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أٟمف رؾمقل ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، اٟمح٤مز سمٕمض اًمٜم٤مس ًمٚمحؼ وآُمٜمقا سمف  اًمٞمقم اًمذي أقمٚمـ ومٞمف اًمٜمٌل ُمٜمذ 

رهمؿ ىمٚم٦م اًمٕمدد واًمٕمدة واًمٞم٘ملم سم٤مخلٓمر اعمؽمشم٥م قمغم ىمرار اًمدظمقل ذم اإلؾمالم، سمٞمٜمام وىمػ يمثػمون ذم وضمف هذا 

حلؼ، ورومْمقا اًمدظمقل ذم اإلؾمالم سمداومع آًمتزام عم٤م يم٤من قمٚمٞمف أسم٤مء وإضمداد، ويم٤مٟم٧م اًمٌداي٦م ىمقل أيب هل٥م: ا

٤ًٌم ًمؽ أهلذا مجٕمتٜم٤م؟ إهن٤م قم٤ٌمرة حتٛمؾ رصٞمًدا ُمـ طم٘مد ويمراهٞم٦م هلذا اًمرضمؾ اًمذي ضم٤مء ًمٞمخرج اًمٜم٤مس ُمـ  شم

 .اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر سم٢مذن رسمف

٤م ُمـ اًمٙمٚمامت واًمدقمقات اعمٜم٤مهْم٦م اًمتل شمٕمقق وصقل هذا اًمديـ ًمٚمٌنم مل ي٠مسمف هل٤م وُٕمث٤مهل ًمٙمـ اًمٜمٌل 

مجٞمًٕم٤م، ًمٙمـ اًمٍماع سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ اؿمتد عم٤م ىمقي٧م ؿمقيم٦م اعمًٚمٛملم سمٕمد اهلجرة، وسمٕمد ايمتامل اًمتنميع 

اد اًمٍماع إمم يقُمٜم٤م هذا، وأظمذ دذم يمؾ ُمٜم٤مطمل طمٞم٤مشمف از اإلٟم٤ًمناًمِمٛمقزم اًمقاىمٕمل اًمذي راقمك طم٤مضمٞم٤مت 

٤ًٌم ًمؽ ُمثاًل يٕمٚمٜمف  يتِمٙمؾ سم٠مؿمٙم٤مل ؿمتك، وي٤ًمٟمده ؿمخقص ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، وأصٌح٧م يمٚمٛم٦م أيب هل٥م: شم

 .دم٤مسمف اإلؾمالم أومٙم٤مرإقمداء ذم وضمف اعمٜمتًٌلم هلذا اًمديـ قمؼم 

اًمٗمٙمر احلداصمل اًمذي ٟمِم٠م وشمرقمرع ذم أرض همرسمٞم٦م، صمؿ اٟمت٘مؾ ًمٕم٤معمٜم٤م اإلؾمالُمل وهق  ومٙم٤مروُمـ هذه إ

شمٕمرف ُمٜمٝم٤م وشمٜمٙمر، وأيمثره٤م ًمٞمس هل٤م صٚم٦م سم٤مإلؾمالم، وأقمٚمـ احلرب قمغم اًم٘مرآن حيٛمؾ ُمٕمت٘مدات وقم٤مدات 

 .اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م واًمؽماث اإلؾمالُمل سمرُمتف

قمرو٧م عمٗمٝمقم احلداصم٦م، صمؿ  "ُمقىمػ احلداصمٞملم ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م"وذم هذا اًمٌح٨م اًمذي هق سمٕمٜمقان 

عمٜم٤م اإلؾمالُمل، صمؿ ومّمٚم٧م اًم٘مقل ذم ُمقىمػ احلداصمٞملم ُمـ سمٞمٜم٧م أؾم٤ٌمب ٟمِم٠مة اًمتٞم٤مر احلداصمل، ويمٞمٗمٞم٦م اٟمت٘م٤مًمف إمم قم٤م

، وُمٗمٝمقُمٝمؿ قمـ اًمًٜم٦ّم، وُمقىمٗمٝمؿ ُمـ شمتٌٕم٧م ُم٤م ظمٓمقه سم٠ميدهيؿ ذم يمتٌٝمؿ قمـ ؿمخص اًمٜمٌل اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، و

  .شمدويٜمٝم٤م وطمجّٞمتٝم٤م وَٟمَ٘مَٚمتِٝم٤م ُمـ أيم٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٚمامء

 وأشلل اهلل افتقؾقؼ وافسداد 
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 :مػفقم احلداثي ظـد احلداثقغ

ًمدى اعمتٓمٚمٕملم إمم حتدي٨م اًمديـ اإلؾمالُمل يمٌػمة اطمتؾ ُمٗمٝمقم احلداصم٦م ذم اًمٗمٙمر اًمٕمريب اعمٕم٤مس ُمٙم٤مٟم٦م 

ودمديده، وآٟم٘مْم٤مض قمغم شمراصمف، وشمٖمري٥م اًمٕم٘مؾ اعمًٚمؿ، ومجٕمٚمقا احلداصم٦م ٟم٘مٞمض اًم٘مديؿ واًمت٘مٚمٞمدي، يمام 

شمٕمٜمل "هلذا وم٢من احلداصم٦م قمٜمدهؿ  اقمتؼموه٤م طمريم٦م هنْمقي٦م وشمٓمقيري٦م وإسمداقمٞم٦م هتدف إمم شمٖمٞمػم ٟمٛمط اًمتٗمٙمػم:

آٟمت٘م٤مل ُمـ اًمؽماث اًمذايت إمم شمراث اًمٖمػم، ًمٞمس قمغم ُمًتقى اًمث٘م٤موم٦م سمؾ قمغم ُمًتقى اًمًٚمقك اًمٞمقُمل 

شم٘مٚمٞمد اًمٖمرب ذم ، وىمّمد هذا اعمٗمٝمقم أن ي٠مظمذ اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل سمٕمٞمًدا قمـ صمقاسمتف إمم (1)"واًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد

 .قم٤مداهتؿ اًمٞمقُمٞم٦م

هل اًمٚمٗمظ اعمرادف » احلداصم٦م ًمٞمزداد إُمر ووقطًم٤م، طمٞم٨م ىم٤مل: (2)اًمنمذمقمٌد اعمجٞمد  وومّن 

ًمٚمٛمح٤موٓت اًمراُمٞم٦م إمم حت٘مٞمؼ شمٚمؽ اًمٜمامذج اًمٖمرسمٞم٦م أؾم٤مؾًم٤م، سمٙمؾ ُم٤م يٜمِم٠م قمـ اؾمتػماد أٟمامط أضمٜمٌٞم٦م ُمـ ُمِم٤ميمؾ 

همريب  زرع ٟمٛمقذجأو  ، وىمد صّدر اًمنمذم ُمٗمٝمقُمف قمـ احلداصم٦م سم٤معمح٤موٓت اًمتل هتدف ًمت٘مديؿ(3)شوردود ومٕمؾ

ذم اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م: ًمٞمٕمٛمؾ قمغم شمٖمري٥م اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل ُمـ ضمٝم٦م، وإهدار ىمٞمٛم٦م اًمؽماث اًمديٜمل ُمـ 

ضمٝم٦م أظمرى، همػم ُم٤ٌمٍل سمردود إومٕم٤مل اًمتل شمٜمت٩م قمـ اظمتالف اًمث٘م٤موم٤مت، وُم٤م دمٚمٌف هذه اًمٜمٛمذضم٦م ُمـ اظمتالل 

٤م سم٠مظمرى ٓ ظمالىمٞم٤مت اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمٝمُمٜمٔمقُم٦م اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م، وآصٓمدام سم٤مًمثقاسم٧م اًمراؾمخ٦م، واؾمتٌدال إ

 .قمرفأو  صٚم٦م هل٤م سمديـ

، وأراد أطمد أىمٓم٤مب اًمتٞم٤مر احلداصمل أن ُيٕمّٛمل قمغم اًمٜم٤مس، وخُيٗمل اهلدف احل٘مٞم٘مل ُمـ وراء هذا اًمٗمٙمر

ٓ شمٕمٜمل رومض اًمؽماث، وٓ اًم٘مٓمٞمٕم٦م ُمع اعم٤ميض سم٘مدر ُم٤م شمٕمٜمل آرشمٗم٤مع سمٓمري٘م٦م "ومذيمر أّن احلداصم٦م ذم ُمْمٛمقهن٤م 

                                                 

 م. 1987، 1ُمٙمت٦ٌم إٟمجٚمق اعمٍمي٦م، اًم٘م٤مهرة، ط (66ص) ( طمًـ طمٜمٗمل، دراؾم٤مت ومٚمًٗمٞم٦م1)

: ومـ ممفػوتف .ٟمس، وقمْمق راسمٓم٦م اًمٕم٘مالٟمٞملم اًمٕمرب: شمقٟمز اعمقًمد، أؾمت٤مذ احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م شمقظبد ادجقد افؼدم (2)

قمٌد اعمجٞمد اًمنمذم،  :اٟمٔمر: ُمراد هقومامن، ُمًت٘مٌؾ اإلؾمالم ذم اًمٖمرب واًمنمق، شمرمج٦م .ؾمالم واحلداصم٦ماإل :اإلؾمالم سملم اًمرؾم٤مًم٦م واًمت٤مريخ

 .(ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب)

 م. 1991، 2اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم، شمقٟمس، ط (25ص) ( اًمنمذم، اإلؾمالم واحلداصم٦م3)
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، ًمٙمٜمف (1)"مم ُمًتقى ُم٤م ٟمًٛمٞمف سم٤معمٕم٤مسة: أقمٜمل ُمقايم٦ٌم اًمت٘مدم احل٤مصؾ قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٕم٤معملُمع اًمؽماث إ

 .اث اإلؾمالُمل سمحج٦م ُمقايم٦ٌم اًمٕمٍماٟم٘مْم٤مض قمغم اًمؽم

عج٥م أن يتجف » وهذا ُم٤م أومّمح قمٜمف سمٕمد ذًمؽ قمٜمدُم٤م شمٕمرض عمٗمٝمقم اخلٓم٤مب احلداصمل: طمٞم٨م ىم٤مل:

ًٓ وىمٌؾ يمؾ رء إمم اًمؽماث: هب : هلذا (2)شدف إقم٤مدة ىمراءة اًمؽماث وشم٘مديؿ رؤي٦م قمٍمي٦م قمٜمفظمٓم٤مب احلداصم٦م أو

ّيـ ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس واجلـ اًمرهم٦ٌم ذم اًمتخٚمص ُمـ يمؾ ىمديؿ: طمتك ٓ يٌ٘مك ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس ريم٤مئز يًت٘مر  "

ًمتل قمغم آٟمٗمج٤مر ذم اًمؽماث اًمديٜمل، سمحج٦م اًمٕمٍمي٦م واًمتجديد ا ، واحلداصم٦م هبذا اعمٗمٝمقم ًمٖمؿ أوؿمؽ(3)"قمٚمٞمٝم٤م

  .أصح٤مب هذا اًمتٞم٤مر يرٟمق إًمٞمٝم٤م

وسمٕمد هذا اًمٓمرح اًمٗمٙمري ًمدى احلداصمٞملم يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل سم٠من احلداصم٦م ُمذه٥م ومٙمري قمٚمامين، سُمٜمل قمغم 

وقم٘م٤مئد همرسمٞم٦م، وهيدف إمم إًمٖم٤مء ُمّم٤مدر اًمديـ، ويمؾ ُم٤م صدر قمٜمٝم٤م ُمـ قم٘مٞمدة وذيٕم٦م، ويٕمٛمؾ قمغم  أومٙم٤مر

ًمُِتٌٜمَك احلٞم٤مة قمغم اإلسم٤مطمٞم٦م  :ديٛم٦م وُمقروصم٦مٞم٦م سمحج٦م أهن٤م ىماإلٟم٤ًمٟمحتٓمٞمؿ يمؾ اًم٘مٞمؿ اًمديٜمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م و

ُمًتقردة، ؾُمٓمَقرت سم٠مىمالم  أومٙم٤مرومٝمل ، (4)واًمٗمقى واًمٖمٛمقض وإصم٤مرة اًمٖمرائز احلٞمقاٟمٞم٦م، وذًمؽ سم٤مؾمؿ احلري٦م

قمرسمٞم٦م اعمًٛمك همرسمٞم٦م اعمٕمت٘مد واهلقى، ُم٘مّمده٤م إؾم٤مس اهلدم واًمتخري٥م، واًمثقرة قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م 

ؾمالُمل، واًمٕم٘م٤مئد وإظمالق سمحج٦م اًمتجديد واعمٕم٤مسة: ًمذا ومٚمٜمحذر أن ٟمٜمخدع اًمٜمٌقي٦م واًمؽماث اإل

  .شمقؿمؽ أن حتٓمؿ يمؾ اًمثقاسم٧م اًمديٜمٞم٦مسمٛمّمٓمٚمح٤مت سمّراىم٦م حتٛمؾ ذم ـمٞم٤مهت٤م أًمٖم٤مم 

 :كشلة افػؽر احلداثل

ذم اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك هٞمٛمٜم٧م اًمٙمٜمٞم٦ًم قمغم اًمٜمقاطمل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م، ومال 

ع أطمد أن يٗمٙمر إٓ ُمـ ظمالهل٤م، سمؾ ٓ عجرؤ أطمد قمغم اإلسمداع إٓ سمٕمد ىمٌقهل٤م، وٓ ُيرؿّمح طم٤ميمؿ إٓ يًتٓمٞم

                                                 

، 1اؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، طُمريمز در (16، 15ص) ( حمٛمد قم٤مسمد اجل٤مسمري، اًمؽماث واحلداصم٦م دراؾم٤مت وُمٜم٤مىمِم٤مت1)

 م.1991

 .(17ص) ( حمٛمد قم٤مسمد اجل٤مسمري، اًمؽماث واحلداصم٦م2)

 .م1989، 3دار اًمٜمحقي ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمري٤مض، اًمًٕمقدي٦م، ط (18ص) ( قمدٟم٤من قمكم رو٤م اًمٜمحقي، احلداصم٦م ُمـ ُمٜمٔمقر إيامين3)

دار اًمٜمدوة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم،  (2/867) واعمذاه٥م وإطمزاب اعمٕم٤مسة ُم٤مٟمع سمـ مح٤مد اجلٝمٜمل، اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم إدي٤من (4)

 هـ.1418، 4اًمري٤مض، اًمًٕمقدي٦م، ط
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سم٢مذهن٤م، ومتحٙمٛم٧م ذم اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد واًمٕم٘مقل، ًمٙمـ مل َيُدم هذا اًمقوع ـمقياًل طمتك ظمرج ُمـ رطمؿ شمًٚمُّٓمِٝم٤م 

وهقم٤من ُم٤م أٟمتج٧م  - ٔمرهؿُمـ وضمٝم٦م ٟم –ومٙمرة اًمٕمٚمامٟمٞم٦م، اًمتل ضم٤مهب٧م رضم٤مل اًمديـ اعمحتٙمريـ ًمٚمح٘مٞم٘م٦م 

شمٞم٤مرات ومٙمري٦م دظمٚم٧م ذم ساع قمغم يمؾ ُم٤م هق ديٜمل، ورؾمٛم٧م ظمٓم٦م اًمٕمٛمؾ اًمتل شم٘م٤موم اًمٙمٜمٞم٦ًم وضمؼموت 

ود اعمٕمت٘مدات اًمديٜمٞم٦م  (2)، وُمـ ذًمؽ اًمتٞم٤مر احلداصمل اًمذي ضمٞمّش ضمٞمقش ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م اًمٖمرب(1)رضم٤مهل٤م

 .ذم ىمٚمقب اًمِمٕمقب اًمٖمرسمٞم٦م ط هٞمٌتٝم٤موٟمّمقص اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، وقمٛمؾ قمغم ٟمزع ىمداؾمتٝم٤م وإؾم٘م٤م

حتّقل اًمديـ ذم أوروسم٤م إمم قم٤مـمٗم٦م شَمْ٘مَقى وشَمْْمُٕمػ ذم ٟمٗمقس اًمٜم٤مس، وإمم طم٘مد قمغم اإلؾمالم، " ..هلذا

وأداة ًمالقمتداء قمغم اًمِمٕمقب، وهن٥م اًمثروات، وٟمنم اًمٗم٤ًمد ذم إرض، وومٞمام قمدا ذًمؽ وم٘مد قُمزل اًمديـ قمـ 

ون أن هذا حترًرا وشم٘مدًُم٤م وحتديث٤ًم ًمٚمحٞم٤مة، وأصٌح قمزل اًمديـ قمـ اعمجتٛمع ذم ٟمٔم٤مم طمٞم٤مة قمٚمامين، واقمتؼم اًمٙمثػم

، وسمٕمد هذا اًمٜمج٤مح ذم إسمٕم٤مد اًمديـ قمـ طمٞم٤مة اًمٜم٤مس، سمدأت اًمٗمٙمرة احلداصمٞم٦م (3)"احلٞم٤مة أؾم٤مؾًم٤م ُمـ أؾمس احلداصم٦م

 .واؾمت٘مرتشمٜمٛمق ذم اًمٖمرب طمتك شمٌٚمقرت 

ٟم٤مىمؾ ًمف ُمـ أسمٜم٤مء اًمنمق  وراق ٕصح٤مب اًمٗمٙمر احلداصمل اًمٖمريب أن يّمّدروه ًمٚمنمق، ومٌحثقا قمـ

ّٛمقن سم٠مؾمامء إؾمالُمٞم٦م: ًمٙمـ ىمٚمقهبؿ هتقى  ًَ ٌُّٚمِٝم٤م ممـ َيتَ اًمٜم٤مىمٛملم قمغم اإلؾمالم، وٓىمك اًمٌح٨م أرًو٤م ظمّم٦ٌم ًمِتَ٘م

 ،ومٛمٜمٝمؿ اعمٍمي :اًمٕمٞمش قمغم اًمٜمٛمط اًمٖمريب دون وازع ُمـ ديـ، وشمؿ اظمتٞم٤مرهؿ سمٕمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م وُمتٜمققم٦م

، اًمذيـ يٌثقن ؾمٛمقُمٝمؿ ذم أوؾم٤مط اعمث٘مٗملم واعمرايمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م، (4)واًمٚمٌٜم٤مين ،واجلزائري ،واًمًقري ،واًمتقٟمز

                                                 

، 1اًمدار اعمٍمي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة، ط (161-153ص) آه طمٓمٞم٦ٌم :اًم٘مس دي روزا، اًمت٤مريخ إؾمقد ًمٚمٙمٜمٞم٦ًم، شمرمج٦م (1)

 .(46ص) ٜمٔمقر إيامينوقمدٟم٤من قمكم رو٤م اًمٜمحقي، احلداصم٦م ُمـ ُم م:1994

أُمث٤مل ُم٤مرشمـ ًمقصمر، وسم٤مروخ ؾمٌٞمٜمقزا، وإُم٤مٟمقيؾ يم٤مٟم٧م، وؿمالير ُم٤مظمر، وومٚمٝمٚمؿ دًمت٤مي، وُم٤مرشمـ هٞمدهمر، وه٤مٟمز ضمقرج هم٤مداُمػم، ( 2)

 وهمػمهؿ.

