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ى
ًدا ورىم٤ًّم، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ احلٛمد هلل محًدا محًدا، واًمِمٙمر هلل شمٕمب

ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمبده ورؾمقًمف، صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف 

 م وأٟمٕمؿ.وؾمٚمؿ، وأيمر

 أما بعد:

 وم٘مد اظمتص اهلل قمز وضمؾ هذه إُم٦م سمخّمٞمّمتلم قمٔمٞمٛمتلم يمريٛمتلم، أوٓمه٤م:

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: هداي٦م اهلل ًمٚمخٚمؼ أمجٕملم، واًمذي آشم٤مٟم٤م سمف ُمـ اخلػمات ُم٤ممل ي١مت 

: ظمػم اخلٚمؼ، وظمٚمٞمؾ احلؼ، ص٤مطم٥م اًمٜمبل اًمٙمريؿ  ، صم٤مٟمٞمتٝمام:أطمًدا ُمـ اًمٕم٤معملم

اعم٘م٤مم اعمحٛمقد، واًمٚمقاء اعمٕم٘مقد، واحلقض اعمقرود، يم٤من ظمٚم٘مف اًم٘مرآن، ووصٞمتف 

 .اًم٘مرآنهدي فمالل ف ذم اًم٘مرآن، وُمػماصمف اًم٘مرآن، وىمقًمف وقمٛمٚم

وُمـ شم٠مُمؾ ذم مج٤مع اخلػمات وُمٕمدن اًمؼميم٤مت، مل ير إٓ ؾمٜم٦م وؾمػمة ظمػم 

 أسمٜم٤مء يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من. ، وىمدوةأهؾ اإليامنودؾمتقر اًمؼمي٤مت، ومٝمام شمبٞم٤من اًم٘مرآن، 

 ،قمغم ُمثٚمٝم٤م ي١مُمـ اًمبنم، وسمتدسمره٤م يٚملم اًم٘مٚم٥م وًمق ىُمدَّ ُمـ طمجر وؾمػمشمف 

، إدسم٤مء إًمب٤مءك سمٙمامهل٤م اًمِمٕمراء، وشم٠مدب سمآداهب٤م اقمتٜمك سمجٛمٕمٝم٤م اًمٕمٚمامء، وشمٖمٜم

٤م  صمر  وهل ذم يمؾ قمٍم ُمٕملم  ٓ يٜمْم٥م قمٓم٤مؤه، وٓ يتٖمػم قمذسمف وومراشمف، ومٙم٤من طم٘مًّ

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. اًمقرودقمغم يمؾ ُمسٚمؿ أن يرد طمقضف اعمٛمدود ذم اًمدٟمٞم٤م، ًمٞمسٝمؾ قمٚمٞمف 

٩م هل ديقان احلٞم٤مة اعمحٛمدي٦م اجل٤مُمع، وُمرؾمقم ُمٜمٝم وؾمػمة اعمّمٓمٗمك 

وإُم٦م جمٛمٕم٦م قمغم اًمٕمٜم٤مي٦م  ،عقمالج إُم٦م اًمٜم٤مضم كست٘مآشمب٤مع اًمٜم٤مومع، وومٞمٝم٤م وُمٜمٝم٤م يُ 

ٕمٚمؿ اًمسقرة ُمـ اًم٘مرآن، تَ اًمت٤مُم٦م سمسػمة ظمػم اًمبنم، شمٕمٚمٛمٝم٤م اًمّم٤محلقن يمام شمُ 

اًمٕمٚمؿ ودوٟمقه٤م ُمـ همػم زي٤مدة وٓ ٟم٘مّم٤من، وقمقًمقا قمٚمٞمٝم٤م ذم أسمقاب ُمـ ومٝمؿ 

 .طمدي٨م اعمّمٓمٗمك  ذم٤م اظمتٍم واًمبٞم٤من، ومٝمل ُمٗمّمٚم٦م عم٤م أمجؾ، وؿم٤مرطم٦م عم



 

 8 ُّضْابط ِمكاصد –التذدٓد يف عسض الطرية اليبْٓة 

وٓ خيٚمق قمٍم ُمـ اًمٕمّمقر إٓ وًمٚمسػمة ذم قمرضٝم٤م وسمٞم٤مهن٤م ُمٜمف ٟمّمٞم٥م، إُم٤م 

سمتدويـ أو ذح أو شم٘مري٥م، وذم زُم٤مٟمٜم٤م متس احل٤مضم٦م إمم مت٤مم اًمرقم٤مي٦م، وواومر اًمٕمٜم٤مي٦م 

ًمٞمٜمتٗمع هب٤م ذم  :، سمت٘مريبٝم٤م ًمألذه٤من، وقمرض دروؾمٝم٤م وقمؼمه٤م سمسػمة احلبٞم٥م

 اًمزُم٤من. ُمٕم٤مجل٦م ُمٕمْمالت هذا

ًمف ُم٘م٤مصد ذيٗم٦م، وُمٕم٤ممل ُمٜمٞمٗم٦م، شم١ميمد قمغم أصقل  قمرض اًمسػمةودمديد 

اًمٕم٘مٞمدة واعمٗم٤مهٞمؿ اًمّمحٞمح٦م، وشمالطمظ اًمقطمدة اجل٤مُمٕم٦م سملم أُم٦م اإليامن قمغم ُمر 

اًمٕمّمقر ويمر اًمدهقر، وشمؼمهـ قمغم وطمدة طمْم٤مرة أهؾ اإليامن ذم أـمره٤م اًمٕم٤مُم٦م 

، واًمؽمسمٞم٦م قمغم اًمّم٤مدىم٦م اإليامٟمٞم٦م اًمٕم٤مـمٗم٦م٘م٤مصد دمديد اعم، وُمـ أهؿ وؾمٞم٤مضمٝم٤م اًمٙمكم

ُم٤مئدة اًمسػمة سم٤مًم٘مدوة احلسٜم٦م اعمب٤مريم٦م، واًمتٛمرس قمغم إطمٞم٤مء وم٘مف اًمسٜمـ اًمرسم٤مٟمٞم٦م ذم 

اإلصالح واًمدقمقة، واًمتٗم٤مقمؾ اإلجي٤ميب ُمع اًمقاىمع اعمٕم٤مس، واًمتبٍم اًمقاقمل 

 .سم٤مًمٕمقاىم٥م واعمآٓت

 ردودمديد اًمٕمرض واًمتدويـ ًمف ىمقاقمد شمْمبٓمف، وأصقل حتٙمٛمف، وُمّم٤م 

  ، وُمِم٤مريع ُمب٤مريم٦م سم٤مخلػم واقمدة، وسمٕمٛمٞمؿ اًمٜمٗمع قمغم اًمٜم٤مس قم٤مئدة.شمرومده

رواىمٝم٤م، وشمسٝمٞمؾ درؾمٝم٤م، وشم٘مري٥م  هذه ُمِم٤مريم٦م ذم دمديد قمرضٝم٤م، وُمد  و

 قمؼمه٤م، وضبط ُم٘م٤مصد شمدويٜمٝم٤م وٟمنمه٤م.

 وقمغم اًمٜمسؼ أيت رشمبتٝم٤م:

 :ُمب٤مطم٨مأرسمٕم٦م وومٞمف  الػصل األول: مػاهقم ومصطؾحات:

 قم ُمّمٓمٚمح اًمتجديد.ُمٗمٝم ادبحث األول:

 ُمٗمٝمقم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م وأمهٞم٦م دراؾمتٝم٤م. ادبحث الثاين:

 ُمٗمٝمقم دمديد قمرض اًمسػمة. ادبحث الثالث:

 أضقاء قمغم ُمّم٤مدر اًمسػمة ذم فمؾ دمديد اًمٕمرض. ادبحث الرابع:

 صمؿ يٚمٞمف: 
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 الػصل الثاين: جواكب من اخلؾل يف كتابة وعرض السرة الـبوية قديًًم وحديثًا:

 الصم٦م ُمب٤مطم٨م:وومٞمف صم

ـ ُمروي٤مت اًمسػمة وىمبقهل٤م. ادبحث األول: صملم واعم١مرظملم ذم شمدوي  سملم ُمٜمٝمجل اعمحد 

ـ اخلٚمؾ ذم ضم٤مٟم٥م اًمرواي٦م واًمدراي٦م ذم  ادبحث الثاين:  .ُمروي٤مت اًمسػمة قمٜمد اعم١مرظملمٟمامذج ُم

 ٟمامذج ُمـ اخلٚمؾ ذم ضم٤مٟم٥م شمٗمسػم احلقادث واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م. ادبحث الثالث:

 صمؿ يٚمٞمف: 

 ُمب٤مطم٨م: شمسٕم٦موومٞمف  :الثالث: مؼاصد جتديد عرض السرة الػصل

 اًمت٠ميمٞمد قمغم أصقل اًمٕم٘مٞمدة واعمٗم٤مهٞمؿ اًمّمحٞمح٦م. ادبحث األول:

 اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًم٘مراءة آؾمتٜمب٤مـمٞم٦م ُمـ اًمسػمة اًمٜمبقي٦م. ادبحث الثاين:

 اًمؽمسمٞم٦م سم٤مًم٘مدوة قمغم ُم٤مئدة اًمسػمة اًمٜمبقي٦م. :الثالثادبحث 

 ٜمـ اًمرسم٤مٟمٞم٦م.إطمٞم٤مء وم٘مف اًمس :الرابعادبحث 

 اإلوم٤مدة ُمـ اجلقاٟم٥م احلْم٤مري٦م ذم اًمسػمة.: اخلامسادبحث 

 اًمتٗم٤مقمؾ اإلجي٤ميب ُمع اًمقاىمع سمٕمد ومٝمٛمف وحتٚمٞمٚمف. :السادسادبحث 

 وُمٕمروم٦م ومْمٚمٝمؿ.شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمح٤مسم٦م :السابعادبحث 

 دمديد اًمٕمرض واًمبٞم٤من سم٤مإلوم٤مدة ُمـ ُمٕمٓمٞم٤مت اًمزُم٤من. :الثامنادبحث 

 .يؿ اًمسػمة اًمٜمبقي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦مشم٘مد :التاسعادبحث 

   صمؿ يٚمٞمف:

 وومٞمف صمامٟمٞم٦م ُمب٤مطم٨م: :الػصل الرابع: قواعد وضوابط يف مـفج التدوين

 اقمتامد اعمّم٤مدر اًمنمقمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م وشم٘مديٛمٝم٤م. ادبحث األول:

 اخت٤مذ اعمقىمػ اًمّمحٞمح ُمـ اعمّم٤مدر إظمرى. ادبحث الثاين:

 قم اعمؽماومدة.اجلٛمع سملم اعمٜم٤مه٩م اعمٜمْمبٓم٦م واًمٕمٚم ادبحث الثالث:

ٓئؾ واخلّم٤مئص واًمِمامئؾ. ادبحث الرابع:  اًمت٠ميمٞمد قمغم اعمٕمجزات اًمٜمبقي٦م مجٞمًٕم٤م ُمع اًمد



 

 10 ُّضْابط ِمكاصد –التذدٓد يف عسض الطرية اليبْٓة 

طمداث ووم٘مً  ادبحث اخلامس:  .اًمّمحٞمح ٤م ًمٚمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م واعمٜمٝم٩م اإلؾمالُملشمٗمسػم ٕا

 شمٗمسػم إطمداث. قمٜمداحلذر ُمـ اإلؾم٘م٤مط اًمت٤مرخيل  ادبحث السادس:

 ـ اعمج٤مزوم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم اًمتٕمٛمٞمٛمٞم٦م.آسمتٕم٤مد قم ادبحث السابع:

 اؾمتٕمامل اعمّمٓمٚمح٤مت اًمنمقمٞم٦م واًمّمحٞمح٦م. ادبحث الثامن:

 صمؿ يٚمٞمف: 

 :ُمب٤مطم٨م ؾمت٦موومٞمف : الػصل اخلامس: قواعد وضوابط يف العرض وأسالقبه

 اًمؽميمٞمز ذم اًمٕمرض قمغم إهداف واعم٘م٤مصد اإلؾمالُمٞم٦م. ادبحث األول:

 ٞم٦م ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م.آهتامم سم٤مًمدراؾم٤مت اًمٜمققم ادبحث الثاين:

 .حت٘مٞمؼ اًمبالغ اعمبلم سمٕمرض ؾمػمة اًمٜمبل إُملم  ادبحث الثالث:

 اإلوم٤مدة اعمٜمْمبٓم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اإلقمالم واًمت٘مٜمٞم٦م اعمٕم٤مسة. ادبحث الرابع:

 شمتبع اًمِمبٝم٤مت اعمٕم٤مسة سم٤مًمرد واًمتٗمٜمٞمد. ادبحث اخلامس:

 ت.اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمدراؾم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م واإلطمّم٤مئٞم٤م ادبحث السادس:

 ثم اخلامتة.

ـ ٟمٞم٦م يم٤مشمبٝم٤م، وأن يت٘مبٚمٝم٤م سم٘مبقل طمسـ، إٟمف هق  واهلل شمٕم٤ممم هق اعمسئقل أن حيس 

 وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ. ،طمسبٜم٤م -وطمده-رسمٜم٤م، وهق 

 وصمى اهلل وسمم وبارك عمى نبيها حممد وعمى آله وصحبه.

 واحلمد هلل رب العاملني.

 وكـتبه

 أبـو عـبد اهلل

  
 عشية يوم اخلميس

م4/12/2008 - ه6/12/1429
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 مفأٍه ّمصطلشات

 املبشح األّل: مفَْو مصطلح التذدٓد

 بػ يدي مصطؾح التجديد:

ذم زُمـ  ،أن حيدد ُمّمٓمٚمح اًمتجديد حتديًدا أُمٞمٜم٤ًم دىمٞمً٘م٤م اًل ًمٞمس أُمًرا ؾمٝم

أصبح٧م اعمّمٓمٚمح٤مت ُمستٝمدوم٦م ُمـ ىمبؾ خمتٚمػ اًمتقضمٝم٤مت وإيديقًمقضمٞم٤مت 

 اعمتٕم٤مرض٦م طمٞمٜم٤ًم واعمتٜم٤مطمرة أطمٞم٤مًٟم٤م!!

 سمٕمض ًمٚمتقصؾ سمف إمم ٟم٘مضاًمٞمقم  ؿمؽ أن ُمّمٓمٚمح اًمتجديد يستٕمٛمؾ وٓ

وإن يم٤من إصؾ أن يرومع  قمراه إظمرى، سمٕمض وإمم شمقهلم، اإلؾمالم شم٤مرةقمرى 

 ٤م اٟمدرس ُمـ ُمٕم٤ممل اًمديـ. عمؿمٕم٤مًرا ًمٚمٛمّمٚمحلم اًمّم٤مدىملم اعمجدديـ 

، اًمٚمٖمقي٦م :سمد ُمـ وىمٗم٦م ُمت٠مٟمٞم٦م ُمع اًمدًٓمتلم وأُم٤مم هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م ومال

ٓمالطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م، سمحٞم٨م يزول اإلهي٤مم، ويرشمٗمع اًمٚمبس، ويٕمبَّد اًمٓمريؼ، وآص

  ًمٞمٙمِمػ قمـ ومٝمؿ أُملم ودىمٞمؼ عمّمٓمٚمح اًمتجديد.

 ادعـى الؾغوي لؾتجديد: 

ص٤مر ضمديًدا  :اًمتجديد: شمّمٞمػم اًمٌمء ضمديًدا، وضمدَّ اًمٌمء: أي
(1)

 . 

 ٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مروًمذا يسٛمك اًم :قمٚمٞمف إي٤مم يسٛمك ضمديًدا ويمؾ ُم٤م مل شم٠مِت 

يـ ٕن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام إذا ضم٤مء ومٝمق ضمديد  :اجلديديـ وإضمدَّ
(2)

 . 

ٟم٘مٞمض اخلََٚمؼواجلديد 
(3)

ة ٟم٘مٞمض اًمبغم ، واجلدَّ
(4)

 . 

                                      
 (.3/107، )1( ًمس٤من اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر، دار ص٤مدر، سمػموت، ط1)

ـ وم٤مرس، ت: قمبداًمسالم ه٤مرون، دار اًمٗمٙمر، ط2) سم  (.1/409) ،م1979 -ه1399، 1( ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، 

قر قمٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، ، ت: أمحد قمبد اًمٖمٗم( شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، ًمٚمجقهري3)

 (.2/445)م، 1990، 4ط

 (.3/107( ًمس٤من اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر )4)
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 ىم٤مل اسمـ اًمروُمل: 

ـْ ؾَمللبِٞمٍؾ إمَِم دَمِْديللِد ُود يُمللؿُ   َهلْؾ ُِملل
 

ٌء سَمْٕمللَد إظِْمللالِ    ُد َرْ َوَهللْؾ جُيَللدَّ
(1)

 

 

ومم ىمبؾ أن يّمٞمبف يدور طمقل اًمٕم وقمٚمٞمف وم٢من اًمتجديد ًمٖم٦مً  قدة سم٤مًمٌمء إمم طم٤مًمتف ٕا

اًمبغم، وهذا اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي هق اعمٕمتٛمد ذم سمٞم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: 

﴿   

   

  

﴾[ :49اإلرساء] ،واعم٘مّمقد: إقم٤مدة ظمٚم٘مٝمؿ يمام يم٤من أول ُمرة .

 ٞمس اسمتداء ظمٚم٘مٝمؿ قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ. وًم

 ادعـى االصطالحي لؾتجديد: 

ُمع ُم٤م يْم٤مف قي قمٞمٜمف، اًمتجديد اصٓمالطًم٤م قمٜمد اًمنمقمٞملم هق اًمتجديد اًمٚمٖم

ًٓ ظم٤م ٤م وُمٕمٜمكإًمٞمف ُمـ ىمٞمقد ذقمٞم٦م شمٕمٓمٞمف ُمدًمق   .ضمديًدا صًّ

واؾمتٕمٛمٚم٧م ُم٤مدشمف  وٓ اُمؽماء ذم أن هذا اعمّمٓمٚمح ىمد ورد قمغم ًمس٤من اًمٜمبل 

إن اهلل »: ومٞمام رواه أسمق هريرة  سٜم٦م اًمٜمبقي٦م، وُمـ أؿمٝمر ذًمؽ ىمقًمف ذم اًم

«يبعث هلذه األمة عذ رأس كل مائة سـة من جيدد هلا ديـفا
(2)

 . 

ُمـ ُمٕمٜمك اًمتجديد  ٓ يٕمرومقن  يمت٥م ذوح احلدي٨مأهؾ اًمسٜم٦م ذم وًمذا ٟمجد 

، إطمٞم٤مء ُم٤م اٟمدرس ُمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، وإُمر سمٛم٘متْم٤ممه٤م»ؾمقى أٟمف: 

شوإُم٤مشم٦م ُم٤م فمٝمر ُمـ اًمبدع واعمحدصم٤مت
(3)

 . 

                                      
 (.4/1647) ،اًم٘م٤مهرة ،ه1397( ديقان اسمـ اًمروُمل، سمتح٘مٞمؼ طمسلم ٟمّم٤مر، ط دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م 1)

( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة. وصححف 4/567( واحل٤ميمؿ ذم اعمستدرك )4291( أظمرضمف أسمق داود )2)

 (. 599ين ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م سمرىمؿ )إًمب٤م

( قمقن اعمٕمبقد ذح ؾمٜمـ أيب داود، ٕيب اًمٓمٞم٥م حمٛمد ؿمٛمس احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي، دار اًمٗمٙمر، 3)

 .(11/391، )ه1399
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ُمـ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، وُم٤م  ُم٤م اٟمدرس» حيٞملأٟمف ودور اعمجدد ٓ خيرج قمـ 

شذه٥م ُمـ ُمٕم٤ممل اًمسٜمـ، وظمٗمل ُمـ اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م اًمٔم٤مهرة واًمب٤مـمٜم٦م
(1)

 . 

، وسمٞم٤من طم٘مٞم٘متف وأطم٘مٞمتف، هدايتف إفمٝم٤مرسم٤مًمرضورة ودمديد اًمديـ يستٚمزم 

ـ اًمبدع واًمٖمٚمق  ومٞمف، أو اًمتٗمريط ذم إىم٤مُمتف، وُمراقم٤مة وٟمٗمل ُم٤م يٕمرض ٕهٚمف ُم

 ُمّم٤مًمح اخلٚمؼ، وؾمٜمـ آضمتامع واًمٕمٛمران. 

قٟمف، ومٝمق واعمٕم٤مسون ُمـ قمٚمامء اإلؾمالم ودقم٤مشمف ي٘مررون ذًمؽ اعمٕمٜمك وجيٚم  

شمٜم٘مٞم٦م اإلؾمالم ُمـ يمؾ ضمزء ُمـ أضمزاء اجل٤مهٚمٞم٦م، صمؿ اًمٕمٛمؾ قمغم »قمٜمد اعمقدودي: 

شاإلُمٙم٤من إطمٞم٤مئف ظم٤مًمًّم٤م حمًْم٤م قمغم ىمدر
(2)

 . 

 ي٘متيض مجٚم٦م أُمقر:»وهق قمٜمد اًم٘مرض٤موي: 

 آطمتٗم٤مظ سمجقهر اًم٘مديؿ، وإسمراز ـم٤مسمٕمف وظمّم٤مئّمف.  -1

 شمرُمٞمؿ ُم٤م سمكم ُمٜمف، وشم٘مقي٦م ُم٤م ضٕمػ ُمـ أريم٤مٟمف.  -2

شإدظم٤مل حتسٞمٜم٤مت قمٚمٞمف ٓ شمٖمػم ُمـ صٗمتف وٓ شمبدل ُمـ ـمبٞمٕمتف -3
(3)

 . 

ٝم٤مر ـمبٕم٦م ضمديدة ُمٜمف، سمؾ يٕمٜمل وٓ يٕمٜمل دمديده إفم»ويزيد اًمبٞم٤من وضقطًم٤م ومٞم٘مقل: 

شوصح٤مسمتف، وُمـ شمبٕمٝمؿ سم٢مطمس٤من   اًمٕمقدة سمف إمم طمٞم٨م يم٤من ذم قمٝمد اًمرؾمقل
(4)

 . 

وُمـ هذا اًمبٞم٤من اًمقاذم ًمٕمٚمامء اإلؾمالم ىمدياًم وطمديًث٤م ٟمرى أن اًمتجديد يتْمٛمـ 

ٟمٗمًٞم٤م وإض٤موم٦م، وم٤مًمتجديد حيرس اًمديـ سمٜمٗمل يمؾ دظمٞمؾ يٛمس أصقًمف أو ومروقمف 

حيؿل هذا »: يؾ اًمٗم٤مؾمد وآٟمتح٤مل اًمب٤مـمؾ، وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف أو اًمت٠مو ،سم٤مًمتبديد

العؾم من كل خؾف عدوله، يـػون عـه حتريف الغالػ، واكتحال ادبطؾػ، 

                                      
 (.1/14م، )1994 -ه1415، 1( ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، ًمٚمٛمٜم٤موي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط1)

 (.25م، )ص1968، دار اًمٗمٙمر سمػموت، 3يب إقمغم اعمقدودي، طُمقضمز دمديد اًمديـ وإطمٞم٤مئف، ٕ( 2)

، ُمٙمتب٦م وهب٦م، 2( اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سملم إص٤مًم٦م واًمتجديد، ًمٚمديمتقر يقؾمػ اًم٘مرض٤موي، ط3)

 (.30-29، )صه1424اًم٘م٤مهرة 

( ُمـ أضمؾ صحقة راؿمدة دمدد اًمديـ وشمٜمٝمض سم٤مًمدٟمٞم٤م، ًمٚمديمتقر يقؾمػ اًم٘مرض٤موي، اعمٙمت٥م 4)

 (.28م، )ص1998، 1اإلؾمالُمل، سمػموت، ط



 

 14 ُّضْابط ِمكاصد –التذدٓد يف عسض الطرية اليبْٓة 

«وتلويل اجلاهؾػ
(1)

 . 

