد-أ

 ديغ كال الجنيا صبلح كؼيو كناصخ نرخة كجعمو هللا عّطسو كقج االسبلـ، عد الجياد -ب
 .بو اال

 سبحانو هللا الى التػسل شخيق كىػ كاالمػاؿ باالنفذ هللا سبيل في الحق الجياد-ج
 .(ص)كبخسػلو بو كااليساف كتعالى
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 في كالرجؽ السشكخ عغ كالشيي بالسعخكؼ االمخ عمى ُشعب: اربع عمى الجياد-د
 .الفاسقيغ كششآف لسػاشغ

 االسبلـ كاسذ السصيخة الشبػية كالُدشة السجيج القخآف مغ مدتسجة شخعية لمجياد-ق
 كيكػف  الشاس عمى شيجاء السدمسػف  كليكػف  كسصاً  أمة االسبلـ أمة لتكػف  الحشيف
 .كرسػلو باهلل االيساف الى الشاس كدعػة ،شييجاً  عمييع الخسػؿ

  الذخرية باألمجاد كالصسػح كالغشائع لمغدك)عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ حخكب ماكانت-ك
 .كالغمػ كالعمػ االرض في لمفداد كال الخاصة كالسرالح كالسشافع

 كالُدشة القخآف شػاىج ذلظ كفي الحق عغ الذخعية االمامة عغ بحخكبو االماـ دافع-ز
 .السصيخة الشبػية

 االماـ خاض ذلظ كفي الجشة ابػاب مغ باب ىػ هللا سبيل في فالجياد تقجـ لسا تبعاً -ح
 .محخابو في استذيج حتى كمخارتو القتاؿ قدػة كتحسل كالغدكات الحخكب غسخات

 مػاجية في)صمى هللا عميو كالو كسمع( هللا رسػؿ  مع العطيع جياده)عميو الدبلـ(كبشى-ط
 الذخؾ اىل قتاؿ فقتالو كالسارقيغ، كالقاسصيغ الشاكثيغ ضج حخكبو في كبعجه السذخكيغ

 .(ص)الكخيع الخسػؿ أنبأه كسا البغي كأىل

 بػاعثيا لمحخب فأف)عميو الدبلـ(السؤمشيغ أميخ عشج الحخب دالالت تمظ كانت كاف     
 فتسثمت كأساسيا قػاميا عغ يتشازؿ كلع سبيميا في الجياد عغ االماـ يتػافّ  لع التي الحقة

 :كالجميمة الجمية شػاىجىا في البػاعث
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 .كالسدمسيغ االسبلـ كحجة عمى لمحفاظ بالسثل كالسعاممة كالعجكاف الطمع دفع-أ

 الشاس اييا)قػلو: في صخيحاً  بالشاس، خصيباً  فقاـ الجيغ في الفتشة كدفع العقيجة حخية-ب
 كأشتج غييبيا ماج اف بعج غيخؼ  أحج عمييا ليجتخغ  يكغ كلع الفتشة، عيغ فقأت فأنا

 كمبيا(.

 قاتل)عميو الدبلـ(اجمو مغ عشيع كالجفاع كالسدتزعفيغ السطمػميغ كنرخة الطمع دفع-ج
 الحخمات كىتكػا كتخخيباً  فداداً  االرض في عاثػا الحيغ كالسارقيغ كالقاسصيغ الشاكثيغ
 اال محخماً  يجعػا ال حتى اليدالػن  وهللا)مشيع القاسصيغ في قاؿ حتى الحخاـ الجـ كسفكػا

 ضمسيع(. دخمو اال وبخ وال مجر بيت يبقى ال وحتى حمػه، اال عقجاً  وال استحمػه

 التجميخ عػامل يػاجو فكاف كسيادتو، االسبلـ سمصاف كتأميغ كسبلمتيا االمة كحجة-د
 والشكث البغي اىل بقتال هللا امخني وقج اال))عميو الدبلـ(بقتالو الجيغ كتيجيج االمة داخل

 االرض(. في والفداد

 كأخبلؾياً  اندانياً  انسػذجاً  تسثل انيا العمػية، كبػاعثيا الحخب دالالت في القػؿ كخبلصة
 كالسدتقبل كالحاضخ الساضي في االندانية تػاجيو ما عمى الحكع خبلليا مغ يسكغ سامياً 

 الحق مشارات عغ تبحث التي الفاحرة العيغ خبلؿ مغ تتسكغ ،كصخعات حخكب مغ
 عمى لتؤكج كالرخاع التعاكف  مطيخييا، في االندانية العبلقات في كاالخبلؽ كالسبادغ
 مغ عمييغ في االكـخ الشبي اخيو مع يكػف  اف استحق الحؼ االنداف ىحا اخبلؽ جسالية
 .احج مشو يجنػ كال يرل ال كالسقاـ السكانة

 اليػامر
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 .36سػرة البقخة، اية  - 1
 .30-27سػرة السائجة، آيات  - 2
بة ،اثار الحخب في الفقو االسبلمي .دراسة مقارنة ، ص - 3  .31الدحيمي، ـك
 .279آية  سػرة البقخة ، - 4
 .21؛ دمحم عمي ،الجياد في التذخيع االسبلمي  ، ص 3/363القخشبي ، الجامع الحكاـ القخآف ،ج - 5
 .64سػرة السائجة ،آية  - 6
 6/240القخشبي السرجر الدابق،ج - 7
 .57سػرة االنفاؿ، آية  - 8
 .4سػرة دمحم، آية  - 9

 . 31-26/30ج 6مجسع البياف في تفديخ القخآف ، مج ،الصبخسي- 10
 .21؛ دمحم عمي، السرجر الدابق، ص34الدحيمي ، السرجر الدابق ،ص - 11
 . 183-182عبج الباقي ،دمحم فؤاد ، السعجع السفيخس أللفاض القخآف الكخيع، ص- 12
 .4/ص 2الصػسي ، السبدػط ،ج - 13
 .135-133/ 3ابغ مشطػر، لداف العخب،مج - 14
 .78سػرة الحج ، آية  - 15
 .19السرجر الدابق، ص دمحم عمي ، - 16
 .69سػرة العشكبػت ، آية  - 17
 .15/14؛ الحخ العاممي، كسائل الذيعة،ج5/4الكميشي، الكافي، ج - 18
 .2/405ىادؼ الشجفي، مػسػعة احاديث اىل البيت)ع(، ج - 19
 . 13/549الحخ العاممي، كسائل الذيعة،ج - 20
 .7/52الكميشي، الكافي، ج - 21
 .  69حف العقػؿ عغ اؿ الخسػؿ)ص(، صابغ شعبة الحخاني، ت - 22
 . 228بيزػف، ترشيف نيج الببلغة، ص - 23
 .222الرجكؽ، الخراؿ، ص - 24
 .4دراز، دمحم عبج هللا ،القانػف الجكلي العاـ كاالسبلـ ، ص - 25
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 .15الجسيمي، خالج رشيج، احكاـ االحبلؼ كالسعاىجات في الذخيعة االسبلمية، ص - 26
 .143سػرة البقخة ، آية  - 27
 .134السخاغي، دمحم مرصفى، تفديخ الذيخ لدػرة الحجخات ، ص - 28
 .28سػرة سبأ ، آية  - 29
 .69-68ابغ تيسية ، الدياسة الذخعية في اصبلح الخاعي كالخعية ، ص  - 30
؛ صفػت، احسج زكي، جسيخة خصب العخب، 2/194ابغ ابي الحجيج، شخح نيج الببلغة، ج - 31

 .2/420ج
 .15/93؛ الحخ العاممي، كسائل الذيعة،ج5/38الكافي، جالكميشي،  - 32
 .169سػرة اؿ عسخاف ،آية  - 33
 .3/159؛ االميغ، اعياف الذيعة، ج169الصػسي، االمالي، ص - 34
 .4سػرة الرف ،آية  - 35
 .1/448الخيذيخؼ، ميداف الحكسة، ج - 36
 .97/49؛ السجمدي، بحار االنػار، ج1/343السغخبي، دعائع االسبلـ، ج - 37
 .13/38؛ البخكجخدؼ، جامع احاديث الذيعة، ج4/272الؿبانجي، مدشج االماـ عمي)ع(، ج - 38
 .1/501؛ االميغ، اعياف الذيعة، ج287السشقخؼ، كقعة صفيغ، ص- 39
 . 2/305؛ الببلذرؼ، انداب االشخاؼ، ج1/95ابغ قتيبة ، االمامة كالدياسة، ج - 40
 . 237السػفق الخػارزمي، السشاقب، ص - 41
 .21السياحي، شكخؼ ناصخ، االماـ عمي بغ ابي شالب )ع( دراسة في فكخه العدكخؼ، ص - 42
 .54الحيجرؼ، دمحم تقي، محىب اىل البيت)ع(، ص - 43
 .3/180؛ االميشي، الغجيخ، ج460الصػسي، االمالي، ص- 44
 .22السياحي، السرجر الدابق، ص- 45
 .1/153الببلغة، ج؛ مغشية، في ضبلؿ نيج 496الرجكؽ، الخراؿ، ص- 46
 .1/451؛ االميغ، اعياف الذيعة، ج1/248الذيخ السفيج، االرشاد، ج - 47
 .361الدبيجؼ، عبج الخضا، في فكخ االجتساعي عشج االماـ عمي)ع(، ص- 48
 .2/109مغشية، في ضبلؿ نيج الببلغة، ج - 49
 .2/109مغشية، السرجر الدابق ، ج - 50
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 .2/284، جابغ ابي الحجيج، شخح نيج الببلغة- 51
 .216سػرة البقخة ،آية  - 52
 .147الحمي ، شخائع االسبلـ في الفقو الجعفخؼ ،ص - 53
 .4/272الؿبانجي، مدشج االماـ عمي)ع(، ج - 54
 .343،ص1السغخبي، دعائع االسبلـ،ج - 55
   .13/628الحخ العاممي، كسائل الذيعة،ج - 56
 .1/266القشجكزؼ، يشابيع السػدة لحكؼ القخبى، ج - 57
 .1/275الصبخسي، االحتجاج، ج - 58
 .13/180ابغ ابي الحجيج، شخح نيج الببلغة، ج  - 59
 .2/223الكػفي ، مشاقب االماـ اميخ السؤمشيغ)ع(،ج- 60
 .5/24الخيذيخؼ، مػسػعة االماـ عمي بغ ابي شالب،ج - 61
 .1/388السغخبي، دعائع االسبلـ،ج - 62
 .1/393السغخبي، دعائع االسبلـ،ج - 63
 .252-3/251شيخ اشػب، مشاقب اؿ ابي شالب،جابغ - 64
 .13/624، الحخ العاممي، كسائل الذيعة،ج289الذيخ السفيج، االمالي، ص - 65
 .2/334ابغ شيخ اشػب، مشاقب آؿ ابي شالب، ج- 66
 .49ابػ زىخة، العبلقات الجكلية في االسبلـ، ص - 67
 .216سػرة البقخة ،آية  - 68
 .115الخكابي، السرجر الدابق، ص - 69
 .83سػرة القرز، اآلية   - 70
 .2سػرة السائجة، اآلية   - 71
 .21الدمع كالحخب، ص-الديج سابق، فقو الدشة  - 72
 .56سػرة االعخاؼ، اآلية   - 73
 .19-18قصب، الدبلـ العالسي كاالسبلـ، ص - 74
 .41-40-39سػرة الحج، اآليات   - 75



 (ليه السالمدالالت احلرب واجلهاد وبواعجهنا لدى أمري املؤمنني علي بن ابي طالب )ع

 حمند امحيد عبل محد.م.د                                   

 ٖٙ٘ (0202 ايلول)العدد الجالثون ملحق  جملة دراسات تارخيية

                                                                                                                                                                 

 .61الخزخؼ، دمحم ،تاريخ التذخيع االسبلمي، ص - 76
 .41-40سػرة الذػرػ،  اآلية   - 77
 .126/ص17الصبخؼ،  جامع البياف في تفديخ القخآف ،ج  - 78
 .194-193-192-191-190سػرة البقخة، اآليات   - 79
السيداف في تفديخ القخاف،  الصباشبائي ، ؛300/ص7دركزة ، دمحم عدة ، التفديخ الحجيث،ج  - 80

 .164/ص4ج
 .1/563. الخيذيخؼ، ميداف الحكسةج4/12الببلغة، جابغ ابي الحجيج، شخح نيج  - 81
 .11/200؛ الستقي اليشجؼ، كشد العساؿ،ج2/259الببلذرؼ، انداب االشخاؼ،ج - 82
 .7/312؛ ابغ كثيخ، البجاية كالشياية،ج1/293السغخبي، دعائع االسبلـ،ج - 83
 .4/101؛ الصبخؼ، تاريخ الصبخؼ،ج1/271الثقفي ، الغارات، ج - 84
؛ابغ ابي الحجيج، شخح نيج 2/469خؼ، ربيع االبخار كنرػص االخيار، جالدمخذ - 85

 .1/222الببلغة،ج
 .92الدحيمي، السرجر الدابق، ص - 86
 .109سػرة البقخة، اآلية   - 87
 .92الدحيمي، السرجر الدابق، ص - 88
 . 193سػرة البقخة، اآلية   - 89
 24/116ج؛ السجمدي، بحار االنػار، 1/16الثقفي ، الغارات،ج - 90
 .266؛ ميخاف،دمحم بيػمي، االمامة كاىل البيت،ص7/53ابغ ابي الحجيج، شخح نيج الببلغة،ج- 91
 .3/2650؛ الخيذيخؼ، ميداف الحكسة،ج3/113مغشية، في ضبلؿ نيج الببلغة،ج - 92
 .3/118؛ مغشية، في ضبلؿ نيج الببلغة،ج13/146ابغ ابي الحجيج، شخح نيج الببلغة،ج - 93
 .  7/179ىادؼ الشجفي، مػسػعة احاديث اىل البيت)ع(،ج - 94
 .303؛ بيزػف، ترشيف نيج الببلغة، ص1/90ابغ حسجكف، التحكخة الحسجكنية، ج- 95
 ؛1/257؛ الذيخ السفيج، االرشاد،ج2/254الببلذرؼ، انداب االشخاؼ،ج- 96
 ؛2/550ابغ اعثع ، الفتػح،ج- 97
؛ ايػب، سعيج، معالع الفتغ، 111ص ع نيج الببلغة،؛جخداؽ، ركائ111ابغ حساد ، الفتغ، ص - 98

 2/133ج
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 .2/155الشعساف السغخبي، شخح االخبار،ج - 99
 . 2/73؛ ايػب، معالع الفتغ، ج215السشقخؼ، كقعة صفيغ،  - 100
؛ ابغ االثيخ، الكامل 4/54؛ الصبخؼ، تاريخ الصبخؼ،ج1/164ابغ قتيبة، االمامة كالدياسة، ج - 101

 .3/339في التاريخ، ج
 .2/33؛ ايػب، معالع الفتغ، ج 9/206ابغ ابي الحجيج، شخح نيج الببلغة،ج - 102
 .7/127؛ دمحمياف، ج2/370الببلذرؼ، انداب االشخاؼ، ج - 103
 .38سػرة السجثخ، آية  - 104
 .33/390؛السجمدي، بحار االنػار،ج3/189ابغ شيخ اشػب، مشاقب اؿ ابي شالب، ج - 105
 .33/400؛ السجمدي، بحار االنػار، ج152لكػفي، صابغ الفخات، تفديخ الفخات ا- 106
 . 39سػرة الحج، اآلية   - 107
 . 40سػرة الحج، اآلية   - 108
 . 40سػرة الحج، اآلية   - 109
 .134الخكابي، السرجر الدابق،ص  - 110
 . 75سػرة الشداء، اآلية   - 111
 . 46-38دمحم عمي، السرجر الدابق،ص  - 112
 .128العقػؿ عغ اؿ الخسػؿ)ص(، صابغ شعبة الحخاني، تحف  - 113
؛ الجشجؼ، عبج الحميع، االماـ جعفخ الرادؽ)ع(، 1/317ابغ حسجكف، التحكخة الحسجكنية، ج - 114

 .320ص
 .3/319الدمخذخؼ، ربيع االبخار كنرػص االخيار،ج - 115
؛ بيزػف، ترشيف نيج الببلغة، 234ابغ ميثع البحخاني، اختيار مرباح الدالكيغ،ص - 116

 .291ص
  .28-24االميغ، محدغ ، حخب الجسل كصفيغ،ص - 117
 .32/92؛ السجمدي، بحار االنػار،ج17الذيخ السفيج، الكافئة، ص - 118
 .33الذيخ السفيج، الجسل، ص - 119
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السجني، ضامغ بغ شجقع، كقعة الجسل،  ؛11/131حجيج، شخح نيج الببلغة، جابغ ابي ال - 120
 .100ص

 .2/70؛ ميخاف، االمامة كاىل البيت،ج8/414،ج الؿبانجي، حدغ، مدشج االماـ عمي)ع( - 121
 .1/37؛ مختزى العاممي، جعفخ، عمي كالخػارج،ج4/237ابغ اعثع ، الفتػح، ج - 122
 .9/310؛ االميشي، الغجيخ، ج2/74ابغ ابي الحجيج، شخح نيج الببلغة، ج - 123
مع كالسمػؾ، ؛ ابغ الجػزؼ، السشتطع في تاريخ اال1/220الخصيب البغجادؼ، تاريخ بغجاد،ج - 124

 .5/144ج
 . 1/314؛ الثقفي ، الغارات، ج1،177ابغ قتيبة، االمامة كالدياسة، ج- 125
 . 29سػرة التػبة ، اآلية   - 126
 . 107-106الدحيمي، السرجر الدابق،  - 127
 .13/182ابغ ابي الحجيج، شخح نيج الببلغة، ج  - 128
 .136-5/133الصبخؼ، تاريخ الصبخؼ، ج  - 129

 
 كالسخاجع قائسة السرادر

  أكاًل : السرادر األكلية .
 القخاف الكخيع 

 ـ(.1232ىػ/630ابغ االثيخ ،عمي بغ دمحم بغ دمحم عبج الكخيع الذيباني)ت -* 
 ىػ( 1399الكامل في التاريخ ،دار الفكخ ،)بيخكت ،  - 2
 ـ(926ىػ/314ابغ اعثع ،أبي دمحم أحسج بغ دمحم الكػفي )ت -*
 ىػ(1411،)بيخكت، 1عمي شيخؼ دار االضػاء،ط كتاب الفتػح، تحقيق: -3
 ـ(892ىػ/279الببلذرؼ، أحسج بغ يحيى )ت -*
 ، 1انداب االشخاؼ، تحقيق: الجكتػر سييل زكار كالجكتػر رياض زركمي، دار الفكخ ، ط-4

 ىػ( 1417)بيخكت ،
 ابغ تيسية ، ابػ العباس تقي الجيغ بغ عبج الحميع. -*
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الخاعي كالخعية، مكتبة السمظ فيج الػششية اثشاء كالشذخ،  الدياسة الذخعية في اصبلح -5 
 ىػ(.1419الخياض/

يع بغ دمحم بغ سعيج ،)ت -*  ـ(896ىػ/283الثقفي ،أبخـا
 ىػ(  1407)بيخكت ،  ،1دىخاء الحديشي ،دار االضػاء ،طالغارات، تحقيق: الديج عبج ال-6
 ـ(1200ىػ/597)تابغ الجػزؼ ،ابػ الفخج جساؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ عمي  -*
 السشتطع في تاريخ االمع كالسمػؾ -7 
 ـ(1002ىػ/393الجػىخؼ ،اسساعيل بغ حساد )ت -*
 1الرحاح تاج المغو كصحاح العخبية ، تحقيق: أحسج عبج الغفػرعصار، دار السبلييغ ،ط -8

 ىػ(1376،)القاىخة ، 
 ـ(1258ىػ/656ابغ ابي الحجيج،عد الجيغ أبي حامج عبج الحسيج بغ ـبة هللا)ت-*
 ىػ (1425،) بيخكت ، 2شخح نيج الببلغة ،مؤسدة االعمسي ، ط -9
 ـ(.10ىػ/ 4الحخاني ،الحدغ بغ عمي بغ الحديغ )ؽ -*

 ىػ( 1428، )بيخكت/1تحف العقػؿ عغ اؿ الخسػؿ)ص(،دار السختزى،ط -10
 ـ(1326ىػ/ 726الحمي ،جساؿ الجيغ الحدغ بغ يػسف بغ السصيخ )ت  -*

 ىػ (.1413،)قع ، 1،تحقيق : مؤسدة اؿ البيت)ع( مؤسدة احياء التخاث ، ط قخب االسشاد -11
 ابغ حساد، ابػ عبج هللا نعيع السخكزؼ. -*
 ـ(.1992الفتغ ، تحقيق: سييل زكار، السكتبة التجارية ،) مكة السكخمة/ -12 
 ـ(1071ىػ/463ابػ بكخ أحسج بغ عمي )ت الخصيب البغجادؼ، -*

تاريخ بغجاد اك مجيشة الدبلـ ، تحقيق : مرصفى عبج القادر عصا ، دار الكتب العمسية ،  -13
 ىػ( 1417،) بيخكت ، 1ط
 ـ(1172ىػ/ 568السػفق بغ أحسج بغ دمحم)ت الخػارزمي،-*

 ىػ(     1411، )قع،2السشاقب، تحقيق: مالظ السحسػدؼ، مؤسدة الشذخ االسبلمي،ط -14
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 ـ(1143ىػ/538محسػد بغ عسخ )جار هللا  الدمخذخؼ،-*
عبج األميخ ميشا ، مؤسدة األعمسي لمسصبػعات،  ربيع االبخار كنرػص االخيار، تحقيق:-15  
 ـ(.1992 – 1412) بيخكت/ ،1ط
 ـ(1192ىػ/588)ت ابغ شيخ اشػب ، زيغ الجيغ دمحم بغ عمي السازنجراني-*

)ايخاف ،  ، 3بعة سميساف زاده ، طمشاقب اؿ أبي شالب ،تحقيق :دكتػر يػسف البقاعي ، مص -16
 ىػ (  1429

 الدخخدي ، شسذ الجيغ. -*
 ـ(.1989 –ىػ 1409، )بيخكت /1السبدػط ، دار السعخفة، ط -17
 ـ( 991ىػ/381دمحم بغ عمي بغ الحديغ بغ بابػية القسي)ت الرجكؽ، -*

 ػ(ى1417)قع، ،1مؤسدة البعثة،ط قدع الجراسات االسبلمية، تحقيق: االمالي، -18
 ىػ 1410)بيخكت ، ،1مؤسدة االعمسي ، ط الخراؿ ،تحقيق: عمي اكبخ الغفارؼ، -19
 )القخف الدادس اليجخؼ(شالب الصبخسي، احسج بغ عمي بغ ابي -*
يع البيادرؼ ودمحم ىادؼ بو، مصبعة اسػ. ط -20   ىػ(.1424،) شيخاف/2االحتجاج ، تحقيق: ابخـا
 ـ(1153ىػ/548الفزل)تالصبخسي ،ابي عمي الفزل بغ الحدغ بغ -*

 ،1مجسع البياف في تفديخ القخآف، تحقيق: لجشة مغ السحققيغ، مؤسدة االعمسي، ط -21
 ق(.1415)بيخكت/

 ـ(922ىػ/310الصبخؼ، دمحم بغ جخيخ)ت-*
 ىػ(.1429، )بيخكت، 1تاريخ االمع كالسمػؾ، دار احياء التخاث العخبي،ط-22
: صجقي حسيج العصار، دار الفكخ،)بيخكت/  جامع البياف عغ تاكيل القخاف ، تخخيج -23

 ىػ( 1416
 ـ(1067ىػ/460ابػ جعفخدمحم بغ الحدغ بغ عمي )ت الصػسي ،-*

 ىػ(1414،)قع ، 1االمالي ، تحقيق : مؤسدة البعثة ، دار الثقافة ، ط -24
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 ـ(1692ىػ/1104الحخ العاممي ، دمحم بغ الحدغ )ت -*
ل الذخيعة ،تحقيق: مؤسدة آؿ البيت الحياء تفريل كسائل الذيعة إلى تحريل مدائ -25

 ىػ(.1414،)قع ، 2التخاث،ط
 ـ(889ىػ/276ابغ قتيبة الجيشػرؼ، أبي دمحم عبج هللا بغ مدمع الجيشػرؼ )ت-*

يع شسذ الجيغ ،مؤسدة االعمسي، ط-26  ىػ(1427،)بيخكت ، 1االمامة كالدياسة، تحقيق: أبخـا
 ـ(1272ىػ/671القخشبي ،دمحم بغ أحسج االنرارؼ )ت -*
،)بيخكت ، 2العخبي،ط الجامع الحكاـ القخاف ،صححو: أحسجعبج العميع ،دار احياء التخاث-27 

 ىػ(   1405
 ـ(1372ىػ/774عساد الجيغ أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ الجمذقي)ت ابغ كثيخ،-*

 ىػ( 1408،)بيخكت/1البجاية كالشياية ،تحقيق: عمي شيخؼ، دار احياء التخاث العخبي، ط- 28
 ـ(940ىػ/329الكميشي ، دمحم بغ يعقػب بغ إسحاؽ)ت -*

 ، )قع، د.ت(3اصػؿ الكافي ، تحقيق: عمي اكبخ الغفارؼ، دار الكتب االسبلمي ،ط -29
يع )ت -*  ـ(963ىػ/ 352الكػفي، فخات بغ إبخـا

 ىػ( 1410)شيخاف ، 1فديخ فخات ، ط،،ت -30
 ـ(.9ىػ/ 3الكػفي، دمحم بغ سمساف القاضي )ؽ-*

مشاقب أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب )ع( تحقيق : الذيخ دمحم باقخ السحسػدؼ ،مجسع  -31
 أحياء الثقافة االسبلمي ،)د.ـ ، د. ت( 

 ـ(1567ػ/ى975الستقي اليشجؼ، عبلء الجيغ عمي الستقي بغ حداـ الجيغ)ت-*
الذيخ بكخؼ حياني كالذيخ صفػة الدقا ،)  صححة: كشد العساؿ في سشغ األقػاؿ كاألفعاؿ، -32

 ىػ(  1409د. ـ ،
 ـ(1699ىػ/1111السجمدي ،دمحم باقخ)ت -*
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بحار االنػار الجامعة لجرر أخبار االئسة األشيار)ع(، تعميق: الذيخ عمي الذاىخكدؼ  -33
 ىػ(.1429،)بيخكت ، 1،مؤسدة االعمسي،ط

 ـ( 1671ىػ/1082السجني ، ضامغ بغ شجقع بغ عمي الحديشي )ت-*
،)د.ـ( ، 1كقعة الجسل، تحقيق: الديج تحديغ اؿ شبيب السػسػؼ ، مصبعة دمحم، ط -34

 ىػ(. 1420
 ـ(.974ىػ/363السغخبي ، القاضي الشعساف بغ دمحم بغ مشرػر )ت-*

كاألحكاـ عغ أىل بيت رسػؿ هللا عميو كعمييع  دعائع اإلسبلـ كذكخ الحبلؿ كالحخاـ كالقزايا -35
 ىػ( 1383أفزل الدبلـ،   تحقيق: آصف بغ عمي اصغخ ؼيزي، دار السعارؼ ،)مرخ، 

شخح اخبار، تحقيق : الديج دمحم الحديشي الجبللي، مؤسدة الشذخ اإلسبلمي التابعة لجساعة  -36
 ت(.-السجرسيغ، )قع / د

 ـ(1022ىػ/413ساف العكبخؼ البغجادؼ)تالسفيج ، دمحم بغ دمحم بغ الشع -*
 ىػ (   1405،)بيخكت ، 1االرشاد ، مؤسدة االعمسي ، ط -37
 ىػ (.1431،)بيخكت ، 1مشذػرات االعمسي، ط االمالي ، تعميق : العبلمة حديغ استادكلي، -38
 ،)قع ،د. ت ( 2الجسل كالشرخة في حخب البرخة ، مكتبة الجاكرؼ ، ط -39
 ىػ(  1413صاؿ تػبة الخاشئة، تحقيق :عمي أكبخ،)قع،الكافئة في أب -40
 ـ(1311ىػ/711ابغ مشطػر، جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ )ت-*

 ىػ(       1405لداف العخب ،نذخ أدب الحػزة ،)قع،  -41
 ـ (.827ىػ/212السشقخؼ ،نرخ بغ مداحع)ت-*

 ،1ط ة،كف،السؤسدة العخبية الحجيثكقعة صفيغ، تحقيق عبج الدبلـ دمحم ىار  -42
 ىػ(.1313)القاىخة/

 ـ(1229ىػ/626ياقػت الحسػؼ، شياب الجيغ أبي عبج هللا)ت-*
 ىػ (.1399التخاث العخبي ،)بيخكت/معجع البمجاف، دار احياء  -43
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 ثانيًا : السخاجع
 األميغ , الديج محدغ -*
 )بيخكت, د.ت (   ،5اعياف الذيعو ,تحقيق : حدغ االميغ, دار التعارؼ لمسصبػعات,ط -44 
 ايػب ، سعيج  -*
معالع الفتغ نطخات في حخمة االسبلـ كتاريخ السدمسيغ ، مجسع إحياء الثقافة االسبلمية،  -45 
 ق(.1416)قع ،  1ط
يع  -*  بيزػف ، إبخـا
 ىػ.1408، )د.ـ(/2ترشيف نيج الببلغة ، مصابع مكتب االعبلـ االسبلمي، ط-46 

 جخداؽ ، جػرج
، 3لسعارؼ الفقو االسبلمي ، قع ، طالببلغة ، مؤسدة دائخة اركائع نيج  -47  

 ـ(.2005ىػ/1426)/
 الجسيمي ، خالج رشيج.-*
التذخيع االسبلمي السقارف، دار الحخية  -أحكاـ االحبلؼ كالسعاىجات في الذخيعة كالقانػف  -48 

 ـ1987لمصباعة ، بغجاد/
 دراز، دمحم عبج هللا. -*

العاـ كاالسبلـ .)السجمة السرخية لمقانػف الجكلي(،الجسعية السرخية لمقانػف القانػف الجكلي  -49   
 ـ.   5/1949مج الجكلي، القاىخة،

 الخكابي، ساجج احسيج عبل. -* 
مػقف االسبلـ مغ االرىاب ، السخكد الػششي لمجراسات االجتساعية كالتاريخية ، -50   

 ـ . 2006البرخة/
 الخيذيخؼ ،دمحم  -*
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،)قع ،  2مػسػعة اإلماـ عمي بغ أبي شالب في الكتاب كالدشو كالتاريخ ، دار الحجيث ،ط -51  
 ىػ( 1425

بة .  الدحيمي ، ـك
 ـ.1965آثار الحخب في الفقو االسبلمي. دراسة مقارنة. السكتبة الحجيثة ، دمذق/ -52  
 ابػ زىخة ،الذيخ دمحم .-*
  1964ية لمصباعة كالشذخ، القاىخة/العبلقات الجكلية في االسبلـ، الجارالقػم -53  
 سابق ،الديج  -*
 ـ1980،بيخكت/ 3الفكخ لمصباعة، ط. دار 3السعامبلت .مج –الدمع كالحخب  -فقو الدشة -54  
 الصباشبائي , الديج دمحم حديغ. -*
 السيداف في تفديخ القخآف، )قع , د . ت ( -55  
 عبج الباقي ، دمحم فؤاد .-*
 ـ.1945-ىػ1364س أللفاظ القخآف الكخيع ،دار مصابع الذعب ، القاىخة/السعجع السفيخ  -56  
 الؿبانجي ،  الديج حدغ .-*

، مشذػرات مؤسدة األعمسي 1مدشج اإلماـ عمي ) ع (، تح لذيخ شاىخ الدبلمي ، ط -57
 لبشاف. –لمسصبػعات بيخكت 

 قصب ، سيج . -*
 . ـ 1967ىػ/1386لدبلـ ، )د.ـ( ، الدبلـ العالسي كا -58

يع الحديشي )ت -*   ـ(1877ىػ/1294القشجكزؼ ، سميساف أبخـا
 ـ(        2009،)بيخكت ،  2يشابيع السػدة، مؤسدة االعمسي ،ط -59 
 دمحم عمي ، محسػد.  -*

 ـ .1977الجياد في التذخيع االسبلمي ، دار االتحاد العخبي لمصباعة ، ) د. ـ(  -60
 السخاغي ، أحسج مرصفى *
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 ـ.1946، مكتبة مرصفى البابي الحمبي ، )ط. الحمبي( ، مرخ/  تفديخ السخاغي
 مغشية ، دمحم جػاد  -*

، مصبعة ستار انتذارات كمسة  1في ضبلؿ نيج الببلغة ، في ضبلؿ نيج الببلغة ، ط  -61
 ىػ(.1427) د ، ـ( / الحق،

 ميخاف، دمحم بيػمي. -*
 ـ(.1995ىػ/1415، ) قع/  2اإلسبلمية ، طاالمامة كاىل البيت ، مخكد الغجيخ لمجراسات -62

 الشجفي . ىادؼ  -* 
-ىػ1423،)بيخكت/1عخبي ، طمػسػعة احاديث اىل البيت)ع(، دار احياء التخاث ال -63 

 ـ(.2002