 .(43ص) ( قمدٟم٤من قمكم رو٤م اًمٜمحقي، احلداصم٦م ُمـ ُمٜمٔمقر إيامين3)

أسمق زيد، وحمٛمد أمحد ظمٚمػ اهلل، وحمٛمقد أسمق ري٦م، وؾمٞمد اًم٘مٛمٜمل،  اعمٍمي يمحًـ طمٜمٗمل، وٟمٍم :رواد افتقور احلداثل افعرب مـفؿ( 4)

واًمتقٟمز يمٕمٌد اعمجٞمد اًمنمذم، ومح٤مدي ذوي٥م، واًمًقري يمٛمحٛمد ؿمحرور، وـمٞم٥م شمٞمزيٜمل، وص٤مدق ضمالل اًمٕمٔمؿ، واجلزائري يمٛمحٛمد 

 أريمقن، واًمٚمٌٜم٤مين يمٕمكم طمرب، وهمػمهؿ.
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ذم اعمجتٛمع ُمـ ىم٤مقمدشمف إمم  ومْماًل قمـ اهتامُمٝمؿ سم٤مًمقصقل إمم ُمرايمز صٜم٤مقم٦م اًم٘مرار واخت٤مذه، سمحٞم٨م ي١مصمرون

 .ىمٛمتف

٤مٟمت٘مٚم٧م اًمٗمٙمرة احلداصمٞم٦م ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل: وهل حتٛمؾ ظم٤مرـم٦م ـمريؼ ًمتٖمٞمػم ُمٕمت٘مدات وقم٤مدات وم

ًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م واًمؽماث اًمديٜمل ًمُتجٝمز قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مقمت٤ٌمره اًمٜم٤مـمؼ سم٤مؾمؿ اإلؾمالم، وقمغم ااعمًٚمٛملم، و

  .يمٚمف

اًمٓمري٘م٦م اًمتل اٟمت٘مٚم٧م ُمـ ظمالهل٤م يٛمٙمـ شمٚمخٞمّمٝم٤م ذم احلريم٦م آؾمتنماىمٞم٦م اًمتل مجٕم٧م جمٛمققم٦م ُمـ و

واًمت٤مريخ اإلؾمالُمل قمٚمامء اًمٖمرب ًمٚمٕمٙمقف قمغم دراؾم٦م قمٚمقم اإلؾمالم يم٤مًمتٗمًػم واحلدي٨م واًمًػمة اًمٜمٌقي٦م 

، يمام ؾم٤ممه٧م (1)واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ٟمٔمًرا ًمٚمدواومع اًمديٜمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل ؿمجٕم٧م قمغم هذه اًمدراؾم٤مت اًمنمىمٞم٦م

اًمٌٕمث٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل ُأرؾمٚم٧م ُمـ اًمنمق إمم اًمٖمرب ذم شمًٝمٞمؾ هذه اعمٝمٛم٦م آٟمت٘م٤مًمٞم٦م ًمٚمٗمٙمر احلداصمل، طمٞم٨م 

ٛملم، ويم٤مٟم٧م سمداي٦م اًمتٙمقيـ ًمٜمقاة اًمٗمٙمر احلداصمل اًمذي ٟمام همري٦ٌم ٟمنموه٤م سملم اعمًٚم٠مومٙم٤مررضمع اعمٌتٕمثقن سم

  .دي٦م، وؾم٘مل سمامء اًمٙمراهٞم٦م ًمإلؾمالموشمرقمرع ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل قمغم ُمٜم٤مه٩م اًمٖمرب اًمٜم٘م

 :ادـظقر احلداثل فؾديـ اإلشالمل

٤م إن رواد اًمتٞم٤مر احلداصمل يٜمٓمٚم٘مقن ذم ُمٜمٔمقرهؿ ًمٚمديـ اإلؾمالُمل ُمـ ىم٤مقمدة اًمتٛمرد قمغم اإلؾمالم: فمٜمً 

  .وٓ يًتٓمٞمع أن ي٘مقدهؿ ٟمحق إومْمؾُمٜمٝمؿ أٟمف ٓ يّمٚمح ًمْمٌط طمٞم٤مة اًمٜم٤مس 

اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل سم٠مٟمف رضمٕمل وُمتخٚمػ يريمـ إمم اًم٘مديؿ، وٓ يريد وهذا ُم٤م دومع طمداصمل ُمٜمٝمؿ ًمقصػ 

ًٓ ُمٗم٤مده: عم٤مذا هنْم٧م  :أن يتج٤موز هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ قمٛمر اًمزُمـ إمم آوم٤مق اًمت٘مدم إورويب هلذا ـمرح شم٤ًمؤ

ٕن أوروسم٤م شمريم٧م هذه إؾمئٚم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٗمٙمرة اهلل، » ٤م وختّٚمػ اعمًٚمٛمقن؟ ًمٞمجٞم٥م هق قمـ ٟمٗمًف ىم٤مئاًل:أوروسم

ويمٞمٗمٞم٦م شمّمقر اًمٕمالىم٦م ُمٕمف دملء سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل شمٓمٚمع إمم اًمًٓمح: ؾمٓمح اًمٗمٙمر واعمٜم٤مىمِم٤مت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م: ٕهن٤م مل 

 .(2)شمم طمد اًمتحدث قمـ ُمقت اهللشمٙم٧ٌم هذه إؾمئٚم٦م يمام ومٕمٚمٜم٤م ٟمحـ ومل شم٘مٛمٕمٝم٤م، سمؾ وصؾ إُمر سمٛمٗمٙمرهيؿ إ

                                                 

َتنمىمقن1) ًْ  دار اًمقراق، د.ت. (26 ،19ص) ( ُمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمقمل، آؾمتنماق واعم

 .م2666دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من،  (282ص) ه٤مؿمؿ ص٤مًمح :( حمٛمد أريمقن، ىمْم٤مي٤م ذم ٟم٘مد اًمٕم٘مؾ اًمديٜمل، شمرمج٦م2)
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إٟمٜم٤م أُم٤مم شمٞم٤مر ومٙمري ٓ يٕمؽمف سمقضمقد اهلل أصاًل، وإٟمام اظمؽمع ٟمٔمري٦م ُمقت اعم١مًمػ ًمٞمتٕم٤مُمؾ ُمع اًم٘مرآن 

 .اًمٙمريؿ سم٘مراءة ُمٕم٤مسة طم٥ًم ومٝمؿ اًم٘م٤مرئ ٓ يمام أراد اهلل شمٕم٤ممم، وهذا هق ٟمٗمس اًمٗمٙمر احلداصمل اًمٖمريب

إقمراف اًمٕمرسمٞم٦م "ن ذم ذًمؽ ومٞمزقمٛمقن أٟمف ايمتًٌٝم٤م ُمـ ، وي٤ٌمًمٖمق(1)يتٝمٛمقن اإلؾمالم سم٤مٕؾمٓمقري٦مو

، يمام ي١ميمدون أن اإلؾمالم اقمتٛمد (2)"واًمقصمٜمٞم٦م واعمًٞمحٞم٦م واًمٞمٝمقدي٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤مئدة ذم اعمرطمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قمٚمٞمف

أٟمامط اًمًٚمقك اًمديٜمل اجل٤مهكم اًمتل اؾمتٛمرت سمحْمقر سم٤مرز " قمغم يمثػم ُمـ هذه اًمت٘م٤مًمٞمد وإقمراف اجل٤مهٚمٞم٦م ذم

د اإلؾمالُمل اجلديد، ُمثؾ: شم٘مٌٞمؾ احلجر إؾمقد وآهتامم سمف، واًمٓمقاف طمقل اًمٙمٕم٦ٌم، وصقم ذم اًمٕمٝم

  .(3)"قم٤مؿمقراء، وذسمح إو٤مطمل، واًمٕمٛمرة

ذم اًمقاىمع أصٌح إيديقًمقضمٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م "ٕٟمف  :هلذا وم٢من اإلؾمالم ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ قمٜمقان ًمٚمتخٚمػ

واعمرشمٌٓم٦م  –ًٕمقدي٦م، وأٟمدوٟمٞمًٞم٤م، واًم٤ٌميمًت٤من اًم –ًمٚم٘مقى اًمرضمٕمٞم٦م اعمتخٚمٗم٦م ذم اًمقـمـ اًمٕمريب وظم٤مرضمف 

ساطم٦م وُم٤ٌمذة سم٤مٓؾمتٕمامر اجلديد اًمذي شم٘مقده أُمريٙم٤م، يمام أن اًمديـ اعمّمدر اًمرئٞمز ًمتؼمير إٟمٔمٛم٦م اعمٚمٙمٞم٦م 

وهذا حمض اومؽماء وم٤مخلالوم٦م ، (4)"ذم احلٙمؿ: ٕٟمف أومتك سم٠من طمؼ اعمٚمقك ٟم٤مسمع ُمـ اًمًامء وًمٞمس ُمـ إرض

يقّرث يمؾ ظمٚمٞمٗم٦م اسمٜمف ُمـ سمٕمده، ومٚمؿ يٙمقٟمقا ـُماّلب ؾمٚمٓم٦م أسمًدا، وإذا  مل شمٙمـ ٟمٔم٤مًُم٤م ُمٚمٙمًٞم٤م اًمراؿمدة سمٕمد اًمٜمٌل 

يم٤مٟم٧م إٟمٔمٛم٦م أن ٓ شمًػم وومؼ اعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل أّصٚمٝم٤م اإلؾمالم وـمٌ٘مٝم٤م أهؾ اًمّمدر إول: وم٢من اخلٚمؾ ذم 

  .اًمتٓمٌٞمؼ وًمٞمس ذم اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل

                                                 

وُمـ ذًمؽ اٟمت٘م٤مل  م.1999، 3اعمريمز اعمٍمي ًمٌحقث احلْم٤مرة، اًم٘م٤مهرة، ط (وُم٤م سمٕمده٤م 24ص) ؾمٞمد اًم٘مٛمٜمل، إؾمٓمقرة واًمؽماث (1)

 .(199ص) اًم٘مٛمٜمل، إؾمٓمقرة واًمؽماث :راضمع . ؾمٗمر اًمتٙمقيـ إمم اًمٗمٙمر اإلؾمالُملأؾمٓمقرة اخلٚمؼ اعمقضمقدة ذم

ًً ، ُم٘مدُم٤مت أوًمٞم٦م ذم اإلؾمـمٞم٥م شمٞمزيٜمل (2) ، 1، ط٦مُمٓمٌٕم٦م ضمقهر اًمِم٤مم، دُمِمؼ، ؾمقري (226ص) ٤مالم اعمحٛمدي اًم٤ٌميمر ٟمِم٠مة وشم٠مؾمٞم

  .م1994

  .(154ص) ، ُم٘مدُم٤مت أوًمٞم٦مـمٞم٥م شمٞمزيٜمل (3)

 .م2663، 9دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط (17، 16ص) ًمٗمٙمر اًمديٜملص٤مدق ضمالل اًمٕمٔمؿ، ٟم٘مد ا (4)
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 :كظرة احلداثقغ فؾؼرآن افؽريؿ

حلداصمٞمقن اًمٕمرب ُمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم أٟمف ظمٓم٤مب سمنمي، طمٞم٨م اؾمتٌٕمد أطمدهؿ أن يٙمقن شمٕم٤مُمؾ ا 

 ، وأيمد قمغم أن اًمٜمص اًم٘مرآين(1)وطمًٞم٤م ُمـ قمٜمد اهلل، وقمٚمتف ذم ذًمؽ ًمزوم قمجز اًمٌنم سمٛمٜم٤مهجٝمؿ قمـ ومٝمؿ آي٤مشمف

شمزيد قمغم ذم طم٘مٞم٘متف وضمقهره ُمٜمت٩م صم٘م٤مذم، واعم٘مّمقد سمذًمؽ أٟمف شمِمٙمؾ ذم اًمقاىمع واًمث٘م٤موم٦م ظمالل ومؽمة "

، أي ُمكمء (3)"ٟمٌص ذو سمٜمٞم٦م أؾمٓمقري٦م"، يمام وصػ أصح٤مب هذا آدم٤مه اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠مٟمف (2)"اًمٕمنميـ قم٤مُم٤م

، واهلدف (4)سمد ُمـ إظمْم٤مقمف ٕدوات اًمٜم٘مد اًمٖمرسمٞم٦م احلديث٦م سم٤مخلراوم٤مت، وإذا يم٤من هذا هق طم٤مل اًم٘مرآن، ومال

اًمتحرر ُمـ ؾمٚمٓم٦م اًمٜمّمقص، اًمتل " دقمقهتؿإؾم٤مس هق ٟمزع ىمداؾمتف واًمتحرر ُمـ ؾمٚمٓمتف، هلذا يم٤من ُمرشمٙمز 

هل ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م دقمقة إمم اًمتحرر ُمـ اًمًٚمٓم٦م اعمٓمٚم٘م٦م، واعمرضمٕمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٚمٗمٙمر اًمذي يامرس اًم٘مٛمع واهلٞمٛمٜم٦م 

 .، وُم٘مّمقدهؿ ُمـ ذًمؽ اًمتحرر ُمـ ؾمٚمٓم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م(5)"واًمًٞمٓمرة

 :مقؿػ احلداثقغ مـ افسـي افـبقيي

سمٞم٤من ُمقىمػ اًمتٞم٤مر احلداصمل ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ٓسمد ُمـ حتديد ُمٗمٝمقم ُمّمٓمٚمح اًمًٜم٦م ذم  ىمٌؾ اًمنموع ذم

اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح، طمتك يتًٜمك ًمٜم٤م آٟمٓمالق ُمـ أرض صم٤مسمت٦م، ٟمتٕمرف ُمـ ظمالهل٤م قمغم ٟمٔمرة احلداصمٞملم ًمٚمؽماث 

 .اًمٜمٌقي يمٚمف

، وُمٜمف ىمقل اًمٜمٌل (6)"ؾُمٜمَـذُمٞمٛم٦م، واجلٛمع: أو  اًمٓمري٘م٦م واًمًػمة محٞمدة يم٤مٟم٧م" :وم٤مًمًٜم٦ّم ذم اًمٚمٖم٦م شمٕمٜمل

: « ْـ ـْ َؽْرِ َأْن َيـُْؼَص ِم و َبْعَدُه ِم ـْ َظِؿَؾ هِبَ َـّ دِم اإِلْشالِم ُشـًَّي َحَسـًَي َؾَؾُف َأْجُرَهو َوَأْجُر َم ـْ َش  ُأُجقِرِهْؿ َم

ءٌ  وَن َظَؾْقِف ِوْزُرَهو َوِوْزرُ  ،َرْ ـَ َـّ دِم اإِلْشالِم ُشـًَّي َشقَِّئًي  ـْ َش ـْ  َوَم ـْ َؽْرِ َأْن َيـُْؼَص ِم ـْ َبْعِدِه ِم و ِم ـْ َظِؿَؾ هِبَ َم

                                                 

   .م1994، 2ؾمٞمٜم٤م ًمٚمٜمنم، اًم٘م٤مهرة، ط (266ص) ( ٟمٍم أسمق زيد، ٟم٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜمل1)

 .م1996اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اًم٘م٤مهرة،  (27ص) ( ٟمٍم أسمق زيد، ُمٗمٝمقم اًمٜمص دراؾم٦م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن2)

  م.2665، 4اًمدار اًمٌٞمْم٤مء، اعمٖمرب، ط (211ص) ٜمص، اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب( قمكم طمرب، ٟم٘مد اًم3)

   .م1996، 2دار اإلٟمامء اًم٘مقُمل، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط (263ص) ه٤مؿمؿ ص٤مًمح :أريمقن، اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ىمراءة قمٚمٛمٞم٦م، شمرمج٦م (4)

   .م1996، 2اًم٘م٤مهرة، طُمٙمت٦ٌم ُمدسمقزم،  (15ص) قؾمٓمٞم٦مٟمٍم أسمق زيد، اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيدًمقضمٞم٦م اًم (5)

، 2دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة، ط (292ص( )ؾَمٜمَـ)ُم٤مدة ، قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمِمٜم٤موي/د :أمحد سمـ حمٛمد اًمٗمٞمقُمل، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم، حت٘مٞمؼ (6)

  .(456ص( )ؾَمٜمَـ)عمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، ُم٤مدة او م:1977
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ءٌ  أو  ؾعؾأو  مو يـسى إفقف مـ ؿقل افرشقل  شـي اهلل: ُحْؽُؿف دم خؾقؼتف، وشـي» :، ويمذًمؽ(1)«َأْوَزاِرِهْؿ َرْ

 .(2)«تؼرير

ل اًم٘مديؿ ، وفمؾ آؾمتٕماموىمد اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اإلؾمالم ذم ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٚمٖمقي صمؿ ظمّمّمٝم٤م سمٓمري٘م٦م اًمٜمٌل 

ًمٚمٙمٚمٛم٦م ذم ٟمٓم٤مق وّٞمؼ، ومل شمٙمـ ُمّمٓمٚمًح٤م وصمٜمًٞم٤م ذم يقم ُمـ إي٤مم، وٓ ىمّمد هب٤م قمٜمد اعمًٚمٛملم قمرف 

 .ٚمؼ قمغم اًمٓمري٘م٦م واًمًػمة واًمٕم٤مدة، ومٝمل هبذا اعمٗمٝمقم شمٓم(3)اعمجتٛمع

يمم افؼقم أؿرؤهؿ »٤مرة قمغم ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًم٘مرآن، حلدي٨م أُم٤م اًمًٜم٦م ذم اصٓمالح أهؾ اًمنمع، ومتٓمٚمؼ شم

، وشم٤مرة شمٓمٚمؼ قمغم ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًمٗمرض، وأظمرى قمغم (4)«اهلل، ؾنن ـوكقا دم افؼراءة شقاء، ؾلظؾؿفؿ بوفسـي فؽتوب

 صٗم٦م ظَمْٚم٘مٞم٦مأو  شم٘مريرأو  ومٕمؾأو  ُمـ ىمقل ، ًمٙمٜمٝم٤م ذم اصٓمالح اعمحّدصملم: ُم٤م ُأصمر قمـ اًمٜمٌل (5)ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًمٌدقم٦م

  .، وهذا اًمتٕمريػ ُمرادف ًمٚمحدي٨م اًمٜمٌقي(6)ظُمُٚم٘مٞم٦مأو 

 رٟم٤م إمم ُمقىمػ احلداصمٞملم ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وم٢من اًمٙمالم ؾمقف يٜمتٔمؿ طمقل اعم٤ٌمطم٨م أشمٞم٦م:وإذا ٟمٔم

***** 

 

                                                 

دار اًمًالم ًمٚمٜمنم  (2351)سمرىمؿ  (316ص) احل٨م قمغم اًمّمدىم٦م وًمق سمِمؼ مترة :اًمزيم٤مة، سم٤مب :أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب (1)

 .م2666، 2واًمتقزيع، اًمري٤مض، اًمًٕمقدي٦م، ط

 .(456ص( )ؾَمٜمَـ)اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، ُم٤مدة  (2)

 م.1986اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، ًمٌٜم٤من،  (11ص) حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل، دراؾم٤مت ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي (3)

دار اًمًالم ًمٚمٜمنم  (1532)سمرىمؿ  (271ص) ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م :ّمالة، سم٤مباعم٤ًمضمد وُمقاوع اًم :ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مبأظمرضمف  (4)

 .م2666، 2واًمتقزيع، اًمري٤مض، اًمًٕمقدي٦م، ط

 .م1993ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمري٤مض، اًمًٕمقدي٦م  (2/166) حمٛمد اًمزطمٞمكم وٟمزيف مح٤مد ٘مٞمؼ:اًمٜمج٤مر، ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم، حتاسمـ  (5)

ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون، سمػموت، ًمٌٜم٤من،  (2/85) ُمّمٓمٗمك ؿمٞمخ ُمّمٓمٗمك :ي٨م، حت٘مٞمؼحمٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل، ىمقاقمد اًمتحد (6)

 .م2664، 2ط
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 ادبحٌ إول

 دم افػؽر احلداثل افرشقل 

، عجد أٟمف اشمّمػ قمٜمدهؿ سمّمٗم٤مت خت٤مًمػ ًمٙمت٤مسم٤مت احلداصمٞملم ذم اقمت٘م٤مدهؿ قمـ اًمرؾمقل اعمتّمٗمح 

داصمٞمقن جمرًدا سم٤مب اإلٟمّم٤مف ؾمقف أٟم٘مؾ هٜم٤م ُم٤م يمتٌف احلهلذا وُمـ  :ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واقمت٘م٤مد اعمًٚمٛملم

 .ٕىمقم سم٤مًمرد قمٚمٞمف

جمرد طم٤مُمؾ ًمٚمرؾم٤مًم٦م ًمٞمس أيمثر، ومال " ُمـ أن اًمرؾمقل  (1)ٟمٌدأ سمام ىم٤مًمف احلداصمل اًمِمٞمٕمل ؾمٞمد اًم٘مٛمٜمل

هق رب وٓ هق ُمٚمؽ، وٓ هق ُمٕمّمقم قمـ سمنميتف: ٕن اعمٕمّمقم هق اًمٙمامل اإلهلل وطمده، وُمع ذًمؽ أقمٓم٤مه 

قن أقمغم صٗم٤مت إًمقهٞم٦م وهل اًمٕمّمٛم٦م واًمٙمامل، وهق يٜم٤مىمض شم٤مريخ ضمدل اًمقطمل ُمع اًمقاىمع، اعمًٚمٛم

شمنميٕم٤مت أظمٓم٠م ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل سمٌنميتف وومٓمرشمف، وم٤مًمٜمٌل أو  ُمقاىمػأو  ىمراراتأو  وشمدظمٚمف اًمدائ٥م إلصالح ُم٤ًمر

ٞم٦م سمٞمْم٤مء حمٛمد ذم صحٞمح إؾمالُمٜم٤م هق قمٌد ُمـ قم٤ٌمد اًمرمحـ وٟمٌل يمريؿ، أدى رؾم٤مًم٦م رسمف شم٤مُم٦م يم٤مُمٚم٦م ص٤موم

 .(2)"ٟم٘مٞم٦م

جمرد ُمٌٚمغ ًمٚمقطمل، يم٤من ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم ويٛمٌم ذم إؾمقاق، "أٟمف  يمام يٕمت٘مد طمًـ طمٜمٗمل ذم اًمرؾمقل 

سمٕمد مم٤مشمف، أو  اسمـ اُمرأة يم٤مٟم٧م شم٠ميمؾ اًم٘مديد، رؾمقل ىمد ظمٚم٧م ُمـ ىمٌٚمف اًمرؾمؾ، ٓ ي٘مقم سم٤معمٕمجزات ذم طمٞم٤مشمف

 .(3)"وٓدشمف ومم٤مشمف ُمثؾ ؾم٤مئر اًمٌنم

                                                 

واٟمتٙم٤مؾم٦م  :ا سمـ ٓدنؿمٙمرً  :ومـ أصفر ـتبف .٦م اعم٤مريمًٞم٦م، واٟمتٝم٩م اًمقضمٝمم1947ُم٤مرس13سم٤مطم٨م ُمٍمي وًمد ذم  :شقد افؼؿـل( 1)

رواومد ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م،  (1/121) رار، ٟمٔمرات ذقمٞم٦م ذم ومٙمر ُمٜمحرفاٟمٔمر: ؾمٚمٞمامن سمـ ص٤مًمح اخل .وإؾمٓمقرة واًمؽماث :اعمًٚمٛملم إمم اًمقصمٜمٞم٦م

 . م2668، 1سمػموت، ط

 .م2616، 1آٟمتِم٤مر اًمٕمريب، سمػموت، ط (15ص) ( ؾمٞمد اًم٘مٛمٜمل، اٟمتٙم٤مؾم٦م اعمًٚمٛملم إمم اًمقصمٜمٞم٦م2)

اه ذم م، وٟم٤مل درضم٦م اًمديمتقر1935طمٞم٨م وًمد قم٤مم  ُمٍمّي اعمقًمد، :وحسـ حـػل (.165ص) ( طمًـ طمٜمٗمل، دراؾم٤مت ومٚمًٗمٞم٦م3)

 :دراؾم٤مت إؾمالُمٞم٦مو :ىمْم٤مي٤م ُمٕم٤مسةو :: اًمؽماث واًمتجديد ُمقىمٗمٜم٤م ُمـ اًمؽماث اًم٘مديٛم٦مومـ ممفػوتف .اًمٗمٚمًٗم٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اًمًقرسمقن

، 1جمٚم٦م اًمٌٞم٤من، اًمري٤مض، اًمًٕمقدي٦م، ط (43، 32، 29ص) دراؾم٤مت ومٚمًٗمٞم٦م، اٟمٔمر: ومٝمد سمـ حمٛمد اًم٘مرر، ُمٜمٝم٩م طمًـ طمٜمٗملو

 هـ.1434
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ٟمالطمظ » ويم٠مٟمف يٜمت٘مد حمٌٞمف سم٤معم٤ٌمًمٖم٦م ذم طمٌف طمٞم٨م ىم٤مل: ٞمػ سمٕمًدا قمـ اًمٜمٌل أن يْم (1)وشمٕمٛمد أريمقن

قمغم إىمؾ شمٔمؾ ُمٕمٜمٞم٦م أو  أن ؿمخّمٞم٦م حمٛمد شمٔمؾ ُم٘مّمقدة وٛمٜمًٞم٤م ُمـ ظمالل إوص٤مف واًمتِمخٞمّم٤مت،

سمٌٕمْمٝم٤م، وًمٙمـ ٟمٔمريتف شمٌ٘مك شم٘مٚمٞمدي٦م ذم ظمٓمقـمٝم٤م اًمٕمريْم٦م: ومٝمل شمًتٕمٞمد شمٚمؽ اًمتٗمًػمات اًمِم٤مئٕم٦م قمغم يد 

ٕم٦م يم٤مٟم٧م ُمٜمتنمة ذم ذًمؽ احللم، وهل شمٗمًػمات يم٤مٟم٧م هتدف إمم دُم٩م اًمٔم٤مهرة اًمٜمٌقي٦م ذم احلتٛمٞم٦م أدسمٞم٤مت واؾم

وذًمؽ ٕن فمٝمقر اًمٜمٌل وشمريمٞمٌتف  - إمم اقمت٤ٌمر فمٝمقر اًمٜمٌل سمٛمث٤مسم٦م ىم٤مٟمقن طمتٛمل ذم اًمت٤مريخ :أي– اًمٙمقٟمٞم٦م

ا أن يٕمتؼم فمٝمقر (2)شاًمٜمٗمًٞم٦م ومم٤مرؾمتف اًمت٤مرخيٞم٦م هل أؿمٞم٤مء ُمرشمٌٓم٦م سم٠مطمقال اًمٗمٚمؽ اًمٕمٚمقي وسم٤مًمٗمٞمض ، ومل عجد سُمدًّ

 أومٙم٤مر: ٓرشم٤ٌمـمٝم٤م سم٠مطمقال اًمٗمٚمؽ ٓ سم٤مؾمت٘م٤مُم٦م أطمقال واإلٟم٤ًمينُمـ إُمقر اًمٌدهٞم٦م ذم اًمت٤مريخ  اًمٜمٌل 

ًمٕمؾ حمٛمًدا » ُمتٜم٤مىمْم٦م ومٞم٘مقل: اًمٜم٤مس، وشمٕمٌٞمدهؿ هلل رب اًمٕم٤معملم، وهذا طمداصمل آظمر يرى أن ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل 

  .(3)شصم٤مرة ًمٚمحقار واخلالف واًمتٜم٤مىمضواطمٌد ُمـ أيمثر اًمِمخّمٞم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م إ

جمرد طم٤مُمؾ وُمٌٚمغ ًمٚمرؾم٤مًم٦م، وًمٞمس  إمم أن اعمدرؾم٦م احلداصمٞم٦م أمجٕمقا أُمرهؿ ذم أن حمٛمًدا  كخؾصو

ُمٕمّمقًُم٤م وٓ ُم١ميًدا سم٤معمٕمجزات، وإٟمام هق ؿمخّمٞم٦م قم٤مدي٦م وٓدشمف ومم٤مشمف ُمثؾ ؾم٤مئر اًمٌنم، يتٛمتع سم٤مًمذيم٤مء 

ـّ شمٗمٙمػمه شم٘مٚمٞمديً   .٤م، سم٤مًمغ أشم٤ٌمقمف ذم طمٌف٤م ُمتٜم٤مىمًْم آضمتامقمل، ًمٙم

جمرد طم٤مُمؾ وُمٌٚمغ ًمٚمرؾم٤مًم٦م ًمٞمس أيمثر،  وإذا شم٠مُمٚمٜم٤م يمالم احلداصمٞملم وضمدٟم٤م اشمٗم٤مىمٝمؿ ذم أن اًمرؾمقل 

ومال هق رب وٓ هق ُمٚمؽ، وُم٘مّمدهؿ ذم ذًمؽ اًمتِمٙمٞمؽ ذم ٟم٦ًٌم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، وإوم٘م٤مده٤م ُمّمدريتٝم٤م 

زاقماًم قمدم قمّمٛمتف،  ييب ذم ؿمخص اًمٜمٌل  اًمتنميٕمٞم٦م يمقهن٤م اعمّمدر اًمث٤مين ًمٚمتنميع، صمؿ ٟمجد هذا اًمتٞم٤مر

ًٓ سمام ظمّّمٝمؿ سمف ُمـ صٗم٤مء "يدريمقن أن قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء شمٕمٜمل  ًمٙمٜمٝمؿ سم٥ًٌم ضمٝمٚمٝمؿ ٓ طمٗمظ اهلل هلؿ أو

                                                 

وطمّمؾ قمغم اًمديمتقراه ُمـ  ،م، شمٚم٘مك دراؾمتف اًمث٤مٟمقي٦م ذم وهران، صمؿ أشمؿ أمتٝم٤م سم٤ٌمريس1928ائري ُمـ ُمقاًمٞمد ُمٗمٙمر ضمز :حمؿد أرـقن( 1)

م. اٟمٔمر: 2616شمقذم قم٤مم  .ٟمحق ٟم٘مد اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل :ومـ ممفػوتف .م طمقل اإلٟمًٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري1969اًمنسمقن ؾمٜم٦م 

 .(1/551) ومٙمر ُمٜمحرفؾمٚمٞمامن سمـ ص٤مًمح اخلرار، ٟمٔمرات ذقمٞم٦م ذم 

  .م1997، 1دار اًم٤ًمىمل، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط (542ص) ه٤مؿمؿ ص٤مًمح :٦ممجأريمقن، ٟمزقم٦م إٟمًٜم٦م ذم اًمٗمٙمر اًمٕمريب، شمر (2)

  .(155ص) ، ُم٘مدُم٤مت أوًمٞم٦مـمٞم٥م شمٞمزيٜمل (3)



 87 ادحقر اخلومس: كظرة مقضقظقي دم ؿقاظد افؼبقل وافرد ظذ ادحدثغ

اجلقهر، صمؿ سمام أوٓهؿ ُمـ ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ اجلًٛمٞم٦ّم، صمؿ سم٤مًمٜمٍمة وشمثٌٞم٧م أىمداُمٝمؿ، صمؿ سم٢مٟمزال اًمًٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ 

 .(1)"وطمٗمظ ىمٚمقهبؿ وشمقومٞم٘مٝمؿ

ؾ اًمرؾم٤مًم٦م وشمٌٚمٞمٖمٝم٤م: طمٞم٨م ٓ قم٤مُمؾ اخلٚمط قمٜمدهؿ هق قمدم شمٗمري٘مٝمؿ سملم  وًمٕمؾ قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء ذم حَتٛمُّ

 :يٙمتٛمقن ؿمٞمًئ٤م مم٤م أوطم٤مه اهلل إًمٞمٝمؿ ومذًمؽ ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًمٕمّمٛم٦م اًمتل قمٜم٤مه٤م اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ًمٚمرؾمقل 

ّبَِم  ِإَون﴿ ٌَِ رَّ ُزَِل إََِلَۡم 
ُ
ٓ أ ا ٌَ ا ٱلرَُّشُٔل ةَّيِۡؼ  َٓ حُّ

َ
أ ًۡ َتفۡ  َي  ََ ىَّ ٌِ َم  ٍُ ُ َحۡػِص ۥه َوٱَّللَّ ُّ ا ةَيَّۡؾَج رَِشاََلَ ٍَ َػۡو َذ

ُِۡلرِئَُم ـَََل حَنَس  ﴿ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:[67اعم٤مئدة: ]﴾ ٱنلَّاِس   ، وسملم قمدم اًمٕمّمٛم٦م ُمـ [6إقمغم: ] ﴾َش

  .نمي٦م يم٤مخلقف، وهق ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٌنمإقمراض اًمٌ

 :ومـ أمثؾي اخلقف ـام ذـر افؼرآن افؽريؿ

ٓ ﴿ ، يمام ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:ظمقف إسمراهٞمؿ  - ا رََءا ٍَّ وَۡجَس ـَيَ
َ
ًۡ َوأ ُْ ًۡ ََل حَِصُو إََِلِّۡ َُِسَر ُٓ يِۡدَح

َ
أ

ه  ًۡ ِخيَفث  ُٓ ِۡ ِٔۡم لُٔطٖ  ٌِ َِآ إََِلَٰ كَ رِۡشۡي
ُ
آ أ ٔاْ ََل ََتَۡؿ إِجَّ ُ   [.76هقد: ] ﴾ كَال

ُمـ طم٤ٌمل وقميص ؾمحرة  ُمقؾمك  ومم٤م ي١ميمد سمنمي٦م اًمرؾمؾ وظمقومٝمؿ مم٤م خي٤مف ُمٜمف اًمٌنم، ظمقف -

وَۡجَس ِِف َجۡفِصِّۦ ِخيَفث  : ﴿ومرقمقن
َ
ََٔسَٰ  ـَأ َِا ََل ََتَۡؿ إََُِّم  ٦٧ٌُّ َٰ كُۡي ۡۡعَ

َ
َُج ٱۡۡل

َ
  [.68، 67ـمف: ] ﴾أ

وًمٕمٚمٝمؿ أيًْم٤م ٓ يٗمّرىمقن سملم قمّمٛمتٝمؿ ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب وىم٤ٌمئح اًمٕمٞمقب، يم٤مًمزٟمك واًمنىم٦م واًمتل 

وسملم صٖم٤مئر اًمذٟمقب اًمتل اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء قمغم قمّمٛمتٝمؿ ُمـ قمدُمٝم٤م،  أمجع اًمٕمٚمامء قمغم قمّمٛمتٝمؿ ُمٜمٝم٤م،

وىمع اإلمج٤مع قمغم قمّمٛمتٝمؿ سمٕمد اًمٜمٌقة ُمـ شمٕمّٛمد اًمٙمذب ذم "، وىمد (2)واًمراضمح قمدم اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اًمّمٖم٤مئر

 .(3)"إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م: ًمدًٓم٦م اعمٕمجزة قمغم صدىمٝمؿ

                                                 

واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م  ـمٌٕم٦م وزارة إوىم٤مفو، 1، ط٦م٘مٚمؿ، دُمِمؼ، ؾمقريدار اًم (457ص) ، ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآناًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين (1)

  .م2617اًم٘مٓمري٦م 

ـمٌٕم٦م وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مٓمري٦م،  (778-772ص) ، اًمٕم٘مٞمدة ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مقمٛمر ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر (2)

  .م2616

ًمٗمْمٞمٚم٦م، اًمري٤مض، دار ا (1/192) ؾم٤مُمل سمـ اًمٕمريب :( حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين، إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل، حت٘مٞمؼ3)

 .م2666، 1اًمًٕمقدي٦م، ط
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ٞم٦م، ومٝمذا يٙمِمػ طم٘مٞم٘م٦م ضمٝمؾ وإقمٓم٤مئف صٗم٦م إًمقه أُم٤م ىمْمٞم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م اعمًٚمٛملم ذم قمّمٛم٦م اًمٜمٌل 

، طمٞم٨م عجرده ُمـ اعمٕمجزات اعم١ميدة ًمف، ىم٤مئٚمف، يمام ٟمرى ذم يمالم طمًـ طمٜمٗمل إؾم٤مءة إدب ُمع اًمٜمٌل 

 ويّمٗمف سم٤مًمِمخّمٞم٦م اًمٕم٤مدي٦م اًمتل شم٤ًموي اًمٌنم ذم يمؾ رء، وهذه ضمرأة قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي ُمٞمز اًمٜمٌل 

  .قمـ ؾم٤مئر اًمٌنم سم٤مًمقطمل: ًمُٞمٌٚمغ قمـ اهلل شمٕم٤ممم

يمالم أسمٓمٚمف اًمقاىمع وأصم٧ٌم  يمالُمف هذا ٟم٤مشم٩م قمـ طم٘مد ُمِمقب سمجٝمؾ، ومٜمٗمل اعمٕمجزة قمـ اًمٜمٌل و

ُمثٚمف، سمًقرة أو  سمٕمنم ؾمقرأو  يمذسمف، واًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي قمجز ومّمح٤مء اًمٕمرب وسمٚمٖم٤مئٝمؿ قمـ اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمف،

 .ظمػم ؿم٤مهد قمغم صدق ُم٤م أىمقل

ُم٤م ضم٤مءت سمف إٟمٌٞم٤مء ُمٕمجزة، هق أن  قمٚمؿ أن شمًٛمٞمتٜم٤ما» وذم هذا اًمًٞم٤مق ي٘مقل ص٤مطم٥م يمت٤مب اًمِمٗم٤م:

رضب هق ُمـ ٟمقع ىمدرة اًمٌنم ومٕمجزوا قمٜمف، ومتٕمجٞمزهؿ  :اخلٚمؼ قمجزوا قمـ اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمٝم٤م، وهل قمغم رضسملم

قمٜمف ومٕمؾ هلل دل قمغم صدق ٟمٌٞمف: يمٍمومٝمؿ قمـ متٜمل اعمقت، وشمٕمجٞمزهؿ قمـ اإلشمٞم٤من سمٛمثؾ اًم٘مرآن، ورضب هق 

سمٛمثٚمف: يم٢مطمٞم٤مء اعمقشمك، وىمٚم٥م اًمٕمّم٤م طمٞم٦م، وإظمراج ٟم٤مىم٦م ُمـ ظم٤مرج قمـ ىمدرشمف، ومٚمؿ ي٘مدروا قمغم اإلشمٞم٤من 

صخرة، وٟمٌع اعم٤مء ُمـ إص٤مسمع، واٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر، مم٤م ٓ يٛمٙمـ أن يٗمٕمٚمف أطمد إٓ اهلل، ومٙمقن ذًمؽ قمغم يد اًمٜمٌل 

 (1)شُمـ ومٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم وحتديف ُمـ يٙمذسمف أن ي٠ميت سمٛمثٚمف شمٕمجٞمز ًمف. 

هاء واعمٕمراج، وطمٜملم اجلذع واٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر، وهمػمه٤م يم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ واإل أُم٤م ُمٕمجزات ٟمٌٞمٜم٤م 

اًمٜمٌل ، و(2)"٤مُمـ دٓئؾ ٟمٌقشمف وسمراهلم صدىمف، ومٝمق أيمثر اًمرؾمؾ ُمٕمجزة، وأهبرهؿ آي٦م وأفمٝمرهؿ سمره٤مٟمً " ومٝمل

 ُم١ميد ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سم٤معمٕمجزات اًمتل حتدى اهلل هب٤م اًمٜم٤مس. 

٤مهنؿ وظمٞم٤مهلؿ اًمذي وم٤مًمتٜم٤مىمض ذم أذه هذا حمض اومؽماء ُمـ احلداصمٞملم، وإٓ وُم٠ًمًم٦م شمٜم٤مىمض اًمٜمٌل 

 .فمٝمر ذم يمتٌٝمؿ

                                                 

ضم٤مئزة ديّب اًمدوًمٞم٦م ًمٚم٘مرآن  (313ص) قمٌده قمكم يمقؿمؽ :، حت٘مٞمؼ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض، اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك اًمرؾمقل (1)

  .م2613اًمٙمريؿ، وطمدة اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت، اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة 

 أن أهؾ ُمٙم٦م ؾم٠مًمقا رؾمقل اهلل  أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وقمـ  (.313ص)  لاًم٘م٤ميض قمٞم٤مض، اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك اًمرؾمق (2)

 اٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر :إٟمّم٤مر، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م :يمت٤مب ذم صحٞمحف،  اًمٌخ٤مري أظمرضمف .وم٠مراهؿ اًم٘مٛمر ؿم٘متلم طمتك رأوا طمراء سمٞمٜمٝمام ،يرهيؿ آي٦مأن 

 .م1997، 1واًمتقزيع، اًمري٤مض، اًمًٕمقدي٦م، ط دار اًمًالم ًمٚمٜمنم (3868) سمرىمؿ (791ص)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7029&idto=7035&bk_no=52&ID=2174#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7029&idto=7035&bk_no=52&ID=2174#docu
http://hadithportal.com/book-1
http://hadithportal.com/book-1
http://hadithportal.com/chapter-3&book=1
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مل شمّمؾ ًمدرضم٦م إًمقهٞم٦م، وإٟمام طمٌٜم٤م ًمف ذم إـم٤مر اًمٕمٌقدي٦م، ووومؼ ُم٤م  وىمْمٞم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم طم٥م اًمٜمٌل 

 .ـ ضمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿأُمرٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم سمف، وسمٛمٕم٤ميػم ؾمٌ٘م٧م ُم

***** 

 

 ادبحٌ افثوين

 مػفقم افسـّي ظـد احلداثقغ

إذ اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام وـمٞمدة، ومراطم٧م  :أي٘مـ اًمتٞم٤مر احلداصمل أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٓ يًتٖمـ قمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

أىمالُمٝمؿ شمًٙم٥م ُم٤م اٟمْمقت قمٚمٞمف ىمٚمقهبؿ ذم صٗمح٤مت ؾمٓمروه٤م سمٛمداد احل٘مد، وهم٤ميتٝمؿ ذم ذًمؽ اًمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م 

  .واًمٜم٘مد ًمٜمّمقصٝم٤م

واؾمع: سمٖمرض اًمتٚمٌٞمس قمغم هل٤م ُمدًمقل وإذا شمّمٗمحٜم٤م هذه اًمّمٗمح٤مت: وم٢مٟمٜم٤م ٟمرى أن اًمًٜم٦م ذم ُمٗمٝمقُمٝمؿ 

ٟمجد أن يمٚمٛم٦م ؾمٜم٦م ُمًتخدُم٦م ذم اًم٘مرآن ُمـ ظمالل رسمٓمٝم٤م سم٤مهلل » اًمٜم٤مس واًمَتْٕمِٛمٞم٦َم قمٚمٞمٝمؿ، وم٘مد ىم٤مل أطمدهؿ:

شمٕمٜمل ـمري٘م٦م اهلل اعمٕمت٤مدة ذم اًمتٍمف دم٤مه اًمِمٕمقب اًمتل سم٘مٞم٧م ُمٍمة قمغم والهل٤م قمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمف ىمد أرؾمؾ 

 .(1)شاًمقطمل وهيدوه٤مهل٤م أٟمٌٞم٤مء: ًمٙمل يٜم٘مٚمقا إًمٞمٝم٤م 

وإن يم٤من اًمٙمالم صحٞمًح٤م، إٓ أٟمف ُم٘مدُم٦ًم يدس ُمـ ظمالهل٤م اًمًؿ ذم اًمٕمًؾ وخيٚمط اعمٗم٤مهٞمؿ: ًمٞمّمؾ قمغم 

هلذا  :اًمًٜم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم إقمراف اعمتٌٕم٦م ُمـ ىمٌؾ مج٤مقم٦م سمنمي٦م ُمٕمٞمٜم٦موًمٙمـ يمٚمٛم٦م » اهلدف اعمٜمِمقد، طمٞم٨م ي٘مقل:

ٗمًٝم٤م سمّمٕمقسم٦م، وسم٤مًمتدرج ود إقمراف واًمٕم٤مدات اًم٥ًٌم ٟمجد أن اًمًٜم٦م اًمتل اسمتٙمره٤م حمٛمد راطم٧م شمٗمرض ٟم

 .(2)شاعمحٚمٞم٦م اًم٤ًمئدة ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م

                                                 

  .(22ص) حمٛمد أريمقن، اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ىمراءة قمٚمٛمٞم٦م (1)

  اًم٤ًمسمؼ. (2)



 010 افؼبقل وافرد ظذ ادحدثغ ادحقر اخلومس: كظرة مقضقظقي دم ؿقاظد

، وهذا ي١ميمد إٟمٙم٤مره وسمٞم٧م اًم٘مّمٞمد ذم يمالُمف هق وصٗمف ًمٚمًٜم٦م سم٠مهن٤م ُمـ اسمتٙم٤مر واظمؽماع اًمٜمٌل 

ىَٰ ﴿ اًمٍميح ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: َٔ ا َؽ ٌَ ًۡ َو ا َضوَّ َصاِحُتُس َٔى   ٢ٌَ َٓ ۡ َِ ٱل ا يَِِطُق َغ ٌَ َٔ إَِلَّ وَۡۡحٞ  ٣ َو ُْ إِۡن 
 .[4، 3اًمٜمجؿ: ] ﴾ئَُۡحَٰ 

يمام ي١ميمد ظمرىمف إلمج٤مع اعمٗمنيـ ذم أن اعمخ٤مـم٥م هبذه أي٤مت ىمريًِم٤م، واعم٘مّمقد سم٤مًمّم٤مطم٥م هق حمٛمد 

 وجلٝمٚمف ٓ يٕمٚمؿ أن ه (1)اًمذي ٓ يٜمٓمؼ قمـ هقى ٟمٗمًف ورأيف، إن هق إٓ وطمل ُمـ قمٜمد اهلل يقطمك إًمٞمف ،

 ، يمام أن(2)"إيذاًٟم٤م سمقىمقومٝمؿ قمغم شمٗم٤مصٞمؾ أطمقاًمف اًمنميٗم٦م، وإطم٤مـمتٝمؿ ظمؼًما سمؼماءشمف" يشاًمتٕمٌػم سم٤مًمّم٤مطم٥م ًم٘مر

حيٙمؿ قمـ هقى أيًْم٤م: ٕن اًمتٜمزه قمـ اًمٜمٓمؼ أو  قمـ اًمٜمٓمؼ قمـ هقى ي٘متيض اًمتٜمزيف قمـ أن يٗمٕمؾ شمٜمزهيف "

 .(3)"قمـ هقى أقمٔمؿ ُمراشم٥م احلٙمٛم٦م

آؾمتٜم٤مد "أن  (4)طمٞم٨م يرى حمٛمد ؿمحرور ًمٙمـ أصح٤مب هذا آدم٤مه احلداصمل هلؿ شم٠مويؾ آظمر ًممي٤مت،

ّقغ ًمف اًمٌت٦م هٜم٤م، وم٤مًمْمٛمػم  ًَ : وإٟمام يٕمقد سمقوقح وطمًٍما إمم اًمٙمت٤مب اعمٜمزل، ٓ يٕمقد إمم اًمٜمٌل  (هق)هب٤م ٓ ُم

، واًمذي يم٤من ُمـ صٗم٤مشمف أٟمف مل يٙمـ اًمٕم٤مئد إمم اًمٜمٌل  (يٜمٓمؼ)وٓ قمالىم٦م هٜم٤م سم٤مًمْمٛمػم ىمٌٚمف اعمًتؽم ذم اًمٗمٕمؾ 

أىمقاًمف وذم أومٕم٤مًمف اهلقى وشم٘مٚم٤ٌمت اًمٜمٗمس، إُمر اًمذي عجٕمٚمف ذم ُمرشم٦ٌم رومٞمٕم٦م طمً٘م٤م هل ُمرشم٦ٌم  ًمٞمتحٙمؿ ومٞمف وذم

ا ﴿اًمٜمٌقة، ًمٙمـ دون أن عجٕمؾ أىمقال وأومٕم٤مل اًمٜمٌل يمٚمٝم٤م ُمـ صٜمػ اًمقطمل قمغم يمؾ طم٤مل، صمؿ إن هذه أي٦م  ٌَ َو
ى   َٔ َٓ ۡ َِ ٱل   .(5)"ًفضم٤مءت ذم ُمٙم٦م ذم ُمرطمٚم٦م يم٤من اًمٕمرب يِمٙمٙمقن ذم اًمقطمل ٟمٗم ﴾يَِِطُق َغ

                                                 

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  (8/155) قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد وقمكم حمٛمد ُمٕمقض :أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز، شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط، حت٘مٞمؼ (1)

  .م1993، 1سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط

  .دار اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، ًمٌٜم٤من، د.ت (27/45) روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين إًمقد، (2)

  .م1984اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم، شمقٟمس  (27/93) اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر، اًمتحرير واًمتٜمقير (3)

ؾم٤مومر سمٕمده٤م إمم آحت٤مد اًمًقومٞمتل ًمدراؾم٦م  شمٚم٘مك ُمراطمؾ شمٕمٚمٞمٛمف إومم ذم دُمِمؼ، صمؿ م،1938سم٤مطم٨م ؾمقري وًمد قم٤مم  :حمؿد صحرور (4)

ًمف يمت٥م ذم دمديد اًمٗمٙمر  .(م1986–1976سملم قم٤مُمل )  اهلٜمدؾم٦م اعمدٟمٞم٦م، صمؿ طمّمؾ سمٕمده٤م قمغم اعم٤مضمًتػم واًمديمتقراة ُمـ اجل٤مُمٕم٦م إيرًمٜمدي٦م

  .(3/191) اٟمٔمر: ٟمٔمرات ذقمٞم٦م .اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنمسمٓمٌٕم٦م واًم٘مراءة اعمٕم٤مسة، يم٤مًم٘مّمص اًم٘مرآين ىمراءة ُمٕم٤مسة 

  إه٤مزم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، دُمِمؼ، ؾمقري٦م، د.ت. (545ص) حمٛمد ؿمحرور، اًمٙمت٤مب واًم٘مرآن ىمراءة ُمٕم٤مسة (5)
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َٔ إَِلَّ وَۡۡحٞ ئَُۡحَٰ ﴿ ًمٙمٜمل أشم٤ًمءل َُمـ اًمذي ىم٤مل إن اًمْمٛمػم ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ُْ  يٕمقد إمم اًمٜمٌل ﴾إِۡن 

 ذم أي٦م قمغم اًمًٜم٦ّم واًم٘مرآن ُمًٕم٤م، وهذا ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف ص٤مطم٥م شمٗمًػم روح اعمٕم٤مين سم٘مقًمف؟ إن قمقد اًمْمٛمػم: 

، ًمٙمـ ُم٤م (1)شُمٗمٝمقم ُمـ اًمًٞم٤مق إٓ وطمل ُمـ اهلل  اًم٘مرآن، ويمؾ ذًمؽأو  أي ُم٤م اًمذي يٜمٓمؼ سمف ُمـ ذًمؽ»

، ويث٧ٌم سمام ٓ يدع يٕمتٛمؾ ذم صدور احلداصمٞملم ئمٝمر ذم يمت٤مسم٤مهتؿ سمٛمداد ي٘مٓمر طم٘مًدا وطمٜمً٘م٤م قمغم اإلؾمالم وأهٚمف

ًٓ ًمٚمِمؽ ضمٝمؾ هذا اًمتٞم٤مر ، وقمـ يمالُمف ٕن اًمًٞم٤مق اًم٘مرآين ُمـ أول ؾمقرة اًمٜمجؿ يتحدث قمـ اًمٜمٌل  :جم٤م

 .ؾمٜم٦مأو  قاء يم٤من ىمرآًٟم٤مٜمٓمؼ سمف: ؾماًمذي ي

هٙمذا حي٤مول رواد احلداصم٦م اًمٕمرب اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ًمٞم٧ًم وطمًٞم٤م ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، وإٟمام ُمـ 

 ُمـ يدزم لم، سمدًمٞمؾ أن اًمٕمرب اًمذيـ قم٤مسوه ؿمٙمقا ذم ذًمؽ، صمؿ ي٠ميت ُمـ ىم٤مئٛم٦م احلداصمٞمٟم٩ًم ظمٞم٤مل اًمٜمٌل 

٤م ُمـ ُمٙمقٟم٤مت اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وم٠مؿم٤مر إمم أهن٤م سمدًمقه، طمٞم٨م ٟم٤مىمش اًمنمذم ُمٗمٝمقم اًمًٜم٦م سم٤مقمت٤ٌم ًً ره٤م ُمٙمقًٟم٤م رئٞم

٤ًٌم ُم٤م ي٠مشمٞم٤من سمٛمٕمٜمك واطمد، طمٞم٨م يًتٕمٛمؾ أطمدمه٤م ُمٙم٤من أظمر، وي٘مّمد " واحلدي٨م ُمدًمقٓن ُمت٘م٤مرسم٤من، وهم٤مًم

ن ُمٜمٝمام أىمقال اًمرؾمقل وأومٕم٤مًمف وإىمراراشمف، يمام أصمٌتتٝم٤م جم٤مُمٞمع احلدي٨م اعمتٕمٛمدة ًمدى أهؾ اًمًٜم٦م واعمدوٟم٦م ذم اًم٘مر

  .(2)"اًمث٤مًم٨م اهلجري

ُمـ اقمؽماض  وهذا اًمٙمالم وإن يم٤من ؾم٤مىمف ُمـ سم٤مب اًمٜم٘مد وقمدم اًمتًٚمٞمؿ، إٓ أن ـمرطمف مل يًٚمؿ

سمرأيٜم٤م ًمٚمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م: سم٠مهن٤م يمؾ ُم٤م صدر قمـ اًمٜمٌل  ئي٠ميت اًمتٕمريػ اخل٤مـم» ىم٤مل: قمغم هذا اعمٗمٝمقم طمٞم٨م ؿمحرور

 ا اًمتٕمريػ ًمٚمًٜم٦م ًمٞمس شمٕمريػ اًمٜمٌل ٟمٗمًف: وسم٤مًمت٤مزم إىمرار، قمٚماًم سم٠من هذأو  هنلأو  أُمرأو  ُمـ ىمقل وُمـ ومٕمؾ

٤ًٌم ذم حتٜمٞمط اإلؾمالم، وُمٕمٚمقم أن اًمٜمٌل وصح٤مسمتف   ومٝمق ىم٤مسمؾ ًمٚمٜم٘م٤مش وإظمذ واًمرد، وهذا اًمتٕمريػ يم٤من ؾمٌ

 .(3)شمل يٕمرومقا اًمًٜم٦م هبذا اًمِمٙمؾ

ّمٛم٦م واقمؽماض ؿمحرور قمغم ُم٤م أمجع قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ٟمقع اًمِمٓمط اًمٗمٙمري: اًمذي فمـ ُمٕمف هق ٟمٗمًف اًمٕم

هل ُمٜمٝم٩م ذم شمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم » ُمـ اًمذًمؾ، و٤مرسًم٤م هبذا اإلمج٤مع قمرض احل٤مئط، ًمٞمْمع شمّمقًرا عمٗمٝمقم اًمًٜم٦م ىم٤مئاًل:

                                                 

  .(27/46) إًمقد، روح اعمٕم٤مين (1)

  .م2668، 2دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط (176ص) اًمنمذم، اإلؾمالم سملم اًمرؾم٤مًم٦م واًمت٤مريخ (2)

  .(548ص) ؿمحرور، اًمٙمت٤مب واًم٘مرآنحمٛمد  (3)
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ووع طمدود قمرومٞم٦م ُمرطمٚمٞم٦م ذم سم٘مٞم٦م أو  أم اًمٙمت٤مب سمًٝمقًم٦م وين: دون اخلروج قمـ طمدود اهلل ذم أُمقر احلدود

ن واًمنموط اعمقوققمٞم٦م اًمتل شمٓمٌؼ ومٞمٝم٤م هذه إُمقر، ُمع إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر قم٤ممل احل٘مٞم٘م٦م )اًمزُم٤من واعمٙم٤م

 .(1)شإطمٙم٤مم(

وذم هذا اًمتّمقر ُمـ آوٓمراب واخلٚمط ُم٤م ىمرره اًمٕمٚمامء طمٞم٨م أيمدوا أن ؿمحرور أشمك سمجزء ُمـ 

اًمتٕمريػ آصٓمالطمل، صمؿ سمجزء ُمـ اًمتٕمريػ اًمٚمٖمقي صمؿ أشمؿ اًمتٕمريػ سمام شمٌ٘مك ُمـ اًمتٕمريػ آصٓمالطمل، 

، (2)واهت٤مًُم٤م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، سم٠من أطمٙم٤مُمف شمتًؿ سم٤مًم٘مًقة اًمتل حتت٤مج إمم شمًٝمٞمؾ وهذا يٛمثؾ شمِمقهًي٤م ًمٚمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

ُم٤م اصٓمٚمح قمغم » وراح ىمٚمؿ ؿمحرور يًتٓمرد ُمتٜم٤مىمًْم٤م ُمع روم٘م٤مء احلداصم٦م اًمذيـ أٟمٙمروا اًمقطمل، طمٞم٨م يمت٥م:

ٛمٞمؿ ُمٜمف يمٜمٌل ويم٤مئـ إٟم٤ًمين قم٤مش طمٞم٤مشمف ذم اًمقاىمع، سمؾ ذم اًمّم شمًٛمٞمتف سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م إٟمام هق طمٞم٤مة اًمٜمٌل 

إمم ضم٤مٟم٥م قمٜمٍم اًمقطمل اًمذي يمرُمف اهلل سمف، قم٤مش طمٞم٤مشمف ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع  وًمٞمس ذم قم٤ممل اًمقهؿ، ومٝمق 

 ، ًمٙمٜمف(3)اعمٞمالدي ذم ؿمٌف ضمزيرة اًمٕمرب سمٙمؾ ُم٤م يم٤من حيٞمط هب٤م ُمـ فمروف ضمٖمراومٞم٦م وشم٤مرخيٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م

 .أراد أن يٜمتٍم ًمتّمقره قمـ اًمًٜم٦م

ؾمٚمحتٝمؿ ًمٞمثٌتقا أن ًمٗمظ اًمًٜم٦م ُمًتحدث سمٕمد قمٍم اًمٜمٌقة وقمٍم هلذا طم٤مول احلداصمٞمقن اؾمتخدم أ

وذم احل٤مًم٦م اًمراهٜم٦م عمٕمٚمقُم٤مشمٜم٤م واًمقصم٤مئؼ اًمتل ٟمٛمتٚمٙمٝم٤م »اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ، أيمد قمغم هذا اعمٕمٜمك أطمدهؿ ىم٤مئاًل: 

، وذًمؽ ىمٌؾ اخلٚمٞمٗم٦م اعمِمٝمقر قمٛمر (م 766هـ/86)ػم ؾمٜم٦م اًمٜمٌل مل حيّمؾ إٓ قم٤مم ٟمجد أن أول اؾمتخدام ًمتٕمٌ

اًمذي ومرض  ،(264/326م(، وؾمقف يتؿ اضمتٞم٤مز ظمٓمقة أظمرى ُمع اًمِم٤مومٕمل )717هـ/99قمٌد اًمٕمزيز ) سمـ

، وهذا اًمٙمالم عج٤مٟم٥م اًمّمقاب، ومٚمٗمظ اًمًٜم٦م ورد ذم (4)شاًمًٜم٦م سمٙمقهن٤م جمٛمققم٦م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م

 .«م افؼقم أؿرؤهؿ فؽتوب اهلليم» :يمام سمٞمٜم٧م آٟمًٗم٤م ذم طمدي٨م أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل 

                                                 

  .(549ص) ؿمحرور، اًمٙمت٤مب واًم٘مرآنحمٛمد  (1)

، آٟمحراف اعمٕم٤مس ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وطمدة اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت جل٤مئزة ديب اًمدوًمٞم٦م ًمٚم٘مرآن قمامر قمٌد اًمٙمريؿ قمٌد اعمجٞمد (2)

  .م2616، 1اًمٙمريؿ، ط

  .(549ص) ؿمحرور، اًمٙمت٤مب واًم٘مرآنحمٛمد   (3)

  .(22ص) ؾمالُمل ىمراءة قمٚمٛمٞم٦مأريمقن، اًمٗمٙمر اإلحمٛمد  (4)
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أويمده هٜم٤م أن ُمٕمٔمؿ رواد هذا آدم٤مه ٓ ي٠مًمقن ضمٝمًدا ذم حم٤موٓت ُمًتٛمرة، وسمخٓم٦م  وُم٤م أطم٥م أن

ممٜمٝمج٦م شمٌدأ سمزرع ًمٖمؿ شمِمقيف ُمٗمٝمقم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ومٝمؿ ي٘مقُمقن سم٠مدوار رسمام ي١ميد أطمدهؿ ومٙمرة ًمٞم٠ميت أظمر 

٧ٌُم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م اًمٓمٕمـ اعم٘مدم ُمـ إظمػم ويٕمت٘مده اعم١ميد، ومٜم٘مد اًمًٜم٦م هق اهلدف اًمذي يًٕمك إًمٞمف  ُمٜمت٘مًدا هل٤م: ًمَٞمث

 اًمتٞم٤مر احلداصمل، وهق ُم٤م أومّمح قمٜمف ص٤مطم٥م يمت٤مب )اًمٙمت٤مب واًم٘مرآن( طمٞم٨م ىم٤مل:

 .ىم٦م سم٤محلالل واحلرامإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ًمٞمس هل٤م قمال -

  .عج٥م إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم شمٜم٘مٞمح إطم٤مدي٨م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٖمٞمٌٞم٤مت قمغم وقء اًمٗمٝمؿ احلدي٨م ًمٚم٘مرآن -

سم٤محلالل واحلرام واحلدود: اًمتل مل يرد ومٞمٝم٤م ٟمص ذم اًمٙمت٤مب قمغم عج٥م اقمت٤ٌمر يمؾ إطم٤مدي٨م اعمتٕمٚم٘م٦م  -

ٚم٧م ذم طمٞمٜمٝم٤م طم٥ًم اًمٔمروف أهن٤م أطم٤مدي٨م ُمرطمٚمٞم٦م: ُمثؾ اًمٖمٜم٤مء واعمقؾمٞم٘مك واًمتّمقير، واقمت٤ٌمره٤م أطم٤مدي٨م ىمٞم

 .اًم٤ًمئدة

قمٚمٞمٜم٤م أيًْم٤م اقمت٤ٌمر يمؾ أطم٤مدي٨م اًمٖمٞمٌٞم٤مت اًمتل ٓ شمٜمٓمٌؼ ُمع اًم٘مرآن، ُمثؾ قمذاب اًم٘مؼم واًمروح قمغم  -

 .(1)ُمقوققم٦م وٓ ٟم٠مظمذ هب٤مأو   احلٞم٤مة: أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦مأهن٤م ه

وٟمخٚمص إمم أن ُم٤م درت طمقًمف يمت٤مسم٤مهتؿ ًمٌٞم٤من ُمٗمٝمقم اًمًٜم٦م، ي١ميمد قمغم قمدة ُمٗم٤مهٞمؿ أؾم٤مؾمٞم٦م ذم 

، يمام أهن٤م ، وأهن٤م ُمّمٓمٚمح ُمًتحدث سمٕمده سمؾ ُمـ اسمتٙم٤مر حمٛمد  :اقمت٘م٤مدهؿ، ومٝمل قمٜمدهؿ ًمٞم٧ًم وطمًٞم٤م

، وًمٞمس هل٤م قمالىم٦م سم٤مًمتحريؿ، هلذا اظمؽمقمقا شمّمقًرا عمٗمٝمقُمٝم٤م خي٤مًمػ اضمتٝم٤مد سمنمي شم٘متٍم قمغم أواُمر وٟمقاهل

ًٜم٦م ؾم٤مىمط، وٓ مل يٕمرومٝم٤م، وهذا اًمذي ذهٌقا إًمٞمف ذم ُمٗمٝمقم اًم اًمتٕمريػ اًمذي ىمرره اًمٕمٚمامء: سمحج٦م أن اًمٜمٌل 

 .يرىمل أن ٟمرد قمٚمٞمف

***** 

 

                                                 

  .(572، 571ص) ؿمحرور، اًمٙمت٤مب واًم٘مرآنحمٛمد  (1)
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 ثوفٌادبحٌ اف

 يــي افـبقيَّ ـــ افسـَّ ـــتدوي

ٚمٛم٦م اًمتدويـ، طمٞم٨م أن حترير اعمّمٓمٚمح يْمٌط ُم٤ًمر اًمٌح٨م، ويْمٛمـ عجدر سمٜم٤م أن ٟمحدد ُمٕمٜمك يم

أروٞم٦م ُمِمؽميم٦م سملم اًمٗمرىم٤مء، وإذا سمحثٜم٤م ذم ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م وضمدٟم٤م يمٚمٛم٦م اًمتدويـ شمدور طمقل ُمٕمٜمك اجلٛمع، ومٝمل 

، واعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي يث٧ٌم أن اًمتدويـ (1)")َدّوَن( اًمديقان أٟمِم٠مه ومجٕمف، وَدّوَن احلدي٨م، مجٕمف ورشمٌف" ُمِمت٘م٦م ُمـ

مجع سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت ذم » مجع وشمرشمٞم٥م، هلذا وم٘مد اؾمتٜمٌط أطمد اًمٙمت٤مب ُمٗمٝمقًُم٤م اصٓمالطمًٞم٤م: طمٞم٨م ىم٤مل هق:

احلداصمٞمقن هق يمت٤مسم٦م ، واعمٕمٜمك اًمذي ىمّمده (2)ش٥م وؾمجالتومرع ُمـ ومروع اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، ويمت٤مسمتٝم٤م ذم يمت

  .ٞم٥م وهق أقمؿ ُمـ اًمٙمت٤مسم٦مٛمع واًمؽمشماحلدي٨م، واعمٕمٜمك اًمّمحٞمح ًمٚمتدويـ يمام دًم٧م قمٚمٞمف ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م هق اجل

 :احلداثققن يزظؿقن تلخر تدويـ افسـي

ىمرر أصح٤مب اًمتٞم٤مر احلداصمل هذه اعمرة أن يتخذوا طمٞمٚم٦م أظمرى ًميب اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، وم٤مدقمقا شم٠مظمر 

يمت٤مسم٦م احلدي٨م مل "٤م ُمٜمٝمؿ ًمٗم٘مدان اًمث٘م٦م ومٞمٝم٤م: وم٠ميمد ص٤مطم٥م يمت٤مب أوقاء قمغم اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م أن شمدويٜمٝم٤م، ؾمٕمٞمً 

سمٕمد اٟمت٘م٤مل اًمٜمٌل إمم اًمرومٞمؼ إقمغم سم٠ميمثر ُمـ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م، ومل يٙمـ ذًمؽ سمداومع ُمـ  :اًم٘مرن اًمث٤مين، أيشم٘مع إٓ ذم 

 .(3)"اًمرواة، وإٟمام سمقازع ُمـ اًمقٓة، إذ يم٤مٟمقا يتحرضمقن ُمـ يمت٤مسمتف ظمِمٞم٦م أن ي٘مٕمقا ومٞمام هنك اًمٜمٌل قمٜمف

ًمد قمٜمف ُمٜمٓمٚمؼ سم٥ًٌم ؾمٞم٤مد سمح٧م، شمق"ويرى سمٕمْمٝمؿ أن قمٚم٦م اًمتدويـ سمٕمد ىمرن ُمـ اًمزُم٤من يم٤من 

ومٙمري قم٘م٤مئدي سمٕمد ؾم٘مقط دوًم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ وفمٝمقر اًمدوًم٦م إُمقي٦م، فمٝمرت ومَِرق ذم اإلؾمالم يمٚمٝم٤م 

يم٤مٟم٧م سمح٤مضم٦م إمم أروٞم٦م ومٙمري٦م قم٘م٤مئدي٦م ًمٙمل شمٙم٥ًم اعم١ميديـ وحت٤مومظ " ، وهذه اًمِٗمَرق(4)"ذات ُمٜمِم٠م ؾمٞم٤مد

وهذا ، (5)"رضمع اًمٗمٙمري هلذه اًمٗمرق اًمًٞم٤مؾمٞم٦مقمغم اؾمتٛمراريتٝم٤م ُمع اًمزُمـ، ومٙم٤من آقمتامد قمغم احلدي٨م هق اعم

                                                 

  م.1989ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة،  دار اًمتحرير (246ص) اعمٕمجؿ اًمقضمٞمز( جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 1)

  .م1971دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من  (13ص) شمدويـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م( أمحد ؾمٕمد اًمٕمش، 2)

 .م1994، 6دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة، ط (9ص) سمق ري٦م، أوقاء قمغم اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م( حمٛمقد أ3)

  .(566ص) ؿمحرور، اًمٙمت٤مب واًم٘مرآنحمٛمد  (4)

  .(569ص) ؿمحرور، اًمٙمت٤مب واًم٘مرآنحمٛمد  (5)
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سم٥ًٌم اًمٍماقم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل وايم٧ٌم مجع احلدي٨م: أصٌح ُمـ اًمّمٕم٥م " ُم٤م ضمٕمؾ أطمد ُمٗمٙمرهيؿ ي٘مقل:

  .(1)"اًمقصقل إمم اًمٜمص احلديثل إصكم

ه قمٛمٚمٞم٦م اًمتدويـ وم٘م٤مل: ًم٘مد يم٤مٟم٧م سمداي٤مت شمدويـ احلدي٨م ُمتزاُمٜم٦م وشمدويـ و» وأراد أطمدهؿ أن ُيِمقَق

واومؽماء قمدم شمدويـ اًمًٜم٦م ذم  واخلٓمر ذم هذا اًمٙمالم هق اًمٙمذب قمغم اًمٜمٌل ، (2)"ر اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرفؾم٤مئ

قمٝمده وٓ ذم قمٝمد صح٤مسمتف اًمٙمرام، ويمذًمؽ اإلؿم٤مرة إمم اظمتالط مجع احلدي٨م سمٖمػمه ُمـ اًمٕمٚمقم: هلذا ي٘مقل 

قمـ شمدويٜمف، وأُْمَره سم٠مٓ  قل إن ؿم٠من احلدي٨م ًمٕمجٞم٥م طمً٘م٤م ومٚم٘مد اطمتٗمظ هق ذاشمف سمام يٗمٞمد هنل اًمرؾم»اًمنمذم: 

  .(3)شسمام يٜمًػ ُمنموقمف ُمـ إؾم٤مس :ُيٙمت٥م قمٜمف ؾمقى اًم٘مرآن، أي

وأو٤مف اًمنمذم ، (4)«ٓ تؽتبقا ظـّل ومـ ـتى ظـِّل ؽر افؼرآن ؾْؾَقْؿُحف»: واؾمتدًمقا سمحدي٨م اًمٜمٌل 

ٜمٝمل قمـ يمت٤مسم٦م إىمقال اًمتل وٓ ؿمؽ أن اجلٞمؾ إول ُمـ اعمًٚمٛملم ىمد اًمتزم اًمتزاًُم٤م يم٤مُماًل سمذًمؽ اًم»ىم٤مئاًل: 

يم٤مٟمقا ؿم٤مهديـ قمٚمٞمٝم٤م، وأن إؿمخ٤مص اًم٘مالئؾ اًمذيـ دوٟمقا قمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم صح٤مئػ ُمٜمثقرة ُم٤م ؾمٛمٕمقه 

 .(5)شُمِم٤مومٝم٦م يم٤مٟمقا يرهمٌقن ذم آطمتٗم٤مظ سمام سمٚمٖمٝمؿ ٕٟمٗمًٝمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتؼمك

شمٚمح٘مف ؿمخّمًٞم٤م إذا  وىمد ظمٌم اًمٜمٌل أّي ىمدؾمٞم٦م ىمد» وقمٚمؾ ص٤مطم٥م آٟمتٙم٤مؾم٦م ه شم٠مظمر اًمتدويـ ىم٤مئاًل:

ُم٤م طمٗمظ اعمًٚمٛمقن طمديثف إمم ضمقار اًم٘مرآن يمٚمٛم٦م اهلل اًمت٤مُّم٦م، ، ورهمؿ ذًمؽ ؾمٛمح اعمًٚمٛمقن سم٤مًمتدويـ قمـ ٟمٌل 

 .(6)شهن٤مهؿ قمٜمف، وُم٤م ٟمٓمؼ قمـ هقى، سمؾ واظمتالق إطم٤مدي٨م اعمٙمذوسم٦م وٟمًٌتٝم٤م إًمٞمف

٤م وُمٗمًنا ًمٚم٘مرآن سمٗمٕمٚمف ُمٌٞمٜمً  يم٤من رؾمقل اهلل  ": وحت٧م قمٜمقان اًمٜمٝمل قمـ يمت٤مسم٦م احلدي٨م ضم٤مء ُم٤م ٟمّمف

ـّ أىمقاًمف ذم هذا اًمٌٞم٤من ذم همػمه مل حتٗمظ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م يمام طمٗمظ اًم٘مرآن، وم٘مد شمْم٤مومرت إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م أو  وىمقًمف، وًمٙم

مل شمٙمت٥م ذم قمٝمده يمام يم٤من يٙمت٥م اًم٘مرآن،  اًمقصمٞم٘م٦م، وشمقاشمر اًمٕمٛمؾ اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح قمغم أن أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل 

                                                 

 . م1997 ٦مدار اًمٞمٜم٤مسمٞمع، دُمِمؼ، ؾمقري (5/65) ٘مرآينـمٞم٥م شمٞمزيٜمل، اًمٜمص اًم (1)

  .(177ص) اًمنمذم، اإلؾمالم واحلداصم٦م (2)

  .(177 ،176ص) اًمنمذم، اإلؾمالم سملم اًمرؾم٤مًم٦م واًمت٤مريخ (3)

 .(3664)سمرىمؿ  (2298ص) اًمتث٧ٌم ذم احلدي٨م وطمٙمؿ يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ :، سم٤مباًمزهد واًمرىم٤مئؼ :يمت٤مبذم صحٞمحف،  أظمرضمف ُمًٚمؿ( 4)

  .(177ص)اًمنمذم، اإلؾمالم سملم اًمرؾم٤مًم٦م واًمت٤مريخ  (5)

 .(15ص) ( اًم٘مٛمٜمل، اٟمتٙم٤مؾم٦م اعمًٚمٛملم إمم اًمقصمٜمٞم٦م6)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8479&idto=8600&lang=&bk_no=53&ID=1364
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امقمٝم٤م ُمٜمف وشمٚمٗمٔمف هب٤م، يمام يم٤من ًمٚم٘مرآن يمّت٤مب ُمٕمروومقن ي٘مّٞمدون آي٤مشمف قمٜمد وٓ يم٤من هل٤م يمّت٤مب ي٘مٞمدوهن٤م قمٜمد ؾم

  .(1)"ٟمزوهل٤م

 وخالصي مقؿػ احلداثققن مـ تدويـ افسـي مو يع:

 .٠ميمثر ُمـ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ًميورة ؾمٞم٤مؾمٞم٦مسم شمدويـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م يم٤من سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل  -1

 .ت٤مسم٦م احلدي٨م يٜمًػ ُمنموع اًمتدويـورود اًمٜمٝمل قمـ يم -2

  .ؿمخّمف إذا طمٗمظ يمالُمف ُمع يمالم اهللًمٜمٌل قمـ شمدويـ اًمًٜم٦م ظمقومف ُمـ شم٘مديس ؾم٥ٌم هنل ا -3

، طمٞم٨م مل يٙمـ هل٤م يمّت٤مب يمام يم٤من ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، أُم٤م شمدويـ اًمتزام اجلٞمؾ إول سمٜمٝمل اًمٜمٌل  -4

  .ٟم٧م ظم٤مص٦م ٕٟمٗمًٝمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتؼمكاًمٌٕمض ذم صح٤مئػ يم٤م

  .٨م ٟمًٌقه٤م إًمٞمفديخم٤مًمٗم٦م اعمًٚمٛملم ًمٜمٝمل اًمٜمٌل واًمٙمذب قمٚمٞمف ُمـ ظمالل أطم٤م -5

ٚمقم اًمتل شمزاُمٜم٧م ُمٕمف ذم شم٠مظمر اًمتدويـ طمتك وُمِ٘مَد اًمٜمص إصكم ًمٚمحدي٨م، واظمتٚمط ُمع ؾم٤مئر اًمٕم -6

 .اًمتدويـ

هذه ظمالص٦م ُم٤م يمتٌتف أىمالُمٝمؿ وُم٤م ختٗمل صدورهؿ أيمؼم، ويمؾ ُم٤م أدًمقا سمف يم٤من ُمًتٜمدهؿ ومٞمف هنل 

، ًمق أُمٕمٜمقا اًمٜمٔمر ومٞمف ًمٕمٚمٛمقا أن «فٓ تؽتبقا ظـل ومـ ـتى ظـل ؽر افؼرآن ؾؾقؿح»ذم طمدي٨م  اًمٜمٌل 

ىمد هنك قمـ يمت٤مسم٦م احلدي٨م طمتك ٓ خيتٚمط سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومل يٙمـ ظمقوًم٤م ُمـ اًمت٘مديس ًمِمخص  اًمٜمٌل 

يم٤من ُمقضمًٝم٤م إمم قم٤مُم٦م أصح٤مسمف، وومٞمٝمؿ اًمث٘م٦م  يمالُمف "، وىمد حُيٛمؾ هذا اعمٜمع ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م قمغم أن اًمرؾمقل 

إؿمد وًٌٓم٤م، واحل٤مومظ وإُمتـ طمٗمًٔم٤م، وأذن ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف وإوصمؼ، واًمّم٤مًمح وإصٚمح، واًمْم٤مسمط و

شم٤ًمقمدهؿ قمغم زي٤مدة اًمْمٌط إن أو  ًمٌٕمض أومرادهؿ إذًٟم٤م ظم٤مًص٤م: ًمتٔم٤مهر اًمٙمت٤مسم٦م احلٗمظ إن يم٤مٟمقا و٤مسمٓملم،

ظمٞمػ ٟمًٞم٤مهنؿ ومل يقصمؼ سمحٗمٔمٝمؿ، ومٙم٤من إذٟمف هل١مٓء وأوًمئؽ أؿمٌف سم٤مٓؾمتثٜم٤مء اًمذي ظمص سمف قمٚمٞمف اًمًالم ٟمٗمًرا 

 .(2)"، ٕؾم٤ٌمب وضمٞمٝم٦م ىمدر أمهٞمتٝم٤م شمًٌٕم٤م ًمٚمٔمروف وإؿمخ٤مصُمـ أصح٤مسمف

 وإدًم٦م قمغم اًمتدويـ ذم قمٍم اًمٜمٌقة يمثػمة، ُمٜمٝم٤م:، صمؿ أُمر سمٙمت٤مسمتف سمٕمد ذًمؽ ذم طمٞم٤مشمف

                                                 

 .(19ص) قاء قمغم اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م( حمٛمقد أسمق ري٦م، أو1)

 .م1984، 15دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط (22، 21ص( )قمرض ودراؾم٦م)صٌحل اًمّم٤مًمح، قمٚمقم احلدي٨م وُمّمٓمٚمحف  (2)
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أُمر سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ًمرضمؾ يٛمٜمل يدقمك )أيب ؿم٤مه( ٓ يًتٓمٞمع طمٗمظ إطم٤مدي٨م ومٓمٚم٥م أن شمٙمت٥م  أّن اًمٜمٌل  -

 .(1)«اـتبقا ٕيب صوه»: ًمف، طمٞم٨م ىم٤مل 

 .(2)"يمت٥م إمم أهؾ اًمٞمٛمـ سمٙمت٤مب ومٞمف اًمٗمرائض واًمًٜمـ واًمدّي٤مت" سمؾ إن اًمٜمٌل  -

ُتْى » وضمٕمف، ىم٤مل: ، طمٞم٨م ىم٤مل: عّم٤م اؿمتد سم٤مًمٜمٌل ويمذًمؽ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  - ـْ اْئُتقيِن بِؽتَوب أ

 ومٞمٝم٤م طمرج عم٤م ـمٚم٥م  ، إذ ًمق يم٤من، وومٞمف دًٓم٦م قمغم أمهٞم٦م شمدويـ وص٤مي٤م اًمٜمٌل (3)«َفُؽْؿ ـَِتوًبو َٓ َتِضؾُّقا َبْعِده

  .أن يًجٚمٝم٤م يمت٤مسم٦م

أيمثر طمديث٤ًم قمٜمف ُمٜمل إٓ ُم٤م يم٤من  ُم٤م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل »: وُمـ ذًمؽ أيًْم٤م ىمقل أيب هريرة  -

، وومٞمف شمٍميح سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا يٙمتٌقن احلدي٨م ذم طمية (4)شُمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، وم٢مٟمف يم٤من يٙمت٥م وٓ أيمت٥م

  .ح٤مسم٦م اًمٙمراماقمؽماوف قمغم ومٕمؾ اًمّم ، ومل يث٧ٌماًمٜمٌل 

ٌُْتَٝم٤م »ىمقل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو: و - ٤مِدىَم٦ُم، وَمَّمِحٞمَٗم٦ٌم يَمَت ٤م اًمّمَّ ٤مِدىَم٦ُم َواًْمَقْهُط، وَم٠َمُمَّ َّٓ اًمّمَّ ٌُٜمِل ذِم احْلََٞم٤مِة إِ َُم٤م ُيَرهمَق

ـْ َرؾُمقِل  ـُ اًْمَٕم٤مِص  اهللُِم َق هِب٤َم قَمْٛمُرو سْم ٤م اًْمَقْهُط، وَم٠َمْرٌض شَمَّمدَّ  .(5)شَٚمْٞمَٝم٤ميَم٤مَن َيُ٘مقُم قمَ  ، َوَأُمَّ

، ومٚمؿ يٙمـ (6)ُم٤ٌمذة أُم٤م ُم٤م يم٤من ًمٌٕمض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ صحػ يمتٌقه٤م سم٠ميدهيؿ ؾمامقًم٤م ُمـ ومؿ اًمٜمٌل  -

قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتؼمك يمام ادقمك اًمنمذم، وٓ يم٤مٟم٧م ٕٟمٗمًٝمؿ سمؾ يم٤مٟم٧م سمٖمرض احلٗمظ واًمٕمٛمؾ واًمٌالغ، وإٓ عم٤م 

 ذًمؽ ُمٌثقصم٦م ذم اًمّمح٤مح، وُمـ ذًمؽ: قمٚمٛمقه٤م ٕصح٤مهبؿ، وإُمثٚم٦م قمغم

                                                 

 .(2434)سمرىمؿ  (481ص) يمٞمػ شمٕمرف ًم٘مٓم٦م أهؾ ُمٙم٦م :اًمٚم٘مٓم٦م، سم٤مب :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب (1)

دار اًمت٠مصٞمؾ، اًم٘م٤مهرة، ، ُمريمز اًمٌحقث وشم٘مٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت :حت٘مٞمؼ  (7229)سمرىمؿ  (7/426) اًم٘م٤ًمُم٦م :رواه اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب (2)

 .م2612، 1ـمٌٕم٦م وزارة إوىم٤مف اًم٘مٓمري٦م، طو

 .(114)سمرىمؿ  (36ص) يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ :اًمٕمٚمؿ، سم٤مب :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب (3)

 .(113)سمرىمؿ  (36ص) ٦م اًمٕمٚمؿيمت٤مسم :اًمٕمٚمؿ، سم٤مب :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب (4)

 .(226-2/158أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده )  (5)

 .م1996، 1دار اهلجرة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمري٤مض، اًمًٕمقدي٦م، ط (29ص) اًمزهراين، شمدويـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ٟمِم٠مشمف وشمٓمقرهحمٛمد ُمٓمر  (6)
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أن أسم٤م سمٙمر يمت٥م ًمف هذا اًمٙمت٤مب عم٤ّم وضمٝمف إمم  ومٕمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ٞمٗم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ صح -

قمغم اعمًٚمٛملم، واًمتل أُمر  سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، هذه ومريْم٦م اًمّمدىم٦م اًمتل ومرض رؾمقل اهلل »اًمٌحريـ: 

 .(1)ش...اهلل هب٤م رؾمقًمف

ٌَُف، اهللُمقمم قمٛمر سْمـ قمٌٞمد ؾم٤ممل َأيِب اًمٜمي، وُم٤م يمتٌف اًمّمح٤ميب قمٌد اهلل سمـ أيب أورم، ومٕمـ  -
، ويم٤من يم٤مشمِ

قُقف»ىم٤مل:   اهللأن َرؾُمقل سْمـ َأيِب أورم،  اهللقَمٌْد ىم٤مل: يمت٥م إًمٞمف   .(2)«واظؾؿقا أن اجلـّي حْتً طاِلِل افسُّ

إذا »ىم٤مل:   اهللشمف أن َرؾُمقل ؾم٤ممل َأيِب اًمٜمي أيًْم٤م، أّن قمٌد اهلل سمـ أيب أورم يمت٥م: وم٘مرأوقمـ  -

، وذم احلديثلم اًم٤ًمسم٘ملم دًٓم٦م قمغم أن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟم٧م هلؿ صح٤مئػ ظم٤مص٦م هبؿ، (3)«فؼقتؿقهؿ ؾوصزوا

  .ٓ ؿمؽ أهن٤م يم٤مٟم٧م اًمٜمقاة عمنموع مجٕمل يمٌػم سمتٍميح ُمـ اًمٜمٌل 

، رؾمقل اهلل وطملم ـمٚم٥م قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ُمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة أن خيؼمه سمٌمء ؾمٛمٕمف ُمـ 

، وذم هذا ُم٤م يدل قمغم يمت٤مسم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (4)«ٓ يزال افديـ ؿوئاًم حتك تؼقم افسوظي»ي٘مقل:  يمت٥م إًمٞمف أٟمف 

ٚمِِف سمحٗمظ " وًمٞمٕمٚمؿ ه١مٓء أن اهلل شمٕم٤ممم شمٙمٗمؾ سمحظ اًمًٜم٦م يمام اًم٘مرآن: ٚمِِف سمحٗمظ اًم٘مرآن يًٚمتزم شَمٙمٗمُّ ٕن شَمٙمٗمُّ

سمٞم٦م، إذ اعم٘مّمقد سم٘م٤مء احلج٦م واهلداي٦م ىم٤مئٛم٦م، سمحٞم٨م يٜم٤مهل٤م ُمـ يٓمٚمٌٝم٤م: سمٞم٤مٟمف وهق اًمًٜم٦م وطمٗمظ ًم٤ًمٟمف وهق اًمٕمر

 .(5)"ٕن حمٛمًدا ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء، وذيٕمتف ظم٤ممت٦م اًمنمائع

وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام يث٧ٌم سمام ٓ يدع  وُم٤م أوردشمف همٞمض ُمـ ومٞمض مم٤م قمج٧م سمف أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل 

ًٓ ًمٚمِمؽ شمدويـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم قمٍم اًمٜمٌقة وُم٤م سم ٕمده٤م، وأن يمؾ ُم٤م ذه٥م إًمٞمف رواد احلداصم٦م يمذب واومؽماء جم٤م

 .ٓ أؾم٤مس ًمف ُمـ اًمّمح٦م

***** 

                                                 

 .(1454) سمرىمؿ (289، 288ص) زيم٤مة اًمٖمٜمؿ :اًمزيم٤مة، سم٤مب :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب (1)

 .(2833)سمرىمؿ  (573ص) اجلٜم٦م حت٧م سم٤مرىم٦م اًمًٞمقف :اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب (2)

 .(2818)سمرىمؿ  (576ص) اًمّمؼم قمٜمد اًم٘مت٤مل :اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب (3)

 .(1822)ىمؿ سمر (815ص) اًمٜم٤مس شمٌع ًم٘مريش واخلالوم٦م ذم ىمريش :، سم٤مباإلُم٤مرة :يمت٤مبذم صحٞمحف،  أظمرضمف ُمًٚمؿ( 4)

دار  (88، 7/87) ؿمٌٝم٤مت اًمٚمئ٤مم، ؿمٌٝم٤مت قمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وإٟمٌٞم٤مء ( أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن أيقب وآظمرون، ُمقؾمققم٦م حم٤مؾمـ اإلؾمالم وردّ 5)

 .م2615، 1إيالف اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٙمقي٧م، ط
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 ادبحٌ افرابع

 ظدم حجقي افسـي

 واءظم٤مض اًمتٞم٤مر احلداصمل ُمٕمؽميًم٤م ومٙمرًي٤م طم٤موًمقا ُمـ ظمالًمف آٟمت٘م٤مص ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ومٌد

سم٤معمٕمجزات، صمؿ طم٤موًمقا اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمًٜم٦م  ؿمخّمٞم٤ًم قم٤مدًي٤م، وًمٞمس ُمٕمّمقًُم٤م وٓ ُُم١َمَيًدا أن حمٛمًدا سم٢مصم٤ٌمت 

أُم٤م اًمؽماث اعمحٛمدي وم٘مد شمؿ شمدويٜمف  :اًمٜمٌقي٦م ًمٞم٧ًم وطمًٞم٤م ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، وإٟمام هل ُمـ ٟم٩ًم ظمٞم٤مل حمٛمد

٤ًٌم ذم وُم٘مدان اًمٜمص إصكم ًمٚمحدي٨م، واظمتالـمف ُمع  سمٕمد ُمقشمف سم٠ميمثر ُمـ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م، ومت٠مظُمر اًمتدويـ يم٤من ؾمٌ

\.تج٤مج سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مطمذم اًمتدويـ، ٟمت٩م قمـ ذًمؽ قمدم آ ُمٜم٧م ُمٕمفؾم٤مئر اًمٕمٚمقم اًمتل شمزا

أن أقمالم اًمٚمٖمقيلم ذم اًم٘مرن اًمث٤مين ًمٚمٝمجرة: مل يٕمتؼموا  اعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر» وهذا ُم٤م دومع اًمنمذم ًمٞم٘مقل:

احلدي٨م طمج٦م، ومل يٕمتٛمدوه ٓ ذم ووع اًم٘مقاقمد وٓ ذم اًمنمح واًمتٗمًػم، رهمؿ شم٠ميمدهؿ ُمـ ومّم٤مطم٦م اًمٜمٌل، 

ُٕمر أهنؿ يم٤مٟمقا ٓ يث٘مقن ذم أن ُم٤م يٜم٥ًم إًمٞمف ىمد روي سمٚمٗمٔمف ٓ سم٤معمٕمٜمك وم٘مط، ٓ ؾمٞمام واعمدة يمؾ ُم٤م ذم ا

، سمؾ اًمٗم٤موٚم٦م سملم قمٍم اًمٜمٌقة وقمٝمد اًمتدويـ شمزيد قمغم اًم٘مرن، وأن اًمرواة مل يٙمقٟمقا مجٞمًٕم٤م ُمـ اًمٕمرب اخلُّٚمص

وهؿ يرون قمدده٤م يتْمخؿ ُمـ يقم يم٤من اعمقازم يٛمثٚمقن إهمٚمٌٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ُمـ سمٞمٜمٝمؿ، ويمٞمػ يث٘مقن سم٤مٕطم٤مدي٨م 

أن إٟمٙم٤مر طمجٞم٦م "، واؾمتخٚمص أطمد ظمرعجل اعمدرؾم٦م احلداصمٞم٦م ُمدقمًٞم٤م (1)شإمم آظمر، ويِمٞمع ومٞمٝم٤م اًمقوع واًمٙمذب

اًمًٜم٦ّم ُيٕمدُّ ُمقىمًٗم٤م ُمتجذًرا ذم شمراصمٜم٤م اإلؾمالُمل ُمٜمذ زُمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م، وهق ُم٤م يٜمٗمل أن شمٙمقن طمجٞم٦م اًمًٜم٦م 

 اإلؾمالُمل مل ي٘متٜمع هبذه اًمٌداه٦م إٓ سمٕمد ىمرون ُمـ اٟمتّم٤مر ُمدرؾم٦م سمٛمٜمزًم٦م اًمٌدهل ومال ري٥م أن اًمْمٛمػم

 .(2)"احلدي٨م اًمتل ومرو٧م آقمتامد قمغم اًمًٜم٦م سمّمٗمتٝم٤م أصاًل ُمـ أصقل اًمتنميع اإلؾمالُمل

، (4)، وٓ ي١مُمـ ـمقاـم١م َٟمَ٘مَٚم٦م اًمًٜم٦م قمغم اًمٙمذب(3)وقمٚمتٝمؿ ذم قمدم احلجٞم٦م، أهن٤م ٓ شمًت٘مؾ سم٤مًمتنميع

 ـمٞم٤مشمف ُمقاىمػ ٟم٘مدي٦م يمثػمة رومْم٧م طمجٞم٦م احلدي٨م وـمٕمٜم٧م ذم أُم٤مٟم٦م ٟم٘مٚمتف يْمؿ ذم" وزقمٛمقا أن اًمؽماث

                                                 

   .(178، 177ص) اًمنمذم، اإلؾمالم سملم اًمرؾم٤مًم٦م واًمت٤مريخ (1)

  .م2665، 1ًمٚمتحدي٨م اًمٗمٙمري، سمػموت، ًمٌٜم٤من، طاعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م  (76ص) ٦م سملم إصقل واًمت٤مريخمح٤مدي ذوي٥م، اًمًٜم (2)

  .(83ص) أسمق زيد، اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل (3)

  .(163ص) أسمق زيد، اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل (4)
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يرى ، و(2)"قمٝمد اًمرؾمقل ُمرشمٌط سمف، وٓ ي٘مقم طمج٦م قمغم اًمالطم٘ملم"، هلذا وم٢من (1)"وأمهٚم٧م احلدي٨م ذم اًمتنميع

، وُمـ صمّؿ (3)"طم٤مزت ىمدؾمٞم٦م ذم اعمذه٥م اًمًٜمل شمرومٕمٝم٤م ومقق اًم٘مرآن يمراُم٦م وومٕماًل وىمدؾمٞم٦م" أن إطم٤مدي٨م آظمر

 .رومْمقا طمجٞمتٝم٤م

، احلداصمل يرُمل إمم وم٘مدان اًمث٘م٦م ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي ُمـ ظمالل قمدم اًمدىم٦م ذم اٟمت٤ًمسمف إمم اًمٜمٌل  واًمتٞم٤مر

، إو٤موم٦م إمم يمقن اًمرواة همػم قمرب يٙمذسمقن ومٞمْمٕمقن وشم٠مظمر شمدويـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ىمرًٟم٤م ُمـ اًمزُم٤من سمٕمده 

 .أطم٤مدي٨م مل يٜمٓمؼ هب٤م اًمرؾمقل اًمٙمريؿ 

، ومٝمذا لم ذم اًم٘مرن اًمث٤مين مل يٕمتؼموا احلدي٨م طمج٦م: ًمٕمدم صم٘متٝمؿ ذم ٟمًٌتف ًمٚمٜمٌل ووطمجتٝمؿ أن اًمٚمٖمقي

يمالم ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ، يمام أن اؾمتٜم٤مدهؿ ًمٓمقل اعمدة سملم اًمتدويـ ذم اًم٘مرن اًمث٤مين وسملم اًمتدويـ ذم قمٍم اًمٜمٌقة 

ًمرواة مل يٙمقٟمقا ُمـ يم٤مٟم٧م ًمٌٕمْمٝمؿ صح٤مئػ يمتٌقه٤م سم٠ميدهيؿ يمام سمّٞمٜم٤م، وادقم٤مؤهؿ سم٠من ا ٕن اًمّمح٤مسم٦م  :سم٤مـمؾ

اًمٕمرب اخلّٚمص وم٤ًمىمط: ٕن همػم اًمٕمرب سمرقمقا ذم شمٕمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م يم٤مًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ اًمٚمذيـ يمت٤ٌم اًمّمحٞمحلم 

سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وأرى أن اًمداومع إليراد ُمثؾ هذه اًمِمٌٝم٦م هق ازدراء احلداصمٞمقن ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وؿمٕمقرهؿ 

 .سم٤مًمٜم٘مص ٕهنؿ ُمـ اًمٜم٤مـم٘ملم هب٤م

٘مؾ سم٤مًمتنميع ومٞمٜمٌئ قمـ ضمٝمؾ ُمدىمع وقم٨ٌم ومٙمري: ٕن اًمًٜم٦م وطمل يمام اًم٘مرآن، أُم٤م يمقن اًمًٜم٦م ٓ شمًت

وىمد اؾمت٘مٚم٧م سم٠مطمٙم٤مم مل يرد هل٤م ذيمر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٛمػماث اجلدة، وحتريؿ اجلٛمع سملم اعمرأة وقمٛمتٝم٤م، وسملم 

 .اعمرأة وظم٤مًمتٝم٤م

ًمٚمْمقاسمط وُم٠ًمًم٦م قمدم وامن َٟمَ٘مَٚم٦م احلدي٨م قمـ اًمٙمذب، وميب ُمـ اإلُمٕم٤من ذم قمدم اإلدراك 

رومْمٝم٤م، وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م إمم ُم٘مٌقًم٦م يم٤مًمّمحٞمح أو  واعمٕم٤ميػم اًمتل ووٕمٝم٤م قمٚمامء احلدي٨م ًم٘مٌقل رواي٤مت إطم٤مدي٨م

 .ػ واعمقوقعواحلًـ، وُمردودة يم٤مًمْمٕمٞم

                                                 

  .م2667، 1دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط (97ص) حمٛمد محزة، إؾمالم اعمجدديـ (1)

 .م1993اًم٘م٤مهرة  (12ص) اًمٕمٚمامٟمٞم٦م طمقار طمقل ،( ومرج ومقدة2)

 .(16، 15ص) ( اًم٘مٛمٜمل، اٟمتٙم٤مؾم٦م اعمًٚمٛملم3)
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وقمدم صالطمٞمتٝم٤م ًمٙمؾ زُم٤من، ومٝمق اخلٚمؾ اًمٕم٘مدي  واقمت٘م٤مدهؿ سمت٤مرخيٞم٦م اًمًٜم٦م وارشم٤ٌمـمٝم٤م سمزُمـ اًمٜمٌل 

ٓ » :اًمٜمٌل  اؾمتدًمقا سمحدي٨ماعمريّم٥م، وإذا يم٤من إُمر يمام زقمٛمقا ومٚمامذا احل٘مٞم٘مل اًمذي شم٥ًٌم ذم هذا اجلٝمؾ 

قمغم شم٠مظمر شمدويـ اًمًٜم٦م؟ هؾ ه١مٓء يٜمت٘مقن ُمـ إطم٤مدي٨م  «تؽتبقا ظـّل ومـ ـتى ظـِّل ؽر افؼرآن ؾْؾقَْؿُحف

اًمًٜمل اًمتل ذم اعمذه٥م  ُم٤م خيدم ومٙمرهتؿ ذم شمِمقيف اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وم٘مط؟ وٟمرى ىمْمٞم٦م طمٞم٤مزة اًمًٜم٦ّم ًمّمٗم٦م اًم٘مدؾمٞم٦م

شمرومٕمٝم٤م ومقق اًم٘مرآن يمذب واومؽماء ُمـ اًم٘مٛمٜمل، وسمٕمٞمًدا قمـ أيديقًمقضمٞم٦م اًمرضمؾ اعم٤مريمًٞم٦م واٟمتامئف ًمٚمِمٞمٕم٦م: إٓ 

 .ر ذم يمت٤مسم٤مشمف وًم٘م٤مءاشمف اعمتٚمٗمزةأٟمف يم٤مره ًمٚمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م سمِمٙمؾ واوح ضمًدا ئمٝم

هل٤م سم٤مًمتنميع احل٤مصؾ أن صمٌقت طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم اعمٓمٝمرة واؾمت٘مال»وذم صمٌقت احلجٞم٦م ىم٤مل اًمِمقيم٤مين: 

ًمقٓ صمٌقت احلج٦م »، وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: (1)شرضورة ديٜمٞم٦م، وٓ خي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ ُمـ ٓ طمّظ ًمف ذم ديـ اإلؾمالم

أٓ ؾؾقبؾغ افشوهد مـؽؿ افغوئى، ؾرب مبؾغ » :ذم ظمٓمٌتف سمٕمد شمٕمٚمٞمؿ ُمـ ؿمٝمده أُمر ديٜمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦ّم عم٤م ىم٤مل 

  .(2)«أوظك مـ شومع

***** 

 

 اخلومس ادبحٌ

َؼَؾِي افسـّي افـبقييتشقيف كَ 

طمط احلداصمٞمقن رطمَٚمٝمؿ، ووىمٗمقا قمٜمد ُمـ َٟمَ٘مؾ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ومراطمقا يِمقهقن ؾمػمة اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام، 

ويٚمقصمقن شم٤مرخيٝمؿ اعمنمق، وأظمذوا يٓمٕمٜمقن ذم قمٚمامء اإلؾمالم اقمت٘م٤مًدا ُمٜمٝمؿ أهنؿ طمجر اًمٕمثرة اًمذي حيقل 

 .ف سملم شمِمقيف قم٤مم وشمِمقيف ظم٤مصتِمقيدون ـمٛمقطم٤مهتؿ اًمٗمٙمري٦م، وشمٚمخّم٧م ُمٜمٝمجٞمتٝمؿ ذم اًم

                                                 

 .(1/189) ( حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين، إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل1)

 إدارة اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمٜمػمي٦م، اًم٘م٤مهرة، د.ت. (5، 4ص) ( ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، ُمٗمت٤مح اجلٜم٦م ذم آطمتج٤مج سم٤مًمًٜم٦م2)
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 :ومـ صقر افتشقيف افعوم، وصػ افصحوبي بوفؼداشي

: أٟمٙمر احلداصمل اًمِمٞمٕمل ؾمٞمد اًم٘مٛمٜمل قمغم اعمًٚمٛملم اٟمحراومٝمؿ ذم شم٘مديس اًمّمح٤مسم٦م اؾمتٜم٤مًدا حلدي٨م 

هق ُمـ رأى اًمرؾمقل وًمق ؾم٤مقم٦م، وهبذا » ، وقمرف اًمّمح٤ميب ىم٤مئاًل:«أصحويب ـوفـجقم بلهيؿ اؿتديتؿ اهتديتؿ»

يٙمقن شمٕمداد اًمّمح٤مسم٦م اعم٘مدؾملم سم٤مٔٓف، وهٙمذا اؾمتٌدل اعمًٚمٛمقن ضم٤مهٚمٞم٦م ُم٤م ىمٌؾ اإلؾمالم، سمج٤مهٚمٞم٦م أيمثر 

 .(1)شٟمٙم٤مي٦م، وأؿمد رضًرا، شمٗمتؽ سمٕم٘مؾ اعمًٚمٛملم ومتًٙم٤م

أحْلَؼ اعمًٚمٛمقن اًم٘مدؾمٞم٦م سمٛمـ ٓ ىمدؾمٞم٦م هلؿ ُمـ سمنم: يم٤مًمّمح٤مسم٦م » وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ُمـ اٟمتٙم٤مؾمتف:

اإلظم٤ٌمريلم يم٤مسمـ يمثػم، طمتك أو  يم٤معمحدصملم ُمثؾ اًمٌخ٤مري،أو  وقمكم وهمػمهؿ، ُمثؾ أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن

وصؾ اًمت٘مديس إمم ُمِم٤ميخ وقم٤مظ يم٤مًمِمٕمراوي ُمثاًل، وم٠مصٌح٧م شم٘م٤مم ًمف اعم٘م٤مُم٤مت، وشُمٕم٘مد ًمف اًمٜمدوات وشمّمٜمع 

 .(2)شًمت٤مرخيف ُمًٚمًالت شمٕمٞمد زُمـ اعمٕمجزات، وإًمٓم٤مف اًمرسم٤مٟمٞم٦م اعمؽماة قمغم رب اًمٕمزة

ه اًمٕمٗمٜم٦م سملم ُمٕمتٜم٘مل ومٙمره، أومٙم٤مرسمد أن يت٘مٞم٠م  رضمؾ اًمذي مل خي٤مًمط احلؼ سمِم٤مؿم٦م ىمٚمٌف: ًٓمٙمٜمل أىمقل إن اًم

 .وإذا يم٤من هذا هق اقمت٘م٤مده وم٢مين أطم٥م أن أىمػ ُمع يمالُمف وىمٗم٤مت ىمٚمٞمٚم٦م

 ًٓ اعمًٚمٛمقن ٓ ي٘مدؾمقن اًمّمح٤مسم٦م سمؾ حيٌقهنؿ وي٘متدون هبؿ، وإذا يم٤من اًم٘مٛمٜمل يّمػ اعمًٚمٛملم  /أو

ح٤مسم٦م، ومٙمٞمػ سمف وسمٛمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتف ي٘مدؾمقن اخلٛمٞمٜمل واًمًٞمًت٤مين وظم٤مُمئٜمل، ٕهنؿ حيٌقن اًمّم :سم٤مٟٓمحراف

ومجٞمع اعمراضمع اًمِمٞمٕمٞم٦م، ُمع أن اًمٗم٤مرق ؿم٤مؾمع سملم شم٘مديرٟم٤م وطمٌٜم٤م ًمٚمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام وشم٘مديًٝمؿ هل١مٓء، وٓ 

 .ًمِمٞمٕم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م إـمٝم٤مر واوح٦مؿمؽ أن قم٘مٞمدة ا

يّمح: ٕن ومٞمف محزة سمـ أيب محزة اجلزري،  طمدي٨م أصح٤ميب يم٤مًمٜمجقم اًمذي اؾمتدل سمف اًم٘مٛمٜمل ٓ /صم٤مٟمًٞم٤م

٤م، وىم٤مل قمٜمف اًمٌخ٤مري: ُُمٜمَْٙمر  وىمد ـمٕمـ ومٞمف اًمٕمٚمامء وردوا طمديثف، طمٞم٨م ىم٤مل: اسمـ ُمٕملم: ًً ٓ ي٤ًموى ومٚم

                                                 

 .(15ص) ٘مٛمٜمل، اٟمتٙم٤مؾم٦م اعمًٚمٛملم إمم اًمقصمٜمٞم٦م( اًم1)

 .(16ص) ( اًم٘مٛمٜمل، اٟمتٙم٤مؾم٦م اعمًٚمٛملم إمم اًمقصمٜمٞم٦م2)
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احلدي٨م، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: ُمؽموك، وىم٤مل اسمـ قمدى: قم٤مُم٦م ُم٤م يرويف ُمقوقع، وومٞمف أيًْم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ أيب 

 .(1)يمريٛم٦م وهق وٕمٞمػ

اًم٘مٛمٜمل ًمٚمّمح٤ميب شمٕمريػ ُمٌتقر وُمٚمٖمقم ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف، وم٤مًمّمح٤ميب هق يمام ىم٤مل اسمـ  شمٕمريػ /صم٤مًمًث٤م

ىمٍمت، أو  ُم١مُمٜم٤ًم سمف، وُم٤مت قمغم اإلؾمالم: ومٞمدظمؾ ومٞمٛمـ ًم٘مٞمف ُمـ ـم٤مًم٧م جم٤مًمًتف ًمف طمجر: ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل 

 .ض يم٤مًمٕمٛمك٤مًمًف، وُمـ مل يره ًمٕم٤مرمل يٖمز، وُمـ رآه رؤي٦م وًمق مل عجأو  مل يرو، وُمـ همزا ُمٕمفأو  وُمـ روى قمٜمف

خيرج  شسمف»وخيرج سم٘مٞمد اإليامن ُمـ ًم٘مٞمف يم٤مومًرا وًمق أؾمٚمؿ سمٕمد ذًمؽ: إذا مل عجتٛمع سمف ُمرة أظمرى، وىمقًمٜم٤م: 

يمؾ ُمٙمٚمػ  شُم١مُمٜم٤ًم سمف»ويدظمؾ ذم ىمقًمٜم٤م: ُمـ ًم٘مٞمف ُم١مُمٜم٤ًم سمٖمػمه، يمٛمـ ًم٘مٞمف ُمـ ُم١مُمٜمل أهؾ اًمٙمت٤مب ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م،

٤م سمف صمؿ ارشمد، وُم٤مت قمغم ردشمف واًمٕمٞم٤مذ ًم٘مٞمف ُم١مُمٜمً ُمـ  شوُم٤مت قمغم اإلؾمالم»ُمـ اجلـ واإلٟمس، وظمرج سم٘مقًمٜم٤م: 

 .(2)سم٤مهلل

طمديثف قمـ اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري واإلُم٤مم اسمـ يمثػم واإلُم٤مم اًمِمٕمراوي هبذا اًمٜمََّٗمس، َيٜمُّؿ قمـ ومِمٚمف  /راسمًٕم٤م

 .اًمذريع ذم قمدم حت٘مٞمؼ ُم٤م طم٘م٘مقه ُمـ اًمت٠مصمػم اًمٗم٤مقمؾ سملم أومراد إُم٦م اعمًٚمٛم٦م

 افصحوبي بوفتآمر:ومـ صقر افتشقيف افعوم أيًضو وصػ 

ويم٠مهن٤م طمرب شمآُمر ومٞمٝم٤م مجع يمٌػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم ؾم٘مٞمٗم٦م  طمٞم٨م وصٗمقا اًمٗمؽمة اًمتل شمٚم٧م ُمقت اًمٜمٌل 

، يمام يزقمؿ اًم٘مٛمٜمل شمآُمرهؿ ذم (3)ُمٜمتٝمًزا اًمٗمرص٦م هبذا اًمت٠ميٞمد سمٜمل ؾم٤مقمدة: ًمٞمتقمم اخلالوم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

 .(4)طمدهؿ، وُمـ اقمؽمض ُمٜمٝمؿ َٟمّٙمُٚمقا سمف أؿمد شمٜمٙمٞمؾ إطمراق اًم٘مرآن ًمٞمدوٟمقا اعمّمحػ اًمٕمثامين حت٧م إذاومٝمؿ و

 .٘مرآن اًمٙمريؿ، وؿمٝمد اًمٕم٤ممل سمٗمْمٚمفواًمقاىمع يرومض هذه آهت٤مُم٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م جلٞمؾ ومريد ُمـ ٟمققمف زيم٤مه اًم

                                                 

دار اعمٕمروم٦م،  (2/222، 1/666) ( حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل، ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل، حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي1)

 سمػموت، ًمٌٜم٤من، د.ت.

-7/4) حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل :، شمٌقي٥مومْم٤مئؾ أصح٤مب اًمٜمٌل  :ري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب( اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، ومتح اًم٤ٌم2)

 اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م، د.ت. (6

 م.2668، 1، ط٦مدار سمؽما ًمٚمٜمنم، دُمِمؼ، ؾمقري (151ص) ري٦ماإلؾمالم واحل ( حمٛمد اًمنمذم،3)

 . (216ص) اًم٘مٛمٜمل، اٟمتٙم٤مؾم٦م اعمًٚمٛملم (4)
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 ومـ صقر افتشقيف افعوم وصػ افصحوبي بوجلفؾ:

ًمّمح٤مسم٦م ذم ومٝمؿ ؾمع اؾم٤مئؾ أن أٓ يًٕمؽ ُم٤م و لوم٢مذا ؾم٠مًمٜم» طمٞم٨م اومؽمض ؿمحرور هذا احلقار ىم٤مئاًل:

ٕن أروٞمتك اًمٕمٚمٛمٞم٦م ختتٚمػ قمـ  :ُم٤م وؾمٕمٝمؿ لسمٙمؾ ضمرأة وي٘ملم هق: يمال ٓ يًٕمٜم اًم٘مرآن؟ ومجقايب

أروٞمتٝمؿ، وُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمك قمٜمدى ختتٚمػ قمٜمٝمؿ، وأقمٞمش ذم قمٍم خمتٚمػ مت٤مًُم٤م قمـ قمٍمهؿ 

 .(1)شاًمتك أواضمٝمٝم٤م ختتٚمػ قمـ حتدي٤مهتؿ واًمتحدي٤مت

ا ويمؼًما: يمام شمٔمٝمر ومٞمف اًمٙمراهٞم٦م جلٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام واًمٓمٕمـ ذم واحلؼ أن هذا اًمٙمالم حيٛمؾ همرورً 

ٙمالم قمٚمٛمٝمؿ، واعم٘مّمد هق شم٘مريرقمدم صالطمٞم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، ًمٙمـ هذا اًم

 .زقمؿ سم٤مـمؾ عج٤مٟم٥م احل٘مٞم٘م٦م

، يمام ـم٤مل (2)وم٘مد ـم٤مل أيب سمٙمر اًمّمديؼ طمٞم٨م صّقروه سم٤مًمِمخص اًمٓم٤مُمع ذم اًمًٚمٓم٦م أمو افتشقيف اخلوص

صمؿ راطم٧م ، (4)، واهتٛمقا اسمـ قم٤ٌمس سم٠مٟمف وّو٤مع أطم٤مدي٨م(3)، وم٘مد اهتٛمقه سم٤مًمتدًمٞمس واًمٙمذبأيب هريرة 

، (6)، ومم٤مٕة احلُّٙم٤مم واًمًالـملم(5)أىمالُمٝمؿ شمِمقه اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم وضمف اًمٕمٛمقم سم٠مهنؿ حمت٤مًمقن قمغم أطمٙم٤مم اًمديـ

، صمؿ ظمّمقا اإلُم٤مم (7)قمغم رهم٦ٌم اًمًالـملم ٓظمؽماع أطم٤مدي٨م سمٜم٤مء - احلداصمٞملمطم٥ًم زقمؿ  -وهذا ىم٤مدهؿ 

                                                 

  .(567ص) حمٛمد ؿمحرور، اًمٙمت٤مب واًم٘مرآن (1)

 .(151ص) ( حمٛمد اًمنمذم، اإلؾمالم واحلري٦م2)

وأوقاء قمغم  م:1993، 4ُم١مؾم٦ًم إقمغم ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط (165، 123ص) ( حمٛمقد أسمق ري٦م، ؿمٞمخ اعمْمػمة أسمق هريرة3)

 . (154ص) اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م

 .(126ص) ( اًمنمذم، اإلؾمالم سملم اًمرؾم٤مًم٦م واًمت٤مريخ4)

 .(167ص) ـ ٓدنا اسماًم٘مٛمٜمل، ؿمٙمرً  (5)

 .(156ص) اًمنمذم، اإلؾمالم واحلري٦م (6)

 .(168ص) ا اسمـ ٓدن( اًم٘مٛمٜمل، ؿمٙمرً 7)
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، ومٝمق ذم (1)"ُم١مؾمس ؾمٚمٓم٦م اًمٜمّمقص ًمتِمٛمؾ يمؾ جم٤مٓت احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م واعمٕمرومٞم٦م"اًمِم٤مومٕمل سم٤مهت٤مم أٟمف 

 .(2)ٟمٔمرهؿ اًمذي ومرض اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

 وهدف احلداصمٞمقن سمٕمد هذا اًمتِمقيف ذم اًمًٜم٦م واًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٚمامء، هق متزيؼ صم٘م٦م اعمًٚمٛملم ذم ديٜمٝمؿ وذم

قمٚمامئٝمؿ، ًمٞمًٝمؾ اٟمت٘م٤مد اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م دون أّي ُم٘م٤موُم٦م ومٙمري٦م ُمـ اعمًٚمٛملم، إو٤موم٦م إمم شمٖمري٥م اًمٕم٘مؾ 

 .يقايم٥م اًمتٓمقرات وُمًتجدات اًمٕمٍم اعمًٚمؿ، سمحج٦م اًمقصقل إمم ومٙمرٍ 

وذم ظمت٤مم هذا اًمٌح٨م ٟم١ميمد أٟمٜم٤م أُم٤مم ومٙمر حي٤مول سمِمتك اًمٓمرق قمؼم ُمداد أىمالم ُم٠مضمقرة أظمرضم٧م 

ًمت٘مقيض اإلؾمالم، واًمٓمٕمـ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وٟمزع ىمداؾمتف، واًمٓمٕمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  صدورهؿذم ُمٙمٜمقن ُم٤م 

أيًْم٤م، ومراطمقا يِمٙمٙمقن ذم مجٕمٝم٤م وشمدويٜمٝم٤م، ُم١ميمديـ قمغم أهن٤م ًمٞم٧ًم وطمٞم٤ًم ومال حيت٩م هب٤م: ًمٞمّمٚمقا سمذًمؽ إمم 

 .هــدم اًمديـ وشمٗمٙمٞمٙمف، وهذه يمٚمٝم٤م ُمزاقمؿ سم٤مـمٚم٦م

ر ُمـ هذا اخلٓمر اًمٗمٙمري هلذا أهٞم٥م سم٤معم١مؾم٤ًمت اإلقمالُمٞم٦م، وإروىم٦م  اًمٌحثٞم٦م، واعمٜم٤مسمر اًمديٜمٞم٦م أن حُتذَق

اخلٌٞمث٦م، ًمت٘مػ طمجرقمثرة ذم  ومٙم٤مراًمذي هيدد أُمـ اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، وشمتّمدي سمخٓمقات قمٛمٚمٞم٦م عمثؾ هذه إ

 .ـمريؼ حت٘مٞمؼ أطمالم أصح٤مهب٤م

ر طمٗم٤مفًم٤م قمغم وٓ يٗمقشمٜمل أن أشم٘مدم سمخ٤مًمص اًمِمٙمر إمم ضم٤مُمٕم٦م إزهر ًمرقم٤ميتٝم٤م اًمٙمريٛم٦م عمثؾ هذا اعم١ممت

زًمؾ ومٛمٜمل وُمـ اًمِمٞمٓم٤من، أو  اهلقي٦م واًمؽماث، هذا وإن يم٤من ُمـ شمقومٞمؼ ومٚمٚمف اًمٗمْمؾ واعمٜم٦م، وإن يم٤من ُمـ ظمٚمؾ

 .واهلل ورؾمقًمف ُمٜمف سمراء، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد وهق اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ

***** 

 

                                                 

  .(145ص) أسمق زيد، اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل (1)

 .(22ص) حمٛمد أريمقن، اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ىمراءة قمٛمٚمٞم٦م (2)
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 ادصودر وادراجع

ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من،  زء اًمث٤مين()اجل وٟمزيف مح٤مدحمٛمد اًمزطمٞمكم  :اسمـ اًمٜمج٤مر، ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم، حت٘مٞمؼ .1

  .م1993اًمري٤مض، اًمًٕمقدي٦م 

زء )اجلحمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل  :اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، ومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري، شمٌقي٥م .2

  .ت.اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م، د (يمت٤مب ومْم٤مئؾ أصح٤مب اًمٜمٌل اًم٤ًمسمع/

دار اًمؽماث  زء اًم٤ًمسمع واًمٕمنمون()اجل ع اعمث٤مينإًمقد، روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌ .3

  .ت.اًمٕمريب، سمػموت، ًمٌٜم٤من، د

ـمٌٕم٦م وزارة و، ٌٕم٦م إوممٓماًم، ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ، ؾمقري٤م، اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين .4

  م.2617 ، ىمٓمرقن اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مٓمري٦مئإوىم٤مف واًمِم

 م. 1984اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم، شمقٟمس  ع واًمٕمنمون(زء اًم٤ًمسم)اجل اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر، اًمتحرير واًمتٜمقير .5

قمٌده قمكم يمقؿمؽ، ضم٤مئزة ديّب  :، حت٘مٞمؼ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض، اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك اًمرؾمقل .6

  م.2613اًمدوًمٞم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وطمدة اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت، اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة 

زء )اجل دل أمحد قمٌد اعمقضمقد وقمكم حمٛمد ُمٕمقضقم٤م :أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز، شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط، حت٘مٞمؼ .7

  م.1993 ٌٕم٦م إوممٓماًمدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من،  اًمث٤مُمـ(

أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن أيقب وآظمرون، ُمقؾمققم٦م حم٤مؾمـ اإلؾمالم ورد ؿمٌٝم٤مت اًمٚمئ٤مم، ؿمٌٝم٤مت قمـ اًمًٜم٦م  .8

 م. 2615 ٌٕم٦م إوممٓماًمٙمقي٧م، دار إيالف اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًم زء اًم٤ًمسمع()اجل اًمٜمٌقي٦م وإٟمٌٞم٤مء

دار  زء اًم٤ًمسمع()اجل ُمريمز اًمٌحقث وشم٘مٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت :أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ، حت٘مٞمؼ .9

 م. 2612 ٌٕم٦م إوممٓماًماًمت٠مصٞمؾ، اًم٘م٤مهرة، ـمٌٕم٦م وزارة إوىم٤مف اًم٘مٓمري٦م، 

ٌٕم٦م ٓماًمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة، قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمِمٜم٤موي، دار اعم/د :أمحد سمـ حمٛمد اًمٗمٞمقُمل، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم، حت٘مٞمؼ .16

  م.1977 اًمث٤مٟمٞم٦م

  م.1971، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من شمدويـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مأمحد ؾمٕمد اًمٕمش،  .11

  .ت.ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، ُمٗمت٤مح اجلٜم٦م ذم آطمتج٤مج سم٤مًمًٜم٦م، ـمٌٕم٦م إدارة اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمٜمػمي٦م، اًم٘م٤مهرة، د .12
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   م.1987 ٌٕم٦م إوممٓماًم، اًم٘م٤مهرة، طمًـ طمٜمٗمل، دراؾم٤مت ومٚمًٗمٞم٦م، ُمٙمت٦ٌم إٟمجٚمق اعمٍمي٦م .13

مح٤مدي ذوي٥م، اًمًٜم٦م سملم إصقل واًمت٤مريخ، اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمتحدي٨م اًمٗمٙمري، سمػموت، ًمٌٜم٤من،  .14

  م.2665 ٌٕم٦م إوممٓماًم

آه طمٓمٞم٦ٌم، اًمدار اعمٍمي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة،  :دي روزا، اًمت٤مريخ إؾمقد ًمٚمٙمٜمٞم٦ًم، شمرمج٦م .15

  م.1994 ٌٕم٦م إوممٓماًم

  م.1999 ٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦مٓماًماًم٘مٛمٜمل، إؾمٓمقرة واًمؽماث، اعمريمز اعمٍمي ًمٌحقث احلْم٤مرة، اًم٘م٤مهرة،  ؾمٞمد .16

  م.2616 ٌٕم٦م إوممٓماًماٟمتٙم٤مؾم٦م اعمًٚمٛملم إمم اًمقصمٜمٞم٦م، آٟمتِم٤مر اًمٕمريب، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ؾمٞمد اًم٘مٛمٜمل،  .17

  م.2663 ؾمٕم٦مٌٕم٦م اًمت٤مٓماًمص٤مدق ضمالل اًمٕمٔمؿ، ٟم٘مد اًمٗمٙمر اًمديٜمل، دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من،  .18

صٌحل اًمّم٤مًمح، قمٚمقم احلدي٨م وُمّمٓمٚمحف قمرض ودراؾم٦م، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، ًمٌٜم٤من،  .19

  م.1984 ٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم قمنمةٓماًم

  م.1997ـمٞم٥م شمٞمزيٜمل، اًمٜمص اًم٘مرآين، دار اًمٞمٜم٤مسمٞمع، دُمِمؼ، ؾمقري٤م  .26
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  م.1994 ٌٕم٦م إوممٓماًمؾمقري٤م، 

 ٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مٓماًمقمٌد اعمجٞمد اًمنمذم، اإلؾمالم سملم اًمرؾم٤مًم٦م واًمت٤مريخ، دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من،  .22

  م.2668

  م.1991 ٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مٓماًمقمٌد اعمجٞمد اًمنمذم، اإلؾمالم واحلداصم٦م، اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم، شمقٟمس،  .23

صم٦م ُمـ ُمٜمٔمقر إيامين، دار اًمٜمحقي ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمري٤مض، اًمًٕمقدي٦م، قمدٟم٤من قمكم رو٤م اًمٜمحقي، احلدا .24

 .م1989 ٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦مٓماًم

  م.2665 ٌٕم٦م اًمراسمٕم٦مٓماًمقمكم طمرب، ٟم٘مد اًمٜمص، اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء، اعمٖمرب،  .25
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