واًمتجديد حيرس اًمديـ سم٢مض٤موم٦ٍم شم٘متيض شمٜمزيؾ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمغم ُم٤م جيد  

ستٜمبط أطمٙم٤مم ُم٤م اؾمتجدَّ ُمـ ُمـ وىم٤مئع وأطمداث، وهذا هق آضمتٝم٤مد اًمذي سمف شم

 احلقادث واًمقاىمٕم٤مت. 

قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ىمري٥م ُمـ آضمتٝم٤مد، أو ُمقاٍز ًمف، وهق إض٤موم٦م أطمٙم٤مم وم٤مًمتجديد 

 ُمستٜمبٓم٦م ًمٜمقازل ُمستجدة. 

د: هق اعمجتٝمد، وإذا مُحؾ شم٠مويؾ احلدي٨م قمغم هذا «ي٘مقل اًمسٞمقـمل:  اعمجد 

»اًمقضمف يم٤من أومم وأؿمبف سم٤محلٙمٛم٦م
(2)

 . 

ٜم٤م إُمداد اًمتجرسم٦م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م اًمٜم٤مُمٞم٦م سمام حتت٤مج إًمٞمف ُمـ أطمٙم٤مم وُم٘مّمد اإلض٤موم٦م ه

شمتالءم ُمع ُم٤م يستجد ُمـ أوض٤مٍع، وذم هذا طمٗمٌظ ًمٚمديـ ُمـ اجلرأة قمٚمٞمف سمحج٦م 

شمقىمػ قمٓم٤مئف احلْم٤مري، أو ىمّمقر أطمٙم٤مُمف قمـ ُمالطم٘م٦م يمؾ ضمديد، وضبط 

 آؾمتٗم٤مدة ُمـ يمؾ ُمٗمٞمد. 

٘مرآن، ويتجغمَّ وم٘مف قمٛمرذم مجع اًمُم٠مظمذ أيب سمٙمر -اًل ُمث-وُمـ هٜم٤م يتبلم 

ذم ذم مجع اًمٜم٤مس قمغم إُم٤مم واطمد ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من، وئمٝمر أيًْم٤م ُمٜمزع قمثامن

 ٟمسخ اعمّم٤مطمػ واقمتامد ُم٤م أرؾمٚمف إمم إُمّم٤مر. 

وٓ طمرج أن يدظمؾ ذم اإلض٤موم٦م يمؾ ضمديد ُمـ اًمقؾم٤مئؾ وأًمٞم٤مت اًمتل شم٘مدم 

٤م ذقمٞم٤ًّم، ٤مدم ٟمّمًّ و شم٠مويؾ وم٤مؾمد، واًمتل ٓ شمّماعمْمٛمقن سمال حتريػ أو شمبديؾ أ

 وحت٘مؼ اعم٘مّمقد ُمـ أىمرب ؾمبٞمؾ وأيرس ـمريؼ. 

                                      
، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ  ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة1/344( أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ُمسٜمد اًمِم٤مُمٞملم )1)

( ُمـ طمدي٨م إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اًمرمحـ اًمٕمذري، وصححف إًمب٤مين ُمـ طمديثف ذم 10/209اًمٙمؼمى )

 (.248اعمِمٙم٤مة سمرىمؿ )

وم١ماد قمبد اعمٜمٕمؿ، ط دار اًمدقمقة،  ( شم٘مرير آؾمتٜم٤مد ذم شمٗمسػم آضمتٝم٤مد، ًمٚمسٞمقـمل، حت٘مٞمؼ د.2)

 (.1/59، )ه1403اإلؾمٙمٜمدري٦م 
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ٟمحق اًمِمٙمؾ ٓ اعمْمٛمقن،  ٦مُمتجٝم ٧مداُم ُم٤م ٝم٤مطمرج ومٞم وهذه اإلض٤موم٦م ٓ

 وَصْقب اًمقؾم٤مئؾ ٓ اعم٘م٤مصد. 

سملم، وأرسم٤مب اًمٕمٚمٛمٜم٦م واحلداصم٦م، اًمذي يتْمٛمـ زطمزطم٦م  أُم٤م دمديد اعمتٖمر 

: ومٝمذا قملم اًمٓمٛمس اإلؾمالم قمـ ضبط احلٞم٤مة، وومّمؾ اًمديـ قمـ اًمدٟمٞم٤م

 واًمتحريػ واًمتدُمػم! 

  ٟمبذ اًمنميٕم٦م واًم٘مٞمؿ، واعمٕمت٘مدات، واًم٘مْم٤مء قمغم إظمال»وهق ذم طم٘مٞم٘متف: 

شصٚم٦م إُم٦م سمف واًمسٚمقك سم٤مؾمؿ اًمتجديد، ودَم٤موز مجٞمع ُم٤م هق ىمديؿ، وىمٓمع
(1)

 . 

ـ  وقمغم ُم٤م ؾمبؼ وم٢من دمديد اًمديـ يدور ذم ومٚمٙمل اًمٜمٗمل واإلض٤موم٦م، طمتك يٕمقد اًمدي

ًمتزام، وشمّمدًي٤م ًمٙمؾ يمام يم٤من  ول: اًمتزاًُم٤م سم٤مًمديـ قمغم أيمٛمؾ ُم٤م يٙمقن ا ذم اًمّمدر ٕا

ضمديد سم٤مٓضمتٝم٤مد اًمدائؿ اًمدءوب اًمذي يْمبط يمؾ ضمديد سمْم٤مسمط اإلؾمالم
(2)

 . 

وهذا اًمٜمٗمل وشمٚمؽ اإلض٤موم٦م ًمٞمس٧م ذم اًمديـ وٟمّمقصف، وٓ ذم أصقًمف أو 

٤م اعمتٗم٤مقمؾ ُمع ُمٕم٤مىمده، وإٟمام هل ذم قمالىم٦م إُم٦م سمديٜمٝم٤م، وذم ؾمٚمقيمٝم٤م، وومٙمره

إذ هذا اجل٤مٟم٥م هق ُم٤م شمٕمؽميف اًم٘مقة واًمْمٕمػ، ويتٜمزل قمٚمٞمف  :ٟمّمقصف وصمقاسمتف

اًمتجديد، وي٘مبؾ اإلصالح، وومٞمف ي٘مع اًمتٖمػم
(3)

 . 

وم٘مد اٟم٘مٓمع اًمقطمل، ويمٛمؾ  واشمٗم٘مقا أٟمف ُمذ ُم٤مت اًمٜمبل : »ىم٤مل اسمـ طمزم 

ل ُمٜمف، وٓ أن اًمديـ، واؾمت٘مر، وأٟمفٓ  حيؾ ٕطمد أن يزيد ؿمٞمئ٤ًم ُمـ رأيف سمٖمػم اؾمتدٓ

                                      
واًمٙمت٤مب ُمـ شم٠مًمٞمػ د. قمقض  ،P ( شم٘مريظ يمت٤مب احلداصم٦م ذم ُمٞمزان اإلؾمالم ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز1)

 (.7اًم٘مرين ط دار إٟمدًمس اخلرضاء، ضمدة، )ص

٤ميػ سمـ قمبد دمديد اًمديـ، ُمٗمٝمقُمف، وضقاسمٓمف، وآصم٤مره، ًمٚمديمتقر حمٛمد طمس٤مٟملم، ٟمنم ضم٤مئزة ٟم (2)

 (.35)ص ،ه1428، 1اًمٕمزيز، ط

 (.20، )صه1424، 1( اًمتجديد ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، د. قمدٟم٤من حمٛمد أُم٤مُم٦م، دار اسمـ اجلقزي، ط3)
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ٓ أن حيِدث ذيٕم٦م ٓ أن يبدل ؿمٞمئ٤ًم ُمٙم٤من رء، و شيٜم٘مص ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم، و
(1)

 . 

٤مًمتجديد قمٜمد اًمنمقمٞملم هق قمٛمؾ إلطمٞم٤مء ُمٜم٤مرات اًمديـ، وُمقاضمٝم٦م ًمتحريػ وم

 اعمحروملم، وؾمٕمل ًمٚمتٛمٙملم، وطمٗمظ ًمّمالطمٞم٦م اًمنميٕم٦م سم٤مٓضمتٝم٤مد اعمحٙمؿ اًمرصلم.

                                      
ـ طمزم، ط1) ـ أمحد إؾمؼم، دار اسم ـ طمزم، ت: طمس سم  (.270)ص ،م1998-ه1419، 1( ُمراشم٥م اإلمج٤مع، 
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 اليبْٓة مفَْو الطرية: املبشح الجاىٕ
 تَا ـــــٔة دزاضــنــّأٍ

 ادعـى الؾغوي لؾسرة: 

يٓمٚمؼ ًمٗمظ اًمسػمة قمغم اًمسٜم٦م، ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ زهػم
(1)

 : 

َل٤م ََ ـْ ؾُملٜم٦ٍَّم أَْٟمل٧َم رِسْ ـْ ُِم َزقَم  وَمال دَمْ
 

ـْ َيِسللػُمَه٤م  ُل َراٍض ؾُمللٜم٦ًَّم َُملل  وَملل٠َموَّ
 

 وىمقًمف أٟم٧م رس٤َم، أي: ضمٕمٚمتٝم٤م ؾم٤مئرة سملم اًمٜم٤مس. 

 ﴿ًم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: واًمسػمة هل اهلٞمئ٦م واحل٤م

 ﴾[ :21ـمف]. 

ث سمحدي٨م إوائؾ ػَم: أظمب٤مر إوًملم، وؾمػمَّ ؾمػمًة: طمدَّ واًمس 
(2)

 . 

 وم٤مًمسػمة همٚم٥م اؾمتٕمامهل٤م قمغم شم٤مريخ سمٕمض إؿمخ٤مص ًمِمٝمرَؿ وُمٙم٤مٟمتٝمؿ. 

 ادعـى االصطالحي لؾسرة: 

قمغم ص٤مطمبٝم٤م أومْمؾ ؾمالم وأزيمك  ًمٗمظ اًمسػمة طملم يٓمٚمؼ يراد سمف اًمسػمة اًمٜمبقي٦م

ـ  ـ إؾمح٤م   ؿمَٝمرحتٞم٦م، وأول ُم  . (ه151ت: )هذا اعمّمٓمٚمح هق حمٛمد سم

شوًمف ُمـ اًمٙمت٥م:...يمت٤مب اًمسػمة واعمبتدأ واعمٖم٤مزي...»ىم٤مل اسمـ اًمٜمديؿ: 
(3)

 . 

 :وأـمٚمؼ ذًمؽ قمغم أسمقاب اجلٝم٤مد»...ىم٤مل اسمـ طمجر:  ،شؾِمػَم »واًمسػمة مجٕمٝم٤م 

شذم همزواشمف ٕهن٤م ُمتٚم٘م٤مة ُمـ أطمقال اًمٜمبل 
(4)

 . 

وـمري٘متف ذم  ،ُمـ يقم ُمقًمده إمم يقم ووم٤مشمف وم٤مًمسػمة هل ذيمر وىم٤مئع طمٞم٤مشمف 

سمحد  ذا٤َم ُمٕمجزٌة ٟم٤مـم٘م٦ٌم  مجٞمع أُمره، وسمٞم٤من دقمقشمف، وُمٕمجزاشمف: سمؾ إن ؾمػمشمف 

                                      
 (.4/389( ًمس٤من اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر )1)

 (.12/117(، شم٤مج اًمٕمروس، ط اًمٙمقي٧م، )4/389رب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر )( ًمس٤من اًمٕم2)

 (.1/92م، )2006( اًمٗمٝمرؾم٧م، ٓسمـ اًمٜمديؿ، ٟمنم اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًم٘مّمقر اًمث٘م٤موم٦م، اًم٘م٤مهرة، 3)

 (.6/4، )ه1379( ومتح اًمب٤مري، ٓسمـ طمجر، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، ط 4)
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 سمّمد  ٟمبقشمف. 

عمـ شمدسمره٤م شم٘متيض شمّمدي٘مف رضورًة، وشمِمٝمد    إن ؾمػمة حمٛمد: »ي٘مقل اسـم طمزم 

ـ ًمف ُمٕمجزة همػم ؾمػمشمف ًمٙمٗمك اهلل  ًمف سم٠مٟمف رؾمقل ٤م، ومٚمق مل شمٙم شطم٘مًّ
(1)

 . 

واًمسػمة اًمٜمبقي٦م وإن يم٤مٟم٧م رضسًم٤م ُمـ اًمت٤مريخ إٓ أهن٤م شم٤مريخ ظمػم اًمبنم يم٤موم٦ًم، 

 وصٗمح٤م٤َم أٟمّمع صٗمح٤مت اًمٓمٝمر واخلػم ذم اًمت٤مريخ قم٤مُم٦م. 

 وَملللاَم مَحََٚمللل٧ْم َٟم٤مىَمللل٦ٌم وَملللْقَ  فَمْٝمِرَهللل٤م
 

ـْ حُمَ   للللل٦ًم ُِمللللل لللللدِ َأسَملللللرَّ َوَأْورَم ِذُمَّ  ٛمَّ
 

وُمـ هٜم٤م ٟمدرك أواس اًمٕمالىم٦م اعمتٞمٜم٦م سملم اًمسػمة واًمسٜم٦م، طمٞم٨م فمٝمر ُمـ 

ظمالل اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي اًم٘مرب اًمٔم٤مهر اًمذي يٜمتٝمل إمم اًمؽمادف سمٞمٜمٝمام، وم٤مًمسٜم٦م 

 واًمسػمة يمالمه٤م سمٛمٕمٜمك اًمٓمري٘م٦م، حمٛمقدة يم٤مٟم٧م أم ُمذُمقُم٦م. 

إمم وقمغم اًمّمٕمٞمد آصٓمالطمل شمٔمٝمر قمالىم٦م اجلزئٞم٦م، واًمتل ىمد شمٜمتٝمل 

ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرير أو صٗم٦م  اًمتٓم٤مسمؼ: إذ اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م شمبح٨م ومٞمام أصمر قمٜمف 

ظَمٚم٘مٞم٦م أو ظُمٚم٘مٞم٦م، أو ؾمػمة، ؾمقاء يم٤من ىمبؾ اًمبٕمث٦م أو سمٕمده٤م
(2)

 . 

 أمهقة دراسة عؾم السرة: 

واًمسػمة شمٙمٛمـ أمهٞمتٝم٤م وشمٕمٔمؿ ىمٞمٛمتٝم٤م ذم أهن٤م ـمريؼ آشمب٤مع، وُمٜمٝم٩م آىمتداء 

    ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم سم٤معمّمٓمٗمك 

   ﴾ 

   ﴿، وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: [21إطمزاب: ]

   

    

                                      
 (.20، )ص1ٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة، طن قمب٤مس، دار اعم( ضمقاُمع اًمسػمة، ٓسمـ طمزم، سمتح٘مٞمؼ: إطمس٤م1)

 (.18/10، )ه1398، 1، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ت: قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ، طيٗمت٤مو( جمٛمقع اًم2)
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﴾[ :31آل قمٛمران]. 

٤مسم٦م ُمع ٟمبٞمٝمؿ، ُئمٝمر ومْمٚمٝمؿ، ويٙمِمػ وهل ديقان ضم٤مُمع أيًْم٤م حلٞم٤مة اًمّمح

قمـ ؾم٤مُمؼ ُمٜمزًمتٝمؿ، يمام وصٗمٝمؿ أظمقهؿ قمبد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وقمٜمٝمؿ: 

 ،أسمره٤م ىمٚمقسم٤م، وأقمٛم٘مٝم٤م قمٚماًم، وأىمٚمٝم٤م شمٙمٚمًٗم٤م، ىمقم اظمت٤مرهؿ اهلل ًمّمحب٦م ٟمبٞمف »

يم٤مٟمقا قمغم  ومٝمؿ أصح٤مب حمٛمد وٟم٘مؾ ديٜمف، ومتِمبٝمقا سم٠مظمالىمٝمؿ وـمرائ٘مٝمؿ، 

شاهلدي اعمست٘مٞمؿ
(1)

. 

وهل دمٛمع قمٚمقًُم٤م شمتٕمٚمؼ سمٗمٝمؿ يمت٤مب اهلل، سمٛمٕمروم٦م أؾمب٤مب ٟمزوًمف، وُمالسمس٤مت 

طمقادصمف، وشمٙمِمػ قمـ روطمف وُم٘م٤مصده، يمام دمٛمع قمٚمقًُم٤م ًمٓم٤مًم٥م اًمٙمامل واجلامل ذم 

اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، ذم اًمٕمٚمؿ ُمع اًمٕمٛمؾ، وإدب ُمع اخلٚمؼ، واًمسٞم٤مؾم٦م ُمع اًمٙمٞم٤مؾم٦م، 

، ومٝمل سم٤مجلٛمٚم٦م ُمٜمٝم٩م احلٞم٤مة واًمٜمج٤مة، واًمبٓمقًم٦م ُمع اًمِمٝم٤مدة، واًمؽمسمٞم٦م ُمع اًمتزيمٞم٦م

 اًمسٞم٤مؾم٦م واحلٙمؿ.  ؿُ ٝمَ ٜمْ وُمٜمٝم٩م اًمؽمسمٞم٦م واًمدقمقة، وُمٜمٝم٩م اجلٝم٤مد واًمسٚمؿ، وُمَ 

  ومٝمذا  ،وىمد شمقاشمر قمـ أؾمالومٜم٤م اًمّم٤محللم ص٤مًمح اًمٕمٜم٤مي٦م سمسػمة ٟمبل اهلداي٦م

يمٜم٤م ُٟمٕمٚمَّؿ ُمٖم٤مزي »ي٘مقل: ه( 93)ت: زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم 

، وىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ أيب شُٟمٕمٚمَّؿ اًمسقرة ُمـ اًم٘مرآنيمام  اًمٜمبل 

ويٕمّده٤م قمٚمٞمٜم٤م  اهلل  يم٤من أيب يٕمٚمٛمٜم٤م ُمٖم٤مزي رؾمقله(: »134)ت: وىم٤مص 

شوي٘مقل ي٤م سمٜمّل هذه ُمآصمر آسم٤مئٙمؿ ومال شمْمٞمٕمقا ذيمره٤م ،ورساي٤مه
(2)

 . 

                                      

 (.1/305) 1405، 4سمػموت، ط-( طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء، ٕيب ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مين، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب1)

د اًمٓمح٤من، ُمٙمتب٦م ( اجل٤مُمع ٕظمال  اًمراوي وآداب اًمس٤مُمع، ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي، ت: د.حمٛمق2)

 (.2/195) ،1403اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض، 
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شذم قمٚمؿ اعمٖم٤مزي قمٚمؿ أظمرة واًمدٟمٞم٤مه(: »124وىم٤مل اًمزهري )ت: 
(1)

 . 

 :أي-ـ أيب احلسـ سمـ وم٤مرس ىم٤مل: )إن اًمسػمة اًمٜمبقي٦م سمخّمقصٝم٤م ُمٜمف وقم»

مم٤م حيؼ قمغم اعمرء اعمسٚمؿ طمٗمٔمٝم٤م، وجي٥م قمغم ذي اًمديـ ُمٕمرومتٝم٤م(،  -ُمـ اًمت٤مريخ

خيِمك عمـ ضمٝمٚمٝم٤م إذا  -ذم طمؼ ُمـ هيٛمؾ شمٕمّٚمؿ اًمسػمة-ويت٠ميد ذًمؽ سم٘مقل سمٕمْمٝمؿ 

ٓ أدري، ؾمٛمٕم٧م  ذم اًم٘مؼم(: ُم٤م شم٘مقل ذم هذا اًمرضمؾ؟ أن ي٘مقل: :ىمٞمؾ ًمف )أي

شاًمٜم٤مس ي٘مقًمقن ؿمٞمًئ٤م وم٘مٚمتف، أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمـ ذًمؽ
(2)

. 

 ٟمجٛمؾ ذًمؽ ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م: ،ًمٕمٚمؿ اًمسػمة أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ذم احلدي٨م وقمٚمقُمف

  شمٕمد اًمسػمة ُمـ أهؿ ؾمبؾ اًمتٕمرف قمغم اًمسٜمد ورضم٤مًمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وهذا

 ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من ذم ُمٕمروم٦م اشمّم٤مل اإلؾمٜم٤مد ُمـ قمدُمف. 

  أو  ٠مأيًْم٤م ُمـ أهؿ ُم٘م٤ميٞمس ٟم٘مد ُمتقن اًمسٜم٦م، واًمٙمِمػ قمـ اخلٓمواًمسػمة

اًمٙمذب واًمقضع ذم ُمتـ احلدي٨م. ويمؿ ُمـ طمدي٨م طمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمقضع سمسب٥م 

ضمٝمؾ واضٕمف سم٤مًمت٤مريخ
(3)

 . 

  واًمسػمة قمٚمٞمٝم٤م اعمٕمقل ذم ُمٕمروم٦م اًمٜم٤مؾمخ ُمـ اعمٜمسقخ ذم احلدي٨م، يمام سملم احل٤مومظ

وإٟمام يّم٤مر إًمٞمف قمٜمد ُمٕمروم٦م اًمت٤مريخاًمٕمراىمل أّن اًمٜمسخٓ  يّم٤مر إًمٞمف سم٤مٓضمتٝم٤مد، 
(4)

 . 

                                      

 (.3/297م )1988-ه1408، 1( اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، ٓسمـ يمثػم، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ط1)

( اإلقمالن سم٤مًمتقسمٞمخ عمـ ذم اًمت٤مريخ، ًمٚمسخ٤موي، ت: د.أمحد ص٤مًمح اًمٕمكم، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، 2)

 (.82)ص ،م1986 - ه1407، 1سمػموت، ط

ًمألُمثٚم٦م: اعمقضققم٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ اجلقزي، ت: قمبد اًمرمحـ حمٛمد قمثامن، ط اعمٙمتب٦م  ( يراضمع3)

 (.2/251م، )1966 -ه 1386اًمسٚمٗمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م، 

اًمري٤مض،  -( ومتح اعمٖمٞم٨م، ًمٚمسخ٤موي، ت: د. قمبد اًمٙمريؿ اخلْمػم، ود. حمٛمد اًمٗمٝمٞمد، دار اعمٜمٝم٤مج4)

 (.3/449، )ه1426، 1ط
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 واًمسػمة أهؿ ُمّم٤مدر ُمٕمروم٦م أؾمب٤مب ورود احلدي٨م
(1)

 . 

  اخل٤مص٦م  واًمسػمة ؿم٤مرطم٦م عم٤م أمجؾ، وُمٗمّمٚم٦م عم٤م أوضمز ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمبل

سمٛمقضققم٤مت اًمسػم، واعمٖم٤مزي، واًمٗمتـ، وىمد قمقل اًمنماح ًمٚمحدي٨م اًمٜمبقي 

قمٚمٞمٝم٤م يمثػًما قمٜمد ذح شمٚمؽ إسمقاب
(2)

 . 

  

                                      
احلدي٨م اًمنميػ ًمٚمسٞمقـمل، حت٘مٞمؼ د. حيٞمك إؾمامقمٞمؾ، داراًمقوم٤مء، ( يراضمع ًمألُمثٚم٦م: أؾمب٤مب ورود 1)

 (.327-326)ص

 (.153-8/3(، )519-7/279( يراضمع ًمألُمثٚم٦م: ومتح اًمب٤مري )2)
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 ملبشح الجالحا
 مفَْو جتدٓد عسض الطرية

ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٜمٗمل ُم٤م  :إن هذا اًمتجديد ذم قمرض اًمسػمة ي٘مّمد سمف أول ُم٤م ي٘مّمد

أو ُمقاىمػ ٓ شمثب٧م قمـ أصح٤مهب٤م، يمام  ،قمٚمؼ سم٤مًمسػمة ُمـ أطمداث ٓ شم٘مبؾ روايتٝم٤م

يٕمٜمك سمٜمٗمل ُمٜم٤مه٩م ُمٜمحروم٦م ذم شمٗمسػم أطمداصمٝم٤م أو إٟمٙم٤مر ُمٕمجزا٤َم، أو آٟمحراف 

  يٚمٝم٤م.إمم ضمٝم٦م شم٠مو

درؾمٝم٤م،  أؾمٚمقب شمٜم٤موهل٤م، وـمري٘م٦م ّص ُم٤م خي :اًمٕمرضهذا اًمتجديد ذم وُمـ 

 ٛمٝم٤م. ٙمَ سم٢مدراك وم٘مٝمٝم٤م، واًمقىمقف قمغم دىمٞمؼ أرساره٤م وضمٚمٞمؾ طمِ 

ُم٤م يتٜم٤مول إسمراز اهلدي إول، وإفمٝم٤مر اًمسٛم٧م  :وُمـ هذا اًمتجديد ذم اًمٕمرض

ي ظمػم وُمٕم٤مجل٦م ُمِمٙمالت اًمٕمٍم وُمٕمْمالشمف، سمتجٚمٞم٦م هد ،إيمٛمؾ ًمٚمٜمبل اعمبجؾ 

ًمٞمٙمقن ٟمقر اًمٔمالم، وٟمؼماس اهلدى، ذم واىمع يٛمقج سم٤مًمٖمٚمق  :اخلٚمؼ وطمبٞم٥م احلؼ 

واًمتسٞم٥م ُمًٕم٤م، ويْمٓمرب سم٤مإلومراط واًمتٗمريط ضمٜمب٤ًم إمم ضمٜم٥ٍم، وختتٚمط ومٞمف اعمٗم٤مهٞمؿ 

 ُمع اًمسبؾ، وسمذًمؽ شمستٚم٥م إدي٤من وشمستب٤مح إوـم٤من. 

رهب٤م ًمألذه٤من، شمٞمسػم ًمٖم٦م أطمداث اًمسػمة سمام ي٘م :وُمـ هذا اًمتجديد ذم اًمٕمرض

وجيٕمٚمٝم٤م يم٤معم٤مصمٚم٦م أُم٤مم اًمٕمٞم٤من، ومٞمدظمؾ ذم هذا ذح أطمداصمٝم٤م ذم ُمقاىمٕمٝم٤م، وٟم٘مؾ 

أظمب٤مره٤م ُمـ أُم٤ميمٜمٝم٤م، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ شم٘مٜمٞم٤مت اإلقمالم اعمٕم٤مسة ذم شمٕمٔمٞمؿ اًمتٗم٤مقمؾ 

 ُمٕمٝم٤م وآٟمٗمٕم٤مل هب٤م. 

وذم ـمّل ُم٤م ي٠ميت ُمـ صٗمح٤مت: شم٠ميت أضقاء قمغم ُمّم٤مدر اًمسػمة اًمٜمبقي٦م 

 نأمهٞم٦م دمديد وإقم٤مدة قمرضٝم٤م، وسمٞم٤مٚمؾ ذم يمت٤مسمتٝم٤م شمٙمِمػ قمـ وضمقاٟم٥م ُمـ اخل

  عمٕم٤ممل دمديد قمرض اًمسػمة، وضقاسمط ُمٜمٝم٩م اًمٙمت٤مسم٦م وأؾمٚمقب اًمٕمرض.



 

 23 مفأٍه ّمصطلشات

23 

 املبشح السابع
 أضْاء على مصادز الطرية اليبْٓة
 فــٕ ظــل جتــدٓــد العــــسض

امع، أظمب٤مر اًمسػمة يمٖمػمه٤م ُمـ إظمب٤مر، يم٤مٟم٧م شمٜم٘مؾ سم٤مًمرواي٦م وشمٕمتٛمد قمغم اًمس

وىمد ؾمبؼ ُم٤م يدل قمغم قمٜم٤مي٦م أسمٜم٤مء اًمّمح٤مسم٦م سمحٗمٔمٝم٤م وروايتٝم٤م، وهذا يم٤من ؾمبًب٤م ذم 

 طمٗمظ شمٚمؽ اعمروي٤مت: ٕهن٤م ٟمزًم٧م قمٜمدهؿ ُمٜمزًم٦م أٟمس٤مهبؿ. 

ٕوائؾ اًمٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م ذم  -آظمر اًم٘مرن اًمث٤مين-ورهمؿ شمداول قمٚمامء اًمسػمة 

، ه(141، وُمقؾمك سمـ قم٘مب٦م )ت:ه(124اعمٖم٤مزي واًمسػم، ُمثؾ يمت٤مب اًمزهري )ت:

، وهمػمه٤م، إٓ أهنؿ ه(151، وحمٛمد سمـ إؾمح٤م  )ت:ه(154وُمٕمٛمر سمـ راؿمد )ت:

 سم٘مقا ُمٕمتٜملم سم٤مًمسامع ُمـ اًمرواة، واًمرطمٚم٦م ًمٓمٚم٥م احلدي٨م.

وسم٤مٟمتٝم٤مء اًم٘مرن اًمث٤مين ايمتٛمؾ مجع ُمروي٤مت اًمسػمة، وُمـ صمّؿ ادمٝم٧م اجلٝمقد ظمالل 

 أظمب٤مره٤م. اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري إمم يمت٥م اعمروي٤مت جلٛمع ُم٤مد٤َم واؾمت٘مّم٤مء 

قمغم ُمٖم٤مزي ؿمٞمخف اًمقاىمدي ه( 230طمٞم٨م فمٝمر ضمٚمٞم٤ًّم اقمتامد اسمـ ؾمٕمد )ت:

قمغم اسمـ إؾمح٤م  ه( 240، واقمتامد ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط )ت:ه(207)ت:

 ،ـمب٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد :، واًمبالذري اقمتٛمد قمغم قمدة ُمّم٤مدر ُمٜمٝم٤مه(151)ت:

 ه(.207وُمٖم٤مزي اًمقاىمدي )ت:

ة، وشمٕمددت أهمراضف، وشمٜمققم٧م وُمع سمداي٦م اًم٘مرن اًمراسمع شمٜمقع اًمت٠مًمٞمػ ذم اًمسػم

اعمّم٤مدر واًمرواومد اًمتل رضمع إًمٞمٝم٤م اعمّمٜمٗمقن، ومٔمٝمر آقمتامد قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 واًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م ويمت٥م اًمنموح واًمتٗمسػم وهمػمه٤م. 

واؾمتٛمر احل٤مل إمم اًمٕمٍم احلدي٨م طمٞم٨م قمٜمل قمدد ُمـ اًمب٤مطمثلم سمٛمّم٤مدر 

اًمسٞمد ؾمٚمٞمامن اًمٜمدوي  اًمسػمة ذم شمآًمٞمٗمٝمؿ ورؾم٤مئٚمٝمؿ اجل٤مُمٕمٞم٦م: ومٗمل اهلٜمد قمٜمل

، واًمذي أصُٚمف حم٤مرضات أًم٘م٤مه٤م ذم شاًمرؾم٤مًم٦م اعمحٛمدي٦م»سمٛمّم٤مدر اًمسػمة ذم يمت٤مسمف 
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 ه. 1344ضم٤مُمٕم٦م ُمدراس قم٤مم 

ويمذا اقمتٜمك سمٛمّم٤مدر اًمسػمة د. حمٛمد محٞمد اهلل ذم أـمروطم٤مشمف اًمتل ىمدُمٝم٤م إمم 

 م قمـ اًمقصم٤مئؼ اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ذم اًمٕمٝمد اًمٜمبقي واخلالوم٦م1935ضم٤مُمٕم٦م )سم٤مريس( قم٤مم 

ٟمبل اإلؾمالم: ؾمػمشمف، »اًمراؿمدة، ويمذًمؽ ذم يمت٤مسمف اًمذي ٟمنمه سم٤مًمٗمرٟمسٞم٦م سمٕمٜمقان 

 م.1959قم٤مم ش وأصمره

ذم شمدريسف عم٤مدة اًمسػمة ًمٓمٚمب٦م ه( 1384واقمتٜمك د. ُمّمٓمٗمك اًمسب٤مقمل )ت: 

يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م سمدُمِمؼ سمٛمّم٤مدر اًمسػمة، وـمبٕم٧م شمٚمؽ اعمح٤مرضات وشمداوهل٤م اًم٘مراء 

 ه. 1381ُمـ قم٤مم 

 ،ذم ُم٤مدة شم٤مريخ صدر اإلؾمالمه( 1407ومروخ )ت:  ويمذًمؽ ومٕمؾ د. قمٛمر

واؾمتٛمر قمٛمؾ اعمٕم٤مسيـ سمت٘مديؿ يمتبٝمؿ ذم اًمسػمة سمذيمر ُمّم٤مدره٤م، يمام يبدو هذا 

 ضمٚمٞم٤ًّم ُمـ صٜمٞمع د. حمٛمد اًمبقـمل، ود. أيمرم ضٞم٤مء اًمٕمٛمري وهمػممه٤م.

إٓ أن دراؾم٦م شم٘مقيٛمٞم٦م ُمتٛمٞمزة ىمدُمٝم٤م إؾمت٤مذ حمٛمد رسور سمـ ٟم٤ميػ سمٕمٜمقان: 

، قمٜمٞم٧م سمٛمٜمٝم٩م ظمػم اًم٘مرون ذم يمت٤مسم٦م اًمسػمة شًمسػمة اًمٜمبقي٦مدراؾم٤مت ذم ا»

اًمقاردة قمٚمٞمٝمؿ، وشمٜم٤موًم٧م  واعمٚمحقفم٤مت وُمٜم٤مه٩م ُم١مًمٗمٞمٝم٤مض٧م عمّم٤مدره٤م وشمٕمر

سمٕمض اعمب٤مطم٨م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مجلرح واًمتٕمديؾ وُمٜمٝم٩م اعمحدصملم ذم رواي٦م اًمسػمة، 

وشمٜم٤موًم٧م ؿمبٝم٤مت اعمستنمىملم طمقل شمدويـ اًمسػمة سم٤مإليْم٤مح واًمرد اعمٗمحؿ، صمؿ 

ضم٧م قمغم ُمٜم٤مه٩م شمٜم٤موًم٧م يمتبٝمؿ ذم اًمسػمة ٟمٗمسٝم٤م سم٤مًمدراؾم٦م واًمتٗمٜمٞمد، وقمرّ 

اعمٜمحروملم سمٕم٤مُم٦م، ودقم٤مة اًمتٖمري٥م واًمٕمٚمٛمٜم٦م، وُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمسػمة واًمت٤مريخ 

عمٜمٝم٩م اعمدرؾم٦م اإلصالطمٞم٦م  ُمع شمٜم٤مولٍ  ،اإلؾمالُمل عمرطمٚم٦م اخلالوم٦م اًمراؿمدة

 سم٤معمراضمٕم٦م واًمت٘مقيؿ. 

 طمٚم٘م٤مت ُمتسٚمسٚم٦م قم٤مُمل واًمٙمت٤مب ذم أصٚمف سمحقث ٟمنمه٤م ُم١مًمٗمٝم٤م ذم

 ه.1406، صمؿ ـمبع ذم قم٤مم ه1395 -ه1394
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وىمد ٟمنم قم٤مم  ،ويب٘مك يمت٤مب د. وم٤مرو  مح٤مدة ُم١مًمًٗم٤م ُمٜمٗمرًدا ذم هذا اعمقضقع

، وهق ذم أصٚمف حم٤مرضات شُمّم٤مدر اًمسػمة اًمٜمبقي٦م وشم٘مقيٛمٝم٤م»سمٕمٜمقان: ه 1400

 أًم٘م٤مه٤م قمغم ـمٚمب٦م يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اًم٘مرويلم سم٤معمٖمرب. 

اًمبحقث اعمتٛمٞمزة ذم هذا اعمْمامر واًمتل صدرت ُم١مظمًرا سمحث٤من يمالمه٤م  وُمـ

ًمٚمديمتقر ي٤مرس سمـ أمحد ش صملم واعم١مرظملمُمّم٤مدر اًمسػمة اًمٜمبقي٦م سملم اعمحد  »سمٕمٜمقان: 

 ٟمقر، واًمديمتقر قمبد اًمرزا  سمـ إؾمامقمٞمؾ هرُم٤مس. 

 ومه٤م اًمبحث٤من اًمٗم٤مئزان سمج٤مئزة ٟم٤ميػ سمـ قمبد اًمٕمزيز اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م ذم

 ه.1428اًمدورة اًمث٤مًمث٦م وىمد ـمبٕم٤م قمـ اجل٤مئزة قم٤مم 

وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٘مد اٟمتٝمك قمد  ُمّم٤مدر اًمسػمة قمٜمد اعمٕم٤مسيـ إمم قمنمة ُمّم٤مدر 

 سمٞم٤مهن٤م يم٤مًمت٤مزم: 

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ويمت٥م اًمتٗمسػم سم٤معم٠مصمقر.  -1

 احلدي٨م اًمٜمبقي ويمت٥م اًمنموح.  -2

 يمت٥م اًمسػمة واعمٖم٤مزي.  -3

 إدب.  ؿمٕمر اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ويمت٥م -4

 يمت٥م اًمِمامئؾ واًمدٓئؾ واخلّم٤مئص.  -5

 يمت٥م اًمت٤مريخ اًمٕم٤معمل واًمت٤مريخ اإلؾمالُمل اًمٕم٤مم.  -6

 اًمدراؾم٤مت اًمٜمققمٞم٦م ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م.  -7

 يمت٥م اًمٓمب٘م٤مت واًمؽماضمؿ وإٟمس٤مب واًمّمح٤مسم٦م.  -8

 يمت٥م شم٤مريخ اعمدن.  -9

 يمت٥م اجلٖمراومٞم٤م واًمبٚمدان.  -10

ذم اًمٕمرض ؾمتٙمقن قمقدة ًمبٕمض هذه وقمٜمد احلدي٨م قمـ ُم٘م٤مصد اًمتجديد 

 اعمّم٤مدر سمام يٜم٤مؾم٥م اًمبح٨م وـمبٞمٕمتف وُمقضققمف.
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 دْاىب مً ارتلل يف كتابة ّعسض

 الطرية اليبْٓة قدمًيا ّسدًٓجا
 متفقد: 

 اًل إن احلدي٨م قمـ اًمتجديد ذم جم٤مل قمرض اًمسػمة اًمٞمقم ي٘متيض سم٤مًمرضورة شم٠مُم

اًم٘مّمقر ُمـ خمتٚمػ ذم ُمقاـمـ اًمْمٕمػ، وشمٕمروًم٤م قمغم ُمٙم٤مُمـ اخلٚمؾ وُمقاىمع 

وشمتح٘مؼ اعمّم٤مًمح  ،اجلقاٟم٥م، طمتك يتٜم٤مول اًمتجديد مجٞمع اجلقاٟم٥م سم٤مإلصالح

 اعمتقظم٤مة ُمـ قمرض اًمسػمة ويمت٤مسمتٝم٤م ٕسمٜم٤مء هذا اًمزُم٤من. 

وىمبؾ اًمنموع ذم ذيمر رء ُمـ ضمقاٟم٥م اخلٚمؾ ذم يمت٤مسم٦م اًمسػمة ىمدياًم أو طمديث٤ًم 

اًمٜمٕمامين ومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜمف  حيسـ أن ٟم٘مّدم احلدي٨م سمٙمٚمٛم٦م ىمٞمٛم٦م ًمٚمٛم١مرخ اًمٕمالُم٦م ؿمبكم

 طمٞم٨م ي٘مقل: ش اًمرؾم٤مًم٦م اعمحٛمدي٦م»ؾمٚمٞمامن اًمٜمدوي ذم يمت٤مسمف: 

عم٤م أرادت إُمؿ إظمرى ُمـ همػم اعمسٚمٛملم أن دمٛمع ذم أـمقار هنْمتٝم٤م أىمقال »

رضم٤مهل٤م ورواي٤مَؿ يم٤من ىمد وم٤مت قمٚمٞمٝمؿ زُمـ ـمقيؾ، واٟم٘م٣م سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمٝمؿ قمٝمد 

يٛمٞمزوا سملم هم٨م ذًمؽ اعم٤ميض  سمٕمٞمد، ومح٤موًمقا يمت٤مسم٦م ؿمئقن أُم٦م ىمد ظمٚم٧م، ومل

وؾمٛمٞمٜمف، وصحٞمحف وؾم٘مٞمٛمف: سمؾ مل يٕمٚمٛمقا أطمقال رواة شمٚمؽ إظمب٤مر وٓ 

قا ُمـ أظمب٤مر ه١مٓء اًمرواة أؾمامءهؿ وٓ شمقاريخ وٓدَؿ، وم٤ميمتٗمقا سم٠من اصٓمٗمَ 

 اعمجٝمقًملم ورواي٤مَؿ ُم٤م يقاومؼ هقاهؿ، ويالئؿ سمٞمئتٝمؿ، ويٜمٓمبؼ قمغم ُم٘م٤ميٞمسٝمؿ. 

تك ص٤مرت شمٚمؽ اخلراوم٤مت ُمٕمدودة يم٤محل٘م٤مئؼ صمؿ مل يٛمض همػم زُمـ يسػم طم

اًمت٤مرخيٞم٦م اعمدوٟم٦م ذم اًمٙمت٥م، وقمغم هذا اعمٜمٝم٤مج اًمس٘مٞمؿ صٜمٗم٧م أيمثر اًمٙمت٥م 

إورسمٞم٦م مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمؿ اخلقازم وؿمئقهن٤م، وإىمقام اًم٘مديٛم٦م وأظمب٤مره٤م، 

 وإدي٤من اًمس٤مًمٗم٦م وُمذاهبٝم٤م ورضم٤مهل٤م. 
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ىمقاقمد حمٙمٛم٦م يرضمٕمقن إًمٞمٝم٤م، أُم٤م اعمسٚمٛمقن وم٘مد ضمٕمٚمقا ًمرواي٦م إظمب٤مر واًمسػم 

ُمت٘مٜم٦ًم يتٛمسٙمقن هب٤م وأقماله٤م أن ٓ يروي واىمٕم٦م ُمـ اًمقىم٤مئع إٓ قمـ  ًٓ وأصق

اًمذي ؿمٝمده٤م، ويمٚمام سمٕمد اًمٕمٝمد قمـ هذه اًمقاىمٕم٦م ومٛمـ اًمقاضم٥م شمسٛمٞم٦م ُمـ ٟم٘مؾ 

 ذًمؽ اخلؼم قمـ اًمذي ٟم٘مٚمف قمٛمـ ؿمٝمد. 

ـ وهٙمذا سم٤مًمتسٚمسؾ ُمـ وىم٧م آؾمتِمٝم٤مد سم٤مًمقاىمٕم٦م واًمتحدث قمٜمٝم٤م إمم زُم

وىمققمٝم٤م، واًمتثب٧م ُمـ أُم٤مٟم٦م ه١مٓء اًمرواة ووم٘مٝمٝمؿ وقمداًمتٝمؿ وطمسـ حتٛمٚمٝمؿ 

 ًمٚمخؼم اًمذي يرووٟمف، وإذا يم٤مٟمقا قمغم ظمالف ذًمؽ وضم٥م شمبٞمٞمٜمف أيًْم٤م.

صملم شمٗمرهمقا هل٤م  وهذه اعمٝمٛم٦م ُمـ أؿمؼ إُمقر، وُمع ذًمؽ وم٢من ُمئ٤مت ُمـ اعمحد 

ف اًمبالد، ووىمٗمقا أقمامرهؿ قمغم حتري ذًمؽ واؾمت٘مّم٤مئف وشمدويٜمف، وـم٤مومقا ٕضمٚم

قن اعمٕم٤مسيـ ٚم٘مَ ورطمٚمقا سملم إىمٓم٤مر، سم٤مطمثلم دارؾملم ٕطمقال اًمرواة ويم٤مٟمقا يَ 

هلؿ ُمـ اًمرواة ًمٞمٜم٘مدوا أطمقاهلؿ، وإذا اـمٛمئٜمقا إمم ؾمػمة ومريؼ ُمٜمٝمؿ ؾم٠مًمقهؿ قمام 

يٕمرومقٟمف ُمـ أطمقال اًمٓمب٘م٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ىمبٚمٝمؿ، وىمد اضمتٛمع ُمـ هذا اعمجٝمقد 

اإلؾمالُمٞم٦م أـمٚمؼ قمٚمٞمف ومٞمام سمٕمد قمٜمقان  اًمٕمٚمٛمل اًمٕمٔمٞمؿ قمٚمؿ ُمست٘مؾ ُمـ اًمٕمٚمقم

اًمرضم٤مل( ومتٞمرس عمـ أشمك سمٕمدهؿ أن ي٘مٗمقا قمغم أىمدار ُمئ٤مت إًمقف ُمـ  قمٚمؿ)

 احلٗم٤مظ واًمٕمٚمامء واًمرواة وهمػمهؿ. 

هذا ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمرواي٦م ومحٚمتٝم٤م، وهٜم٤مًمؽ قمٚمؿ ٟم٘مد احلدي٨م ُمـ ضمٝم٦م اًمدراي٦م 

ًمٜم٘مؾ اعمروي٤مت ومتٞمٞمز حمٙمٛم٦ًم وىمقاقمد ُمت٘مٜم٦م اختذوه٤م  ًٓ واًمٗمٝمؿ، وأن ًمف أصق

صحٞمحٝم٤م ُمـ ؾم٘مٞمٛمٝم٤م، وهمثٝم٤م ُمـ اًمسٛملم، واًمراضمح ُمـ اعمرضمقح، وىمد حترى 

قمٚمامء اًمسٜم٦م ذم هذا إُمر احلؼ وطمده، ومتسٙمقا ومٞمف سم٤معمحج٦م اًمبٞمْم٤مء ويمؾ ُم٤م 

 ي١مدي إًمٞمف، ومٙم٤من قمٚمٛمٝمؿ هذا ُمـ ُمٗم٤مظمر اإلؾمالم.

ؾ اًمرواي٦م رضم٤مٌل ُمـ اًمقٓة واحلٙم٤مم  وإُمراء اًمذيـ وأٟم٧م شمٕمٚمؿ أن ممـ حتٛمَّ

صمقن يٚمتزُمقن ومٞمٝمؿ  خيِمك ضم٤مٟمبٝمؿ، وحيذر اًمٜم٤مس سمٓمِمٝمؿ وضمؼموَؿ، ومٙم٤من اعمحد 
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ىمقل احلؼ ويٜمزًمقهنؿ ذم اعمٜم٤مزل اًمتل يستح٘مقهن٤م، وٓ يب٤مًمقن سمام ىمد يّمٞمبٝمؿ ُمـ 

 اعمّم٤مرطم٦م سمام يريض اهلل ويّمقن أُم٤مٟم٤مت اإلؾمالم. ُمٙمروٍه سمسب٥م هذه 

ًمٚمدوًم٦م قمغم سمٞم٧م اعم٤مل، ومٙم٤من إذا  اًل قم٤مُمويم٤من ويمٞمع حمدصًم٤م يمبػًما، ويم٤من أسمقه 

روى قمـ أسمٞمف ؿمٞمًئ٤م قمْمده سمرواي٦م راٍو آظمر، وم٢مذا اٟمٗمرد أسمقه سمخؼم شمقىمػ ويمٞمع قمـ 

 إظمذ سمذًمؽ طمتك شمٕمْمده رواي٦م أظمرى. 

وُمثؾ هذه اعمب٤مًمٖم٦م ذم اًمتثب٧م قمٜمد أهؾ ُمٚم٦م  ومٝمؾ رأي٧م ُمثؾ هذا آطمتٞم٤مط

 أظمرى همػم ُمٚم٦م اإلؾمالم؟ 

ُمٕم٤مذ رأي٧م اعمسٕمقديوي٘مقل اإلُم٤مم ُمٕم٤مذ سمـ 
(1)

-يٓم٤مًمع يمت٤مسًم٤م ه 154ذم ؾمٜم٦م  

-يٕمٜمل أٟمف ىمد شمٖمػم طمٗمٔمف
(2)

ومم٤م يثػم اًمٕمج٥م وآؾمتٖمراب أن اإلُم٤مم ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ  

ٓ يٙمت٥م ذم يمت٤مسمف ؿمٞمئ٤ًم قمـ رضمؾ ؾمامه ومال يقصم٘مف شم٘مدم إًمٞمف رضمؾ سم٠مًمػ ديٜم٤مر قمغم أ

إين ٓ أيمتؿ »وٓ جيرطمف: سمؾ يسٙم٧م قمٜمف، ومرومض اإلُم٤مم ذًمؽ اعم٤مل سمِمدة وىم٤مل: 

ًمالطمتٞم٤مط ذم اًمٕمٚمؿ وإُم٤مٟم٦م ًمٚمحؼ  ًٓ ، ومٝمؾ يٕمرف أطمد ذم شم٤مريخ اًمبنم ُمث٤مشاحلؼ

شُمـ هذا اعمث٤مل؟وآؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ُمٜمٝم٩م اًمّمد  أقمغم 
(3)

. 

وسمٕمد هذا اًمبٞم٤من قمـ ُمٜمٝم٩م اعمحّدصملم ذم ٟم٘مؾ ورواي٦م أظمب٤مر اًمسػمة، ٟمٜمت٘مؾ إمم 

 ،ؿم٠من اًمسػمة وشمدويٜمٝم٤مؿمٝم٤مداٍت ُمٜمّمٗم٦ٍم ٕوًمئؽ اًمذيـ ؿمٝمدوا ؿمٝم٤مدة طمؼ ذم 

 واًمٗمْمؾ ُم٤م ؿمٝمدت سمف إقمداء. 

قمل أٟمف أول أوريب يمت٥م ذم ؾمػمة ي٘مقل اعمستنم  إعم٤مين )د. ؾمؼمٟمجر(، وىمد اد  

ُمٕمتٛمًدا قمغم اعمّم٤مدر اًمٕمرسمٞم٦م إومم، ومل يٕمتٛمد ذم شم٠مًمٞمٗمف إٓ قمٚمٞمٝم٤م، وىمد قمٜمل  حمٛمد 

م، 1956حف ؾمٜم٦م وشمّمحٞم ٚمقاىمدي، وٟمنم سمٕمٜم٤مي٦م )وم٤من يمراُمر(سمٙمت٤مب اعمٖم٤مزي ًم

                                      
 ه. 165( هق قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ ُمسٕمقد، شمقذم ؾمٜم٦م 1)

 (.6/211، )ه1325، 1( َذي٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر، طمٞمدرآسم٤مد، ط2)

  .(92-90صٚمٞمامن اًمٜمدوي )( اًمرؾم٤مًم٦م اعمحٛمدي٦م، ؾم3)
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 وسمٕمٜم٤ميتف أيًْم٤م ـمبع يمت٤مب: )اإلص٤مسم٦م ذم أطمقال اًمّمح٤مسم٦م( ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر. 

مل شمٙمـ ومٞمام ُم٣م أُم٦م »سم٤مهلٜمد:  يمٚمٙمتفي٘مقل ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مب اإلص٤مسم٦م اعمٓمبقع ذم 

ُمـ إُمؿ اًمس٤مًمٗم٦م، يمام أٟمف ٓ شمقضمد أن أُم٦م ُمـ إُمؿ اعمٕم٤مسة أشم٧م ذم قمٚمؿ 

اعمسٚمٛمقن ذم هذا اًمٕمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ اخلٓمر اًمذي يتٜم٤مول أؾمامء اًمرضم٤مل سمٛمثؾ ُم٤م ضم٤مء سمف 

شأطمقال مخسامئ٦م أًمػ رضمؾ وؿمئقهنؿ
(1)

 . 

م يمت٤مسًم٤م سم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م ذم 1870يمام يمت٥م اعمستنم  )ضمقن ديقن سمقرت( ؾمٜم٦م 

ٓ ري٥م أٟمف ٓ »، ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف: شاقمتذار ُمـ حمٛمد واًم٘مرآن»اًمسػمة اعمحٛمدي٦م قمٜمقاٟمف: 

اًمذيـ ؾمٜمقا اًمسٜمـ ُمـ يٕمرف اًمٜم٤مس طمٞم٤مشمف وأطمقاًمف يقضمد ذم اًمٗم٤محتلم واعمنمقملم و

ش وأطمقاًمف   وأؿمٛمؾ سمٞم٤مًٟم٤م مم٤م يٕمرومقن ُمـ ؾمػمة حمٛمد اًل سم٠ميمثر شمٗمّمٞم
(2)

 . 

يمام أًم٘مك )ريقرٟمد سم٤مؾمقرت ؾمٛمٞم٨م( قمْمق يمٚمٞم٦م اًمتثٚمٞم٨م ذم أويمسٗمقرد ؾمٜم٦م 

يمؾ ُم٤م ي٘م٤مل ذم اًمديـ »واعمحٛمدي٦م ضم٤مء ومٞمٝم٤م:  م حم٤مرضات قمـ حمٛمد 1874

سمبدايتف... وم٤مًمذي ٟمٕمٚمٛمف ُمـ ؿمئقن زردؿم٧م ويمقٟمٗمقؿمٞمقس أىمؾ  يٖمٚم٥م ومٞمف اجلٝمؾ

، وسمقذا أىمؾ ُمـ اًمذي ٟمٕمٚمٛمف قمـ ؾمقًمقن وؾم٘مراط، واًمذي ٟمٕمٚمٛمف قمـ ُمقؾمك 

 مم٤م ٟمٕمٚمٛمف قمـ أُمؼمس وىمٞمٍم!

طمٞم٤مشمف  ٥ِم ٕمَ ًب٤م ىمٚمٞمٚم٦ًم ُمـ ؿُم ٕمَ وٓ ٟمٕمٚمؿ ُمـ ؾمػمة قمٞمسك إٓ ؿمذرات شمتٜم٤مول ؿُم 

 اعمتٜمققم٦م واًمٙمثػمة.

 ؿُ بٝمِ ٜمْ يَ ٚمف، ًمٞمس ومٞمف رس ُمٙمتقم قمـ أطمد، وٓ همٛم٦م أُم٤م اإلؾمالم وم٠مُمره واضح يم

أُمره٤م قمغم اًمت٤مريخ، ومٗمل أيدي اًمٜم٤مس شم٤مرخيف اًمّمحٞمح، وهؿ يٕمٚمٛمقن ُمـ أُمر 

                                      
 (.71( اًمرؾم٤مًم٦م اعمحٛمدي٦م، ؾمٚمٞمامن اًمٜمدوي )ص1)

 (.98( اعمّمدر اًمس٤مسمؼ )ص2)
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 يم٤مًمذي يٕمٚمٛمقٟمف ُمـ أُمر )ًمقصمر(، )وُمٚمتـ(.   حمٛمد

وإٟمؽ ٓ دمد ومٞمام يمتبف قمٜمف اعم١مرظمقن إوًمقن أؾم٤مـمػم وٓ أوه٤مًُم٤م وٓ 

ذًمؽ أُمٙمٜمؽ متٞمٞمزه قمـ احل٘م٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م  ُمستحٞمالت، وإذا قمرض ًمؽ ـمروًم٤م ُمـ

اًمراهٜم٦م، ومٚمٞمس ٕطمد هٜم٤م أن خيدع ٟمٗمسف أو خيدع همػمه، وإُمر يمٚمف واضح وضقح 

شاًمٜمٝم٤مر، يم٠مٟمف اًمِمٛمس ذم اًمْمحك يتبلم حت٧م أؿمٕم٦م ٟمقره٤م يمؾ رء
(1)

. 

واحلؼ أٟمٜم٤م ُمٝمدٟم٤م سمٙمالم سمٕمض حم٘م٘مٞمٜم٤م وسمٕمض اعمٜمّمٗملم ُمـ اعمستنمىملم وأؾم٤مشمذة 

ًمسػمة قمٜمدٟم٤م ُمٕم٤مذ ا سمجالء أٟمف ٓ ُم٘م٤مرٟم٦م سملم ُمٜمٝم٩م شمدويـ وشمقصمٞمؼ اجل٤مُمٕم٤مت ًمٞمتبلم

اعمسٚمٛملم وسملم ُم٤م قمٜمد همػمٟم٤م، وإن يم٤من ًمٜم٤م أن ٟمبدي سمٕمض ُمٚمحقفم٤مت أو شمٜمبٞمٝم٤مت 

 طمقل ُمٜمٝم٩م اعم١مرظملم ذم شمدويـ اًمسػمة وشمٗمسػم أطمداصمٝم٤م.

                                      
 (.100-99( اًمرؾم٤مًم٦م اعمحٛمدي٦م )ص1)
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 املبشح األّل: بني ميَذٕ احملدِّثني
 ْهلاّاملؤزخني يف تدًّٓ مسّٓات الطرية ّقب

قمٜمد اًمٙمالم قمـ ُمّم٤مدر اًمسػمة اًمٜمبقي٦م أن اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م ُمـ أهؿ شمٚمؽ  ؾمبؼ اًمتٜمقيف

اعمّم٤مدر، وأن هٜم٤مك حُلٛم٦م ىمقي٦م ووؿمٞمج٦م ُمتٞمٜم٦م سملم اًمسٜم٦م واًمسػمة ًمٖم٦ًم واصٓمالطًم٤م، 

سم٤مًمرضورة أن سملم قمٚمامء احلدي٨م وُم١مرظمل اًمسػمة صٚم٦ًم وٟمسب٤ًم، وأن هذا  ١ميمدوهذا ي

قمٚمٛمل اًمسٜم٦م واًمسػمة ًمٞمٗميض إمم ُمِمؽمك ُمٜمٝمجل سملم اعمِمؽمك اعمٕمرذم سملم ُمقضقع 

 اًمٕمٚمٛملم سمِمٙمؾ قم٤مم، وذًمؽ ؾمقاء قمغم صٕمٞمد ٟم٘مؾ اخلؼم أو ٟم٘مده.

صملم قمٜمقا سم٤مًمت٠مريخ  ومم٤م ؾم٤مقمد قمغم وضمقد هذه اًمقطمدة اعمٜمٝمجٞم٦م أن قمدًدا ُمـ اعمحد 

صملم: سمؾ ًم٘مد رأيٜم٤م  واًمتدويـ ومٞمف، وأن يمثػًما ُمـ ُم١مرظمل اًمسػمة يم٤مٟمقا سم٤مٕؾم٤مس حمد 

 ي٘مقل اًمٙم٤مومٞمجل ـ يِمؽمط ذم اعم١مرخ ٟمٗمس اًمنموط اعمٓمٚمقسم٦م ذم اعمحّدث، ومٛمثاًل ُم

.. يٜمبٖمل أن يِمؽمط ذم اعم١مرخ ُم٤م يِمؽمط ذم .»قمـ ذوط اعم١مرخ: ه( 879)ت:

شراوي احلدي٨م ُمـ أرسمٕم٦م أُمقر: اًمٕم٘مؾ، واًمْمبط، واإلؾمالم، واًمٕمداًم٦م
(1)

 . 

 -ًمت٤مريخسم٤م-أُم٤م ذط اعمٕمتٜمل سمف »ومٞم٘مقل: ه( 902أُم٤م اًمسخ٤موي )ت:

شوم٤مًمٕمداًم٦م ُمع اًمْمبط اًمت٤مم
(2)

 . 

سم٤مًمْمبط واًمٜم٘مد،  -ذم اجلٛمٚم٦م-وُمع هذا اًمت٘م٤مرب إٓ أٟمف متٞمز ُمٜمٝم٩م اعمحدصملم 

ٟم٤مشمف واًمتحري ًمٚمٛمروي٤مت رواي٦ًم ودراي٦ًم، قمغم ُم٤م يٕمرف ذم يمت٥م احلدي٨م وُمدوّ 

اعمٕمرووم٦م يم٤مًمّمحٞمحلم واًمسٜمـ واعمس٤مٟمٞمد وهمػمه٤م، قمغم شمٗم٤موت سملم ذوط 

 ؿ. اعمحدصملم ذم يمتبٝم

ووضمدت ُمس٤موم٦م سملم يمت٥م اعم١مرظملم واعمحدصملم ذم جم٤مل قمرض اًمسػمة اًمٜمبقي٦م 

                                      
( اعمختٍم ذم قمٚمؿ اًمت٤مريخ، ٟمنمه روزٟمث٤مل، ضٛمـ يمت٤مب قمٚمؿ اًمت٤مريخ قمٜمد اعمسٚمٛملم، شمرمج٦م ص٤مًمح 1)

 (.337-336م، )ص1963اعمثٜمك،  اًمٕمكم، سمٖمداد ُمٙمتب٦م

 (.107( اإلقمالن سم٤مًمتقسمٞمخ عمـ ذم اًمت٤مريخ، ًمٚمسخ٤موي )ص 2)
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 وشمدويٜمٝم٤م، واشمسٕم٧م ذم سمٕمض إطمقال اًمِم٘م٦م سملم اًمٗمري٘ملم.

 وادوازكة وادؼاركة باجلؿؾة بقـفًم يف جاكبػ كبرين:

 : ُمـ اًمسامع واًمٕمرض واإلضم٤مزةأوهلًم: جاكب الرواية وما يتعؾق بـؼؾفا 

 ٤مشمب٦م واإلقمالم، واًمقصٞم٦م واًمقضم٤مدة ويمٚمٝم٤م ُمـ ـمر  حتٛمؾ اًمرواي٦م. واعمٜم٤موًم٦م واعمٙم

ويٚمتحؼ هبذا اجل٤مٟم٥م ضم٤مٟم٥م ىمبقل اًمرواي٦م ُمـ ظمالل ُمٜمٝم٩م اًمدراي٦م ُمـ ٟم٘مد 

اعمّمدر ُمـ ظمالل اجلرح واًمتٕمديؾ، وٟم٘مد اعمْمٛمقن ُمـ ظمالل قمرض اعمتـ قمغم 

رواي٤مت واًمتّمحٞمػ ومٞمف، واعم٘م٤مسمٚم٦م سملم اًم ٠مُمٕم٤ميػم دىمٞم٘م٦م ًمٜم٘مده واًمٙمِمػ قمـ اخلٓم

واعم٘م٤مرٟم٦م سملم ـمر  اًمرواي٦م اًمقاطمدة، واًمٕمرض قمغم آي٤مت اًم٘مرآن واحل٘م٤مئؼ 

  اًمت٤مرخيٞم٦م، وصحٞمح اعمٕم٘مقل.

 واعمقىمػ وأما اجلاكب الثاين: ففو جاكب تػسر احلوادث واحلؽم عؾقفا،

ُمٜمٝم٤م، واإلؾم٘م٤مط قمٚمٞمٝم٤م، وشمقضمٞمٝمٝم٤م اًمقضمٝم٦م اًمتل شمتٗمؼ وُمذه٥م اعمّمٜمػ ؾمقاء 

صًم٤م أم يم٤من ُم١مر  ظًم٤م. أيم٤من حمد 

وىمد دظمؾ ُمـ هذا اًمب٤مب ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ إهقاء واًمزٟم٤مدىم٦م، وأقمداء اإلؾمالم، 

وشم٤مسمٕمٝمؿ قمغم ذًمؽ اعمستنمىمقن وأذٟم٤مهبؿ ذم اًمٕمٍم احل٤مرض: طمٞم٨م ومرسوا أطمداث 

اًمسػمة وومً٘م٤م ًمتّمقراَؿ وومٝمٛمٝمؿ اخل٤مص حلريم٦م احلٞم٤مة واًمت٤مريخ، سمٕمٞمًدا قمـ 

صحٞمح اًمٕم٘مٞمدة واًمٗمٝمؿ
(1)

 واي٦م ودراي٦م.، وقمـ اجل٤مٟم٥م اًمٜم٘مدي ر

واؾمتٕم٤من اجلٛمٞمع سمٛمروي٤مت ُمٓمٕمقن ذم صحتٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمرواي٦م واًمدراي٦م 

 وأظمذوا يتٜم٤مومسقن ذم شمقفمٞمٗمٝم٤م خلدُم٦م أهمراضٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة وُمب٤مدئٝمؿ اًمٙم٤مؾمدة. 

وؾمقف ٟمٕمرض ًمٜمامذج خمتٍمة ذم يمال اجل٤مٟمبلم ًمٚمتٜمبٞمف قمغم ُمقاـمـ اخلٚمؾ 

 سم٤مًمتسديد. وُمٙم٤مُمـ اًم٘مّمقر واًمتل يتٕملم أن شمتٜم٤موهل٤م يد اًمتجديد 

                                      
 (.12-11، )صه1416، 1( ُمٜمٝم٩م دراؾم٦م اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل، حمٛمد أحمزون، دار ـمٞمب٦م اًمري٤مض، ط1)
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 املبشح الجاىٕ: مناذز مً ارتلل يف داىب السّآة
 ّالدزآة يف مسّٓات الطرية

اًمٗمريؼ إول:  :اٟم٘مسؿ اعم١مرظمقن ذم ٟم٘مؾ وشمقصمٞمؼ أظمب٤مر اًمسػمة إمم ومري٘ملم

اقمتٛمد اإلؾمٜم٤مد ذم ُمروي٤مشمف، واًمٗمريؼ اًمث٤مين: مل يٕمتٛمد اإلؾمٜم٤مد وإٟمام رسمام أؿم٤مر إمم 

 ػ اًمذي أظمذ قمٜمف. اعمّمٜمَّ 

إذا يم٤من اًمزهري وُمقؾمك سمـ قم٘مب٦م ُمـ أقمٞم٤من اعمت٘مدُملم ُمـ اًمٓم٤مئٗم٦م إومم و

ومٞمام يمتب٤مه ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م اقمتٛمدا ذم ٟم٘مؾ ُمروي٤م٤َم قمغم ـمري٘مل اًمسامع واًمٕمرض، 

إٓ أن هذا مل يٛمٜمع وضمقد قمدد ُمـ اًمرواي٤مت اعمرؾمٚم٦م ذم يمت٤مسمٞمٝمام، يمام اقمتٛمدا قمغم 

اًمقضم٤مدة
(1)

 يمٓمريؼ ًمٚمٜم٘مؾ ذم اعمٖم٤مزي.  

ُمـ اعمت٠مظمريـ ه( 734اًمٜم٤مس )ت: أُم٤م اًمقاىمدي ُمـ اعمت٘مدُملم واسمـ ؾمٞمدو

عمـ مل يٚمتزم اًمّمقرة اعمثغم ذم اٟمت٘م٤مء أؾم٤مٟمٞمده اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مظمب٤مر اًمسػمة  ًٓ ح٤من ُمث٤مّمٚمُ ومٞمَ 

اًمٜمبقي٦م، طمٞم٨م أوردا يمثػًما ُمـ إطم٤مدي٨م اعمٜم٘مٓمٕم٦م واعمرؾمٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م، واًمتل 

ة اُمتألت سم٤مإلهب٤مم طمٞم٤مل حتديد ؿمخّمٞم٦م اًمروا
(2)

 . 

، اًل وإذا ُم٤م ىمقرن هذا سم٠مداء اعمحدصملم ذم ٟم٘مؾ ُمروي٤مت اًمسػمة ذم اًمّمح٤مح ُمث

وم٢من اًمٗمر  يبدو ضمٚمٞم٤ًّم، ذم ـمر  ٟم٘مؾ هذه اعمروي٤مت، ويمذا ذم درضمتٝم٤م ُمـ طمٞم٨م 

 اًمّمح٦م أو اًمْمٕمػ. 

ث ُمـ اؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م اًمٕم٘مدي٦م أو  وًمٕمؾ ُم٤م يتقظم٤مه اعمحد 

                                      
( اًمقضم٤مدة: هل أن ي٠مظمذ اًمٕمٚمؿ ُمـ صحٞمٗم٦م أو يمت٤مب ُمـ همػم أن يٙمقن ًمف ُمـ ص٤مطمبف ؾمامع أو قمرض أو 1)

(، وأيمثر اعمحدصملم ٓ يٕمتؼمه٤م إٓ إذا 2/60ضم٤مزة أو ُمٜم٤موًم٦م. اٟمٔمر: شمدري٥م اًمراوي ًمٚمسٞمقـمل )إ

 طمّمٚم٧م اًمث٘م٦م هب٤م. 

( ُمّم٤مدر اًمسػمة اًمٜمبقي٦م سملم اعمحدصملم واعم١مرظملم، د. ي٤مرس ٟمقر، ط ضم٤مئزة إُمػم ٟم٤ميػ اًمٕم٤معمٞم٦م 2)

 (.395م، )ص2007 -ه1428ًمٚمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة، 
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 هذا آٟمْمب٤مط اعمث٤مزم، أُم٤م اعم١مرخ اًمذي سف اهتامُمف إمم اًمٕمٛمٚمٞم٦م هق اًمذي محؾ قمغم

ٟم٘مؾ وشمّمقير إطمداث ُمـ ظمالل ٟمصٍّ شم٤مرخيل ُمٙمتٛمؾ اًمتٗم٤مصٞمؾ ُمتسٚمسؾ اًمسٞم٤م  

حمٙمقم سمبداي٦م وهن٤مي٦م ذم ضقء ُم٤م هق ُمت٤مح ُمـ ُم٤مدة شم٤مرخيٞم٦م: وم٢مٟمف رأى أٟمف يسٕمف 

 خيل اعمٙمتٛمؾ. اًمتخٗمػ ُمـ هذه اًمْمقاسمط اًمّم٤مرُم٦م، طمتك يتٛمٙمـ ُمـ سمٜم٤مء اًمٜمص اًمت٤مر

م يقًُم٤م ًمتالُمذشمف  وىمد يبدو هٜم٤م ؾمب٥م آظمر يستٗم٤مد ُمـ دمرسم٦م اًمقاىمدي اًمذي ىمدَّ

٤م شم٤مرخيٞمًّ  ًمٖمزوة أطمد ُمـ همػم أن يسق  إؾمٜم٤مًدا، وإٟمام مجٕمف ُمـ قمدد ُمـ  اًل ُمٙمتٛم ٤مٟمّمًّ

إؾم٤مٟمٞمد، ومٚمام ـم٤مًمبف شمالُمذشمف سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد ضم٤مءهؿ هب٤م ذم قمنميـ ضمٚمدة وذم رواي٦م ذم 

طمس٥م ُمٜمٝم٩م  ،اًمرواي٦م :ا قمٜمدئذ أن يردهؿ إمم إُمر إول، أيُم٤مئ٦م ضمٚمدة، ومٓمٚمبق

 ش. اإلؾمٜم٤مد اجلٛمٕمل»ُم٤م يسٛمك سمل

وٓ يٛمٜمع هذا ُمـ اًم٘مقل سم٠من هذا اعمٜمٝم٩م أٟمٙمره أئٛم٦م احلدي٨م قمغم اًمقاىمدي 

وهمػمه وقمّدوه شمٚمٗمٞمً٘م٤م ُمٜمت٘مًدا سملم اًمرواي٤مت
(1)

 . 

ذم ٟم٘مد اإلؾمٜم٤مد  وُمرًة أظمرى وم٢من قمدًدا ُمـ اعم١مرظملم ىمد اقمتٜمك سم٘مقاقمد اعمحدصملم

ذم اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م يٕمتٜمل سمٜم٘مد إؾم٤مٟمٞمد ه( 774واعمتـ ُمًٕم٤م، ومٝمذا اسمـ يمثػم )ت: 

واعمتقن ُمًٕم٤م، ومال يقرد ُم٤م خي٤مًمػ هذا اعمٜمٝم٩م إٓ إذا سملم أهن٤م ُمـ طمٙم٤مي٤مت اسمـ إؾمح٤م  

ٓ ؾمٞمام ذم ىمسؿ ،  أو اؾمتٜمٙمرأو همػمه، وم٢من يم٤من ومٞمٝم٤م ٟمٙم٤مرة أو خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٛمِمٝمقر سملّم 

اًمٜمبقي٦م ُمـ يمت٤مسمف، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ شمٕمٚمٞم٘مف قمغم طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص  اًمسػمة

قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمف اسمٜمف أيم٤من أسمق سمٙمر أول اًمّمح٤مسم٦م إؾمالًُم٤م؟ وم٠مظمؼمه أٟمف ىمد أؾمٚمؿ ىمبٚمف 

شوم٢مٟمف طمدي٨م ُمٜمٙمٌر إؾمٜم٤مًدا وُمتٜم٤ًم»أيمثر ُمـ مخسلم... ىم٤مل اسمـ يمثػم: 
(2)

 . 

سمٞمٜمف وسملم قمكّم سمـ أيب  وشمٜم٤مول ُم٤م ذيمره اسمـ إؾمح٤م  وهمػمه ذم ُم١ماظم٤مة اًمٜمبل 

                                      
(، ومتح اًمب٤مري، 16-3/15، )1( شم٤مريخ سمٖمداد، ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي، ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل، ط1)

 (.8/456طمجر ) ٓسمـ

 (.3/39( اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، ٓسمـ يمثػم )2)
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... وىمد ورد ذم ذًمؽ أطم٤مدي٨م يمثػمة ٓ يّمح رء ُمٜمٝم٤م »وم٘م٤مل: ـم٤مًم٥م

شًمْمٕمػ أؾم٤مٟمٞمده٤م، وريم٦م سمٕمض ُمتقهن٤م
(1)

 . 

واًمتقومٞمؼ سملم اًمرواي٤مت واًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝم٤م قمٜمد آىمتْم٤مء وومً٘م٤م يمام قمٜمل سم٤مجلٛمع 

صملم.   ًم٘مقاقمد اعمحد 

دصـػػ الذين مل يعـوا لؽن كؼاط ادماخذة والضعف قد ظفرت عـد أكثر ا

  بؼواعد الـؼد يف الرواية والدراية.

  فقًم يغ: اًل ويؿؽن تؾخقص ذلك إمجا

 عدم التزام الرواية ادؼبولة: -1

وهذا فم٤مهر ذم ُمّم٤مدر اًمسػمة طم٤مؿم٤م يمت٥م اًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م سمٕمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، 

اًمٜمبقي٦م، وم٢من ُم١مًمٗمل اًمسػمة واعمٖم٤مزي وأصح٤مب يمت٥م اًمِمامئؾ واًمدٓئؾ واخلّم٤مئص 

وُمّمٜمٗمل يمت٥م اًمٓمب٘م٤مت واًمؽماضمؿ وشم٤مريخ اعمدن واًمبٚمدان وهمػمه٤م مل يٚمتزم قم٤مُمتٝمؿ 

اًمرواي٦م اعم٘مبقًم٦م: إٟمام اضمتٛمٕم٧م اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م واحلسٜم٦م إمم ضم٤مٟم٥م اًمْمٕمٞمٗم٦م 

واعمقضققم٦م أطمٞم٤مًٟم٤م: سمؾ وضمدٟم٤م أطمٞم٤مًٟم٤م اًم٘مّمص إؾمٓمقري ذم أظمب٤مر ُم٤م ىمبؾ اإلؾمالم، 

وأهمٚم٥م اًم٘مّمص اًمتل أورده٤م اسمـ إؾمح٤م  مل يسٜمده٤م  وُم٤م شمزاُمـ ُمع أي٤مُمف إومم،

وسمٕمْمٝم٤م رواه٤م قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل، وسمٕمْمٝم٤م أؾمٜمده٤م إمم أهؾ اًمٙمت٤مب
(2)

. 

وىمد قمروم٧م اًمرواي٤مت اإلرسائٞمٚمٞم٦م ذم سمٕمض يمت٥م اًمسػمة واعمٖم٤مزي، وأىمدم ُمـ 

، وأهمٚم٥م رواي٤مشمف قمـ يمٕم٥م إطمب٤مر ه(114قمرف سمذًمؽ وه٥م سمـ ُمٜمّبف )ت:

وهل وإن وردت ذم يمت٥م اًمسػمة إٓ أهن٤م ه( 44هلل سمـ ؾمالم )ت:ا وقمبده( 32)ت:

 ٓ شمتٕمٚمؼ إٓ سم٠مطمداث ُم٤م ىمبؾ اإلؾمالم ُمـ أظمب٤مر اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م وٟمحقه٤م.

يمام أظمذ قمٚمٞمٝمؿ إرؾم٤مل إؾم٤مٟمٞمد ورواي٦م إطم٤مدي٨م اًمِم٤مذة واعمٜمٙمرة واًمرواي٦م قمـ 

                                      
 (.7/250( اعمّمدر اًمس٤مسمؼ )1)

( اًمسػمة اًمٜمبقي٦م، ٓسمـ هِم٤مم، طم٘م٘مٝم٤م وقمٚمؼ طمقاؿمٞمٝم٤م حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد، دار اًمؽماث، 2)

 (.34-1/31٘م٤مهرة، )اًم
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ٕمض يمت٤مب اًمسػمة سمٌمء اعمبٝمٛملم، واًمرواي٦م قمـ أهؾ إهقاء واًمبدع: سمؾ ًم٘مد اَؿ سم

ُمـ هذا، وم٘مد اَؿ وه٥م سمـ ُمٜمبّف سم٤مًم٘مدر 
(1)

وهِم٤مم سمـ حمٛمد سمـ اًمس٤مئ٥م اًمٙمٚمبل اَؿ  

وأسمقه سم٤مًمتِمٞمع واًمرومض واًمٖمٚمق ومٞمف
(2)

، واعمسٕمقدي سم٤مٓقمتزال واًمتِمٞمع
(3)

. 

 وىمد ىمدُمٜم٤م أن احل٤مُمؾ قمغم ىمبقل هذا اعمٜمٝم٩م هق اًمرهمب٦م ذم شم٘مديؿ ٟمصٍّ شم٤مرخيل ُمٙمتٛمؾ. 

ه( 879هذا سمٕمض ُم١مًمٗمل اًمسػمة ومٝمذا اًمٙم٤مومٞمجل )ت:وىمد أقمرب قمـ 

ضٕمٞمًٗم٤م؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ جيقز  ًٓ هؾ جيقز أن يروي ذم شم٤مرخيف ىمق :وم٢من ىمٚم٧م»...ي٘مقل: 

ًمف ذًمؽ ذم سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، ُمع اًمتٜمبٞمف قمغم ضٕمٗمف، وًمٙمـ ٓ جيقز ذًمؽ 

ش، وذم صٗم٤مشمف، وٓ ذم إطمٙم٤ممذم ذات اًمب٤مري 
(4)

. 

اسمـ إؾمح٤م ، وظمٚمٞمٗم٦م سمـ  :صم٘م٤مت اعم١مرظملم ُمثؾوهذا اًمٜمٝم٩م ُمٚمحقٌظ قمـ 

ظمٞم٤مط، واًمٓمؼمي، طمٞم٨م يٙمثرون ُمـ إظمب٤مر اعمرؾمٚم٦م واعمٜم٘مٓمٕم٦م، يمام أن اًمٓمؼمي 

هِم٤مم سمـ اًمٙمٚمبل، وؾمٞمػ سمـ قمٛمر  :ُمثؾ ،يٙمثر اًمٜم٘مؾ قمـ رواة ذم هم٤مي٦م اًمْمٕمػ

وهمػمهؿ  ،اًمتٛمٞمٛمل، وٟمٍم سمـ ُمزاطمؿ
(5)

 . 

ىمبقل شمٚمؽ اعمروي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م  وإذا يم٤من ًمٜم٤م ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م أن ٟمؽموى ذم

ًمٙمثرة ُم٤م صمب٧م ُمـ اًمّمحٞمح واحلسـ وُم٤م ي٘م٤مرسمف: وم٢من هذا ىمد ٓ يت٠مشمك ذم أطمداث 

 اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل وطم٘مبف اعمتت٤مًمٞم٦م. 

ظمب٤مر وأصم٤مر ومحٞم٨م  وقمٚمٞمف ومال ُمٜم٤مص ُمـ ُمروٟم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع شمٚمؽ ٕا

                                      
-ه1413، 1( َذي٥م اًمٙمامل، ًمٚمٛمزي، ت: سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ط1)

 (.31/147م، )1992

(، 3/91( يمت٤مب اعمجروطملم ٓسمـ طمب٤من، ت: حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد، دار اًمققمل، طمٚم٥م، )2)

 (.4/304ُمٞمزان آقمتدال )

 ،ه1402، 2ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ط( ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء، ًمٚمذهبل، ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، 3)

 (.13/282(، شم٤مريخ سمٖمداد )15/569)

 (.337( اعمختٍم ذم قمٚمؿ اًمت٤مريخ، ضٛمـ يمت٤مب )روزٟمث٤مل(: قمٚمؿ اًمت٤مريخ قمٜمد اعمسٚمٛملم )ص4)

 (.1/39، )ه1415، 6( اًمسػمة اًمٜمبقي٦م اًمّمحٞمح٦م، د. أيمرم ضٞم٤مء اًمٕمٛمري، ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ط5)
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ٛمؾ ذم اًمتقصمٞمؼ واًمٜم٘مد، وطمٞم٨م اعمٜمٝم٩م احل٤مزم اعمٙمت سمٕم٘مٞمدةٍ أو ذيٕم٦ٍم ومال يّمٚمح إٓشمٕمٚم٘م٧م 

أو شمٙمٛمؾ  ،صمٖمرة ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ اًمت٤مرخيٞم٦م ٕمٚمؼ سمٌمء ُمـ ذًمؽ، ويم٤مٟم٧م سمحٞم٨م شمسد  مل شمت

ؾمٞم٤م  إطمداث، ُمـ همػم أن شمتٕم٤مرض ُمع ٟمص حمٙمؿ أو طم٘مٞم٘م٦ٍم صم٤مسمت٦م ومال طمرج قمٜمدئٍذ، 

 ، ومٕمغم صٕمٞمد اعم٘م٤مل: ًٓ أو ُم٘م٤م ًٓ وهذا مم٤م ىمد يدظمؾ حت٧م ُم٤م ي٘مبٚمف أهؾ احلدي٨م طم٤م

ذم احلالل  إذا رويٜم٤م قمـ اًمٜمبل ه(: »197ل قمبد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي )ت: ي٘مق

واحلرام وإطمٙم٤مم ؿمددٟم٤م ذم إؾم٤مٟمٞمد واٟمت٘مدٟم٤م ذم اًمرضم٤مل، وإذا رويٜم٤م ذم اًمٗمْم٤مئؾ 

شواًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ؾمٝمٚمٜم٤م ذم إؾم٤مٟمٞمد وشمس٤محمٜم٤م ذم اًمرضم٤مل
(1)

 . 

هؾ ومٞمٝم٤م، أطم٤مدي٨م اًمرىم٤م  حيتٛمؾ أن يتس٤مه(: »241وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾ )ت:

شرء ومٞمف طمٙمؿ طمتك جيئ
(2)

 . 

اسمـ إؾمح٤م  شمٙمت٥م قمٜمف هذه إطم٤مدي٨م، »وىم٤مل ذم رواي٦م قمب٤مس اًمدوري قمٜمف: 

يٕمٜمل اعمٖم٤مزي وٟمحقه٤م، وإذا ضم٤مء احلالل واحلرام أردٟم٤م ىمقًُم٤م هٙمذا، وىمبض 

شأص٤مسمع يده إرسمٕم٦م
(3)

 . 

 ،ذم هجرة اعمسٚمٛملم إمم احلبِم٦موقمٚمؼ اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس قمغم رواي٦م ضٕمٞمٗم٦م 

واًمذي قمٜمدٟم٤م ذم هذا اخلؼم أٟمف ضم٤مٍر جمرى ُم٤م يذيمر ذم هذا اًمب٤مب ُمـ »ل: ٤موم٘م

أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمؽمظمص ذم اًمرىم٤مئؼ، اعمٖم٤مزي واًمسػم، واًمذي ذه٥م إًمٞمف اًمٙمثػم ُمـ 

٤م ٓ طمٙمؿ ومٞمف ُمـ أظمب٤مر اعمٖم٤مزي، وُم٤م جيري جمرى ذًمؽ، وأٟمف ي٘مبؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ وُم

شًمٕمدم شمٕمٚم٘مف سم٤مٕطمٙم٤مم :ي٘مبؾ ذم احلالل واحلرام
(4)

 . 

ُم٤مًمؽ  سمـ ٕٟمس رواي٦م قمغم اسمـ طمجر يٕمٚمؼ وقمغم صٕمٞمد احل٤مل واعمامرؾم٦م أيًْم٤م ٟمجد

                                      
 (.2/152) ،( ومتح اعمٖمٞم٨م1)

اًمٙمٗم٤مي٦م ذم ُمٕمروم٦م أصقل قمٚمؿ اًمرواي٦م، اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي، ت: إسمراهٞمؿ سمـ ُمّمٓمٗمك آل سمحبح، ( 2)

 (.1/399) ،م2003-ه1423، 1دار اهلدى، ط

 (.117( ٟمٗمس اعمّمدر )ص3)

ـ ًمٚمٓمب4) ـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس، ُم١مؾمس٦م قمز اًمدي سم صمر،   (.1/158م، )1986-ه1406قم٦م واًمٜمنم، سمػموت، ٤م( قمٞمقن ا
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ُمـ صٜم٤مديد ىمريش وم٘مذومقا  اًل أُمر يقم سمدر سم٠مرسمٕم٦م وقمنميـ رضم ذم سمٞم٤من أن اًمٜمبل 

ذم ـمقي ُمـ أـمقاء سمدر ظمبٞم٨م خمب٨م
(1)

ومل أىمػ قمغم شمسٛمٞم٦م ه١مٓء »...، ومٞم٘مقل: 

إيمامهلؿ سمام رسده اسمـ إؾمح٤م  ُمـ  مجٞمٕمٝمؿ: سمؾ ؾمٞم٠ميت شمسٛمٞم٦م سمٕمْمٝمؿ، ويٛمٙمـ

شأؾمامء ُمـ ىمتؾ ُمـ اًمٙمٗم٤مر سمبدر...
(2)

. 

وإذا ُم٤م رضمٕمٜم٤م إمم رواي٦م اسمـ إؾمح٤م  اًمتل وردت ومٞمٝم٤م أؾمامؤهؿ ٟمٚمحظ أٟمف 

أورده٤م سمدون إؾمٜم٤مد
(3)

. 

ويمذا شمٕم٤مُمؾ اسمـ طمجر ُمع اًمقاىمدي ذم سمٕمض رواي٤مشمف اًمتل ُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ ُمع 

شٟمٗمرد ومٙمٞمػ إذا ظم٤مًمػوهق ٓ حيت٩م سمف إذا ا»...ىمقًمف قمٜمف: 
(4)

 . 

وقمٚمٞمف وم٤مٕصؾ اقمتامد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م، وُم٤م ي٘مرب ُمٜمٝم٤م 

ومحس٥م، وم٢من شمٕمٚم٘م٧م اًمرواي٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م سمح٨مٍّ قمغم ُمٙم٤مرم أظمالٍ ، أو وصٍػ 

ًمٕمٛمراٍن أو طمدي٨م قمـ صٜم٤مقم٦ٍم أو زراقم٦ٍم، أو قمدٍّ ٕؾمامء أو ُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ ومال 

 ت٤مرخيل. سم٠مس ُمـ إيراده٤م يمتٙمٛمٚم٦ٍم ًمٚمسٞم٤م  اًم

 اعتًمد بعض كصوص الؽتب السًموية ادحرفة وكتب األمم السابؼة:-2

ويٕمتؼم وه٥م سمـ ُمٜمبّف أول ُمـ اىمتبس ذم يمت٤مسم٤مشمف ُم٘م٤مـمع ُمـ اًمٙمت٥م اًمساموي٦م 

اًمس٤مسم٘م٦م، وم٘مد روى ىمٓمًٕم٤م ُمـ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، وىمٓمًٕم٤م ُمـ اعمزاُمػم، وأهمٚم٥م ُمروي٤مشمف ذم 

اًمتقراة يمام أن ُمٕمٚمقُم٤مشمف قمـ اعمسٞمح  ىمّمص إٟمبٞم٤مء وأظمب٤مر سمٜمل إرسائٞمؾ ُمٜم٘مقًم٦م قمـ

 .اًمس٤مسم٘م٦مواًمٙمت٥م وُمٞمالده، وشمٗم٤مصٞمؾ طمٞم٤مشمف، إٟمام أظمذه٤م ُمـ اإلٟمجٞمؾ 

وىمد ٟم٘مؾ اسمـ إؾمح٤م  وم٘مرات ُمـ اًمٕمٝمديـ اًم٘مديؿ واجلديد ُمؽممج٦م طمرومٞم٦م، يمام 

٤م يم٤مُم  ٓسمـ إؾمح٤م  ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م. اًل أورد اسمـ هِم٤مم ٟمّمًّ

اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ اًمتل شمتٕمٚمؼ سمبدء وىمد رضمع اسمـ ىمتٞمب٦م واًمٞمٕم٘مقيب إمم ٟمّمقص 

                                      
 (.3757اًمبخ٤مري ) أظمرضمف( 1)

 (.7/302( ومتح اًمب٤مري، ٓسمـ طمجر )2)

 (.2/355( اًمسػمة اًمٜمبقي٦م، ٓسمـ هِم٤مم )3)

 (.7/472( ومتح اًمب٤مري، ٓسمـ طمجر )4)
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اخلٚمٞم٘م٦م قمغم اخلّمقص
(1)

 . 

ل ُمٜمزًم٦م اإلرسائٞمٚمٞم٤مت ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م، ي٘مقل  وهذه اًمٜمّمقص واًمٜم٘مقل شمٜمزَّ

اإلرسائٞمٚمٞم٦م شُمذيمر ًمالؾمتِمٝم٤مد ٓ ًمالقمتْم٤مد، وًمٙمـ هذه إطم٤مدي٨م »اسمـ يمثػم: 

  وم٢مهن٤م قمغم صمالصم٦م أىمس٤مم:

 ٟمِمٝمد ًمف سم٤مًمّمد ، ومذًمؽ صحٞمح.ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م صحتف مم٤م سم٠ميديٜم٤م مم٤م  أحدها:

 ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م يمذسمف سمام قمٜمدٟم٤م مم٤م خي٤مًمٗمف. والثاين:

ومال  :ُم٤م هق ُمسٙمقت قمٜمف، ٓ ُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ وٓ ُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ والثالث:

شٟم١مُمـ سمف، وٓ ٟمٙمذسمف، وٓ دمقز طمٙم٤ميتف عم٤م شم٘مدم
(2)

. 

وم٠مُم٤م جمرد : »سمـ شمٞمٛمٞم٦م اوقمـ هذا إظمذ وآىمتب٤مس ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

وإن يم٤من ىمد  قع إمم ىمقهلؿ، أو إمم ُم٤م ذم يمتبٝمؿ ومال جيقز سم٤مٓشمٗم٤م ، واًمٜمبل اًمرضم

يروج قمٚمٞمف  اؾمتخؼمهؿ وم٠مظمؼموه، ووىمػ قمغم ُم٤م ذم اًمتقراة، وم٢مٟمام ذًمؽ ٕٟمف ٓ

سم٤مـمٚمٝمؿ: سمؾ اهلل ؾمبح٤مٟمف يٕمرومف ُم٤م يٙمذسمقن مم٤م يّمدىمقن، يمام أظمؼمه سمٙمذهبؿ همػم ُم٤م 

شُمرة، أُم٤م ٟمحـ ومال ٟم٠مُمـ أن حيدصمقٟم٤م سم٤مًمٙمذب
(3)

 . 

شاًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ»وٟمحق هذا اعمٕمٜمك ُمٜم٘مقل قمـ اسمـ اًمٕمريب ذم 
(4)

 . 

سمٙمت٥م إُمؿ إظمرى واًمتل دظمٚم٧م قمغم ُمّم٤مدر اعم١مرظملم ومٛمث٤مهل٤م وأُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ 

وم٤مرس واًمروم واحلبِم٦م واهلٜمد  :ُمثؾ ،يمت٥م شمقاريخ إُمؿ اعمج٤مورة ًمٚمجزيرة اًمٕمرسمٞم٦م

  ٜمبقي٦م وأطمداصمٝم٤م ُمـ ىمري٥م.وٟمحقه٤م، وهذا اعمّمدر ٓ يتٕمٚمؼ سم٤مًمسػمة اًم

                                      
( ُمّم٤مدر اًمسػمة اًمٜمبقي٦م، قمبد اًمرزا  هرُم٤مس، ط ضم٤مئزة إُمػم ٟم٤ميػ اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م 1)

 (.280-277م، )ص2007 -ه1428واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة، 

 (.1/31م، )1999-ه1420، 2شمٗمسػم اسمـ يمثػم، ت: ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م، دار ـمٞمب٦م، ط (2)

( اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ت: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، ُمٓمبٕم٦م اًمسٜم٦م اعمحٛمدي٦م، اًم٘م٤مهرة، 3)

 (.172، )صه1369، 2ط

 (.260( اًمٕمقاصؿ ُمـ اًم٘مقاصؿ، ٓسمـ اًمٕمريب )ص4)
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 املبشح الجالح: مناذز مً ارتلل يف
 داىب تفطري اذتْادخ ّاذتكه علَٔا

قمرضٜم٤م ومٞمام ؾمبؼ أن سمٕمض رواة اًمسػمة ويمت٤مهب٤م ىمد اَٛمقا ذم قمداًمتٝمؿ وؾمالُم٦م 

 ُمٕمت٘مدهؿ، ووضمد ُمـ ه١مٓء ُمـ اَؿ سم٤مًمِمٕمقسمٞم٦م واًمرومض وآقمتزال واًمزٟمدىم٦م.

٤مب اًمسػمة ذم سمٓمقن يمتبٝمؿ رواي٤مت  ُمـ يمتّ وقمالوة قمغم ذًمؽ وم٘مد أورد يمثػم

 ٕوًمئؽ اعمجروطملم واعمتٝمٛملم ُمٙمتٗملم سم٤مؿمتٝم٤مر طم٤مهلؿ قمـ سمٞم٤من قمٚمؾ ُمروي٤مَؿ.

وٓ ؿمؽ أن يمثػًما ُمـ أصح٤مب إهقاء ممـ يمت٥م ذم اًمسػمة فمٝمر أصمر سمدقمتٝمؿ ذم 

يمتبٝمؿ، وأفمٝمروا ُم٤م خيدم همرضٝمؿ، واٟمتٗمع سمذًمؽ اعمستنمىمقن وأذٟم٤مهبؿ ممـ مل حيسٜمقا 

ٝمؿ اإلؾمالم ومل يٜمٓمٚم٘مقا ُمـ أصقًمف وىمقاقمده، وُمـ هٜم٤م ضم٤مءت يمت٤مسم٤مت اعمستنمىملم وم

 وُمـ شم٠مصمر هبؿ ىم٤مسة قمـ ومٝمؿ دواومع اًمسٚمقك قمٜمد اعمسٚمٛملم ذم صدر اإلؾمالم.

إن أقمٔمؿ ىمّمقر يقاضمف اًمدراؾم٤مت آؾمتنماىمٞم٦م هق قمجزه٤م قمـ اًمتّمقر »

ًمت٤مرخيٞم٦م، وهق اًمسٚمٞمؿ ًمإلؾمالم وروطمف وآصم٤مره ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل وطمريمتف ا

ىمّمقر يمبػم يٛمٜمع إُمٙم٤من آقمتامد قمغم هذه اًمدراؾم٤مت ظم٤مص٦م ذم قمٍم اًمسػمة 

»واًمراؿمديـ، طمٞم٨م شمتٓم٤مسمؼ اًمٜمٔمري٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمع اًمقاىمع اًمت٤مرخيل
(1)

. 

وٓ ؿمؽ أن هذا اًمٕمجز قمـ اإلدراك اًمّمحٞمح يم٤من ُمّمحقسًم٤م سمح٘مٍد دوملم، وحتٞمٍز 

 ذاشمف. ثػم ُمٜمٝمؿ قمـ اًمٜمبل أصمٞمؿ، وقمداوة ىمديٛم٦م، يمؾ ذًمؽ فم٤مهر ومٞمام يمتبف يم

يم٤من ؾمقداوي  -وطم٤مؿم٤مه- يزقمؿ: أن حمٛمًدا ش دوزي»ومٝمذا اعمستنم  

اعمزاج، يٚمتزم اًمّمٛم٧م، ويٛمٞمؾ إمم اًمٕمزًم٦م اًمٓمقيٚم٦م
(2)

. 

إن اًمدي٤مٟم٦م ش: سم٤مصمقًمقضمٞم٤م اإلؾمالم»ي٘مقل ذم يمت٤مسمف ش يمٞمٛمقن»واعمستنم  اًمٗمرٟمز 

ذريًٕم٤م: سمؾ هل ُمرض  اعمحٛمدي٦م ضمذام شمٗمِمك سملم اًمٜم٤مس، وأظمذ يٗمتؽ هبؿ ومتًٙم٤م

                                      
 (.36-1/35) د.أيمرم ضٞم٤مء اًمٕمٛمري قي٦م اًمّمحٞمح٦م،( اًمسػمة اًمٜمب1)

 (.1/25( ؾمػمة ؾمٞمد اعمرؾمٚملم، عمحٛمد احلسٞمٜمل )2)



 

 38 ُّضْابط ِمكاصد –التذدٓد يف عسض الطرية اليبْٓة 

ُمريع، وؿمٚمؾ قم٤مم، وضمٜمقن ذهقزم، يبٕم٨م اإلٟمس٤من قمغم اخلٛمقل واًمٙمسؾ، وٓ 

يقىمٔمف ُمٜمٝمام إٓ ًمٞمسٗمؽ اًمدُم٤مء، ويدُمـ قمغم ُمٕم٤مىمرة اخلٛمقر، وجيٛمح ذم اًم٘مب٤مئح
(1)

. 

اًمذي يٕمد ُمـ أقمالم اعمستنمىملم ذم اًم٘مرن اًمس٤مسمع قمنم ش سم٤مرشمٚمٛمل دير سمٞمٚمق»أُم٤م 

اعم١مًمػ  »ُم٤مهقُم٧م«هذا هق اعمٜمتحؾ اًمِمٝمػم » : اعمٞمالدي ومٞم٘مقل قمـ اًمرؾمقل

شواعم١مؾمس هلرـم٘م٦م اختذت هل٤م اؾمؿ اًمديـ، وٟمسٛمٞمٝم٤م ٟمحـ اعم٤مهقُمتٞم٦م
(2)

. 

يم٤مرل »ًمِمٞمخ اعمستنمىملم إعم٤من ش شم٤مريخ اًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞم٦م»واًمٜم٤مفمر ذم 

 م( جيده يٜمٓمٚمؼ ُمـ أصؾ وم٤مؾمد وهق إٟمٙم٤مر ٟمبقشمف 1868)وًمد ؾمٜم٦م ش سمرويمٚمامن

 اًمٙمريؿ. واًمٓمٕمـ ذم اًم٘مرآن

 أن يمؾ رء ذم ديـ اإلؾمالم اىمتبسف حمٛمد ش سمرويمٚمامن»وىمّم٤مرى اًم٘مقل: يرى »

ىمد أٟمزل يمت٤مسًم٤م، وذع  ُمـ إُمؿ إظمرى، ويٜمٙمر أؿمد اإلٟمٙم٤مر أن يٙمقن اهلل

شُمـ اًمٕمرب! ًٓ أطمٙم٤مًُم٤م، وسمٕم٨م رؾمق
(3)

 . 

أن يٙمقن هذا ُمقىمٗمٝمؿ ُمع اًمتِمد   اًمٖمري٥موإٟمام  ،وًمٞمس هذا سمٛمستٖمرب ُمٜمٝمؿ

 ٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمِمٕم٤مرات!!سم٤مُٕم٤م

وقمجٞم٥م أُمرهؿ ي١مُمٜمقن سمخراوم٤مت اًمتثٚمٞم٨م وهمػمه٤م، واًمتل يٛمٜمٕمٝم٤م اًمٕم٘مؾ وٓ 

، صمؿ يذيمرون أن طم٤مدصم٦م ؿمؼ ُمريؿ  سمـاشمّمح ذم اًمٜم٘مؾ قمـ اعمسٞمح قمٞمسك 

 اًمّمدر أو اإلرساء أو اًمقطمل ُم٤م هل إٓ ظمراوم٤مت وأؾم٤مـمػم !!!

ٛمٚمٝمؿ قمغم هذا آًمتقاء وإذا يم٤من ًمٚمٛمستنمىملم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُم٤م حي

اعمٜمٝمجل وم٢من اًمٕمج٥م ٓ يٜم٘ميض ُمـ أسمٜم٤مء ضمٚمدشمٜم٤م اًمذيـ يٜمٓم٘مقن سم٠مًمسٜمتٜم٤م طملم 

يت٤مسمٕمقن اعمستنمىملم ذم ومراهؿ ُمـ همػم سمره٤من ويسػمون ظمٚمٗمٝمؿ يم٤مًمٕمٛمٞم٤من، 

 ويرددون يمالُمٝمؿ يم٤مًمببٖم٤موات.

                                      
 (.123م )ص1988 -ه1408، 2، عمحٛمد رسور سمـ ٟم٤ميػ، دار إرىمؿ، طاًمٜمبقي٦م دراؾم٤مت ذم اًمسػمة (1)

 (.942( آؾمتنما ، إلدوارد ؾمٕمٞمد )ص2)

 (.133، عمحٛمد رسور )صاًمٜمبقي٦م ( دراؾم٤مت ذم اًمسػمة3)
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ـ اًمٜمّم٤مرى اًمٕمرب وومٞمام يمتبف دقم٤مة اًمتٖمري٥م ُمـ شمالُمذة اعمستنمىملم ؾمقاء ُم
(1)
ـ أو   ُم

اعمٜمتسبلم ًمإلؾمالم
(2)

فم٤معم٦م وشمٗمسػمات  أُمثٚم٦م فم٤مهرة، ُمـ يمت٤مسم٤مت قمـ ص٤مطم٥م اًمسػمة  

ـ ذًمؽ  ش:دروس ىمرآٟمٞم٦م»ىمقل اخلقري ذم يمت٤مسمف  :ٕطمداث اًمسػمة ُمْمٚمٚم٦م: وُم

إن اًمدقمقة اعمحٛمدي٦م يم٤مٟم٧م ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل يمت٤مسمٞم٦م إٟمجٞمٚمٞم٦م شمقراشمٞم٦م ُمسٞمحٞم٦م »

شمقرايت إٟمجٞمكم هيقدي ٟمٍماين ذم اًم٘مرآن يمت٤مب اًم٘مرآن[  :]أي فهيقدي٦م، ... وإٟم

 ..ش..ُمقضققمف وُمّم٤مدره وىمّمّمف وضمدًمف

هق ًمٗمظ حمٛمد وٟمٔمٛمف، وًمٞمس ًمٗمظ اًمقطمل وسم٤مًمت٤مزم،  -أي اًم٘مرآن-إن ًمٗمٔمف »

!..شوم٢من إقمج٤مز ٟمٔمٛمف ىم٤مئؿ قمغم اًمٜمبل ٓ قمغم اًمقطمل
(3)

. 

وضمرضمل زيدان يٗمرس اًمٖمزوات واًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم دواومٕمٝم٤م شمٗمسػًما 

٤م يرشمٙمز  قمغم طم٤مضم٦م اعمسٚمٛملم إمم ظمػمات وم٤مرس واًمروم وُمٍم: ٕن اجلزيرة ُم٤مديًّ

ىم٤مطمٚم٦م، وٓ شمٗمل سمٛمٓم٤مًم٥م ؾمٙم٤مهن٤م وطم٤مضم٤مَؿ اًمرضوري٦م
(4)

. 

ويٕمزو اٟمتّم٤مر اعمسٚمٛملم قمغم اعمنميملم إمم دومع اًمٞمٝمقد ًمألوس واخلزرج يمل 

يسٚمٛمقا ومٞمقاضمٝمقا ُمنميمل ُمٙم٦م ًمتس٘مط إصٜم٤مم!!
(5)

 

ًمروم إمم وىمقف اًمٞمٝمقد إمم ضم٤مٟم٥م ويٕمزو اٟمتّم٤مرات اعمسٚمٛملم قمغم وم٤مرس وا

اعمسٚمٛملم اًمٗم٤محتلم ضد اًمروُم٤من اًمذيـ يم٤مٟمقا ئمٚمٛمقن اًمٞمٝمقد!! وأن اعمسٚمٛملم ُم٤م يم٤مٟمقا 

ًمٞمٗمتحقا ه٤مشملم اعمٛمٚمٙمتلم ًمقٓ شمْمٕمْمع احل٤مل ومٞمٝمام وشمرسب اًمْمٕمػ إًمٞمٝمام 
(6)

. 

                                      
ٟمٔمٛمل ًمقىم٤م  :، واعمٍميشدروس ىمرآٟمٞم٦م»ُمث٤مل اًمٚمبٜم٤مين: اخلقري يقؾمػ إًمٞم٤مس طمداد ذم يمت٤مسمف ( ُمـ أ1)

شم٤مريخ اًمتٛمدن »، واًمٚمبٜم٤مين: ضمرضمل زيدان ذم يمتبف: شحمٛمد اًمرؾم٤مًم٦م واًمرؾمقل»ذم يمت٤مسمف 

 ش.شم٤مريخ آداب اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م»و، شاًمٕمرب ىمبؾ اإلؾمالم»و، شاإلؾمالُمل

 ش.اًمِمٞمخ٤من»، وشقمغم ه٤مُمش اًمسػمة»، وشِمٕمر اجل٤مهكماًم»( ُمـ أُمث٤مل: ـمف طمسلم ذم يمت٤مسمف: 2)

 .(187-186دراؾم٤مت ىمرآٟمٞم٦م ًمٚمخقري، ٟم٘ماًل قمـ دراؾم٤مت ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م عمحٛمد رسور )ص( 3)

 (.1/66، )2( شم٤مريخ اًمتٛمدن اإلؾمالُمل، جلرضمل زيدان، ُمٙمتب٦م احلٞم٤مة سمػموت، ط4)

 (.1/40) ( شم٤مريخ اًمتٛمدن، جلرضمل زيدان5)

 (.1/73) جلرضمل زيدان ( شم٤مريخ اًمتٛمدن،6)
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ُمتٜم٤مؾمٞم٤ًم ُم٘م٤مًم٦م رسمٕمل سمـ قم٤مُمر ذم هدف اجلٝم٤مد اإلؾمالُمل، واًمٙمثرة اًمٙم٤مصمرة ُمـ 

ت وإطم٤مدي٨م ذم هذا اًمّمدد، وأن اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ًمبالد اًمروم ووم٤مرس أي٤م

اؾمتِمٝمد ومٞمٝم٤م ٟمحق ُمـ مخسلم أًمًٗم٤م ُمـ اعمسٚمٛملم واؾمتٛمرت ٕيمثر ُمـ قمنم ؾمٜملم، 

وىمتؾ ومٞمٝم٤م قمدد ُمـ ىمقاد اعمسٚمٛملم، وأن اًمٜمٍم ضم٤مء سمٕمد ُمٕم٤مرك ـم٤مطمٜم٦م قمغم أرض 

 ع شمٚمؽ اعمٕم٤مرك!!وم٤مرس واًمِم٤مم وأن اعمسٚمٛملم يم٤مٟمقا إىمؾ قمدًدا ذم مجٞم

وأُم٤م ُم٤م يمتبف رسم٤مئ٥م اًمتٖمري٥م وصٜم٤مئع آؾمتنما  مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمسػمة 

 وم٢مٟمف ي٘مٓمر ظمبًث٤م وشمدُمػًما ٓ هداي٦ًم ودمديًدا ! وص٤مطمبٝم٤م 

وذًمؽ ش ُمرضمٚمٞمقث»ومٙمثػم مم٤م يمت٥م ـمف طمسلم إٟمام هق شمرديد عم٤م يمتبف اعمستنم  

سمدًءا ُمـ إٟمٙم٤مر صح٦م اًمِمٕمر اجل٤مهكم
(1)

. 

اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل احلدي٨م وصٚمتف »سمحث٤ًم ىمٞماًم ذم يمت٤مسمف  ٝمل وقم٘مد د.حمٛمد اًمب«

اعمذه٥م »ًمٓمف طمسلم، ويمت٤مب ش اًمِمٕمر اجل٤مهكم»ىم٤مرن ومٞمف سملم يمت٤مب ش سم٤مٓؾمتٕمامر اًمٖمريب

هداف واًمٜمت٤مئ٩م ش .. ضم٥م»ًمٚمٛمستنم  ش اعمحٛمدي واٟمتٝمك ُمـ ُم٘م٤مرٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م إمم أن ٕا

»ؾمبؼ ـمف سمٜمنم هذه أراءش ضم٥م»واطمدة قمٜمد اًمٙم٤مشمبلم، و
(2)

. 

يْمع ُمـ ًمبٜم٤مت ُمٜمٝمجف اًمٙمذب  شقمغم ه٤مُمش اًمسػمة»وهق طملم يٙمت٥م يمت٤مسمف 

وأطم٥م أن يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أيًْم٤م أين وؾمٕم٧م قمغم »واظمتال  اًم٘مّمص وإظمب٤مر، ومٞم٘مقل: 

ـ احلري٦م ذم رواي٦م إظمب٤مر، واظمؽماع احلدي٨م!  ش.ٟمٗمز ذم اًم٘مّمص، وُمٜمحتٝم٤م ُم

اًمِمٕمر »٢مٟمف أسم٤مح هل٤م ذم وإذا اؾمتج٤مز ًمٜمٗمسف أن خيتٚمؼ اًمٙمذب ذم هذا اًمٙمت٤مب، وم

ب سم٤محل٘م٤مئؼ، طملم زقمؿ أن اًم٘مرآن ُمـ قمٜمد حمٛمد ش اجل٤مهكم أو أن  ،أن يٙمذ 

ٓ  -وقمغم رأؾمٝمؿ إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمٝمام اًمسالم ذم اًم٘مرآن-ىمّمص إٟمبٞم٤مء 

 دم٤موز أن شمٙمقن أؾمٓمقرة ُمـ إؾم٤مـمػم!!

                                      
ـ سمدء ـمف طمسلم عمح٤مرضاشمف ذم اجل٤مُمٕم٦م.ذم سمح٨م ٟمنمه ذم جمٚم٦م اجلٛمٕمٞم٦م ٔا م1924( يم٤من ذًمؽ قم٤مم 1)  ؾمٞمقي٦م، ىمبؾ قم٤مم ُم

 (.225( دراؾم٤مت ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م، عمحٛمد رسور )ص2)
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 وقمغم هذا اًمٜمسؼ ُمـ اظمتال  اًمٙمذب، واًمتٙمذي٥م سم٤مًمّمد ، واًمتِمٙمٞمؽ ذم

، وقمغم ُمٜمقال اعمتٖمرسم٦م ٟمس٩م اًمٞمس٤مريقن شاًمِمٞمخ٤من»احلؼ، ؾم٤مر ـمف طمسلم ذم يمت٤مسمف 

اعمٍميقن يمٛمحٛمد أمحد ظمٚمػ اهلل
(1)

وقمبد اًمرمحـ اًمنمىم٤موي 
(2)

. 

ويتقىمػ ىمٓم٤مر اًمرصد وإُمثٚم٦م قمٜمد اعمدرؾم٦م اإلصالطمٞم٦م وُمـ شم٠مصمر هب٤م ُمـ 

ن يتّمؾ يمت٥م ىمبؾ أ -اًل ُمث-اًمٙمت٤مب وإدسم٤مء واًمدقم٤مة: وم٤مًمِمٞمخ حمٛمد اخلرضي 

أصمب٧م ومٞمف اعمٕمجزات ش ٟمقر اًمٞم٘ملم ذم ؾمػمة ؾمٞمد اعمرؾمٚملم»سم٤معمدرؾم٦م اإلصالطمٞم٦م يمت٤مب 

 وهمػمه٤م. ،واإلرساء، وىمّم٦م سمحػما اًمراه٥م ،يمِمؼ صدره  اًمّمحٞمح٤مت وأي٤مت

حم٤مرضات ذم شم٤مريخ إُمؿ »ومٚمام اشمّمؾ سم٤معمدرؾم٦م اإلصالطمٞم٦م وأًمػ يمت٤مسمف 

ؿمٙمؽ سم٘مّم٦م سمحػما، وذه٥م مل يتٕمرض ًمٌمء ُمـ شمٚمؽ اعمٕمجزات، وش اإلؾمالُمٞم٦م

إمم أن اإلرساء يم٤من سم٤مًمروح دون اجلسد، وظم٤مًمػ رأيف إول ذم اإلرساء، وهٙمذا 

، وأيده اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اعمراهمل شطمٞم٤مة حمٛمد»ؾم٤مر د. حمٛمد طمسلم هٞمٙمؾ ذم يمت٤مسمف 

ذم إٟمٙم٤مر شمٚمؽ اعمٕمجزات إٓ اًم٘مرآن، وفم٤مهر قمغم ذًمؽ اًمِمٞمخ حمٛمد رؿمٞمد رض٤م ذم 

 ش.اًمقطمل اعمحٛمدي»يمت٤مسمف 

ومح٤مدصم٦م اًمٗمٞمؾ وُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ُم٤م هق إٓ وسم٤مء اجلدري اًمذي أص٤مب اجلٞمش 

وطم٤مدصم٦م ؿمؼ اًمّمدر ُمرومقض٦م ُمع يمقهن٤م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ: ٕن اخلؼم ٓ يسٞمٖمف 

ذم ـمريؼ هجرشمف شمرضمع إمم يمبقة ضمقاد  قم٘مؾ، وىمّم٦م رساىم٦م ذم حلقىمف سم٤مًمٜمبل 

 وطم٤مًم٦م ٟمٗمسٞم٦م قمٜمد ذًمؽ اًمرضمؾ.

قل ئوشمُ  ،اعمٕمّمقم اًمٜم٘مؾ قمغماعمقهقم ٘مؾ اًمٕموسمٛمثؾ هذه احلج٩م اًمقاهٞم٦م ي٘مدم 

ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م  إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦مأي٤مت و دّ رَ وشمُ اعمٕمجزات احلسٞم٦م، 

 اًمسػمة. ورواي٤مت اعمٓمٝمرة

                                      
اعم٘مّمقد  ، ويمت٤مسمف»٤م حلزب اًمتجٛمع اًمٞمس٤مري اعمٍميأُمٞمٜم٤ًم قم٤مُمًّ «( د. حمٛمد أمحد ظمٚمػ اهلل، يم٤من 1)

 م.1942أصدره قم٤مم  ،شحمٛمد واًم٘مقى اعمْم٤مدة»

 ش.حمٛمد رؾمقل احلري٦م»، وأطمد وضمقه اًمٞمس٤مريلم اعمٍميلم، ويمت٤مسمف اعم٘مّمقد روز اًمٞمقؾمػ جمٚم٦مًمتحرير ( يم٤من رئٞمًس٤م 2)
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 متفـقد:

يمحديثف اًمنميػ، صٜمقان ٓ يٗمؽمىم٤من ذم احلٗمظ واًمّمقن،  إن ؾمػمة اًمٜمبل 

قم٤مي٦م هلام، ىمٞمض اهلل هلام أقمالًُم٤م يمب٤مًرا، وم٘م٤مُمقا سمح٘مٝمام وأدوا وذم اًمٕمٜم٤مي٦م هبام واًمر

 اًمذي قمٚمٞمٝمؿ هلل ومٞمٝمام.

إظمب٤مريلم واًم٘مّم٤مص واعم١مرظملم إمم اًمسػمة،  صمؿ إٟمف ىمد اُمتدت أيدي ُمٜمحروم٦مِ 

وشمبٕمٝمؿ ُمستنمىمقن وُمستٖمرسمقن ومح٤موًمقا اًمتِمٙمٞمؽ ذم ىمٞمٛمتٝم٤م واًمٜمٞمؾ ُمـ ُمقصمقىمٞمتٝم٤م، 

٤م قمغم أهؾ اإلؾمالم ذم يمؾ قمٍم وُمٍم  أطمداصمٝم٤م وُمقاىمٗمٝم٤م، شم٠مويؾ وإؾم٤مءة ومٙم٤من طم٘مًّ

أن يٜمٗمقا قمٜمٝم٤م اًمدظمٞمؾ وأن حيتٗمقا ُمٜمٝم٤م سم٤مٕصٞمؾ، وأن حيرؾمقا مج٤مهل٤م وهب٤مءه٤م أن يٛمتد 

 إًمٞمٝمام قمب٨م اًمٕم٤مسمثلم، أو شمٓم٤مهل٤م ٟمزوات اعمٜمحروملم.

يمام يتٕملم قمغم أرسم٤مهب٤م اًمٖمٞمقريـ أن حيسٜمقا شم٘مديٛمٝم٤م وقمرضٝم٤م ُمـ ُمٕمٞمٜمٝم٤م 

 اقمتامًدا قمغم ٟمّمقص اًمقطمٞملم، وإفمٝم٤مًرا ًمقضمف اًمسػمة اًمّم٤مذم وٟمبٕمٝم٤م اًمقاذم

احلْم٤مري اًمبٝمّل، وشم٠ميمٞمًدا قمغم اًمتّمقر اإلؾمالُمل اًمّمحٞمح ًمٚمحٞم٤مة وإطمٞم٤مء، 

وشمٜمبٞمًٝم٤م قمغم اًمسٜمـ اًمرسم٤مٟمٞم٦م اجل٤مري٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت، وشمرسمٞم٦ًم قمغم ص٤مًمح اًم٘مدوة 

 .ويمريؿ إؾمقة ذم ؾمػمة ظمػم اخلٚمؼ وطمبٞم٥م احلؼ 

وُمٕم٤ممل حتدده، وومٞمام  ،ُمـ ُم٘م٤مصد شمقضمٝمف، وىمقاقمد حتٙمٛمف سمّد ًمف وذًمؽ يمٚمف ٓ

 يكم سمٞم٤من ٕهؿ شمٚمؽ اعم٘م٤مصد واعمٕم٤ممل، واًمتل متثؾ سمٛمجٛمققمٝم٤م ؾمٞم٤مج اًمتجديد اجلديد.
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 املبشح األّل: التأكٔد على أصْل
 العكٔدة ّاملفأٍه الصشٔشة

شم١ميمد قمغم  -قمغم ص٤مطمبٝم٤م أزيمك اًمّمالة واًمتحٞم٦م-إن دراؾم٦م اًمسػمة اًمٜمبقي٦م 

ُمـ اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم،  اسمدءً وذًمؽ  ،اسم٧م اإليامٟمٞم٦م وإصقل اًمٕم٘مدي٦ماًمثق

وُمالئٙمتف، ويمتبف، ورؾمٚمف، واًمٞمقم أظمر، واًم٘مدر ظمػمه وذه، وؾم٤مئر اًمتّمقرات 

اإلؾمالُمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م، ُمروًرا سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٕمٛمكم ذم اًمٕم٘مٞمدة ُمـ اًمٞم٘ملم سم٤مهلل ومت٤مم 

واًمث٘م٦م ذم وقمده، وقمٔمٞمؿ حمبتف،  اًمتقيمؾ قمٚمٞمف، وطمسـ اًمٔمـ سمف، واًمرهمب٦م ومٞمام قمٜمده،

واًمرضم٤مء ذم ُمققمقده، ذم حتّمٞمؾ ُمرض٤مشمف، واٟمتٝم٤مًء سمآصم٤مر آًمتزام سم٤مًمٕم٘مٞمدة 

اًمّمحٞمح٦م ُمـ طمّمقل اًمٜمٍم واًمتٛمٙملم، ويمثرة اخلػمات، وشمت٤مسمع اًمؼميم٤مت، 

واٟمتِم٤مر إُمـ ذم إٟمٗمس واعمجتٛمٕم٤مت، ذًمؽ أن آرشمٙم٤مز قمغم اعمحقر اًمٕم٘مدي، 

٦م ُمـ ُمٜم٤مؾمب٤مت اًمسػمة، ورسمط احلقادث سمف وآٟمٓمال  واًمتذيمػم سمف ذم يمؾ ُمٜم٤مؾمب

ُمـ ىم٤مقمدشمف وُم٘متْمٞم٤مشمف: هق أؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهق ُمٜمٝمجف ذم قمرض شم٤مريخ 

 إٟمبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم أمجٕملم.

اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٕم٤مم  يؼمز اًمقطمدة واًمت٠ميمٞمد قمغم أصقل اًمٕم٘مٞمدة

ًمٜمبٞملم وأشمب٤مع اعمرؾمٚملم: إذ اًمذي يِمٛمؾ إوًملم وأظمريـ، ويٜمتٔمؿ مجٞمع ا

 اإلؾمالم هق اًمديـ اًمذي ٓ ي٘مبؾ اهلل ُمـ أطمد ؾمقاه، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

   

﴾[19 :آل قمٛمران]﴿ :وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف ، 

    

     

  ﴾[ آل

 .[85 :قمٛمران
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 -ُم٘م٤مرٟم٦م سمسػم أٟمبٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم-ومال همٜمك قمـ اًمت٠ميمٞمد ُمـ ظمالل اًمسػمة اًمٜمبقي٦م 

  قمغم وطمدة إُم٦م اعمسٚمٛم٦م، ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: ﴿

   

  

﴾[92 :إٟمبٞم٤مء]. 

يتبٕمف وطمدة اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل قمغم ُمر   وهذا اعمٗمٝمقم ًمقطمدة إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

ـمره٤م اًمٕمّمقر ويمر  اًمدهقر، يمام يتبٕمف أيًْم٤م وطمدة احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ذم أُ 

 وُمٗم٤مهٞمٛمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م.

ُمالطمٔم٦م هذه اًمراسمٓم٦م اعمِمؽميم٦م سملم  :وُمـ ُم٘م٤مصد اًمتجديد ذم دراؾم٦م اًمسػمة

ـ ُمِمٙم٤مٍة واطمدة، إذ اعم١مُمٜمقن سم٤مهلل يّمدرون مجٞمًٕم٤م ُم :اعم١مُمٜملم سم٤مهلل قمغم ُمر اًمٕمّمقر

ويتٚم٘مقن مجٞمًٕم٤م قمـ رب واطمد، ويدقمقن إمم قم٘مٞمدة واطمدة، ورؾم٤مًم٦م واطمدة ذم 

ىمقاقمده٤م وأصقهل٤م، ويمٗمك سمذًمؽ راسمٓم٦ًم ؾم٤مُمٞم٦ًم سملم اعم١مُمٜملم، شمسٛمق هبؿ ومق  اًمرواسمط 

 أو اًمٚمٖم٦م، أو همػمه٤م. أو اإلٟمس٤مٟمٞم٦م،، ٞم٦م، أو اًمقـمٜمٞم٦ماًمْمٕمٞمٗم٦م ُمـ اًم٘مقُم

شم٠ميمٞمُده٤م أيًْم٤م: أن إُم٦م اعمسٚمٛم٦م  -اًمسػمةًمدى دراؾم٦م -وُمـ احل٘م٤مئؼ اعم٘مّمقد 

هل ص٤مطمب٦م اخلػمي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، وهل اعم١مصمرة واًمٗمٕم٤مًم٦م ذم شم٤مريخ اًمبنمي٦م سمتٛمثٚمٝم٤م 

وهل  ،ًمذا ومٝمل اًمِمٝمٞمدة قمغم اخلالئؼ مجٞمًٕم٤م :آؾمت٘م٤مُم٦م ُمٜمٝمًج٤م، واًمٕمدل ُمسٚمًٙم٤م

 إُم٦م اًمقؾمط، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

   

   

   

 ﴾[143 :اًمب٘مرة] :وهل سمذًمؽ ظمػم أُم٦م ،
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﴿    

  

   

  

﴾[110 :آل قمٛمران]. 
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 بالكساءةالعيآة  :الجاىٕ املبشح
 اليبْٓة لطريةمً ااالضتيباطٔة 

ر اًمسػمة سمتٓمبٞم٘م٤مت طمٞم٦م وأُمثٚم٦م واىمٕمٞم٦م ًم٘مْم٤مي٤م شمتٕمٚمؼ سمرقم٤مي٦م اعم٘م٤مصد شمزظم

٤م يًّ رِ ل هبذا آقمتب٤مر متثؾ ُمٕمٞمٜم٤ًم صمَ اًمنمقمٞم٦م واحلٙمؿ اًمتنميٕمٞم٦م، واًمٖم٤مي٤مت اًمٙمٚمٞم٦م، وه

٤م قمٚمامن همٚم٥م قمٚمٞمٝمام ًمٚمتٛمثٞمؾ واًمتٗمريع ذم قمٚمؿ إصقل واعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م، ومه

ومال همرو أن يم٤من ُمـ ُم٘م٤مصد اًمدراؾم٦م  ًمت٠مصٞمؾ ُمع ٟمدرة ذم اًمتٛمثٞمؾ:اًمت٘مٕمٞمد وا

٘مرأ ىمراءة أصقًمٞم٦م اؾمتٜمب٤مـمٞم٦م شمثري اًمٕمٚمقم اًمٜمٔمري٦م اعمٕم٤مسة ًمٚمسػمة اًمٜمبقي٦م أن شمُ 

 سمتٓمبٞم٘مٝم٤م قمغم اًم٘مْم٤مي٤م واعمس٤مئؾ اًمقاىمٕمٞم٦م.

سم٤مًم٘مٞم٤مس قمغم  ٞمذواعمٓم٤مًمع ًمٙمت٥م إصقل يرى قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل حتريؿ اًمٜمب

أُمثٚم٦م شم٘مرب اعمٕمٜمك  ، ذم طملم أٟمف يٛمٙمـ أن شمست٘مكاخلٛمر سمج٤مُمع اإلؾمٙم٤مر ذم يمؾٍّ 

، وُمـ ذًمؽ ذم سم٤مب اًمٜمبقي٦م اًمسػمة قمرض اًمتٓمبٞمؼ، وحت٘مؼ اًمتجديد ذموشمسٝمؾ 

صمًرا ذم حتّمٞمؾ اًمٜمٍم يقم أقمٓمك سمٕمض ُمـ يم٤من ُم١م ُم٤م ورد ُمـ أن اًمٜمبل اًم٘مٞم٤مس: 

ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ًمبٕمض ُمـ مل  أو ٔظمر، وم٠مقمٓمك  ٟمف مل يِمٝمد اعمٕمريم٦م ًمسب٥مسمدر ُمع أ

حيرض اًمقىمٕم٦م ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم ُمـ طمرض سمج٤مُمع اًمتسب٥م ذم حتّمٞمؾ اًمٜمٍم، وم٘مد أقمٓمك 

ٕن  :سمـ طم٤مـم٥م ًٗم٤م قمغم أهؾ اعمديٜم٦م، واحل٤مرَث أسم٤م ًمب٤مسم٦م إٟمّم٤مري ويم٤من خمٚمَّ 

ٛم٦م ّمسمـ اًم سمٚمٖمف، واحل٤مرث ًمتح٘مٞمؼ أُمرٍ قمٛمرو سمـ قمقف  لسمٜمقمغم ظمٚمٗمف  اًمرؾمقل 

ـ اعمسػم، وـمٚمح٦م سمـ ٕهنام يمرسا سم٤مًمروطم٤مء ومٚمؿ يتٛمٙمٜم٤م ُم :ـ ضمبػموظمقات سم

ومٚمؿ يرضمٕم٤م إٓ سمٕمد  إظمب٤مر يتحسس٤منأرؾمال ٕهنام  :اهلل وؾمٕمٞمد سمـ زيدقمبٞمد

قمغم أهؾ ىمب٤مءٕٟمف ظمٚمٗمف  :اٟمتٝم٤مء احلرب، وقم٤مصؿ سمـ قمدي
(1)

. 

ت واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ًمدى اًمتٍموم٤مت، سمحٞم٨م ي٦م شمزظمر سمرقم٤مي٦م اعمآٓواًمسػمة اًمٜمبق

                                      
 (.3/395اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) :اٟمٔمر( 1)
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قل إًمٞمف، وم٢مذا يم٤من اًمٗمٕمؾ ي١مدي إمم أُمر شمئُم٤م ذ إومٕم٤مل أطمٙم٤مًُم٤م شمتٗمؼ ُمع شم٠مظم

 .قمٜمف ن ي١مدي إمم ٍذ أو حمٔمقر ومٝمق ُمٜمٝملُمرهمقب ومٝمق ُمٓمٚمقب، وإن يم٤م

اًمٜمبقي٦م ذم اًمتنميع واًمتٍموم٤مت اعمّمٓمٗمقي٦م شمتجغم  وٓ ؿمؽ أن احلٙمٛم٦م

ذم  ـ رأس اعمٜم٤موم٘ملميٙمٗمّ  سمقضقح ذم اًمسػمة اعمحٛمدي٦م، وىمد رأيٜم٤م اعمّمٓمٗمك 

ت اعمحٛمقدة سم٤مؾمتامًم٦م أهٚمف وأشمب٤مقمف، آٓعم٤م يرضمق ُمـ اعم :قمٚمٞمف ىمٛمٞمّمف ويّمكم

سمٚمقاء زقم٤مُمتف ٔمٚملمواعمست
(1)

وس قمـ ىمتٚمف وأُمث٤مًمف ُمـ رء   اًمٜمبل   ؾ يمّػ ، وُمـ ىمب

إن حمٛمًدا  :قل إُمر إمم اًمّمد قمـ ؾمبٞمؾ اهلل إذا ىم٤مل ُمـ ٓ يدريئي ئالًم :اًمٜمٗم٤م 

 !ي٘متؾ أصح٤مسمف

ضمقيري٦م سمٜم٧م احل٤مرث وضمٕمؾ ُمٝمره٤م قمت٘مٝم٤م ىم٤مل   وعم٤م شمزوج رؾمقل اهلل

 ، وأرؾمٚمقا ُم٤م سم٠ميدهيؿ.رؾمقل اهلل  راًمٜم٤مس ًمسب٤مي٤مهؿ ُمـ سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ: أصٝم٤م

ئ٦م أهؾ سمٞم٧م ُمـ سمٜمل ٤مإي٤مه٤م ُمسمتزوجيف قمتؼ : ومٚم٘مد أُ طمتك ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م 

أقمٔمؿ قمغم ىمقُمٝم٤م سمريم٦م ُمٜمٝم٤م ٧ميم٤مٟمومام أقمٚمؿ اُمرأة  ،ؼاعمّمٓمٚم
(2)

. 

ري٦م ُمـ مجٞمؾ اعمآٓت ُم٤م حيسـ سمدارس اًمسػمة واعمجدد ُمـ ضمقيومٙم٤من ذم زواضمف 

ُمٕمٚماًم هيدي ًمٚمتل هل أطمسـره، ًمٞمٙمقن ٤مسمرازه وإفمٝمإ ٤م أن يتقظمكذم قمرضٝم
(3)

.      

                                      
قمغم  ،عمدينًمٚمِمٞمخ حمٛمد حمٛمد ا ،(، ٟمٔمرات ذم وم٘مف اًمٗم٤مرو  قمٛمر8/338) ومتح اًمب٤مري( 1) ط اعمجٚمس ٕا

 (.66-55ص، )2002اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، ًمٚمِمئقن 

احل٤ميمؿ (، و4055، ٤4045من ذم صحٞمحف يمام ذم اإلطمس٤من )ب(، واسمـ طم6/277أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد )( 2)

 .(4/27ذم اعمستدرك )

ضٛمـ سمحقث ًمٚمتقؾمع يراضمع سمح٨م: حم٤مور وقمٜم٤مس اًمتجديد ذم قمرض اًمسػمة اًمٜمبٞمقة، د. ظم٤مًمد طمٜمٗمل، ( 3)

 (.139-117) ه1429ذو اًم٘مٕمدة  6-4اعم١ممتر اًمٕم٤معمل اًمث٤مين عمٜمٔمٛم٦م اًمٜمٍمة اًمٕم٤معمٞم٦م 
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 : الرتبٔة بالكدّةالجالحاملبشح 
 على مـائـدة الطــرية اليـبـْٓــة

اًمؽمسمٞم٦م واًمتزيمٞم٦م هل ـمريؼ إٟمبٞم٤مء واعمّمٚمحلم، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

﴿ ﴾[90 :إٟمٕم٤مم] واًمؽمسمٞم٦م ،

  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ،ؾمبٞمؾ ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم 

    

   

  

  

﴾[2 :اجلٛمٕم٦م]. 

ًمتل حتّقل اًمٕم٘مٞمدة اعمستٙمٜم٦م ذم اًمْمامئر ي٘مٞمٜم٤ًم إمم طم٘مٞم٘م٦م واًمؽمسمٞم٦م سم٤مًم٘مدوة هل ا

 ؾمٚمقيمٞم٦م ذم اًمقاىمع.

  ذم ؾمػمشمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ وٓ ىمدوة يم٤مًمٜمبّل 

     

﴾[21 :إطمزاب]. 

وإسمراز ضم٤مٟم٥م اًم٘مدوة ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م ُمـ أهؿ ُم٤م شمتجف إًمٞمف ضمٝمقد اًمتجديد 

 د اًمؽمسمقيلم واًمدقم٤مة اًمرسم٤مٟمٞملم.قمٜم

ذًمؽ أن اًمؽمسمٞم٦م سم٤مًم٘مدوة أؾمٝمؾ وأرسع وأقمٛمؼ أصمًرا ذم اًمٜمٗمس اًمبنمي٦م، وىمد 

سم٤مٓىمتداء سمف ذم ؿم٠مٟمف يمٚمف إٓ ُم٤م اظمتص سمف ُمـ  أُمر اهلل شمٕم٤ممم وأُمر اًمٜمبل 

شصؾوا كًم رأيتؿوين أصغ: »ظمّمقصٞم٤مت، وم٘م٤مل 
لتلخذوا »، وىم٤مل أيًْم٤م: (1)

                                      
 .(، ُمـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث 674وُمسٚمؿ ) ،وهذا ًمٗمٔمف ،(631أظمرضمف اًمبخ٤مري )( 1)
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شمـاسؽؽم
(1). 

إٓ ٓصمٜملم ُمـ أُمتف  رشمب٦م آىمتداء، وجلٚمٞمؾ ُمٜمزًمتف، مل يٛمٜمحٝم٤م اًمٜمبل  وًمٕمٔمٞمؿ

شبؽٍر وعؿرن من بعدي، أيب ي  ذ  اقتدوا بالؾ  : »سمٕمده وم٘م٤مل 
إرسمٕم٦م  ، أُم٤م اخلٚمٗم٤مء(2)

 ومتتبع ؾمٜمتٝمؿ.

وًمٕمؾ ُمـ  ،وًم٘مد قمٜمٞم٧م دراؾم٤مت ىمديٛم٦م وطمديث٦م سمج٤مٟم٥م اًم٘مدوة ُمـ طمٞم٤مشمف 

اًمذي يٕمتؼم ُمقؾمققم٦ًم وم٘مٝمٞم٦م ش ٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمب٤مدزاد اعم»أؿمٝمر ُم٤م يمت٥م ذم اًم٘مديؿ: 

 عمريد آىمتداء سمف ُمـ سمٕمده. هبديف  كاًمٜمبقي٦م شُمٕمٜمشمرسمقي٦م ذم اًمسػمة 

داقمًٞم٤م، وؾمػمشمف ُمٕمٚماًم،  يمت٥م يمثػمة شمٕمٜمك سمسػمشمف  وذم احلدي٨م وضمدت

 وُمـ ذًمؽ: ،وؾمػمشمف زوضًم٤م وأسًم٤م

 ُمٕمٚماًم ًمٚمديمتقر ومْمؾ إهلل. اًمٜمبل اًمٙمريؿ  -

 ضًم٤م ًمٜمِم٠مت ؿمقىمل.زو اًمٜمبل  -

 ُمبنًما ًمٜمِم٠مت ؿمقىمل. اًمٜمبل  -

 وي.ُمقاىمػ ضحؽ ومٞمٝم٤م اًمرؾمقل واًمّمح٤مسم٦م عمجدي اًمِمٝم٤م -

 ُمقاىمػ سمٙمك ومٞمٝم٤م اًمرؾمقل واًمّمح٤مسم٦م عمجدي اًمِمٝم٤موي. -

 وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م يمثػم.

وقمٚمٞمف وم٢من اعمسئقًمٞم٦م قمغم دقم٤مة اًمتٛمٙملم هلذا اًمديـ يمبػمة، وإُم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م، ذم 

وأن يٜمٝمٚمقا ُمـ ُمٕمٞمٜمٝم٤م اًم٘مدوة، وأن شمٓمرح  ،اًمٜمبل أن يؽمسمك اًمِمب٤مب قمغم ؾمػمة 

 اًمسػمة هبذا اًمقصػ اجلديد اًم٘مديؿ ذم آٍن واطمد.

                                      
 .( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر 1297( أظمرضمف ُمسٚمؿ )1)

 .سمـ اًمٞمامن(، ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م 27(، واسمـ ُم٤مضمف )3663( أظمرضمف اًمؽمُمذي )2)
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 :السابعاملبشح 
 إسٔاء فكُ الطيً السباىٔة

اًمسٜمـ اًمرسم٤مٟمٞم٦م هل ٟمقاُمٞمس ُمٓمردة ذم هذا اخلٚمؼ ٓ حتقل وٓ شمزول، ىم٤مل 

    ؾمبح٤مٟمف: ﴿

     

     

  ﴾[43 :وم٤مـمر] وىم٤مل ،

     ؾمبح٤مٟمف: ﴿

   

   

 ﴾[137 :آل قمٛمران]. 

، واجل٤مري٦م إُم٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٙمقن أو سم٤معمجتٛمٕم٤مت واًمسٜمـ اًمرسم٤مٟمٞم٦م ضم٤مري٦م أو ظم٤مرىم٦م

ويمٚمت٤ممه٤م صم٤مسمت٦م ٓ شمتٖمػم، ُمست٘مرة ٓ شمتبدل: ٕن احلؼ ؾمبح٤مٟمف ٓ يٗمر  سملم 

ُمتامصمٚملم، وٓ خي٤مًمػ سملم ُمتٜم٤مفمريـ، وٓ جيٛمع سملم ُمٗمؽمىملم، ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: 

﴿  

﴾[35 :اًم٘مٚمؿ]. 

يبحثقن قمـ ٟمٍمة هذا اًمديـ قمٚمٞمٝمؿ أن يتٕم٤مُمٚمقا سمسٜمـ اهلل واًمدقم٤مة اًمذيـ 

ذم ؾمػمشمف إٟمام ٟمٍم سمسٜمـ اهلل  اجل٤مري٦م، وأٓ يتٓمٚمٕمقا ًمسٜمـ اهلل اخل٤مرىم٦م، وم٢من اًمٜمبل 

 اجل٤مري٦م ىمبؾ اخل٤مرىم٦م.

واحلؼ أن يمثػًما ُمـ اًمدراؾم٤مت اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م ًمٚمسػمة اًمٜمبقي٦م مل شمٕمتـ 

مل حت٤مول أن شمٕمرض اًمسػمة اًمٜمبقي٦م ُمـ ُمٜمٔمقر سمج٤مٟم٥م اًمسٜم٦م آضمتامقمٞم٦م اجل٤مري٦م، و

 ؾمٜمٜمل، وٓ طمتك ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ اضمتامقمل.
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ويٙمٗمل أن اًم٘م٤مرئ ًمدراؾم٦ٍم طمديث٦ٍم ذم اًمسػمة ٓ يٙم٤مد حيس ومرىًم٤م ُمٝمامًّ سمٞمٜمٝم٤م »

وسملم يمت٤مب ؾمػمة اسمـ هِم٤مم أو زاد اعمٕم٤مد قمغم شمب٤ميـ أؾمٚمقب وُمٜمٝم٩م اًمٙمت٤مسملم، 

ذم اًمٕمٍم احلدي٨م، وُم٤م شم٘مدُمف  رهمؿ اًمتٓمقر اهل٤مئؾ ذم اًمدراؾم٤مت آضمتامقمٞم٦م

شاًمٕمٚمقم احلديث٦م ُمـ ُمٕمٓمٞم٤مت ضخٛم٦م ختدم اًمدراؾم٤مت آضمتامقمٞم٦م
(1). 

وٓ طمرج ذم أن ٟم٘مقل: إن ُمـ أهؿ ُم٘م٤مصد اًمتجديد ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م: شم٘مديؿ 

دراؾم٤مت اضمتامقمٞم٦م ُمـ ظمالل اًمسػمة اًمٜمبقي٦م، شم٘مقم قمغم دراؾم٦م اًمسٜمـ واًمٜمقاُمٞمس 

ٙمؿ طمٞم٤مة اًمبنم، وشم١مصمر ذم جمري٤مت احلٞم٤مة، وحتٗمز واًم٘مقاٟملم آضمتامقمٞم٦م اًمتل حت

طمريم٦م اًمت٤مريخ، وًمٞمس هذا اعمٜمحك سمجديد قمغم اعمسٚمٛملم، وم٢من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد 

 اُمتألت ؾمقره سم٢مؿم٤مرات ُمتٕمددة ًمتٚمؽ اًم٘مقاٟملم.

وٓ ؿمؽ أٟمٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم ُمـ حي٤مول إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م اًمٜمٔمرة اًم٘مرآٟمٞم٦م ٕطمداث 

ت ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمسٜمٜمل، وشمٙمقيـ ٟمٔمري٤مت اًمسػمة، وشم٘مديؿ اًمقىم٤مئع واًمتٓمبٞم٘م٤م

اضمتامقمٞم٦م يمٚمٞم٦م شمٗمٞمد طمريم٦م اًمدقمقة وُمٜمٝم٩م اإلصالح، وشمٕمٜمك سمٕمٛمؼ اًمٜمٔمرة، 

واًمِمٛمقل ذم اًمرؤي٦م، واًمقضقح ذم اًمتّمقر اإلؾمالُمل حلريم٦م اعمجتٛمٕم٤مت 

 واًمت٤مريخ ُمًٕم٤م، وإدراك دور اًمٗمرد واجلامقم٦م، واًمرسمط سملم إؾمب٤مب واًمٜمت٤مئ٩م.

 ٦م ؾمٜمٜمٞم٦م اضمتامقمٞم٦م دمديدي٦م شم٘مػ ُمع ؾمٜمـ اهلل ذم إن اًمسػمة سمح٤مضم٦م إمم دراؾم

شم٘مقم قمغم  إٟمٗمس واعمجتٛمٕم٤مت، وشمستجكم اًمؼمه٤من ُمـ ؾمػمة ظمػم وًمد قمدٟم٤من 

اًمتذيمػم سمدور اإلٟمس٤من ذم ٟمنم اخلػم، وُمسئقًمٞمتف قمـ ُمداومٕم٦م اًمنم، وشمرسمط اجلٝمد 

     سم٤مًمٜمتٞمج٦م: ﴿

    

﴾[11 :اًمرقمد]. 

                                      
 (.1/14( اًمسػمة اًمٜمبقي٦م اًمّمحٞمح٦م، د. أيمرم ضٞم٤مء اًمٕمٛمري )1)
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  ،وهل دراؾم٦م شمِمػم إمم أن إي٤مم دول سملم اًمٜم٤مس، شمت٘مٚم٥م سم٤معمت٘ملم واًمٗمج٤مر

ُمـ رظم٤مء إمم ؿمدة، وُمـ سمالء إمم ٟمٕمٛم٦م، وأن اًمّم٤مسمريـ ذم اًمرضاء واًمِم٤ميمريـ ذم 

   اًمرظم٤مء هؿ اعمٗمٚمحقن، ﴿

    

    

  ﴾[ آل

 .[140 :قمٛمران

  ،وهل دراؾم٦م حتذر ُمـ أؾمب٤مب هالك إُمؿ وزوال اًمدول

﴿    

   

    

  

﴾[16 :اءاإلرس]﴿ ،  

    

   

﴾[11 :إٟمبٞم٤مء]. 

  وهل دراؾم٦م شمٕمٚم ؿ أن اًمزُمـ ًمف دوره وأصمره ذم طمؾ اعمِمٙمالت وإهن٤مء

 ، وًمٙمؾ أضمؾ يمت٤مب، ﴿اًل إزُم٤مت، وأن ًمٙمؾ أُم٦م أضم

   

  

 ﴾[59 :اًمٙمٝمػ]. 

  ٓ هق اًمٜمٍم واًمتٛمٙملم ًمٚمٛم١مُمٜملم سمٕمد  يٖم٤مًم٥موأن ىمدر اهلل اًمٖم٤مًم٥م اًمذي
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   آسمتالء اعمبلم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿

   

    

    

  

   

   

      

   ﴾[214 :اًمب٘مرة] وىم٤مل ،

   شمٕم٤ممم: ﴿

   

   

 ﴾[51 :هم٤مومر] ،ىم٤مل شمٕم٤ممم: و

﴿    

﴾[47 :اًمروم]. 

  ،وهل دراؾم٦م شمٜمبف إمم أن اًمتداومع سملم اخلػم واًمنم واحلؼ واًمب٤مـمؾ ؾمٜم٦م ضم٤مري٦م

اع اعمحٛمقد هق اًمذي يٜمٝمل وهذا اًمتداومع يراد ُمٜمف حت٘مٞمؼ اخلػم ًمٚمبنم يم٤موم٦م، وم٤مًمٍم

اًمٗمتٜم٦م سمٙمؾ صقره٤م وأؿمٙم٤مهل٤م، وحيرر اًمبنم ُمـ قمب٤مدة اًمٕمب٤مد وخيرضمٝمؿ ُمـ 

 اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر، ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: ﴿
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  ﴾[ :40إٟمٗم٤مل] ،ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: و

﴿    

   

     

 ﴾[251 :اًمب٘مرة]. 
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 : اإلفــادة مــًارتامظاملبشح 
 ادتْاىب اذتضازٓة يف الطرية

طمْم٤مرة يمؾ أُم٦م ُمـ إُمؿ قمـ إؾمٝم٤مُمٝم٤م ذم جم٤مل إومٙم٤مر واًمث٘م٤موم٤مت،  ؼمشمٕم

 قم٤مت، ومٝمام سمٛمث٤مسم٦م اجلٜم٤مطملم ًمٚمٓم٤مئر.وإٟمت٤مضمٝم٤م ذم جم٤مل آيمتِم٤موم٤مت واًمّمٜم٤م

ديقان احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م اًمراىمٞم٦م ذم أهبك اًمٕمّمقر هل  إن اًمسػمة اًمٜمبقي٦مو

وأزه٤مه٤م، طمٞم٨م يتجغم أصمر اإلؾمالم ذم طمٞم٤مة اًمبنمي٦م طملم هدم ضم٤مهٚمٞمتٝم٤م وسمٜمك 

ٔمٛمٝم٤م آضمتامقمٞم٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م، طمْم٤مر٤َم، وهمػم ُمـ أومٙم٤مره٤م وقم٘م٤مئده٤م وٟمُ 

وؿمٞمد دقم٤مئٛمٝم٤م قمغم اًمٕمدل  ،ٞم٤من احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م قمغم اًمتقطمٞمد واحلؼوأىم٤مم سمٜم

 واًم٘مسط، ورقمك طم٘مق  اإلٟمس٤من قمغم أيمٛمؾ ُم٤م يت٤مح ًمبنٍم أن يّمؾ إًمٞمف.

وذم    أمهٞم٦م إسمراز اجل٤مٟم٥م احلْم٤مري ذم ؾمػمة اعمّمٓمٗمك قمغم ُمٓمٚمعٍ  وٓ خيٗمك

 اًمٜم٤مضمٕم٦م احلٚمقلاًمنميٕم٦م اًمٖمراء وٓ ؾمٞمام ذم سمالد همػم اعمسٚمٛملم، طمٞم٨م ي٘مدم 

 عمِمٙمالَؿ اعمٕم٘مدة.

وقمٚمٞمف وم٢من دمٚمٞم٦م ضمقاٟم٥م اًمرمح٦م سم٤معمخ٤مًمػ، واًمتس٤مُمح ُمع إقمداء، واًمرومؼ 

ُمـ ؿم٠مٟمف أن ي١مًمػ اًم٘مٚمقب قمغم  سم٤مًمّمٖمػم واجل٤مهؾ واًمٕم٤مُمل ذم ؾمػمة اًمٜمبل 

 اإلؾمالم ويٙمِمػ قمـ ؾمامطمتف ًمٚم٘م٤ميص واًمداين.

٤م وسمٜم وذم إيْم٤مح ضمقاٟم٥م شمٙمريؿ اإلؾمالم وٟمبٞمف  ًت٤م وأظمًت٤م وزوضًم٤م ًمٚمٛمرأة أُمًّ

 ُم٤م يدومع يمثػًما ُمـ اًمِمبٝم٤مت اًمتل شمث٤مر طمقل اعمرأة وطم٘مقىمٝم٤م ذم اإلؾمالم.

ٟم٤مت اًمسػمة وم٢مٟمف إض٤موم٦م عم٤م ؾمبؼ ٓؾمتخراج اًمقضمف احلْم٤مري  طملم شُمَتتبع ُمدوَّ

ف واًمّمٜم٤مقم٤مت واًمٗمٜمقن واًمٕمٛمران واًمبٞمئ٦م وطم٘مق  احلٞمقان: وم٢من يمؾ ذًمؽ رَ ذم احلِ 

ذم دقمقة اعمخ٤مًمٗملم ذم أصؾ اًمديـ،  وٟمبٞمف ي٘مقم سمدور اًمسٗم٤مرة قمـ اإلؾمالم 

وقمغم ُمستقى اًمدراؾم٤مت اًم٘مديٛم٦م ذم اًمسػمة ٟمرى أن هذا اجل٤مٟم٥م مل يٜمؾ طمٔمف ُمـ 

اًمرقم٤مي٦م أو اًمت٠مًمٞمػ، ويبدو أن أول ُمّمٜمػ قمٜمل هبذه اعمس٠مًم٦م سمِمٙمؾ ضمزئل هق 
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ُمـ احلرف  ختري٩م اًمدٓٓت اًمسٛمٕمٞم٦م قمغم ُم٤م يم٤من ذم قمٝمد رؾمقل اهلل »يمت٤مب 

، طمٞم٨م (ه789ًمٕمكم سمـ حمٛمد اخلزاقمل )ت: ش واًمٕمامٓت اًمنمقمٞم٦مواًمّمٜم٤مقم٤مت 

قمٜمل ذم يمت٤مسمف سمبٞم٤من ضمقاٟم٥م ُمـ اًمٜمٔمؿ اإلداري٦م واًمٕمامٓت واحلرف واًمّمٜم٤مئع اًمتل 

ُمقرؾم٧م ذم اًمٕمٝمد اًمٜمبقي، واًمٙمت٤مب هبذه اعمٕم٤مجل٦م اعمٝمٛم٦م يٕمتؼم شم٠مرخًي٤م ًمٚمسػمة 

 اًمٜمبقي٦م ُمـ ُمٜمٔمقر طمْم٤مري.

قاٟم٥م ذم اًمٕمٝمد اًمٜمبقي ومحس٥م، سمؾ شمٕمّداه٤م واعم١مًمػ مل يٙمتػ سم٢مسمراز شمٚمؽ اجل

 إمم قمٝمد اًمراؿمديـ.

وىمد ىمسؿ اخلزاقمل يمت٤مسمف إمم قمنمة أضمزاء: صمامٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ذم اًمٕمامٓت، وواطمد ذم 

احلرف واًمّمٜم٤مقم٤مت، وسم٤مب ظمت٤مُمل، وشمقزقم٧م شمٚمؽ إضمزاء اًمٕمنمة سملم ُم٤مئ٦م 

سم٤مسًم٤موصمامٟمٞم٦م وؾمبٕملم 
(1). 

زء اًمت٤مؾمع أُمٙمـ أن ي٘مدم اجلب٤مب اخل٤مص سم٤محلرف واًمّمٜم٤مقم٤مت وهق وذم اًم

اعمّمٜمػ شمّمقًرا قمـ اعمجتٛمع اإلؾمالُمل ذم قمٝمد اًمٜمبقة، ويمِمػ سمف قمـ وضمقد 

طمراك اضمتامقمل واىمتّم٤مدي ُمـ ظمالل ٟمققمٞم٤مت احلرف واًمّمٜم٤مقم٤مت اًمتل 

ُمقرؾم٧م ذم قمٝمد اًمٜمبقة، ممثٚم٦م ذم قمدد ُمـ اعمٝمـ يم٤محلداد، واًمّمب٤مغ، واًمٜمس٤مج، 

 ذًمؽ. واحلج٤مم، واخلٞم٤مط واخلقاص، واًمبٜم٤مء، وهمػم

وقمغم ُمستقى اًمدراؾم٤مت احلديث٦م ٟمجد دراؾم٦م اًمديمتقر/ قمقن اًمنميػ ىم٤مؾمؿ 

دراؾم٦م ذم وصم٤مئؼ اًمٕمٝمد ش ٟمِم٠مة اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم قمٝمد اًمرؾمقل »سمٕمٜمقان: 

 اًمٜمبقي، وهل ُمٓمبققم٦م ذم دار اًمٙمت٤مب اعمٍمي، ودار اًمٙمت٤مب اًمٚمبٜم٤مين.

قؾمققم٦م ذم اعم»يمام شمقاضمٝمٜم٤م دراؾم٦م ىمٞمٛم٦م عمحٛمد اًمّم٤مد  قمرضمقن سمٕمٜمقان: 

 ه.1404، 2، وهل ُمـ ُمٓمبققم٤مت اًمدار اًمسٕمقدي٦م ًمٚمٜمنم، طشؾمامطم٦م اإلؾمالم

                                      
حت٘مٞمؼ إطمس٤من قمب٤مس، سمػموت، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، ش ختري٩م اًمدٓٓت اًمسٛمٕمٞم٦م»( ُم٘مدُم٦م يمت٤مب 1)

 (.1/5م، )1992، 2ط
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ًمٚمسٞمد أمحد اعمخزٟمجل، ٟمنم ش اًمٕمدل واًمتس٤مُمح اإلؾمالُمل»ويمذًمؽ يمت٤مب 

 (.67راسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ضٛمـ ؾمٚمسٚم٦م دقمقة احلؼ، سمرىمؿ )

س٤مُمح اًمت»واًمتل سمٕمٜمقان:  ،وُمـ اعم١مًمٗم٤مت اًم٘مٞمٛم٦م ذم اًمب٤مب رؾم٤مًم٦م د. زيد اًمزيد

   طمٞم٨م قمرض ًمٚمتس٤مُمح ذم اًمسٜم٦م واًمسػمة وسملّم ٟمامذج ُمـ شمس٤محمفش ذم اإلؾمالم

 وأصمره اعمحٛمقد.

 وٓ يزال اًمب٤مب ُمٗمتقطًم٤م عمزيد ُمـ اًمدراؾم٤مت احلديث٦م اًمقاقمدة.
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 : التفاعل اإلجيابٕالطادعاملبشح 
 مع الْاقع بعد فَنُ ّحتلٔلُ 

ًمٚمج٤مهٚمٞم٦م ذم أطمٚمؽ  ًٓ يم٤من ُمث٤م إن اًمقاىمع اًمذي قم٤مش ومٞمف ص٤مطم٥م اًمسػمة 

ذم ؾمػمشمف شمٕمرض ًمف ُمـ إطمداث اجلس٤مم  دمٚمٞم٤م٤َم، وىمد رأيٜم٤مه  أطم٘مبٝم٤م وأرد

ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم  قمـ يٙمػسم٤مًمٕمقاىم٥م، وم٘مد رأيٜم٤مه ومٞمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمققمل سم٤مًمٍغ وسمٗم٘مٍف ُمتبٍم 

حلٙمٛم٦م دقمقي٦م سم٤مًمٖم٦م، ووضمدٟم٤مه يؽمك هدم اًمٙمٕمب٦م ويؽمك إىم٤مُمتٝم٤م قمغم ىمقاقمد إسمراهٞمؿ 

 يٛميض صٚمح احلديبٞم٦م سمنموـمف اًمتل  ة حل٤مًم٦م اًم٘مقم آٟمذاك، وهق إومم ُمراقم٤م

رأى ومٞمٝم٤م سمٕمض اعمسٚمٛملم إضمح٤موًم٤م: عم٤م يتقظم٤مه ُمـ اعمّمٚمح٦م اًمب٤مًمٖم٦م، ويٕمٓمل ُمرة 

اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ، ويؽمك سمٕمض ظم٤مصتف ُمـ أظمرى سمٕمض اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ اًمٕمٓم٤مي٤م 

ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل طم٤مًم٦م  ويراقملإٟمّم٤مر، ويداري أىمقاًُم٤م عم٤م يرضمقه ُمـ دومع همقائٚمٝمؿ، 

عمدين ًمتح٘مٞمؼ واىمع اًمتٛمٙملم وآؾمتخالف، وجيتٝمد ذم اًمٕمٝمد ا اًم٘مٚم٦م وآؾمتْمٕم٤مف،

قمغم أمهٞم٦م ُمٕمروم٦م اًمقاىمع ذم  وذم يمؾ ذًمؽ دًمٞمؾ ُمـ ؾمػمشمف، وسمره٤من قمٛمكم ُمـ ـمري٘متف

 واًمقاضم٥م ذم اًمنمع ذم وىم٧م واطمد.  ؼٚماخلَ 

اعم٘مّمد احلٞمقي، واًمذي ويم٤مشم٥م اًمسػمة ذم صمقهب٤م اًمتجديدي قمٚمٞمف أن يتٜمبف هلذا 

يٜمِمئ ذم دارؾمٝم٤م وُمتٚم٘مٞمٝم٤م طم٤مًم٦م ُمـ اًمٞم٘مٔم٦م شم٘متيض ومٝمؿ إؿمٞم٤مء وُمدًمق٤َٓم، ودمٛمٞمع 

قمٜم٤مسه٤م ورسمٓمٝم٤م ذم حم٤موًم٦م إلدراك اًمٙمؾ، واؾمتٞمٕم٤مب إطمداث، وطمسـ اًمتٜمب١م عم٤م 

يتقىمع، وإدراك عمآٓت إُمقر واًمتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م سمِمٙمؾ صحٞمح، وهذا اًمققمل يستدقمل 

اعم١مصمرة ذم اعمجتٛمٕم٤مت، واًم٘مقى اعمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم اًمدول، وإومٙم٤مر  سمحث٤ًم ذم اًمٕمقاُمؾ

اعمقضمٝم٦م ُمـ إقمداء، واعمٙم٤مئد اعمرصقدة هلذه إُم٦م، واًمسبؾ اعمنموقم٦م ٓؾمتب٤مٟم٦م 

ويمام أن اًمٕمٚمؿ سم٤مخلػم ؾمب٥م إمم ؾمبٞمؾ اعمجرُملم، ومح٤مي٦م إُم٦م ُمـ يمٞمد اعمبٓمٚملم، 

ومٕمٚمف، وم٢من اًمٕمٚمؿ سم٤مًمنم ؾمب٥م إمم ُمٜمٕمف
(1)

 . 

 -وهؿ يسٕمقن إمم شمبٚمٞمغ اًمديـ وإفمٝم٤مر سمٞمٜم٤مشمف، وإسمٓم٤مل يمٞمد أقمدائف-اًمٞمقم واًمدقم٤مة 

                                      
 (.77، )صه1429، دار اًمٞمرس، 3( ُمٕم٤ممل ذم أصقل اًمدقمقة، د. حمٛمد يرسي، ط1)
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شمقاضمٝمٝمؿ ُمـ اًمٔمروف واًمقىم٤مئع ُمتِم٤مهب٦م اعمالسمس٤مت واًمدواومع ُم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟمٙمرر ىمقل 

  !شاًمت٤مريخ يٕمٞمد ٟمٗمسف»، أو ىمقل اإلٟمجٚمٞمز: شُم٤م أؿمبف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمب٤مرطم٦م»اًمٕمرب ذم أُمث٤مهلؿ 

اًمتٍموم٤مت قمٜمد اشمٗم٤م  اًمبقاقم٨م وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  وًم٘مد أؿم٤مر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم شمِم٤مسمف

﴿     

    

     

     

    

   

﴾[ :118اًمب٘مرة]. 

 ﴿ٝمؿ: ُموىم٤مل ؾمبح٤مٟمف قمـ شمِم٤مسمف ُم٤م ضمرى سملم اًمرؾمؾ وأىمقا

   

    

    

   

  

    

  ﴾[ :5هم٤مومر]. 

ومٝمؿ أصح٤مسمف ًمديـ اهلل  قمغم طمسـ ُمـ ظمالل اًمسػمة طمرصف  وًم٘مد رأيٜم٤م

، وحت٘مٞمؼ اًمٕمٛمؾ سمف صم٤مٟمًٞم٤م، واًمدظمقل ومٞمف مجٞمًٕم٤م، ًٓ حيرص قمغم   هوؿمٝمدٟم٤م شمٕم٤ممم أو

اؾمتٛمرار قمٛمٚمٞم٦م اًمبالغ اعمبلم، ُمـ همػم شمقىمػ وًمق ذم أطمٚمؽ اًمٔمروف، ويٕمٛمؾ قمغم 

ف، واؾمتثامر ىمدراَؿ ذم ـمريؼ اًمدقمقة إمم اهلل يمؾ سمام شمقفمٞمػ ـم٤مىم٤مت أصح٤مسم

سم٤مًمتدرج ذم اإلصالح واًمتٖمٞمػم، ويتخذ ـمريؼ احلٙمٛم٦م، وٓ يٖمؽم  كيٜم٤مؾمبف، ويٕمٜم
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سم٤مإلطمٙم٤مم ىمبؾ اإلىمدام، ويرقمك إقمراف اًمتل ٓ خت٤مًمػ اًمنمع،  كسم٤مًم٘مقة، ويٕمٜم

   الف. ويٜمتٗمع هب٤م ذم دقمقشمف، طمتك اٟمت٘مؾ ُمـ طم٤مل آؾمتْمٕم٤مف إمم واىمع آؾمتخ

واُمتالك اًمدقم٤مة ُمـ ظمالل دراؾم٦م اًمسػمة ًمرؤي٦م صحٞمح٦م قمـ جمتٛمٕم٤مَؿ 

وُمِمٙمال٤َم وأؾم٤مًمٞم٥م قمالضمٝم٤م: حتقل دون اًمٗمقىض واًمتخبط، ومتٙمـ اًمدقم٤مة ُمـ 

اخت٤مذ اًم٘مرار اعمٜم٤مؾم٥م ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م، ووضع اًمتخٓمٞمط اعمالئؿ ًمٚمقضع اًم٘م٤مئؿ، 

غ اًمٕم٤مم سم٤مإلؾمالم، واًمتٛمٙملم ، واًمبالممٙمٜم٤ًم اًل وشمّمبح اعمقاصٚم٦م وآؾمتٛمرار قمٛم

 . هلذا اًمديـ هدوًم٤م ُمت٤مطًم٤م

ومٛمـ مل يٕمرف اًمقاىمع ذم اخلٚمؼ واًمقاضم٥م ذم احلؼ، مل يٕمرف أطمٙم٤مم اهلل ذم 

قمب٤مده، وإذا مل يٕمرف ذًمؽ يم٤من ىمقًمف وقمٛمٚمف سمجٝمؾ، وُمـ قمبد اهلل سمٖمػم قمٚمؿ يم٤من ُم٤م 

 يٗمسد أيمثر مم٤م يّمٚمح!
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 قدز : تععٔهالطابعاملبشح 
 فضلَه ّمعسفةالصشابة 

 ظمػم اًم٘مرون ُمـ وصٗمٝمؿ اهلل سم٤مخلػمي٦م، وزيم٤مهؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمداًم٦م واًمقؾمٓمٞم٦م. 

 ﴿: ىم٤مل ضمؾ ُمـ ىم٤مئؾ قمٚمٞماًم خي٤مـم٥م أصح٤مب اًمٜمبل 

    

  

   

 ﴾[ :110آل قمٛمران]. 

  ﴿وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: 

   

   

   

﴾[ :143اًمب٘مرة]. 

شخر أمتي قرين»وم٘م٤مل:  وىمد زيم٤مهؿ اًمٜمبل 
(1)

. وإذا يم٤مٟم٧م يمؾ أُم٦م شمٗم٤مظمر 

 :قمٚمٞمٜم٤م ذم يمت٤مسمف ُمـ ىمقًمفىمص اهلل شمٕم٤ممم  سمآسم٤مئٝم٤م وًمق يم٤مٟمقا قمغم اًمب٤مـمؾ يمام

﴿    

     

    

    

   

                                      
 . ( ُمـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم2535( وهذا ًمٗمٔمف، وُمسٚمؿ )3650ي )( أظمرضمف اًمبخ٤مر1)
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  ﴾[ :170اًمب٘مرة]. 

  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

     

     

   

    

 ﴾[ :23اًمزظمرف]. 

ُمقىمػ آظمر، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  إُم٦م اعمسٚمٛم٦م ومٚمٝم٤م ُمع أصح٤مب ٟمبٞمٝم٤م وم٢من 

﴿   

   

   

  

    

   

   

 ﴾[ :10احلنم]. 

بقا ومْم٤مئٚمٝمؿ واؾمتب٤مطمقا ٤م طملم شمٜمٙمَّ واًمٕمج٥مٓ  يٜم٘ميض ُمـ أُم٦م اًمراومْم٦م ىمدياًم وطمديثً 

أقمراضٝمؿ ودم٤مرسوا قمغم شمٙمٗمػمهؿ، ومج٤مءت يمتبٝمؿ ذم اًمسػمة ؾمقداء ؾمقاد ىمٚمقهبؿ 

 وقمامئٛمٝمؿ، وضم٤مءت ُمروي٤مَؿ سمؽماء ُمـ احلؼ واًمّمد  ؿم٠من دي٤مٟمتٝمؿ وـمري٘متٝمؿ. 

وأهؾ احلؼ ٓ ي٘مقًمقن ذم اًمّمح٤مسم٦م سمٕمّمٛمتٝمؿ، وٓ خيقضقن ومٞمام وىمع سمٞمٜمٝمؿ، 

ٟمٍمٍة ٘مٝمؿ سم٤مخلػم ؾم٤مسم٘م٦م وأن ؾمٞمئ٤مَؿ ُمٙمٗمرة، عم٤م ؾمبؼ ُمـ ويٕمت٘مدون أن ