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 الملخص
فددم دمبدددم ت دقيندداذين ت ددنين يقددعون فددم  Bernard Lewisويس يعددب نارددلاب  دد 

ينويه عميبة ت دقلدين دن خالل دؤ فليه، وييرلول هنت ت نحث كيلنه ت حنلندون، وددل ندث فيده 
دددددن ينلويددددل،وت اب علددددا ينابهددددل، ف ددددل  ت نحددددث دحددددلو   ت كندددد  عددددن يددددب يس يد ددددلل هددددؤ   

 ت دقيناذين، وت يصبي  هم وألفكلاهم.
 حث دن دمبدم، ويدهيب، ودنح ين، وخليدم.وييكون ت ن 

 يدل ت دمبدم ففيهل يووئم  لدوضوع دع يقنلب تخييلاه ويهدييه، ويهبتفه، وت باتقلت ت قلنمم.
 ويدهيب: وفيه ت يعاي  ننارلاب  ويس وكيلنه ت حنلنين.

 وكلن ت دنحث تألول عن نارلاب  ويس ويلايخ تإلقدلعيليم. وفيه  ال م دول ب:
 ول: رننة عن نارلاب  ويس ودباقيه ت فكايم. ت دولب تأل

 ت دولب ت  لرم: دوذ  ت قيناتق دن ت فاق تإلقالديم. 
 ت دولب ت  ل ث: يلايخ تإلقدلعيليم دن و هم رظا نارلاب  ويس. 

و دددل  ت دنحدددث ت  دددلرم: دوذددد  ناردددلاب  دددويس ددددن فاذدددم ت حنلندددين وت ددداب عليددده. وفيددده  ال دددم 
 دول ب: 
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  حنلنين فم ت فكا تإلقالدم دن و هم رظا نارلاب  ويس. ت دولب تألول: بوا ت
 ت دولب ت  لرم: رمض يفكلا نارلاب  ويس حول ت حنلنين. 

 ت دولب ت  ل ث: دوذ  تإلقالم دن فاذم ت حنلنين. 
 وت خليدم وينيدل علا يهم ت ريلئج.

هل ت رلس ويناب يهديم ت نحث فم ين نارلاب  ويس فم دمبدم  ت دقيناذين ت نين يقيغلون  
نل يلايخ، ودن ن ك ت  هل نل فاق ت نلوريم وخلصم ت حنلنين.  ن ك كلن ت وت ب نيلن 
وكن  يب يس يد لل هؤ  ، وت يصبي  هم وألفكلاهم ورنا ت وعم نين ت رلس ندخلوا 

 باتقلت ت دقيناذين عن تإلقالم.
لاب  ويس دن وت هب  دن ت نحث نيلن دوذ  ت دقيناذين دن ت فاق تإلقالديم، ودوذ  نار

 فاذم ت حنلنين دن خالل كيلنه وت اب عليه.
 

The role of orientalists in attempt to defame Islam 

Bernard Lewis as a Model 

Presentation and criticism 

 

Abstract 

 

     Bernard Lewis ranks in the forefront orientalists attempting to 
defame Muslim’s Creed through his writings. This research is an 
attempt to reveal misstatements of such orientalists and confront their 
ideas. It deals with his book The Assassins, its implications and its 
response to the most prominent ones.  

This research consists of an introduction, preface, two topics and a 
conclusion: 

- The Introduction examines a prelusion of the subject, reasons 
of selection and its importance, objectives and previous 
studies. 

- The Preface produces a brief biography of Bernard Lewis and 
his book entitled “Ḥashashiyan-Assassins”. 

- The first topic talks about Bernard Lewis and the history of 
Isma'ilism. It has three demands: 

 The first demand: a profile of Bernard Lewis and his school of 
thought. 
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 The second demand: the orientalist attitude on Islamic groups. 

 The third demand: Ismaili history from the viewpoint of 
Bernard Lewis. 

- The second topic talks about the position of Bernard Lewis on 
“Ḥashashiyan-Assassins” Sect, and reply to him. It has three 
demands: 

 The first demand: the role of assassins in Islamic thought from 
the viewpoint of Bernard Lewis. 

 The second demand: refute Bernard Lewis' ideas about 
assassins. 

 The third demand: Islam's attitude on the Assassin Squad. 

- The conclusion included the most significant results.  

-  

    The importance of this research is that Bernard Lewis ranks in the 
forefront orientalists that exploit people ignorant of history, including 
ignorance of Batiniyya groups, especially the Assassins, so it was 
necessary to reveal the fraud of such people, to confront them and 
their ideas, and to spread awareness among people about the dangers 
of Orientalist studies on Islam. 

    The objective of this research is to reveal the attitude of Orientalists 
from Islamic groups and the position of Bernard Lewis on 
“Ḥashashiyan-Assassins” Sect through his book, and reply to him. 

 
 المقدمة

ت حدبهلل اب ت عل دين، وت علذنم  لديمين، وت صالة وت قالم علا رنيرل 
 دحدب وعلا آ ه وصحنه ويينلعه إ ا يوم ت بين، ونعب..

درن ت مان ت حلبي عنا ت ه داي )ت قدلنع عندا  (1)فمب تهيم ت دقيناذون 
ت ي لهدلت، يفصدع عدن ن دك باتقدليهم ت ديالبي( نلإلقالم وذضليله فم دخيل  

ت قيندددداتذيم ت دقيفيضددددم ذددددبيدل  وحددددبي ل ، و يددددا خددددل   علددددا يحددددب يهديددددم هدددددنه 
ت باتقددددلت عددددن يددددلايخ تإلقددددالم وحضددددلايه، وي اهددددل علددددا ت دقددددلدين فددددم ت عددددل م 
تإلقددالدمل  دددل  هددل دددن ي ددا فددم ينددكيل ت ددايي ت عددلم فددم ت عددل م ت غانددم، ويحبيددب 

هلدده. ودددع ين باتقددلت عبيددبة  لدقيندداذين ذددبيدل  نددوهت دوتذفدده ي ددله تإلقددالم وي
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ت رظاة  إلقالم ويلايخه، إ  يره يملنلهل باتقلت تقينداتذيم ذدبدت خدبدلت عبيدبة 
 لدوضددوعلت تإلقددالديم ت يددم يرلو يهددل. وفددم ت وذددت ت حلضددا، يصددنحرل رقدديمنل 
ت عبيدددب ددددن ت باتقدددلت ت قينددداتذيم ت يدددم يرلو دددت دوضدددوعلت إقدددالديم حضدددلايم 

يلايخيم، نعضهل ت يبم ت دوضوعيم، وباتقلت يخدا   دم يليبدهدل، وددن ندين هدنه و 
ت دوضددددددوعلت ت يددددددم نح هددددددل ت دقيندددددداذون: يددددددلايخ تإلقددددددالم ت قيلقددددددم وت فدددددداق 
تإلقددددالديم. ودددددن نددددين هددددنه ت فدددداق: فاذددددم )ت حنلنددددين( ت يددددم تهدددديم نهددددل نعددددض 

ت ت دقيندددداذين، وعلددددا ايقددددهم )نارددددلاب  ددددويس( ت ددددني يفرددددا حيليدددده فددددم دحددددلو 
دقيبيدم  لريل دن تإلقالم، فكلرت فاذم ت حنلنين إحب  يبوتيه ت يم يقديخبدهل 

  لوعن فيه.
 مشكلة البحث وأهميته: 

فم ظل يودوا وقدلئل ت يصدلل ت حبي دم نخياهدل ونداهلل قدهول ت وصدول  
إ ددا ت نيددت تإلقددالدم دددن ذنددل يعددبت  تإلقددالم، فقددعوت  يقددديم يفكددلاه، و ينددكيكه 

ت حمددددلئق، وصددددا  ت دقددددلدين عددددن بيددددرهم، ويصددددنع انددددو  فددددم عميبيدددده، ويددددب يس
تإلاهددلب نل دقددلدين هددو بيددبن هددؤ  ، ودددرهم: ت دقيندداذون. ويمدد  نارددلاب  ددويس 
فم دمبددم ت دقينداذين وت ددؤ اين فدم ت دايي ت غاندم ت عدلم، ت دنين يقديغلون  هدل 
ت رلس نل يلايخل  نت كلن ت وت ب كن  يدب يس يد دل هم، ورندا ت دوعم نيقدل ينهمل 
 يدددديفون  هددددل ت رددددلس ويحددددناوهل، دددددن خددددالل عدددداض ردددددون  هددددو نارددددلاب  ددددويس، 

 وكيلنه: ت حنلنون.
 الدراسات السابقة:

ددددن يهدددم ت كيدددب ت يدددم يرلو دددت فكدددا  دددويس نندددكل وتقدددع اقدددل م  لدددبكيواته، 
 لنلحدددث ددددلبن دونمدددلرم نعردددوتن: )ت قينددداتق وت ي لهدددلت ت فكايدددم فدددم ت يدددلايخ 

يلنددلت نارددلاب  ددويس( وهددم صددلباة دددن  لدعددم تإلقددالدم، باتقددم يونيميددم علددا ك
م يكلدم فيهدل عدن حيدلة 1993 -هدد 1414تإلدلم دحدب نن قعوب تإلقالديم علم 

نارلاب  ويس، وبواه ت قيناتذم، ودوذفه دن ت ماآن ت كايم وت قرم ت رنويدم، وآاتئده 
ين  يدا  فم ت عميبة وت فاق وت فمه وت قيلقم ت ناعيم، ودوذفده ددن ت قدياة ت رنويدم،
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كالده عن دوذ   ويس دن ت حنلنين كلن دخيصدات، و دم يكدن ندلدال   ددل  دل  
 فم كيلب  ويس )ت حنلنون(.

و بوتاب قدعيب كيددلب )ت قيندداتق، ت دفددلهيم ت غانيدم  لندداق( يددلايخ ت ونعددم 
م، بتا اؤيددم  لرنددا وت يوبيددع. حيددث تريمددب فيدده  ددويس تريمددلبت  علدددل ، فددنكا 1995

 وت دقلدين، ويبتفع عن إقاتئيل، ويره دن ت صهليرم. يره ينوه يلايخ تإلقالم
يدل هنه ت باتقم فياكب علا تريملب كيلب )ت حنلنون(، ودرهج دؤ فه 

 نارلاب  ويس فيه.
 حدود البحث:

قيميصا ت نحث علا يوضيع بوا نارلاب  ويس فا ت يب يس علا ت ايي  
نلنددون ، ت ددني ت عددلم ت غانددم، وت دقددلدين فددم رفددس ت وذددت دددن خددالل كيلندده  ت ح

كيندده دحددلو   دددن خال دده إ صددلق تإلاهددلب نلإلقددالم وت دقددلدينل وقددينين ت نحددث 
 كننه ويب يقه، وت اب عليه. 

 أهداف البحث:
 نيلن دوذ  ت دقيناذين دن ت فاق تإلقالديم.  -1
 نيلن دوذ  نارلاب  ويس دن فاذم ت حنلنين.  -2
 نلنين(.يوضيع يب يس نارلاب  ويس دن خالل كيلنه )ت ح -3
 نيلن دوذ  تإلقالم دن فاذم ت حنلنين. -4

 أسئلة البحث: 
 دل ت ني يقعا إ يه ت قيناتق دن خالل باتقيه  لفاق ت دريقنم  إلقالم؟. -1
 دن هو نارلاب  ويس؟ ودل يهم يفكلاه وآ لاه؟. -2
دددل دوذدد  نارددلاب  ددويس دددن فاذددم ت حنلنددين؟ ودددل هبفدده دددن باتقدديهل؟ ودددل  -3

 دره ه فيهل؟.
 هل ت حنلنون دن فاق تإلقالم؟ ودل دوذ  تإلقالم درهم؟. -4



 2020 أكتوبر( 8( العدد )80مجلة كلية اآلداب جامعة القاهرة المجلد )

 

98 

 منهج البحث:
قدديكون دددرهج نح ددم نددانن تهلل: ت دددرهج ت قدديماتئم، دددن خددالل يينددع دددل  

 كينه نارلاب عن ت حنلنين. 
 وكن ك قو  تقيخبم ت درهج ت رمبي فم رمب يفكلاه وتفيات تيه.

 خطة البحث:
 ودنح ين، وخليدم، كلآليم:ييكون ت نحث دن دمبدم، ويدهيب،  

 دمبدم: وفيهل يووئم  لدوضوع، دع يقنلب تخييلاه ويهدييه. 
يدهيب: نيرت فيه ظاو  رنية فاذم ت حنلندين، وقدنب باتقدم ناردلاب  دويس  هدنه 

 ت فاذم. 
 ت دنحث تألول: نارلاب  ويس ويلايخ تإلقدلعيليم. وفيه  ال م دول ب:

 فاق تإلقالديم.ت دولب تألول: دوذ  ت قيناتق دن ت 
 ت دولب ت  لرم: رننة عن نارلاب  ويس ودباقيه ت فكايم.

 ت دولب ت  ل ث: يلايخ تإلقدلعيليم دن و هم رظا نارلاب  ويس. 
 ت دنحث ت  لرم: دوذ  نارلاب  ويس دن فاذم ت حنلنين وت اب عليه: 

 وفيه  ال م دول ب: 
 هدددم رظدددا ناردددلاب ت دولدددب تألول: بوا ت حنلندددين فدددم ت فكدددا تإلقدددالدم ددددن و 

  ويس. 
 ت دولب ت  لرم: رمض يفكلا نارلاب  ويس حول ت حنلنين. 

 ت دولب ت  ل ث: دوذ  تإلقالم دن فاذم ت حنلنين. 
 ت خليدم: وينيدل علا يهم ريلئج ت نحث.
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 تمهيد
ت فلوديددم، ترنددمت  (2)ولئفددم ت حنلنددين هددم إحددب  ووتئدد  تإلقدددلعيليم 

دن رقدله.  عن ت فدلوديين  يدبعو إ دا إدلددم ردبتا ندن ت دقيرصدا ندلهلل وددن  دل  ده
يققهل  ت حقن نن ت صنلح ت ني تيخدن ددن ذلعدم  ي ددوت  فدم فدلاس داكدب ت  رندا 
بعويدده، وياقدديخ ياكددلن بو يدده. ويقددديهل نعددض ت كينددلب ت دعلصدداين ناقدددلعيليم 

  .(3)إياتنل رقنم إ ا دكلرهل  
ع ت ددني كددلن ند لنددم وذددب ظهددات فددم وذددت كددلن ت عددل م تإلقددالدم يعددج نل صددات 

علدددل يدبيددق  لخالفددم تإلقددالديم، فمددب كددلن ت وتذددع تإلقددالدم آرددنتك ينددهب ت ك يددا دددن 
ت ضددواتنلتل حيددث  يرلذضددت فيدده حيددلة ت دقددلدين ت علدددم ينددب ت يرددلذض، وقددلبت فيدده 
ت فوضا حيا عدنت  ديدع ونمدلت تألددم، وتنديبت ت ضدلئمم ت ذيصدلبيم، وقدل  رظدلم 

 دنهنيدددم، ويوبهمدددت آ   ت رفدددوس ت نايئدددم علدددا ددددننع ت رعددداتت ت حكدددم، وك دددات ت فدددين ت
. وذددب و ددب نعددض ت دقيندداذين فددم فاذددم ت حنلنددين دددلبة (4)ت بيريددم وت يعصددب ت دميددت 

خصددنم  لوعددن فددم تإلقددالمل حيددث يديددبت هددنه ت فاذددم نصددفلت قدديئم وبدويددمل فكلرددت 
ؤ  : )ناردلاب  دويس( ند لنم ت غليم ت درنوبة  كل دن يايب ت ريل دره، وكلن علا ايس هد

ت دددني كدددانس  هدددبه دحدددلو   إ صدددلق هدددنه ت فاذدددم نلإلقدددالم، ندددل و علهدددل ددددد ال  حميميدددل  
  إلقالم فم ت عل م.

 المبحث األول
 برنارد لويس وتاريخ اإلسماعيلية

يعددددب نارددددلاب  ددددويس دددددن ينددددها ت نددددلح ين فددددم باتقددددلت ت ندددداق تألوقددددو، وهددددو 
وذددددب كيددددب عددددن يددددلايخ تإلدناتووايددددم  ديخصدددد  فددددم ت باتقددددلت ت عانيددددم وتإلقددددالديم،

ت ع دلريدم. ويريددم إ دا رخندم ت دفكداين وت ندلح ين تألددايكيين، وذدلبة ت فكدا ت قددياتيي م 
فددم ت و يددلت ت ديحددبة تألدايكيددم، ت ددنين ينرددت يفكددلامهم ورظايددليهم د دوعددم  دددن صددرنلع 

تألدايكدم  ت ماتا فم وتنرون ددن ت دحدلفظين ت  دبب، يد دلل بيدك ينديرم )رلئدب ت دائيس
ت قلنق( و ياهم، واو ت  هل دؤققلت تألنحلث ت قيلقيم وت قياتيي يم. ور حت هنه 
ت د دوعم، وبعليهدل، ودرله هدل ت فكايدم ت قديعالئيم فدم يب  دم ت يردديو ت قدلنم  صدواة 
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ت عددداب وت دقدددلدين، وفدددا إعولئددده نعدددبت    فلقدددفيل وفكايدددل عديمدددل  ، خلصدددم نعدددب يحدددبتث 
 م.2001ا ت حلبي عنا دن قنيدن

 المطلب األول
 موقف االستشراق من الفرق اإلسالمية

 - ل نددل  -إن ت ديينددع  دوتذدد  ت دقيندداذين وباتقددليهم  لفدداق تإلقددالديم ي ددب يرهددل 
 يحاكهل ت حمب ت بفين علا تإلقالم، ويدكن إي لب هنه ت دوتذ  فيدل يييم:

  أواًل: تعظيم شأن الفرق الدينية، ودورها في المجتمع اإلسالمي:
يهدددب  ت دقينددداذون ددددن وات  ت هيددددلم ندددل فاق تإلقدددالديم إ دددا يعظددديم بواهدددل، 
وت دنل غم فم ت حدبيث عدن يي ياهدل علدا ت د يددع تإلقدالدمل نهدب  ت ريدل ددن تإلقدالم 
دن خالل ت صواة ت قلنيم ت يدم يمدبدورهل عرده بيردل وحضدلاة، وييحدب ون عدن ت دقدلدين 

يدددم ديعدددببة، ونل يدددل م يو دددب عدددبة عملئدددب علدددا يرهدددم درمقددددين إ دددا فددداق بيريدددم ت يدلع
إقددالديم، ددددل يقدديينعه عددبة د يدعددلت إقددالديم ييرددوع فيهددل ت حيددلة، ويخيلدد  ينددكل هل، 

و مددب ذددلم  .(5)ددددل يددوهم نلعيمددلب عددبم و ددوب يدددم إقددالديم وتحددبة كدددل يعيمددب ت دقددلدون
عبب دن ت دقيناذين ت ديعصنين ندبح هنه ت فاق، وصواوهم علا يرهدم ت دد دل 

 حميمددم  إلقدددالم، ون دددك نقددنب ين هدددؤ   ت دقينددداذين كلرددت يحددداكهم يحمدددلبهم ت
تئيددم فددم ت وعددن علددا تإلقددالم دددن خددالل باتقدديهم عبعلددا تإلقددالم، ويهددبتفهم ت 

فدم كيلنده،  (7)تديدبح ت دقينداق ت ديعصدب و فداب ت صدوفيمم و دن ك  .(6) يلك ت فداق
رددم تإلرقددلن علددا يي ووصددفهل نيرهددل دنددبي إرقددلرم، يي يرهددل وايددق  ل دددع نددين ن

دنهب كلروت. و مب يظها ت ديعصنون دن ت دقيناذين ت صوفيمم علا هنت ت رحول 
تنيغل  إنعلب ت دقلدين عن بيرهم، نبعو  ت عددل علدا ت يمدلاب ندين ت د يدعدلت، 
بت م قو  ت ظن وت خال  فيدل نيرهل، وت يدلعهم يحت دنهب تإلرقلريم. وحلول  وت 

صدددو  وت رصددداتريمل فهددددل يندددياكلن فدددم ت عب دددم عدددن و فددداب إنددداتب ت ندددنه ندددين ت ي
ت د يدددع، ويدداك يرظدديم ت نددؤون ت قيلقدديم وت ذيصددلبيم  دددن نيددبه دمل يددبهل، وهددنت 
هو دنهب ت يحاا ت ني يبعو إ يه ت دقيناذون، وت ني يمضدم ندين ت دبين د داب 

فكا، يو عميبة ذلنيم د انبة عن ت رظلم وت ملرون
(8). 
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 ق اإلسالمية للعقيدة والفكر اإلسالمي:ثانيًا: ادعاء تطوير الفر
ندددل ع نعدددض ت دقينددداذين فدددم ت دددبوا ت دددبيرم  لفددداق ت دريقدددنم  إلقدددالم ددددن 
حيددث تعينلاهددل دقدددؤو م عدددل يقددددوره: يوددوا ت عميددبة فدددم تإلقددالم ويعدددبب تآلات  
ت عمبيم، ويعيناون ن ك دن نلب إ ات  تإلقالم ويووياه دن خالل يعبب ت ددنتهب 

. وفكداة يودوا ت عميدبة هدم فدم تألصدل فكداة  انيدم، تقديملهل (9)وت فاق تإلقدالديم
دفكاو ت غاب دن رظايم ت يووا  بتاون. ويؤكدب نعدض ت دقينداذين ت ديعصدنين 

، (10)نوضدددددوح علدددددا يهديدددددم ت فددددداق ت درندددددمم عدددددن تإلقدددددالم كل نلنيدددددم، وت نهلئيدددددم
ناذين ، و ياهل دن فاق ذبيدم وحبي م. ويعدل هنت ت روع دن ت دقي(11)وت ملبيلريم

ييضدددل علدددا يعديدددق ت خدددال  ندددين ت قدددرم وت نددديعم، ويبعددددون ين ت درندددمين عدددن 
تإلقددالم علددا ت ددبوتم يصددحلب فكددا  ددواي يحددااي عملددم، وبيددبرهم ت هيدددلم نكددل 

 .(12) ايب ونلن
 ثالثًا: استحداث فرق جديدة؛ بهدف زيادة الفرقة بين المسلمين:

إ دا تقديحبتث فداق  -دلاندقلعبة ت يرصديا وت قديع-تي ه ت قيناتق حبي ل  
بيريم  بيبة فم ت د يدع تإلقالدمل نهدب  بيدلبة عوتددل ت فاذدم ندين ت دقدلدينل  لعددل 
علا خلخلدم ت يدوتبن فدم ت د يددع تإلقدالدم، ودعداو  ت دبواو ت دني ذدلم نده ت قديعدلا 
وت يرصدددديا ندقددددلعبة ت قيندددداتق فددددم ظهددددوا نعددددض ت فدددداق ت دعلبيددددم  إلقددددالم بتخددددل 

خلصدددم ت نلنيدددم، وت نهلئيدددم، وت ملبيلريدددم. وكدددن ك ينددد يع ت باتقدددلت  ت د يددددع تإلقدددالدم
 .  (13)ت خلصم  نعض ت فاق ت مبيدم د ل ت نيعم وت دعيب م

عن وايق ت قيناتق نبيت عدليم يمقيم تألدم تإلقالديم إ ا عبة يدم و  
وندددعوب، ي ددددع نعضدددهل دصدددل ع حكوديدددم، وي ددددع ندددين نعضدددهل تآلخدددا يعددداتق 

ييضددددل دددددنتهب وييددددبو و يلت. وهكددددنت يفاذددددت تألدددددم  ويرقددددلب، وي دددددع نعضددددهل
دددننيمت ت موديدددلت وت ندددعونيلت وتأل ردددلس وتأل دددوتن ...، وهدددم  تإلقدددالديم نددديعل، و و
ذلدددددم يدددددم  كلهددددل عرلصددددا ر ددددع تإلقددددالم قددددلنمل فددددم يددددنوينهل وت مضددددل  عليهددددل، وت 
إقدالديم وتحددبة علددا يقددلس دددن وحدبة ت عميددبة. و ددم ييوذدد  بوا ت قيندداتق عرددب 

نعدلب ندعونهل عدن ت يوحيدب هلل  ن ك، نل إره عددل علدا يمقديم تألددم تإلقدالديم، وت 
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. وندد ع ت دقيندداذون ت ديعصددنون (14)يعددل ا عددن وايددق رنددا ت حضددلاة ت غانيددم
ييضدل ت حاكدلت ت موديدم ت يددم يهدب  إ دا إضدعل  ت نددعوا تإلقدالدم ندين ت ددنالب 

بون  تإلقدددالديم، وذصدددا ت صدددلم ندددين هدددنه ت دددبول علدددا ت عرصدددا ت مدددودم وحدددبه،
 .(15)متعيبتب نلإلقالم كلي

 رابعًا: إظهار األقليات في صورة المضطَهد:
يعدب ت دقيناذون إ ا إظهلا ت ووتئ  وتألذليدلت فدم ت د يددع تإلقدالدم فدم  

ظهدددلاه فدددم  صدددواة ت دضدددوهمبل نهدددب  يندددويه صدددواة تإلقدددالم خلصدددم فدددم ت غددداب، وت 
 .  (16)صواة ت بين ت ديعصب ت دضوههب  لووتئ   يا ت دقلدم

 : تحقيق الكتب ونشرها:خامساً 
فيلحظ ين ت دقيناذين حاصدوت علدا يحميدق ت كيدب ت نداذيم، ودرهدل يلدك ت يدم  

يهددديم نرندددا فكدددا ت فددداق ت ضدددل م، وت افدددع ددددن نددديرهل. وددددن  لردددب آخدددا ين يدددل ت فددداق 
ت درحافددم ت دعلبيددم  إلقددالم. و ددن ك عدددبوت إ ددا إحيددل  باتقددلت نعيرهددل، ويو  وهددل تهيدلدددل  

درهددل: باتقددلت عددن ت حددال ، عورددم نهددل ت دقيندداق )دلقدديريون(، وباتقددلت عددن كنيددات ، 
ت قهاوابي، وننلا نن نداب، ويندم ردوتس، وي د   يلدم و يلدم، وكليلدم وبدردم، وددل ييصدل 
نلنن ت اوتربي، وتأل دلرم، وكدل هدنه ت باتقدلت يوداح دفدلهيم يقدعا ألن يحودم دفهدوم 

 ددن ك دددل ذددلم ندده  ددويس دددن يددي ي  كيددلب . ويذدداب د ددلل (17)تإلقددالم ت حميمددم، يو يبيفدده
 عن تإلقدلعيليم، وآخا عن ت حنلنين!.

 المطلب الثاني
 نبذة عن برنارد لويس ومدرسته الفكرية

 ، ألقدددددددداة يهوبيددددددددم، فددددددددم (18)م1916دددددددددليو عددددددددلم  31و ددددددددب  ددددددددويس فددددددددم
وذدب حصدل علدا ندهلبة ت نكدل وايوس نبا دم تدييدلب فدم ت يدلايخ ددن دباقدم ، (19) ربن

م، كدددل حصددل علددا ت ددبكيواته 1936يم وتألفايميددم ن لدعددم  رددبن عددلم ت باتقددلت ت ندداذ
م، وكدددلن دوضددددوع اقددددل يه عددددن 1939فدددم يددددلايخ تإلقددددالم ددددن رفددددس ت دباقددددم عددددلم 

ت ولئفددددم تإلقدددددلعيليم و دلعددددم ت حنلنددددين، وخددددالل إعددددبتبه  اقددددل يه ذضددددا فيدددداة فددددم 
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 لدعدددددددم ندددددددلايس ييلددددددددن فيهدددددددل علدددددددا يدددددددب ت دقينددددددداق ندددددددول دلقددددددديريون و يددددددداه ددددددددن 
ددينن دبانقددل دقددلعبت فددم (20)دقيندداذينت  . وذنددل حصددو ه علددا ت ددبكيواته نعددلم وتحددب، عو

رفدس ت دباقددم ت يددم يخددا  درهددل،  يددا يردده يدداك ت عدددل نل  لدعددم خددالل قددروتت ت حدداب 
م(  يليحدق نخبددم ت دخدلناتت ت نايولريدم. ونعدب ت حداب 1945-1940ت عل ديم ت  لريم )

م 1949يلايخ ت ناذين تألبردا وتألوقدو عدلم علب  لعدل نل  لدعم، حيث عين يقيلنت  
م، و كددن صددليه نل دخددلناتت ت نايولريددم  ددم يرموددع، فمددب ظددل دا عدددل 1974حيددا عددلم 

 .(21)هلدل  هل فم كل دل ييصل ننؤون ت ناق تألوقو
م قلفا  لو يلت ت ديحبة تألدايكيم كغياه دن تألكلبيديين 1974وفم علم 

ديدددلت تألدايكيدددم. وكلردددت يلدددك ت  لدعدددلت تإلر ليدددب ت كندددلا، يحدددت إ دددات  تألكلبي
ت كنا  ذب  ننت د دوعدم ددن ت دقديعانين وت دقينداذين تإلر ليدب فدم ت قدييرلت 
ددددن ت مدددان ت عنددداين، كدددلن ددددن يهدهدددم هدددلدليون  دددب، وريكلقدددون، و يددداهم ددددن 
تألخصلئيين فم ت باتقدلت تإلقدالديم وت لغدلت ت نداق يوقدويم، وكدلن  دويس ددن 

إحدب  يهدم ت  لدعدلت  -ووت ت احلل فم  لدعم نارقيون ي دع ت دؤاخين ت نين ح
كيقيلن  بتاقدلت يدلايخ ت نداق تألبردا، حيدث نمدم فيهدل حيدا  -تألدايكيم ت قنع 

م، حيردل يملعب عن ت عدل ت اقدمل  نلو ه قن ت قنعين، و كره ظل 1986علم 
 .(22)يدلاس رنلوه نهل يقيلنت فخايل

م. ت عداب فدم 1940دلعيليم، ودن دؤ فليه: يصول تإلقددلعيليين وتإلقد 
م. يهدددددددوب تإلقدددددددالم، 1967م. ت حنلندددددددون، ريويدددددددواك 1950ت يدددددددلايخ،  ردددددددبن، 

م. ددل ت خودي؟،  ردبن، 1995م. دقيمنل ت ناق تألوقو،  ربن، 1987ريويواك، 
م. يبدم تإلقالم: ت حاب ت دمبقم وتإلاهلب ت دبرس، ريويواك،  2002ريويواك، 
 م.2003

 .م2018/دليو/19وذب يوفم فم 
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 المطلب الثالث
 تاريخ اإلسماعيلية من وجهة نظر برنارد لويس

قلق نارلاب  ويس يلايخ تإلقدلعيليم ورنييهل، وفدم هدنت ت دولدب قدو   
 ينكا يهم ت داتحل ت يلايخيم  إلقدلعيليم دن خالل و هم رظاه:

 أواًل: نشأتها:
ة )كلردددت ت ظددداو  وتألحدددوتل فدددم ت اندددع ت  دددلرم ددددن ت مدددان ت  دددلرم  له دددا  

عددلبة يو يههددلل فمددب يب  يقددلم ت عنلقدديين  دوتييددم  قدديئرل  ت حاكددلت ت  وايددم، وت 
م إ ددا يغييدداتت  وهايددم عددبة، يهدهددل...: فددوب ت حددبب 750-هددد132ت حكددم قددرم 

ت هلنددددم ت دددني د لددده ت عنلقددديون، وتصدددونلع ت فاذدددم نل ودددلنع ت اقددددم، تألدددداتن 
يداك ت د دلل دفيوحدل  لقدال م ت لنتن يبيل إ ا رهليم قال م ت دبعين دن ت حرفيدم، و 

. ونل يدددل م، فدددان دددددل قدددلعب علدددا (23)ت فلوديدددم ت يدددم كدددلن  عفدددا ينددداب ا ل هدددل(
يرهل دريقدنم إ دا ت بو دم ت حلكددم فدم  -حقب دل يعيمب نارلاب  -ظهواهل وذويهل 

 ن ك ت وذت، ت دد لم فم ت خالفم ت عنلقيم. 
م 765بق عدلم ويحبث نارلاب عن ت رمقلم ت نيعم نعب وفدلة  عفدا ت صدل

ددددل رددديج عرددده ظهدددوا تإلقددددلعيليم،  -تإلددددلم ت قدددلبس نعدددب علدددم عردددب ت نددديعم -
فيمول:  وحبث ت رمقلم ت حلقدم... نعدب وفدلة  عفدا ت صدلبق... فمدب كدلن   عفدا 
تنددن يكنددا هددو  إقدددلعيل ،... وتعيددا  ذوددلع كنيددا دددن ت ندديعم نيخيدده تألصددغا 

ا رقدل دوقدا حيدا تإلددلم ت  دلرم  دوقا ت كلظم  نلعينلاه تإلدلم ت قدلنع، وتقديد
م و  يبتل هو تإلدلم ت دريظدا يو ت دهدبي... 873عنا ت ني تخيفا حوت م علم 

وذددب عددا  يينددلع تإلدددلم ت  ددلرم عنددا نل ندديعم ت  رددا عنددايم... وينعددت  دلعددم 
يخا  دن ت نيعم: إقدلعيل ورقله، وهنه ت  دلعم عافت نلقم  تإلقدلعيليم ... 

 .(24) يهل فم يدلقكهل ويرظيدهل و لننييهل ت عمليم وت علوفيم فاذم نبنت كل درلفق
 ثانيًا: عالقتها بالخطابية:

ددن يهدم تألبوتا فدم يدلايخ تإلقدددلعيليم: بوا يندم ت خودلب، ت دني يعددبه  
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ت دقينداذون يحدب يعددبة ت فكدا تإلقدددلعيلم. يمدول ناردلاب: )يعدب ي لدب دصددلبارل 
لورم خدل ، ويعدا  ندحددب تندن ينل ت خولب يول ددن رظدم حاكدم نتت ودلنع ند

،... وكدددلن ددددن ت مددداينين  إلددددلدين (25)يندددم بيردددب، وندمدددال  ندددن يندددم ت خودددلب
، وظدل يحدب يينلعهددل ت دخلصدين حيدا ينداي (27)، و عفا ت صلبق(26)دحدب ت نلذا
، وددددددن يفضدددددل ددددددن كيدددددب عدددددن يندددددم ت خودددددلب: ددددددل واب عردددددب (28)درددددده  عفدددددا(

ين ينددل ت خوددلب  -عردده  ددويس علددا رحددو دددل يددنكا  -، ت ددني ينددلا (29)ت رددونخيم
نددبت )بتعيددم  دحدددب ت نددلذا و عفددا ت صددلبق، و ددال  لددونت عظيدددلل فددبعم ين  عفددا 
 علددده ذيندددده ووصدددينه ددددن نعدددبه،  دددم ياذدددا إ دددا ين تبعدددا ت رندددوة.... إ دددخ، ويحدددل 
ت دحلام، وينلح ت نهوتت، وذلل نل يميم، وهدم ي دو ب ت كدنب وت ندهلبة ت نلولدم فدم 

هددو ويينلعدده: إن ت  رددم وت رددلا ت دددنكوايين فددم ت مدداآن إن  صددل ع ت ددبين، كدددل ذددلل
هددددل إ  ا دددالن، و ددديس  هددددل دعردددا خدددلا  عدددن و وبردددل تألاضدددم، وذدددب فصدددلهل 
رهدل  يمداب ددن ددل واب فدم كيلندلت تإلقددلعيليم ت ديديخاة  ت رونخيم، ووضدحهل، وت 
ك يات، وت يدع نعضدهم فدم ت كوفدم نبعلددم يندم ت خودلب، فلددل نلدع يدداهم عيقدا 
نن دوقا وت م ت دبيردم، حدلانهم، وذيدل ددرهم قدنعين ا دال فدم ت دقد ب، وذدنض 

. ونقدنب هدنت ت خلدل (30)م(755-هدد138علا يندم خودلب، وذيلده، وصدلنه قدرم 
ت فكدداي ت كنيددا وت خويددا ت ددني يد لدده هددو ويينلعدده، وت ريددل دددن  وتنددت ت ددبين، يددم 

 ت يناؤ دره ودن فكاه.
 ثالثًا: دور إسماعيل بن جعفر: 

ا  ويس ين ت دصلبا ت قريم وت  رل عنايم تيفمت علا ين إقدلعيل ينك 
نددخ  نددايا، و  يقدديحق ت ريقددلب إ ددا وت ددبه، وين ت دصددلبا ت  رددم عنددايم 
تريهت إ ا ين إقدلعيل يوفم فم حيلة ينيه، وين  عفات  ربع عره تإلدلدمل نقنب 

حيددا   دفلقددبه وانتئلدده. وعدداض  عفددا   ددم إقدددلعيل نعددب دويدده علددا ت ددد ل 
دددده حو مدددده تألقددددلويا وت خاتفددددلت، و كددددن ن ددددك  ددددم يحددددبثل فمددددب بعددددم  يرقددددج يينلعو
تإلقددددلعيليون يرددده ) دددم يددددت، ويرددده عدددلأ نعدددب ينيددده قدددرين، ويرددده ييدددا ندع دددبتت 

فيعب إقدلعيل  ك ياة. ويؤكب هنت ت بعم كيلب  بقيوا ت در دين  ت فلودم ت ربعم،
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ايدم. و دم يددت إ  نعدب قدنع ه  145يول إدلم دقيوا، وكلن نب  قياه فم قرم 
. وينددبو ين هددنه ت رصددو  و ياهددل يؤكددب ين خالفددل  كنيددات  ذددب وذددع نددين (31)قددرين(

إقدددلعيل نددن  عفددا ونددين ينيدده، خلصددم نعددب ين ت يحددق ينددو خوددلب ناقدددلعيل. 
ويواب كيب ت قرم ت يحنياتت ت دييل يدم ددن تإلددلم  عفدا إ دا تنرده إقددلعيل حدين 

دددن يهددل ت نيددت، وكددنت حددناه دددن ينددم ت خوددلب  و ددبه يرحددا  عددن عميددبة آنلئدده
ييضددددل ل  رحددددات  عميبيدددده ت يددددم ييرددددلفا دددددع تإلقددددالم. ويريهددددم نارددددلاب إ ددددا ين 
إقدلعيل كلن علا صلم و يمدم نلألوقدلو ت ديوافدم وت  وايدم ت يدم يو دبت ت فاذدم 
ت دقدلة نلقده، وين عبل  عفا  ه كلن نقدنب هدنه ت صدلم، ويعدبب هدنت ت دعردا 

ويم نين دحدب نن إقددلعيل، وواي ده، وديددون ت مدبتح، وتنرده عندب تهلل، ت عالذم ت م
 .(32)يلنعم ينم ت خولب ت غل يين وحوتاييه

ودددن ت ندديعم دددن يركددا ين إقدددلعيل نددن  عفددا كددلن دددندودل  عرددب ينيدده،  
ل ا ل كدلن ا دال   مدم، دحنوندل   وت دبه، وين ينله ربع عره تإلدلدم نقنب دفلقبه، ف

، و م يكن  ه يين بعوة   إلدلددم، و دم يظ هدا ويووفم فم حيلة و  ت به وهو عره اتض 
هدددد، وذدددب 169ييَّ بعدددوة نلقدددده ييندددلم خالفدددم ت دهدددبي ت عنلقدددم ت دددني يودددوفم عدددلم 

، نددل  ددل  فددم كيددب (33)دضددا علددا وفددلة تإلدددلم ت صددلبق إحددب  وعندداون قددرم
 .(34) ت نيعم ين ينله كلن يقيي ا دن يحج عن تنره إقدلعيل

و ديس فيددل ندين ييدبيرل ددن كيدب ت يدلايخ ددل اخين عرده:   وذلل نعض ت دؤ 
 .(35)يبل علا يره كلن فم حيليه نيئل دنكوات. يوفم فم حيلة وت به 

 رابعًا: التاريخ الدموي لإلسماعيلية، وظهور فرقة الحشاشين:
تينددع تإلقدددلعيليون ره ددل بدويددل دددع دددن يعلاضددهم، فيددلايخهم )يعددب فددم  

م 1103ت يدم ذدلدوت نهدل، ويندبي ت مصدم فدم يول ددليو  دعظده يلايخدل   ال ييدل ت
نل ييدددلل د يدددا   ردددلح ت بو دددم حدددلكم حدددد  فدددم ت دقددد ب ت  دددلدع نل دبيردددم ي ردددل  
دددين ديخفنيمدددين فدددم بي ت صدددوفيم، وذدددب هل ددددلهو  صدددالة ت  دعدددم، وكدددلن ذيليددده فلاقم
نانددلاة  دددن ندديخ كددلن يصددحنهم، وذددلم عدداتك بتم  ذويددل فيدده عددبب دددن حددانتس  رددلح 

. فلإلقددددلعيليم ندددن ك دردددن رندددييهل يعيددددب علدددا فلقدددفم ت ميدددل (36) دددم وذدددليلوه(ت بو 
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وت  ييددل ت، ويعددب ت حنلنددون تديددبتبت  ويوددوات   إلقدددلعيليم، فهدددل نددم  وتحددب، 
فعردددددب ت حنلندددددين: تإلقددددددلعيليون  دددددم يخياعدددددوت ت  ييدددددلل، إرددددددل يعدددددلاوه تقددددددهم 

 حنلندين ت يدم ع دا .  ور ب فم ذلئدم ت نا  ت يم يحدوي ت ييدل ت ت(37)فحقب
حل م ي رل  حكم حقن ت صنلح يندبي ندل وبيا رظدلم  50عليهل نملعم ي دوت حوت م 

. و كددلن ت حنلنددون ينددبون فددم عيددون ضددحليلهم د ددادين ديعصددنين، (38)ت دلددك 
ضددل عين فددم دددؤتداة ندديولريم ضددب ت ددبين وت د يدددع، يدددل افددلذهم تإلقدددلعيليون، 

رخندم  فدم ت حداب ضدب يعدبت  تإلددلم، ويرهدم فكلروت يرظاون إ ديهم نلعيندلاهم  ذدوة 
ددنين يعوددون ت ددب يل ت رلصددع علددا إيدددلرهم وو ئهددم... وذددب  نمدديلهم  لوغددلة وت دغيصه
تقدديخبم تإلقدددلعيليون يرفقددهم يعنيددا  ت فددبتئم   وصدد  ت مليددل دددرهم، وحفددظ  رددل 
ت ددددبدن ذصدددديبة إقدددددلعيليم دديعددددم يديددددبح ندددد لعيهم... كدددددل حفظددددت قدددد الت 

ل يقددل  ت ضدحليل، ويقددل ...  ي دوت  ت دحليم ... ذلئدم نا   ال ييدل ت يقد  
 .(39)ت نين ذلدوت نل ييل هم 

 مما سبق ذكره يتبين ما يلي:
 باس نعض ت دقيناذين ت فاق ت دريقنم  إلقالم نغاض ينويهه، وت ريل دره. -
يعب نارلاب  ويس دن ينها ت نلح ين فم باتقلت ت ناق تألوقو، ودن يخوا  -

 ين فم دحلو م ينويه تإلقالم.ت دقيناذ
ت حنلنددددون دددددن فدددداق تإلقدددددلعيليم، وكالهدددددل يره ددددلن فددددم دددددن يعلاضددددهدل:  -

 ت درهج ت بدوي.
تهددديم ناردددلاب نباتقدددم فاذدددم ت حنلندددين، وي ددد  كيلندددل  عدددرهم، وهدددو دوضدددوع هدددنت  -

 ت نحث تألقلقم.
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 المبحث الثاني
 موقف برنارد لويس من فرقة الحشاشين والرد عليه

، ت ني (40)فاذم دن تإلقدلعيليم نبيت نظهوا حقن ت صنلحت حنلنون 
 تقيو ا علا ذلعم  ي دوت ، وتيخن درهل ذلعبة  نث بعويه.

 المطلب األول
دور اإلسماعيلية والحشاشين في الفكر اإلسالمي من خالل وجهة نظر 

 برنارد لويس
حددلول نارددلاب فددم كيلندده  ت حنلنددون  إ نددلت ت عالذددم ت و يمددم نيددرهم ونددين  

 تإلقالم، ويمظها نارلاب ن ك دن خالل دل يييم:
 نسبة الحشاشين إلى فرق اإلسالم: -1

إن دددن  يددا ت دقدديغاب ين يحددلول نارددلاب إ صددلق هددنه ت فاذددم نلإلقددالمل  
فهنه هم  لييده ت يدم حدلول إ نليهدل ددن خدالل كيلنيده عدرهم. يمدول ناردلاب:  وددن 

ل فددم دعظددم ت لغددلت تقدددل نددلئع Assassinن ددك ت حددين يصددنحت كلدددم حنددلأ 
تألواونيم، ويعرم ت مليدل، يو نل يحبيدب ت دني يميدل خلقدم يو  دبات... و كدن تألددا 

 -كدددل ظهددات ألول ددداة فددم قدد الت ت صددلينيين- ددم يكددن بتئدددل كددن ك، فل كلدددم 
كلرددت يعرددم فاذددم إقددالديم  اينددم فددم ت ندداق ييبعدهددل نخصدديم  لدضددم يعددا  

و كدن يول دحلو دم حميميدم  حدل  غدب . ويمول فم دوضدع آخدا:  (41)ننيخ ت  نل 
ت حنلنددددين دددددن حيددددث درنددددؤهم ونخصددددييهم كلرددددت دددددن  دددددلا عصددددا ت يرددددويا 
ت دنكدددا... وألول دددداة ر دددب هردددل بتاقدددل   انيدددل  يقددديخبم ندوضدددوعيم وعدددبم يحيدددب 

وحدددلول ين يضدددع  -علدددا ذليهدددل حيرئدددن-ت دصدددلبام تإلقدددالديم ت ديلحدددم فدددم يواندددل 
ياتن بتخل ت دحيدو  ت عدايض  يدلايخ تإلقدالم ت دبيرم،  ولئفم ت حنلنين نقوايل وت 

فيوضع يرهم يريدون إ ا تإلقدلعيليم، وهم فاذم دهدم درنمم عدن ت نديعم ت يدم 
يد دددل صددداتعهل ددددع ت قدددرم ت رمقدددلم ت دددبيرم ت ائيقدددم فدددم تإلقدددالم، ويوضدددع ين 
اؤقددل  فاذددم تإلقدددلعيليم يمو ددون إرهددم يئدددم يرحددباون عددن إقدددلعيل نددن  عفددا، 
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 ا ت رنم دحدب صلا تهلل عليه وقلم عن وايق تنريده فلوددم بو  ودره يريدون إ
 . (42)تإلدلم علم 

 : محاكاة الحشاشين ألوصاف الجنة التي جاء بها النبي  -2
، ونددين ت غليددم وهددنه دحلو ددم دردده  لددانو نددين ت غليددم ت يددم ننددا نهددل ت اقددول  

نو دو  ملعدم ي ددوت: ت يم رلب  نهل ايس ت حنلنين، فيمول رلذال وصد  ت احل دم ددلاكو 
  إرهم يقدون نيخ ت  ندل فدم  غديهم: ي دوبين )عدال  ت دبين(، وذدب ذدلم ندا الق وتب ندين 
 نلددين، وحو ددده إ ددا... يكندددا وي دددل حبيمدددم يدكددن ين يمدددع عليهددل عدددين، ود هددل نكدددل 
يرددوتع ت فلكهددم، ويذددلم فيهددل ذصددوات ودمصددواتت... ددوهددم نل ددنهب، و عددل فيهددل  ددبتول 

نن وت عقدددل وت ددددل ، ويذدددلم علدددا خبددددم ت حبيمدددم فليردددلت ددددن ي ددددل يفددديض ندددل خدا وت لددد
رقددل  ت عددل م ي ددبن ت عددب ... ون ددك ألن ندديخ ت  نددل كددلن يايددب ين يددوحم  نددعنه نددين 

يمصدب ت رندم -هنه هم ت  رم ت حميميمل و نت فمب رظدهدل نل وصد  ت دني  دل  نده دحددب 
ن ت خددددا وت لدددنن  لفدددابوس كحبيمدددم  ديلدددم يفددديض نيرهدددلا دددد -صدددلا تهلل عليددده وقدددلم

وت عقدددل وت ددددل ، دليئدددم ندددل حوا ت عدددين. وددددن ت دؤكدددب ين ت دقدددلدين ددددن هدددنه ت  هدددلت 
يعيمبون يرهل ت  رم حمدل .  دم يمدول عدن ددن يخدا  ددن يلدك ت حبيمدم:   دم يدؤيا نده إ دا 
حضددداة ت نددديخ، فياكدددع يدلدددده... دعيمدددبت يرددده فدددم حضددداة رندددم حميمدددم، وعربئدددن يقدددي ه 

نه ت نلب يره  ل  دن ت فابوس، ويره كددل وصدفه دحددب فدم تألديا دن يين  ل ؟ في ي
 .  (43)ت ماآن يدلدل 

 في النصارى متطرفين، وفي المسلمين أيضا: -3
و كددم يندداا ت يوددا  ت دقدديحم ت ددني   يخفددا علددا يحددب، و  يقدديويع   

إركددددلاهل ألردددده د نددددت فددددم ت يددددلايخ، حيددددث ت كيددددب دليئددددم نبدويددددم فاقددددلن ت دعنددددب 
و ياهددل، يخددن يقددعا نخنددث  لوعددن فددم تإلقددالم دددن خددالل وت حدددالت ت صددلينيم 

يحدددددت دظلدددددم  -نبعددددده  -إ نددددلت ت عالذدددددم نددددين ت حنلندددددين ت ددددبدويين، وكدددددورهم 
، (44)تإلقدددالم. وند دددل هدددنت ت فكدددا ت صدددهيورم رمدددل كالددددل   لدقينددداق فدددون هدددلدا

فيمددول:   يخددن فددون هددلدا يمددلان نددين ت حنلنددين، وفاقددلن ت دعنددب، وت  يبويددت، 
رلاة، وت نرلئيين تألحاتا، وذيلم ت دي لق ت وورم ت فارقدم، وذدلل: كددل وحاكم ت قي
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ظهات فدم ت غداب: ت  دعيدلت ت  وايدم ددن حاكدم ت نردلئيين تألحداتا، كدن ك ظهدا 
فددم ت ندداق: ت حنلنددون دددن تإلقدددلعيليم. وين بعددلة ت يرددويا ت ددنين ظرددوت ين فددم 

رليهدل، ذدب ظهدا  ردورهم إدكلرهم ند اب ت يننيا ين ي ابوت تألددم ددن يداتئهدل وبيل
ت داعددب وتضدددحل  فدددم آ دددلا ت  دددواة ت فارقددديم يدلدددل كددددل ظهدددا فدددم آقددديل فدددم عهدددب 

 . (45)ت حقن ت  لرم 
 اعتبار الحشاشين تجسيد لمعنى االغتياالت في اإلسالم: -4

قعا نارلاب  ييصديل فكداة ودره يدم ت ميدل عردب ت دقدلدين ددن خدالل فدن  
نارلاب هنه ت ربعدم ت بدويدم  إلقدالم فيمدول:  ت  ييل ت  ب  تإلقدلعيليم، ويعبو

 وهكدددنت، فدددان تإلقددددلعيليين عردددبدل كدددلروت ينع دددون فدددبتئييهم  ميدددل ت حكدددلم تآل ددددين 
 . (46)ونولرليهم، كلروت يحيون نن ك يمليبت  إقالديل  ذبيدل  

 النيل من السلفية، في مقابل مدح اإلسماعيلية والحشاشين: -5
دملنل ت  رل  علدا تإلقددلعيليم، فيمدول:  و دم فر به يريم  دن ت قلفيم،   

يقدديوع ت ندداعيم ت  لفددم و  ت فلقددفم ت ديعل يددم  لعميددبة ت قددلفيم، و  ت يبدددت ت حددنا 
 نلاحيهل ت دعيدبين دن ت قلوم ين يمبم قو  يذدل ت قدلو   لدحداودين، ويضديق 
ت د دددلل  ليولعدددلت ت اوحيدددم   ندددميل  ت دددنين    دددنوا  هدددم... ويصدددنحت هردددلك 

دددم يرنغدددم عال هدددل، دقدددلئل يرندددع ددددن ت دوت هدددم ندددين ت دددوحم دقددد لئل كندددا  دمهضن
تإلقدددددالدم، وندددددين ت علدددددم وت فلقدددددفم... وظهدددددا هردددددلك ترعدددددبتم  ل مدددددم فدددددم ت حلدددددول 
تإلقددالديم ت يمليبيددم، وا نددم دلحددم وحل ددم عل لددم إ ددا حلددول يخددا ... إ ددا دنددبي 

تإلقددالم دددن خوددا  بيددب دددن ت وحددبة وت قددلوم وت فكددا يكددون عددلب   وفعددل   إلرمددلن 
ت دددبدلا... و دددم يكدددن هردددلك  يدددا تإلقددددلعيليين نمدددويهم ت ديرلديم...وذدددب تقددديولع 

. ويصددد  (47)بعدددلة تإلقددددلعيليم...ين يهندددوت ناقدددل يهم وخدددبدليهم ت اتحدددم وتألددددل 
تعيندا ين ددوت . كددل (48)ت حنلنين نيرهم يصدحلب عظددم ونوو دم ويرظديم فعدلل

عدلم علندهل فدم ي ددوت  35مول:  ووتل حقن ت صنلح كلن رهليم نخصيم عظيدم. ي
 ددم ي دداؤ يحددب علددا ندداب ت خدددا علرددل، يو وضددعه فددم ت  دداتا، و ددم يكددن نددبيه علددا 
ردددل علددا يذدداب يذانلئدده كددن ك، فمددب يعددبم يحددب ينرلئدده  نددانه خدددات،  خصددوده فحقددب، وت 
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ويعدبم تنرددل آخدا نيهدددم  ندت نعددب ن دك يردده نداي  درهددل، ويرهدل دددن يدبنيا ت ددبتعم حقددين 
. وذب تعيلب ين ينيا إ ا إعبتده  نريهل  ياوع كل دن يقول  ده رفقده ت عيمدلب ت مئيرم

. ويكداا  ردل ه علدا ت حقدن نعندلاتت  دم (49)نين حقن ت صنلح تردل يمدول ددل   يفعدل  
. فيصددفه (50)يمددل د لهددل يو يذددل درهددل عددن ت مددلبة دددن يهددل ت قددرم وت  دلعددم فددم عصدداه

 .(51)نيره  واي عنماي 
   ددويس  حقدن ت صدنلح دندل ع فيدده، فمدب  دل  عدن تنددن وددل قدنق ددن  ردل 

دل هدنت  تأل يا ين رظلم ت دلك ذب ذلل  ه يوددل  عدن وايدق ت فاتقدم: عدن ذايدب يوضه
. وذلل عره ت نهنم: )كلن دن كنلا ت برلبذم، ودن بهدلة (52)ت ا ل ضعفل  ت عوتم

 .(53)ت عل م... ك يا ت دكا وت حيل، نعيب ت غوا(
 ة تجسيد حي لإلسالم:برنارد: اإلسماعيلي -6 

يقددعا نارددلاب  لهددبت إل نددلت ين كددل صددفلت تإلقدددلعيليم  ددم يصددبا إ    
دن دؤدرين نلإلقالم، يمول:   فلإلقدلعيليم  دم يكدن د داب إددلاة إذليديدم يخضدع 
رددل   ائيس دخل ... كدل يرهم  م يكوروت د اب عصلنم دن ت ديدمداين وت ميلدم، وت 

 ه دلض  يفخداون نده، واقدل م عل ديدم يدبعورهل،  كلروت يينلعل  دؤدرين نبين دعين
كلروت ينعاون نل حل دم إ دا ت دحلفظدم علدا ذلعدم  -ككل ت دؤدرين تأليميل -وهم 

عميبيهم قليدم، وهنت ييولب إعول  ب  م ويفقيا بيريين  كل هنه ت يحو ت دن 
عيليم ت نايعم إ دا ت ميلددم، وددن ت ميلددم إ دا تيندلع ت قدرم،  دم ت عدوبة إ دا تإلقددل

. ويمددددول:    مددددب ظلددددت تإلقدددددلعيليم درددددن ت مددددان ت يلقددددع إ ددددا (54)ت دميددددبة نل ددددبين 
 . (55)ت حلبي عنا ند لنم ذوة فكايم كنا  فم تإلقالم 

 عالقة الود بين الحشاشين وأعداء اإلسالم: -7
 حدددلول ناردددلاب إ ندددلت عالذدددم ت دددوب ندددين ت حنلندددين، يحدددب دد لدددم تإلقدددالم  

ب ت دحيل  هم نمو ه:  و كدن تألك دا ذندو  ودعمو يدم ونين ت غا  -دن و هم رظاه-
هو دل ياويه ت دؤاخ تإلر ليبي دلييو ت نلايقم عن وصول قفلاة  نعض ت حكدلم 

مل  يولندددوت 1238ت دقدددلدين، ونخلصدددم ددددن نددديخ ت  ندددل إ دددا يواوندددل فدددم عدددلم 
دقددلعبة ت فارقدديين وتإلر ليددب ضددب ت خوددا ت دغددو م ت  بيددب ت الئددع دددن ت ندداق. 
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ذدددلم  دددويس ت يلقدددع نحدليددده ت صدددلينيم إ دددا تألاتضدددم ت دمبقدددم فدددم عدددلم وعردددبدل 
يخ ت  نل. وكلن هرلك م كلن فم إدكلره ين يينلبل ت هبتيل وت نع لت دع ن1250

اتهدددب فارقدددم ييحدددبث ت عانيدددم يدددبعا إيددد  ت ناييدددورم صدددحب اقدددل ت دلدددك إ دددا 
ت حنلندددين، ويردددلذأ ددددع ائيقدددهم فدددم ت دقدددلئل ت بيريدددم، ورقددديويع ين رديدددب فدددم 

آ لات وتهيم  نعض ت رظايلت ت دعاوفم  ب   -ا م ضنلب ت  هل وت يحيب-يماياه 
. وإل نددددلت ت خيلرددددم (56)ل ت حنلنددددون يلددددك ت ولئفددددم تإلقددددالديم ت يددددم يريدددددم إ يهدددد

وت عدل دددم فدددم ت وقدددو تإلقدددالدم يدددنكا ناردددلاب كيددد  يعلددددل ت حنلندددون ت دد لدددون 
 إلقدالم ددع ت دحيددل ت ييدلاي وبعدديدهم  ركيدب خددلن، فيدنكا كيدد  كدلروت يخونددون 
وب ت ييلا نمو ه:   و كن دن ت وتضع يره عربدل بخلدت  يدوأ  ركيدب خدلن ندالب 

لكم ياقدددل إ يددده ت قدددفات  ويمدددبم ت هدددبتيل ويمندددل ت دددو   هدددو ت دقدددلدين، كدددلن يولم حددد
 .(57) الل ت بين 

كددددل حدددلول ناردددلاب فدددم إ ندددلت ت عالذدددم ندددين ت يهدددوب وت رصدددلا  ددددن  هدددم، 
وت نيعم ت  رم عنايم دن  هم يخا . وهو قعم ح يث دره إل نلت صبق هنه 

 مددددليلهم ت ددددبيلرلت وت فدددداق ت دريقددددنم إ ددددا تإلقددددالم، فلددددو كلرددددت عملئددددبهم فلقددددبة 
ت حنلنون. فلم يكن دن نين ضحليل ت حنلنين يحب دن ت نيعم ت  ردم عندايم، 

 .(58)يو دن ت يهوب، يو ت رصلا 
 الحشاشون هم أصل اإلرهاب المستمد من اإلسالم: -8

يصددل نارددلاب فددم رهليددم كيلندده إ ددا  لييدده ت درنددوبة، وهددم ينددويه صددواة  
فهددو يحددلول ينائددم تإلقدددلعيليم تإلقددالم، و علدده ت قددنب تألول  و ددوب تإلاهددلبل 

دن تإلاهلب، ويناا ذيلهم ألهل ت قرم ندين قدننه ت ريمدلم فمدو ددن دهل ددم يهدل 
. ويدا  ين ت ميدل وتإلاهدلب (59)ت قرم  هم نل مول وت فعدل، وت   فهدنت  ديس بيدن  هدم

يمليدددب إقدددالدم ذدددبيم، وتإلقددددلعيليم إرددددل تقددديدبوت ن دددك ددددن هدددنت ت دددبين، يمدددول:   
قددددلعيليين عردددبدل كدددلروت ينع دددون فدددبتئييهم  ميدددل ت حكدددلم تآل ددددين وهكدددنت فدددان تإل

 . (60)ونولرليهم، كلروت يحيون نن ك يمليبت  إقالديل  ذبيدل   
وهددنت نددال نددك تيهددلم نلوددل. )يدددل بعددم  ددويس نددين ت  ييددل ت  ددب  دددن  
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يمليددب ذدددبيم يعدددوب إ دددا ندددبتيلت تإلقدددالم، ندددل ينعدددب ددددن ن دددك، ويديدددب يلايخددده حيدددا 
دددا  عدددن تإلقدددالم يرظددديم ت وذدددت ت  حلضدددا، فلددديس  هدددنت عالذدددم نلإلقدددالم. وددددل عو

قايل إردل بعوة تإلقالم علريم، و لعل م ي دع. وهنه ت يرظيدلت ت قدايم هدم ددن 
 .(62)((61)خصلئ  ت يهوب ت يم ترولمت دن نيرهم ت دلقوريم

ل  ت نين تقيولعوت يوويع   كن تإلقدلعيليين كلروت نحق  تإلاهلنيين تألووم
لب  يحميق يهبتفهم ت قيلقيم. يمول نلعا إقدلعيلم فم تديبتح ت فبتئيين: تإلاه

 ييهل ت افلق... عربدل يييم وذت ت رصا، ويحل فرل ت حظ فم ت بريل وتآلخاة، 
يقيويع دحلاب وتحب يدنم علا ذبديه ين ينث ت اعب فم ذلب دلك يحت 

 . (63)إدايه دلئم ي   فلاس يو يبيب!  
 الحشاشين العقدية وضالالتهممفاسد  :المطلب الثاني

ت يدم  -ييحبث نارلاب  ويس عن هنه ت فاذم ت يم ترن مت دن تإلقددلعيليم 
علا يرهل فاذم إقالديم، وهنت  -خا ت نبواهل دن عنل ة ت نيعم ت  رم عنايم 

 نلول، فهم فاذم خلا م عن تإلقالم، ويينين ن ك ندل يلم: 
 استحالل المحرمات: -أ
ا  قدددلن دنعدددوث تإلدناتودددوا فايدددباك ناناوقدددم إ دددا علددد -يدددنكا ناردددلاب  

فددددم كالددددده عددددن ت حنلنددددين، نعددددض ت صددددفلت  -م 1175دصددددا وقددددوايل عددددلم 
وت عددلبتت ت يددم ييرددلفا دددع تإلقددالم ت صددحيع، نددل نعضددهل ذددب يوخددا  دددن ت دلددم. 
رولكيدددل وحلدددب  دددرس  دعدددين ددددن  دددظ يرددده يو دددب عردددب يخدددوم بدندددق وت  يمدددول:    حه

قدددون يرفقددهم نل حنلنددين،... وهددنه ت قددال م دددن ت عدداب يعينددون فددم ت  نددلل، ي
ت ا دلل يعديأ يفاتبهددل ندال ذدلرون، وهددم يديكلون  حدم ت خربيددا ت دني يحادده نددايعم 
ت عاب، وهم يييون ت دحلام دن يدهليهم ويخوتيهم، ويعينون فم ت  ندلل فدم ندنه 

. فكيدد  نعددب كددل هددنه ت صددفلت (64)درعددم كلدلددم وات  يقددوتا ذالعهددم ت حصدديرم  
ظها نهل نارلاب ت حنلنين يكون د ل هنه ت فاذم يد نل تإلقالم؟! وهم فم ت يم يو 

 حميميهل ديرلذضم يدلدل دع دل  ل  نه!.
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 استحالل سفك دماء المسلمين: -ب
يمول نارلاب:   هرلك كلن تنن عولأ ت ني ولا دره صوتنه فدم وايدق  

عدددل ت خودددي وضدددل، وت دددني ذدددلل  ا ل ددده ين ت صددداتو ت دقددديميم وايدددق بتئددد ، و 
دانددبت  دده كيلنددل دليئددل نلألكلنيددب، وينددلح قددفك بدددل  ت دقددلدين، وت قددييال  علددا 
دديلكدددليهم... وحيدددا إنت  دددم يكوردددوت ذدددب فعلدددوت يك دددا دددددل فعلدددوه عردددبدل  دددل وت يول 
تألدددا إ ددا يصدددفهلن حددين تينعددوت يقدددل يب ت خيلرددم، ويوذعددوت فاتئقدددهم فددم حندددل هم 

ت دايعددددم ... ودددددل ذددددلدوت ندددده دددددن  نل غددددبا وت خبيعددددم، وذيلددددوهم نوقددددلئل ت يعددددنيب
ت ييددل ت عبيددبة نددبيت نرددنال  ت ددنالو ويخددنو ت علدددل ... و يددا ن ددك دددن ت  دداتئم 
ت ننددعم فددم حدددق تإلقددالم... إن  دددم يكددن ذدددب فعلددوت يك ددا ددددن ن ددك فمدددب كددلن ددددن 
وت نرل ين رحلابل بفلعل عن ت بين. وراكب ت قهل وت صعب فم حانردل ت دمبقدم 

 . (65)ضبهم حيا حبوب ت صين 
 التدرج في إبطال الشريعة: -جـ
يوضدددع ناردددلاب كيددد  يدددم إنودددلل ت ندددايعم علدددا ييدددبي ت حنلندددين نددديك ا ددددن   

وقيلم، ودرهل يلك ت مصدم ت يدم يقدابهل  ردل، يمدول:  وييفدق ت دصدلبا  ديعدل علدا قداب 
ه ايدم ت دوتفدق  559ذصم  اينم، فم ت يوم ت قلنع عنا دن نها ادضدلن ددن عدلم 

يدددا حقددن ناذلدددم درنددا فددم فرددل   ي دددوت  يوت دده ت غدداب،...  م(،1164ي قددوس  8)
 -وكددددلن ذددددب تقددديبعلهم دددددن ذندددل إ ددددا  ي دددددوت -و دددل  ت رددددلس ددددن دخيلدددد  ت  هدددلت 

وي دعوت فم ت فرل ، فل دنين يذنلدوت ددن ت نداق  بددوت ت  لردب تأليددن، وت دنين  دل وت ددن 
وبندلا وت دبيلم وذفدوت ت غاب وذفوت علا ت  لردب تأليقدا، وت دنين  دل وت ددن ت نددلل ددن ا 

فم دوت هم ت درنا، و دل كلن ت درنا يوت ده ت غداب  دن ك كلردت ظهدوا ت د يدعدين رحدو 
دكددم...، ويمددول رنددنة إقدددلعيليم فددم وصدد  دددل حددبث:  ونعددب ذاتنددم ت ظهددا رددبل ت قدديب 
حقن... دن ت ملعم دايبيل  ونل ينيض وعدلدم نيضدل ، ويمدبم رحدو ت درندا ددن ت  لردب 

ه فددم خوددا وئيددبة، ويو دده نل يحيددم  ددالث ددداتت،... وظددل  ل قددل ناهددم، تأليدددن، وتايمددل
 ددم وذدد  ددداة يخددا  وهددو ددقددك نقدديفه،... فدديعلن يردده ذددب وصددليه اقددل م دددن تإلدددلم 
ت دخيفددم يحدلدده يعليدددلت  بيددبة يمددول: ين إدددلم عصددارل ينعددث إ دديكم يحيليدده وقددالده، 
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كم ددددن يعندددل  ذوتعدددب ويدددنلغكم يرددده بعدددلكم خبدددده ت خصوصددديين ت دخيدددلاين، ويرددده حددداا 
ت نددايعم، ويحضدداكم إ ددا ت ميلدددم  ..وعرددبدل ييددم حقددن خونيدده رددبل دددن علددا ت درنددا، 
وصلا اكعيين،  م يدا نل دلئبة فدبت، وبعل ت رلس إ ا ذوع صديلدهم وت دندلاكم فدم 
ت وعددلم وت نيهددل ، ونعددث ت اقددل يحدلددون هددنه ت يعددل يم ت قددعيبة ندداذل و انددل، وذددب كدداا 

آندلب رفدس حفلدم  ي ددوت ، ويعلدن رفقده وكديال  حقدن ددن فدوق درندا ائيس ذلعم ددؤدن 
يوت ه ت ي دله ت خدلوك كدن ك. ويلمدا تإلقددلعيليون فدم قدوايل ت اقدل م ييضدل، وتحيفلدوت 

 .  (66)نلريهل  ت نايعم! 
وا دددم هدددنت ت حدددبث ت دددني يدددبل ب  دددم وتضدددحم علدددا درب دددم تإلقدددالم عردددبهم،  

وت نددداتئع، إ  ين ناردددلاب دصدددا علدددا رقدددنيهم وتحيفدددل هم وتحيفدددلئهم ناقدددملو ت وت ندددلت 
 إلقددددالم، نددددل هددددو يندددداا  هددددم فيمددددول:  إن تريهددددلك ت نددددايعم ت بيريددددم علددددا هددددنت ت رحددددو 

ندددل فددم ن ددك تي ددله ت دصددلين نظهددواهم إ ددا دكددم، وتإلفوددلا ظهددات -ت نددعلئاي ت دهيددب 
 يد ل ت حب ت ديوا  دن تي له تإليدلن نل عصدا تأل فدم ت قدعيب، -فم دريص  ت صوم

ندددل يروددوي عليدده ن ددك دددن دخل فددم صددايحم  دنددلبي  ت ددبين، وهددنت ت ي ددله يددوتيا فددم 
يددددلايخ نعددددض ت دددددنتهب تإلقددددالديم، و دددده دنددددلنهلت وتضددددحم فددددم ت فكددددا ت دقدددديحم، 
ودرووذدددده ين ت ددددبين ذددددب تقدددديوفا  اضددددهل ونددددن ك تريهددددا حكددددده، فلألقدددداتا يكنددددفت، 

ت تإلنودلل  لندايعم ندين فدلرظا كيد  ينداا  هدن. (67)وتإلدلم ذب يظهدا احديده وعفدوه 
ت دددبين تقددديوفا  اضددده، وين حكدددده تريهدددا فهدددو إرددددل كدددلن فدددم بددددن دعدددين ذدددب 
ترمضددا!. إن دددن  ددوتبم هددنت ت ينايددا: ت رقددالخ دددن ت ددبين، فدديي حادددم  دده؟ ويي 

 تينلع ينما؟!.
 خيانتهم المستمرة للمسلمين: -د
يوضددددع نارددددلاب كيدددد  يرهددددم يضدددداوت نلإلقددددالم دددددن خددددالل ذيددددل تألدددددات ،  

دحلو م ياكيع ت بو م تإلقالديم، وت مضل  عليهدل. وذدب بفعهدم ن دك إ دا ت يحدل   و 
دددع ت حدديالل، يمددول:  ونعددب دميددل نهدداتم، ذددلم دملددده فددم ذلعددم نلريددلس ا ددل  دددن 
ت نلوريددم تقددده إقدددلعيل ت ع دددم، ويذددلم ت ددوبيا ت دببذددلرم عددوض نهدداتم نبدنددق 

ت وفدددل هدددنت نقدددنب دقدددلربة  ا دددال ددددن ت نلوريدددم تقدددده يندددو ت وفدددل، فعظدددم يددددا يندددم
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ت وبيا ت دببذلرم  ه، حيا يصنع حكده فم بدنق يك ا ددن حكدم صدلحنهل يدل  
ت دلدددك ندددواي...  دددم يمردددع يندددو ت وفدددل نهدددنت، ندددل حب يددده رفقددده نل خيلردددم وت قددديعلرم 
نل صددلينيين علددا يهددل بدنددق ت دقددلدين، ويقددليم بدنددق إ دديهم، فكليددب ينددو ت وفددل 

ارج علا ين يقلم إ يهم بدنق، ويقلدوت إ يه عوضهل بعيم ت نلوريم فم ت نلم ت ف
عرهل دبيرم صدوا، وتيفمدوت علدا ن دك، ويمداا نيدرهم ت ديعدلب علدا ين يكدون ذدبوم 
ت صددلينيين إ ددا بدنددق فددم يددوم  دعددم وذددت ت صددالة، علددا ين ي عددل ينددو ت وفددل 
يصحلنه علا ينوتب  لدع بدنق، فال يدكروت يحبت دن ت خاو  دره حيا ي دم  

وييقددلدوت بدنددق... علددم يددل  ت ددبين نددواي صددلحب بدنددق نهددنه ت دددؤتداة، ت فددارج 
فنلبا ندل يخل  ددن يصدحلنهل، وددن كدل ددن قدلهم فيهدل، وندبي ندوبياه يندم علدم 
ودلها نددن قدعيب ت دببذددلرم، فلقديبعله إ يدده فحضدا، وخددال دعده فميلدده يدل  ت دلددك 

ت دلدك فدم ت نلدب  يوتوؤه دع ت نلوريم، وعلق ايقه علا نلب ت ملعم،  م رلب  يدل  
نميدددل ت نلوريدددم، ف دددلا نهدددم يهدددل بدندددق فميلدددوت ددددرهم قددديم آ   رفدددا، وكفدددا تهلل 

 .(68)ت دقلدين ناهم 
وفدددم ذددددم يبددددم ت دقدددلدين، وحدددين ييكل دددب علددديهم كدددل تألددددم، ر دددب هدددنه  

ت فاذددم فددم ت صدد  ت دملنددل  لدقددلدين، فيمددوم نددبوا ت خيلرددم نلدييددلب، فييعددلون دددع 
ل ت صلينيون فلمب وصدلوت علدا ت ديعدلب ت دمداا نيدرهم وندين ت صلينيين. يمول:   يد

ت نلوريدددم، وحلصددداوت بدندددق تقددديعبتبت ألخدددنهل،  كدددرهم علددددوت ين يدددل  ت دلدددك ذدددب 
نوددأ نحلفددلئهم، وذضددا علدديهمل فييقددفوت علددا ن ددك ينددب تألقدد ، و ضددنوت علددا 
عددبم يدكددرهم دددن يخددن بدنددق، وياقددلوت إ ددا يعدددلل بدنددق   دددع ت ديدداة وتإل ددلاة 

ت نلددب، فلدددل قدددع يددل  ت دلددك نددن ك، ياقددل يديددات دددن يداتئدده يوعددا  نندددس  علددا
ت خددددوت  فددددم  دددددع ت دقددددلدين إ دددديهم، فلمددددوت ت فددددارج وذددددليلوهم، فصددددنا نعضددددهم 
 دنعض، فظفدا ت دقدلدون نهددم وذيلدوهم، ويخدنوت ددل دعهددم ددن  ردلئم، وهدم عندداة 

فدم ذلدونهم  آ   بتنم و ال دلئم يقيا، فلدل علم ت دحلصداون  بدندق نهدنت ي مدم
ت اعددب، فاحلددوت عددن بدنددق نددنه ت درهددبدين، وكددلن ت ندداب وت ندديل  نددبيبت، فخددا  

. ويؤكدب (69)يل  ت دلوك فم ي اهم ويخن يولابهم، حيا ذيل كل دن يخلد  ددرهم 
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نارددلاب علددا يحددل فهم ت دقدديدا  ضدداب تإلقددالم وت دقددلدين دددن خددالل داتقددليهم 
وضدددددلن عددددبم خدددداو  ت رددددلس  ت فار ددددم، وت قددددعم دددددن وات  ن ددددك  ي نيددددت دلكهددددم،

عليهم، يو علا تألذل عبم يعاضهم   ن  ددن ت دقدلدين. يمدول  : يددل صدلحب 
نلريددلس ت نددلورم: إقدددلعيل ت ع دددم، فلدددل قدددع هددو ويصددحلنه ندددل وذددع ألذدداترهم 
فم بدنق، يوقمو فم ييبيهم، فخل  إقدلعيل علا رفقه وعلا يصحلنه دن ين 

ت فددارج، ونددنل  هددم يقددليم نلريددلسل علددا ين  ي ددوا عليدده ت رددلس فيميلددورهم، فاتقددل
يريمددددل إ ددددا نالبهددددم  يدددديدن نهددددم، في ددددلنوه إ ددددا ن ددددك، فقددددلدهل إ دددديهم. وخددددا  هددددو 
ويصددحلنه ديقددللين دددن نلريددلس إ ددا تألعدددلل ت فار يددم علددا  ليددم دددن ت ن ددم... 

 . (70)فلموت نبة وهوترل 
، حيدث  م يما نل عدبت  ت دبتئم ندين ت حنلندين وندين يهدل ت قدرم وت  دلعدم 

كددلن ت حنلنددون علددا صددلم و يمددم نل صددلينيين، فيصددوا عدددق وذددوة هددنه ت عالذددم 
نين ت حنلنين وت صلينيين، فيمول:  ظل ت حنينيم ت نلوريم فم نالب ت نلم علدا 
صددلم و يمددم نل صددلينيين، ييددمداون علددا ت دقددلدين دددن يهددل ت قددرم، و  يياكددون 

كددل عدليددليهم ودددؤتداتيهم ضددب  فاصددم يلددوح  الريمددلم دددرهم إ  تقدديغلوهل، فو هددوت
  فلدددم  -ذددلبة ت  نهدددم تإلقددالديم ضدددب ت صدددلينيين وت دؤققددلت ت قدددريم فددم ت ندددلم 

يمليدددددل ت حنينددددديم )ت ربتايدددددم( تإل ردددددا عندددددايم يو ت نددددديعم تآلخددددداين، و دددددم يدددددبياوت 
 . (71)قكلكيرهم ضب ت رصلا  يو ت يهوب ت دحليين 

 المطلب الثالث
 موقف اإلسالم من فرقة الحشاشين

ن ت حكم علا ولئفم ت حنلنين هل هم فاذم دن ت فداق تإلقدالديم، يو إ 
 هم فاذم دن ت فاق ت خلا م عن تإلقالم دنرم علا يداين هلدين:

ت رظدددددا فدددددم دعيمدددددبتت ت مدددددوم ويصدددددواتيهم، وددددددن  دددددم قدددددلوكهم  أولهمـــــا: 
ووتذعهدددددم. وهدددددنت تألددددددا ددددددن ت وضدددددوح ندكدددددلن، فدعيمدددددبتيهم يدددددبل علدددددا كفددددداهم، 

م  دلددددم ويفصدددديال. وهددددنت ت حكددددم هددددم ت ددددنين ذددددااوه علددددا وخدددداو هم عددددن تإلقددددال
يرفقهمل فدعيمبهم ندلهلل دنردم علدا يعدبب تآل هدم، حيدث يرهدم يردلووت خلدق ت خلدق، 
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بتاة ت كددون، ويددبنيا يدددا ت عددل م علويددهو وقددفليه علددا ت عملددين تألول وت  ددلرم، يو  وت 
 وصددفليه ت قدلنق وت يددل م ددن ت عمددول ت دحاكدم  لكددون. ددع تإل حددلب فدم يقدددل  تهلل

 ن حبهل ورفيهل عن تهلل نل كليم. 
وفددم نددلب ت رنددوتت، تعيناوهددل اينددم دددن داتيددب بعددويهم.. حيددث يدديدكن   

ت دقي يب  بعويهم دن ت وصول  هل، ودن  ات  ن ك يصنحت ت رنوة دملدل يحق 
تبعلؤه  قلئا ت خلق. كدل يرهم  م يؤدروت نخيم ت رنوة وترمولع ت وحم، دع إركلاهم 

ت اقدددددل وتألرنيدددددل ، وبعدهدددددم نيفضددددليم ت و يدددددم وت وصدددددليم علدددددا ت رندددددوة  دع ددددبتت 
وت اقل م. وهنه ت دبتعم كفا دخا  دن ت دلم تإلقالديم، فكي  نهل وذدب ت يدعدت 
عرددبهم. وفددم نددلب تألعدددلل ت يكليفيددم ت ندداعيم، ر ددبهم ذددب يقددمووت هددنه تألعدددلل 

هدل هدل، ندل إر هدم يون دوت دبتو يهدل علدا ويون وهل حيا تريها نهم تألدا إ دا ياكهدل وت 
يرهل صدواة ددن صدوا ت عدنتب. وددن تعيمدب ن دك يو عدلده فدال ندك نكفداه وابنيدهل 

 . (72) دعلاضم ن ك   ب م ت ناعيم
دوذدد  علدددل  يهددل ت قددرم، فلمددب نينرددوت حميمددمم تإلقدددلعيليم  األمــر الثــاني: 

 عيم:وت حنلنين، ودعيمبتيهم، وتقيخلصوت ت حكم عليهل نرل  علا تألب م ت نا 
يمول تإلدلم ت ندلونم:  إن  ديدع ت يديويالت ت نلوريدم نددل فيهدل ت يكدل ي   

يومصدب ددن واتئهدل إنودللو ت ندايعم  دلدم ويفصديال، وت  مدل  ن دك ندين ت ردلس  يرحددل 
. ويمددول تإلدددلم تنددن حددبم عرهددل:  هددم ولئفددم د ددلهاة نيدداك (73)ت ددبين فددم ييددبيهم

و هدددددنت  دددددم ييدددددواع ت عنيدددددبيون . (74)تإلقدددددالم  دلدددددم، وذلئلدددددم نل د وقددددديم ت دحضدددددم  
وت حنلنون وت صفويون دن ت يحل   ددع ت صدلينيين فدم ندالب ت ندلم، وددع ت فار دم فدم 
يوانل  وعن يهل ت قرم دن ت خل . وكلن تنن ت علمدم وبيدا ت دقيعصدم ت عنلقدم عوردل 
 لددو ريين ت ييددلا ت ددنين  ددل وت  غددبو ت دقددلدين فددم عمددا بتاهددم. و  رنددل ع حددين رمددول نددين 

 اتفضددم وت نلوريددم دددن يخوددا ت فدداق ت يددم تنيليددت نهددل تألدددم تإلقددالديم عنددا يلايخهددل ت
 .  (75)ت دبيب إ ا يوم ت رلس هنت

 مدب كدلن ندعلا ت حنلندين )  حميمدم فددم ت و دوب، وكدل يددا دندلح( ووقدديليهم  
ت  ييدددلل ت ددددرظم، وت ديردددلع نقلقدددلم ددددن ت مدددالع ت حصددديرم. يمدددول ت غبت دددم عددددرهم:   
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هم تإلنلحدددم ت دولمدددم، وافدددع ت ح دددلب، وتقدددينلحم ت دحظدددواتت وتقددديحال هل، ت درمدددول عدددر
ركلا ت ناتئع، إ  يرهم ني دعهم يركاون ن ك إنت روقب إ يهم   .  (76)وت 

وكددددلن دددددن يندددداب ت نخصدددديلت: ت حقددددن ت  ددددلرم نددددن دحدددددب: حكددددم دددددن  
هد ذيلم 559م: يعلن فم نها ادضلن 1166هد/561م إ ا قرم 1162هد/557

هدددا ت ندددايعم، ويقددمو ت يكدددل ي ، ويندددلح تإلفوددلا. ودحددددب ت  دددلرم ندددن ت ميلدددم، وير
م: وددونا رظايددم 1210هددد/607م إ ددا 1166هددد/ 561ت حقددن ت  ددلرم: حكددم دددن 

ت ميلددددم واقندددخهل، وذدددب قدددلعبه علدددا ن دددك ترحدددالل هيدردددم ت قدددال مم فدددم عهدددبه، 
. ويدددل ت حددج  ددبيهم فكددلن (77)وضددعفهم، وظهددوا ت ياكدددلن ونبتيددم ت يوقددع ت ياكددم

  ظلهاه إ ا ت نيت ت حاتم، وحميميه إ ا إدلم ت بدلن ظلهات يو دقيوات. 
م 1176هددد/572يمددول عددرهم ت دددؤاخ كدددلل ت ددبين نددن ت عددبيم: فددم عددلم  

 ترخددداو قدددكلن  ندددل ت قددددلق فدددم تآل دددلم وت فقدددوق، ويقددددوت يرفقدددهم ت ديوهددداين! 
تنريده،  وتخيلو ت ا لل وت رقل  فم حفالت ت ناتب، و م يديردع ا دل عدن يخيده يو

 .(78)وتايبت ت رقل  دالنس ت ا لل، ويعلن يحبهم نين قرلرل هو انه 
وذب يفيا ت علدل  نلقينلحم بدلئهم، وو وب يرظي  تألاض دن برقهم،  

 .(79)وعبم  وتب يكل ننيحيهم، يو عمب صبتذلت دعهم 
دددنهب   -وتإلقدددلعيليم فاذددم درهددل-ويددنكا ت غبت ددم ين دددنهب ت نلوريددم  

ونلورددده ت كفدددا ت دحدددض.  دددم يضدددي  إ دددا يرهدددم يوتفمدددون ت يهدددوب ظدددلهاه ت دددافض، 
. ورمدددل دحددددب (80)وت رصدددلا  وت د دددوس علدددا  دلدددم دعيمدددبتيهم، ويمددداورهم عليهدددل

هدد( فدم خالصدم 1111يدين نن فضدل تهلل ندن دحدب ت دبين ت بدندمم )ت ديدوفا: 
وت رصدديايم  -دددن  هددم ت عيمددلب دددرهم -ت نلوريددم-تأل ددا ذو دده:  ويدددل ت مددول فدديهم 

تإلقدلعيليم علا حب قوت  وت  ديع برلبذم ودالحبة، وذب صاح ذلضدم ت مضدلة و 
تنن ت عب، وت نيخ ناهلن ت بين نن عنبت حق دن ت حرفيم، ت نيخ صبا ت دبين ندن 
ت بدلكدددلرا، وت نددديخ ت نالورقدددم، وت نددديخ  ددددلل ت دددبين ت ندددانيرم ددددن ت ندددلفعيم، 

مددم ت ددبين نددن ييديددم دددن وت ندديخ صددبا ت ددبين نددن ت وكيددل دددن ت دل كيددم، وت ندديخ ي
ت حرلنلم فم فيدلويهم و يداوهم ين كوفدا هدؤ   ت ووتئد  دددل تيفدق عليده ت دقدلدون، 
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وين دددن ندددك فددم كفددداهم فهددو كدددلفا ددد لهم، ويرهدددم يكفددا ددددن ت يهددوب وت رصدددلا ل 
ألرهم   يحل درلكحيهم، و  يؤكل ننلئحهم نخال  يهل ت كيلب، ويرهدم   ي دوب 

ن بيم و  نغيا  بيم، و  فم حصون ت دقلدين. و دبم  إذاتاهم فم بيلا تإلقالم
ت ندديخ تندددن ييديدددم ندديرهم برلبذدددم، ويرهدددم يمنددب كفدددات ددددن ت دايددبينل ألرهدددم يعيمدددبون 

. ويحدددددبث عندددددب ت مدددددلها ت نغدددددبتبي (81)يرلقدددددخ تألاوتح، وحلدددددول تإل ددددده وت حدددددلكم 
هد( عدرهم فمدلل:  ضداا ت نلوريدم علدا فداق ت دقدلدين يعظدم ددن ضداا 429)ت
ب وت رصدلا ، ندل يعظدم ددن دضداة ت بهايدم، وقدلئا يمصدرل  ت كفداة علديهم، ت يهو 

نل يعظم دن ضاا ت ب لل ت ني يظها فدم آخدا ت بددلنل ألن ت دنين ضدلوت عدن 
دلنون  ت بين نبعوة ت نلوريم دن وذت ظهوا بعويهم إ ا يودرل يك ا دن ت دنين يضه

يانعدددين يوددددل، نل دددب لل فدددم وذدددت ظهدددواهل ألن فيردددم ت دددب لل   يبيدددب دبيددده علدددا 
وفضلئع ت نلوريم يك ا دن عبب ت ادل وت موا...  م ذلل: ت ني يصع عربي دن 
بيددن ت نلوريددم يرهددم بهايددم برلبذددم، يمو ددون نمهددبمم ت عددل م، ويركدداون ت اقددل وت ندداتئع 
كلهلل  ديلهل إ ا تقينلحم كل دل يديدل إ يده ت وندع.  دم نمكدا يب دم ك يداة رملهدل ددن 

. ويمددول ت ددبيلدم:  إن (82)ا يرهددم بهايددم د ددوس برلبذددماقددلئلهم وكيددنهم يددبل علدد
ب ئل كفاهم دياينم علدا يددوا  ال دم: تعيمدلبتت، ويذدوتل، ويفعدلل. وديدا حصدل 
ن ت يدعددت في ددبا ين يكددون كدددلفات،  وتحددب درهددل كفددا فددم كددون دايكهنهددده كددلفات، وت 

 .(83)فل نلوريم علا هنت دن يكفا ت كفلال   يدلع هنه تألدوا ت  ال م 
 سبق ذكره يتبين ما يلي: مما
 و وب اوتنو و يمم نين ت حنلنين وت غاب ضب ت دقلدين. -
ين فاذم ت حنلنين   يعب دد ال  يصيال  إلقالم كددل يدبعم ناردلاب  دويس فدم  -

 كيلنه ت حنلنين.
نودالن دددبتعم  ددويس فددم ين ت حنلنددين يخددنوت ت  ييددل ت دددن يصددل تإلقددالم  -

 ودنلبئه.
 ن، وعبتويهل  إلقالم ويهله.كفا فاذم ت حنلني -
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 الخاتمة
 وينيدل علا يهم ريلئج ت نحث:

يد ل نارلاب  ويس إحب  ت حلملت ت قيناتذيم ت يم يقعا إ ا ينويه صواة  -1
تإلقالم، وت  صلق كل ت يهم نه، خلصم يهم: تإلاهلب، وت غلدو، وت يودا ... 

 إ خ.
دم عدن وايدق يد ل ده ددن تقيما نارلاب  ويس دعلودليه حول ت يلايخ تإلقال -2

ن يظدددلها نل نحدددث  ت دقينددداذين، ددددن ت دعددداوفين نعدددبتئهم  إلقدددالم، حيدددا وت 
 ت علدم ت دحليب.

تقدديدبت فاذددم ت حنلنددين فكاهددل ودعيمددبتيهل دددن دددنتهب فلقددفيم وبيلرددلت دحافددم،  -3
فيددي ات نل يهوبيددم، وت رصدداتريم، وت فدداس وت د ددوس، وت فلقددفم ت يورلريددم. ودددن تولددع 

 وعملئبهم ي ب هنت ت يي ا ت وتضع فم عميبيهم. علا كينهم
يهم يصول ت حنلنين: تإلدلددم وت ييويدل ت ندلورم، دددل يب  نهدم إ دا عميدبة  -4

كفايددم ندداكيم، يرفددم يددبنيا تهلل يعددل ا وخلمدده  لكددون، نلإلضددلفم إ ددا  ياهدددل 
 دن ت ضال ت وت دفلقب ت عمبيم.

م ويددددبديا ت د يدعددددلت تقدددديخبدت فاذددددم ت حنلنددددين تإلاهددددلب وت قددددالح  هددددب -5
 تإلقالديم أل اتض قيلقيم يحت  ول  حب آل ت نيت.

يعب فاذم ت حنلنين إحب  ت فاق ت دريقدنم  إلقدالم، كددل نكدا دؤاخدو ت دلدل  -6
وت رحددل، وتإلقدددالم درهددل نددداي ، و  يعددب ددددد ال  يصدديال   إلقدددالم كدددل يدددبعم 

 نارلاب  ويس فم كيلنه ت حنلنين.
دوذفددده ددددن ت حنلندددين. يظهدددا ن دددك فدددم بعددددده  يردددلذض ناردددلاب  دددويس فدددم -7

نيصددو هم تإلقددالديم،  ددم نكدداه نعددب ن ددك يرهددم وذعددوت فددم ت عبيددب دددن تألدددوا 
 ت دخل فم  إلقالم.

نوالن دبتعم  ويس فم ين ت حنلنين يخنوت ت  ييل ت ددن يصدل تإلقدالم  -8
 ودنلبئه.
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 الهوامش:
 

باتقددلت يكلبيديددم يمددوم نهددل  انيددون عددن تإلقددالم وت دقددلدين فددم ندديا ت  وترددب عميددبة ، ونددايعم،  (1)
وحضددلاة، ويلايخددل ، و ياهددل نهددب  ينددويه تإلقددالم، ودحلو ددم ينددكيك ت دقددلدين فيدده. ترظددا: اؤيددم 

 هد،  ربن.1411، 2، ت دريب  تإلقالدم، و7إقالديم  القيناتق، يحدب  اتب،  
فاذددددم نلوريددددم يريقددددنون إ ددددا إقدددددلعيل نددددن  عفددددا ت صددددلبق ويبعدددددون إدلديدددده، وقدددددوت  (2)

: ت دو ب فم تألبيلن وت دنتهب ت دعلصداة، ب. رلصدا ت عمدل نلإلقدلعيليم رقنم  إ يه. ترظا
 هد، ت ايلض.1433، بتا ت صديعم، 126وب. رلصا ت مفلاي،  

 .42م،  1999بو م تإلقدلعيليم فم إياتن، دحدب ت قعيب  دلل ت بين، بتا ت  ملفم،  (3)
 .82   م،2001ت قيناتق ت يهوبي، ب. عنبت عبيب ت دانبي، دكينم  بياة ت واب،  (4)
آ ددددلا ت فكددددا ت قيندددداتذم فددددم ت د يدعددددلت تإلقددددالديم، ب. دحدددددب حقددددن، عددددين  لنحددددوث  (5)

 .21   م،1987وت رنا، 
دوذ  ت دقيناذين دن ت فياتق وت فاق ت خوتا  وت نديعم ت  ردم عندايم، دقدفا ندن قدعيب  (6)

 .5  ت قلوم، دكينم ت عنيكلن،
 دلدم ددن ت عملئدب ت غينيدم، دددل  دم يمدم علدا  وايمم بهبيم فدم ت يانيدم ت رفقديم يعيددب علدا (7)

صحيهل ب يل   فم ت ناع و  فم ت عمل. ترظا: ت يصو  ندين ت حدق وت خلدق، دحددب فهدا 
 ، ت بتا ت قلفيم، ت كويت.7نفمم،  

ت دقيندددداذون ودددددن يددددلنعهم ودددددوذفهم دددددن  نددددلت ت نددددايعم وندددددو هل، ب. علنددددب نددددن دحدددددب  (8)
 .83  م،1992ت قفيلرم، بتا ت درلاة،  بة، 

 .21آ لا ت فكا ت قيناتذم فم ت د يدعلت تإلقالديم، دحدب خليفم حقن،    (9)
فاذدددم ضدددل م كدددلفاة ترن مدددت ددددن ت نددديعم ت  ردددم عندددايم، ودوورهدددل إيددداتن، يحدددت اعليدددم  (10)

ت قددددديعدلا ت اوقدددددم وت يهوبيدددددم ت عل ديدددددم وت قددددديعدلا تإلر ليدددددبي نهدددددب  إفقدددددلب ت عميدددددبة 
 .156 دقلدين. ترظا: ت دو ب فم تألبيلن،  تإلقالديم ويفكيك وحبة ت

هد فم ذلبيلن، نيخويو دن ت قديعدلا تإلر ليدبي 14فاذم ضل م رنيت فم يوتئل ت مان  (11)
نل ملاة ت هربيم، نهب  إنعلب ت دقلدين عن بيرهم، وعن فايضم ت  هدلب نندكل خدل  حيدا 

لبيدلرم. ترظدا: ت ددو ب   يوت هوت ت دقيعدا، ودن يناب نخصيليهل: ديابت  الم يحددب ت م
 .144فم تألبيلن وت دنتهب ت دعلصاة،  
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ت قيندداتق وت خلفيددم ت فكايددم  لصدداتع ت حضددلاي، ب. دحدددوب حدددبي بذددبوق، بتا كيددلب  (12)
 . 116هد،    1404تألدم  لرنا وت يوبيع، ذوا، 

 .22آ لا ت فكا ت قيناتذم فم ت د يدعلت تإلقالديم، ب. دحدب خليفم،    (13)
 .47ا ع ت قلنق،   ت د (14)
 .111م،   2004ت دقيناذون وت ماآن ت كايم، دحدب يدين، بتا تألدل، تألابن،  (15)
 .28آ لا ت فكا ت قيناتذم فم ت د يدعلت تإلقالديم، ب. دحدب خليفم،    (16)
ت قيناتق فم ديبتن رمب ت فكا تإلقالدم، ب يحدب عنب ت احيم ت قدليع، ت دبتا ت دصدايم  (17)

 .38،   ت لنرلريم
تإليدددددلن وت مددددوة وت ددددبين وت قيلقددددم فددددم ت ندددداق تألوقددددو، نارددددلاب  ددددويس، يا دددددم ينددددا  دحدددددب  (18)

 .235م،   2017كيالرم، بتا ت كيلب ت عانم، ت ملهاة، 
يبدددم تإلقدددالم: ت حدداب تألذدددبس وتإلاهدددلب ت دددبرس، ناردددلاب  دددويس. يا دددم حدددلبم دل دددك  (19)

 .13م،  2013بتا صفحلت  لرنا، بدنق،  حقن.
ت قينددداتق وت ي لهدددلت ت فكايدددم فدددم ت يدددلايخ تإلقدددالدم، باتقدددم يونيميدددم علدددا كيلندددلت ناردددلاب  (20)

 .85 ويس، دلبن صالح دونملرم، اقل م بكيواته،  لدعم تإلدلم دحدب نن قعوب،  
رظاة ت غاب إ دا حلضدا تإلقدالم ودقديمنله، عددلب ت دبين خليدل، بتا ت رفدلئس، نيداوت،  (21)

 .151م،   1999
 .235إليدلن وت موة وت بين وت قيلقم فم ت ناق تألوقو، نارلاب  ويس،   ت (22)
يصددول تإلقدددلعيليم نحددث يددلايخم فددم رنددية ت خالفددم ت فلوديددم، نارددلاب  ددويس، يا دددم:  (23)

 .63-62م،  2017، نياوت، 1خليل يحدب  لوه، و لقم دحدب ت ا ب، و
، 2ايدب دحددب ت عدبب دوقدا، و  حنلنون فاذم  وايم فم تإلقدالم، ناردلاب  دويس. يعت (24)

 .49م،   2006دكينم دبنو م، 
يكرددا نددينم إقدددلعيل، وهددب رفقدده  إلدددلم  عفددا ت صددلبق، وذددب يندداي دردده تإلدددلم  عفددا  (25)

. وكدنت ت فداق 183/ 1حين علم نخوداه علدا ت عميدبة. ترظدا ت دلدل وت رحدل: ت نهاقديلرم، 
 .218نين ت فاق: ت نغبتبي، نبون نكا ت ونعم ويلايخهل،   

هدد،  56دحدب نن علدم ندن ت حقدين ندن علدم ندن يندم ول دب ت دلمدب نل ندلذا، و دب قدرم  (26)
 .407-4/401هد، ترظا ت قيا، 117وكلن  مم عل دل كايدل، ويوفم قرم 
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 عفا نن دحدب نن علدم ندن ت حقدين ندن علدم ندن يندم ول دب، ت دلمدب نل صدلبق، و دب  (27)
دحددب ندن يندم نكدا ت صدبيق، ويدهدل يقددل   هد، ويده هدم يم فداوة نردت ت ملقدم ندن80قرم 

نرت عنبت احدن نن ينم نكا ت صبيق. و هنت كلن يمول: و برم يندو نكدا ت صدبيق ددايين، 
 ودل نعبهل. 255/ 6هد، قيا يعالم ت رنال ، 148يوفم قرم 

 .64-63يصول تإلقدلعيليم نحث فم رنية ت خالفم ت فلوديم، نارلاب  ويس،   (28)
 رونخيم ت نغدبتبي، ت نديعم ت دديكلم، ددن كندلا علددل  تإلدلديدم، ددن دؤ فليده: حقن نن دوقا ت (29)

 .2/224هد. ترظا: تألعالم 310فاق ت نيعم وتآلات  وت بيلرلت. يوفم قرم 
. وترظددددا فدددداق ت ندددديعم، ت حقددددن نددددن دوقددددا ت رددددونخيم، 64يصددددول تإلقدددددلعيليم،    (30)

 .79م،  1992يحميق: عنبت درعم ت حفرم، بتا ت انلب، ت ملهاة 
 .73 - 72يصول تإلقدلعيليم نحث فم رنية ت خالفم ت فلوديم: نارلاب  ويس،   (31)
 .74ت دا ع ت قلنق،    (32)
 .74ترظا: يصول تإلقدلعيليم نحث فم رنية ت خالفم ت فلوديم: نارلاب  ويس،   (33)
 .4/312ت كلفم،  لكليرم،  (34)
 م،  نرلن.2005ت قلبقم عناة، ، بتا ت علم، ت ونعم 1/311تألعالم، ت باكلم، (35)
 .149فاذم  وايم فم تإلقالم: نارلاب  ويس،   ت حنلنون  (36)
 .183ت دا ع ت قلنق،    (37)
 . 85،   فاذم  وايم فم تإلقالم: نارلاب  ويست حنلنون  (38)
 .81 - 80،   فاذم  وايم فم تإلقالم: نارلاب  ويست حنلنون (39)
هد، ويوفم قرم 428ا نن صننلح ت حدياي، و ب قرم ت حقن نن علم نن دحدب نن  عف (40)

هد، دؤقس فاذم ت حنلنين، وصلحب ت بعوة ت ربتايم دن فداق تإلقددلعيليم، تقديو ا 518
هددد حددين تقدديو ا 654هددد، و علهددل داكددبت   بعويدده حيددا عددلم 483علددا ذلعددم ي دددوت قددرم 

، 5ت دعافددم، و ، بتا1/175عليهددل هو كددو وهددبدهل. ترظددا: ت دلددل وت رحددل، ت نهاقدديلرم، 
 هد، نياوت. 1416

 .15، 14ت حنلنون فاذم  وايم فم تإلقالم،    (41)
. 167ت قينددداتق وت ي لهدددلت ت فكايدددم فدددم ت يدددلايخ تإلقدددالدم، ب.ددددلبن دونمدددلرم،   (42)

 .25وترظا: ت حنلنون فاذم  وايم فم تإلقالم،  
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 .22 -20ت حنلنون فاذم  وايم فم تإلقالم،   (43)
م،  دده عددبة 1774قيندداق ردقددلوي دهدديم نيددلايخ ت ندداق وآبتندده، و ددب فددم فددون هددلدا، د (44)

م. ترظددددا: ت دقيندددداذون، ر يددددب 1856كيددددب، درهددددل: يددددلايخ تآلبتب ت عانيددددم، يددددوفم قددددرم 
 .1/628، بتا ت دعلا ، دصا،3ت عميمم، و

 .29ت حنلنون فاذم  وايم فم تإلقالم،   (45)
 .186ت دا ع ت قلنق:    (46)
 .54، 53 ت دا ع ت قلنق:   (47)
 .188ت دا ع ت قلنق:    (48)
 .99ت حنلنون فاذم  وايم فم تإلقالم:    (49)
 .172ت قيناتق وت ي لهلت ت فكايم فم ت يلايخ تإلقالدم، دلبن دونملرم،   (50)
 .100 - 99، 63ت حنلنون فاذم  وايم فم تإلقالم: نارلاب  ويس،    (51)
 .8/429م، بتا ت كيب، نياوت. 1987 ترظا: ت كلدل فم ت يلايخ، تنن تأل يا، (52)
 .1/500ديبتن ت عيبتل، ت نهنم،  (53)
 .125ت حنلنون فاذم  وايم فم تإلقالم:    (54)
 .198ت دا ع ت قلنق:    (55)
 .19ت حنلنون فاذم  وايم فم تإلقالم،   (56)
 .124ت حنلنون فاذم  وايم فم تإلقالم،    (57)
 .168ت يلايخ تإلقالدم، دلبن دونملرم،    ت قيناتق وت ي لهلت ت فكايم فم (58)
 .195ت حنلنون فاذم  وايم فم تإلقالم،   (59)
 .186ت قيناتق وت ي لهلت ت فكايم فم ت يلايخ تإلقالدم، دلبن دونملرم،    (60)
ت دلقوريم: درظدم يهوبيدم قدايم إاهلنيدم  لدضدم، دحكددم ت يرظديم، يهدب  إ دا ضددلن  (61)

م، ويدددبعو إ ددددا تإل حدددلب وتإلنلحيددددم وت فقدددلب. ترظددددا: ت دوقددددوعم قددديواة ت يهددددوب علدددا ت عددددل 
 .1/513ت ديقاة فم تألبيلن وت دنتهب، 

 .198ت قيناتق وت ي لهلت ت فكايم فم ت يلايخ تإلقالدم، دلبن دونملرم،    (62)
 .190 - 189ت دا ع ت قلنق،    (63)
 .15ت حنلنون فاذم  وايم فم تإلقالم،    (64)
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 .90م  وايم فم تإلقالم:   ت حنلنون فاذ (65)
 .112ت حنلنون فاذم  وايم فم تإلقالم،    (66)
 .113ت دا ع ت قلنق،    (67)
ت كلدل فم ت يلايخ: تنن تأل يا، يحميق ينم ت فبت  عنبتهلل ت ملضم، بتا ت كيب ت علديدم،  (68)

 .10/656م، 1987نياوت 
 .10/656ت كلدل فم ت يلايخ:  (69)
م، بتا إحقدلن  لونلعدم 1883ن ت مالرقدم، يحميدق قدهيل بكدلا، نيل يلايخ بدنق: تند (70)

 .355وت رنا، بدنق،   
 .153ت حنلنون فاذم  وايم فم تإلقالم: نارلاب  ويس،    (71)
 .1/664يصول تإلقدلعيليم باتقم ويحليل ورمب: ب. قليدلن عنب تهلل ت قلودم،  (72)
 .1/252علبة، بون يلايخ، ت عيصلم، ينو إقحلق إناتهيم ت نلونم، دونعم ت ق (73)
ل فم ت دلل وت رحل، تنن حبم، بتا ت دعافم، و (74)  .2/116هد، 1395، 2ت فهصم
 با ت نيعم نيهدل ت قدرم عندا ت يدلايخ تإلقدالدم، ي. ب. دحددب يدحدبون، د لدم ت نيدلن،  (75)

15/5/2011. 
 .1/388ت دوقوعم ت ديقاة فم تألبيلن وت دنتهب وتألحبتب ت دعلصاة،  (76)
 .1/404ت دا ع ت قلنق،  (77)
 .1/407ت دوقوعم ت ديقاة فم تألبيلن وت دنتهب وتألحبتب ت دعلصاة،  (78)
 .1/407ت دا ع ت قلنق،  (79)
، ت دحمدق: عندب ت داحدن ندبوي، ت رلندا: دؤققدم بتا 37فضلئع ت نلوريم، ت غبت م،   (80)

 .37ت كويت،    -ت كيب ت  ملفيم 
حددلبي عنددا: دحدددب يدددين نددن فضددل تهلل نددن دحددب خالصددم تأل ددا فددم يعيددلن ت مددان ت  (81)

 .3/269ت بين نن دحدب ت دحنم ت حدوي، نبون نكا ت ونعم، بتا صلبا، نياوت، 
م، بتا 1977، 2ت فدداق نددين ت فدداق ونيددلن ت فاذددم ت رل يددم: عنددب ت مددلها تإلقددفاتييرم، و  (82)

 .266تآلفلق ت  بيبة، نياوت،  
 .71م، دونعم ت بو م، إقورنول،  1938لدم، نيلن دنهب ت نلوريم ونوالره: ت بي (83)
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 المصادر والمراجع
م، 1987ت فبت  عنبتهلل ت ملضم،  تنن تأل يا،ت كلدل فم ت يلايخ، يحميق ينم -1

 بتا ت كيب ت علديم، نياوت.
 هد، بتا ت دعافم. 1395، 2تنن حبم، ت فصل فم ت دلل وت رحل، و -2
م، بتا 1883تنددددن ت مالرقددددم، نيددددل يددددلايخ بدنددددق، يحميددددق قددددهيل بكددددلا،  -3

 إحقلن، بدنق.
 ي.ب/ دحددددب يدحدددبون،  دددبا ت نددديعم نيهدددل ت قدددرم عندددا ت يدددلايخ تإلقدددالدم، -4

 .15/5/2011د لم ت نيلن، 
عنب ت ملها نن ولها ت نغبتبي ت يديدم تإلقفاتييرم، ت فاق نين ت فاق ونيلن  -5

 نياوت. -م، بتا تآلفلق ت  بيبة 1977، 2ت فاذم ت رل يم، و 
 م، بتا ت  ملفم.1999دحدب  دلل ت بين، بو م تإلقدلعيليم فم إياتن،  -6
 دوقوعم ت ديقاة فدم تألبيدلن وت ددنتهب إنات  ب. دلرع نن حدلب ت  هرم، ت -7

 هد، بتا ت ربوة ت عل ديم. 1420، 4وتألحبتب ت دعلصاة، و
ب. دحددب خليفددم حقددن، آ ددلا ت فكدا ت قيندداتذم فددم ت د يدعددلت تإلقددالديم،  -8

 م، عين  لنحوث وت رنا.1987
م، 1999عدددلب ت ددبين خليددل، رظدداة ت غدداب إ ددا حلضددا تإلقددالم ودقدديمنله،  -9

 نياوت. -لئس بتا ت رف
دحدددب يدددين نددن فضددل تهلل ت دحنددم ت حدددوي ت بدنددمم، خالصددم تأل ددا فددم  -10

 يعيلن ت مان ت حلبي عنا، نبون نكا ت ونعم، بتا صلبا، نياوت.
 م، دونعم ت بو م، ياكيل.1938ت بيلدم، نيلن دنهب ت نلوريم،  -11
 .،  نرلن2005، 16خيا ت بين ت باكلم، تألعالم، بتا ت علم، و  -12
ب. دحدوب حدبي بذبوق، ت قيناتق وت خلفيم ت فكايم  لصاتع ت حضدلاي،  -14

 هد، بتا كيلب تألدم، ذوا. 1404
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ب. يحددب عندب ت دداحيم ت قدليع، ت قيندداتق فدم ديدبتن رمددب ت فكدا تإلقددالدم،  -15
 نبون، ت بتا ت دصايم ت لنرلريم.

وت فددداق ت خدددوتا   ب. دقدددفا ندددن قدددعيب ت قدددلوم، دوذددد  ت دقينددداذين ددددن ت فيددداتق -16
 وت نيعم ت  رم عنايم، نبون نكا ت ونعم، دكينم ت عنيكلن.

ب. علنب نن دحدب ت قفيلرم، ت دقينداذون وددن يدلنعهم وددوذفهم ددن  ندلت  -17
 م، بتا ت درلاة،  بة.1992ت نايعم وندو هل، 

 ، بتا ت دعلا ، دصا.3ر يب ت عميمم، ت دقيناذون، و -18
ت قدددلودم، يصدددول تإلقددددلعيليم باتقدددم ويحليدددل ورمدددب، ب. قدددليدلن عندددب تهلل  -19

 م، بتا ت فضيلم، ت ايلض، ت قعوبيم.2001هد/1422، 1و
 إناتهيم ت نلونم، ت عيصلم، نبون نكا ت ونعم، دونعم ت قعلبة. -20
 هد، نياوت.1416، 5ت نهاقيلرم، ت دلل وت رحل، بتا ت دعافم، و -21
 م، بتا تألدل، تألابن.2004 ب. دحدب علدا، ت دقيناذون وت ماآن، -22
ب. رلصددددا ت عمددددل و ب. رلصددددا ت مفددددلاي، ت دددددو ب فددددم تألبيددددلن وت دددددنتهب  -23

 هد، ت ايلض.1433ت دعلصاة، بتا ت صديعم، 
، 2يحدددددددب  دددددداتب، اؤيددددددم إقددددددالديم  القيندددددداتق، ت دريددددددب  تإلقددددددالدم، و -24

 هد،  ربن.1411
ندبون نكدا ت ونعدم،  ت غبت م، فضلئع ت نلوريم، يحميق عنب ت داحدن ندبوي، -25

 ت كويت. -ت رلنا دؤققم بتا ت كيب ت  ملفيم 
 هد، وهاتن. 1409، 3ت كليرم، ت كلفم، بتا ت كيب تإلقالديم، و -26
نارددلاب  ددويس، يبدددم تإلقددالم، ت حدداب تألذددبس وتإلاهددلب ت دددبرس، يا دددم  -27

 م.2013م، بتا صفحلت، بدنق، 2013حلبم دل ك حقن، 
تإلقددددددلعيليم نحدددددث يدددددلايخم فدددددم رندددددية ت خالفدددددم  ناردددددلاب  دددددويس، يصدددددول -28

، 1ت فلوديددددددم، يا دددددددم: خليددددددل يحدددددددب  لددددددوه، و لقددددددم دحدددددددب ت ا ددددددب، و 
 م، نياوت.2017
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نارلاب  دويس، تإليددلن وت مدوة وت دبين وت قيلقدم فدم ت نداق تألوقدو، يا ددم  -29
 م، بتا ت كيلب ت عانم، ت ملهاة.2017ينا  دحدب كيالرم، 

لنددون فاذددم  وايددم فددم تإلقددالم، يعايددب دحدددب ت عددبب نارددلاب  ددويس، ت حن -30 
 م، دكينم دبنو م.2006، 2دوقا، و 

ب. ددددلبن صدددالح دونمدددلرم، ت قينددداتق وت ي لهدددلت ت فكايدددم فدددم ت يدددلايخ  -31
هدددد، دكيندددم 1416تإلقدددالدم، باتقدددم يونيميدددم علدددا كيلندددلت ناردددلاب  دددويس، 

 ت دلك فهب ت ووريم، ت ايلض.
 م، دكينم  بياة ت واب.2001، ت قيناتق ت يهوبي، ب. عنبت عبيب ت دانبي -32
ت حقدددن ندددن دوقدددا ت ردددونخيم، فددداق ت نددديعم، يحميدددق عندددبت درعم ت حفردددم،  -33

 م، بتا ت انلب، ت ملهاة.1992
 


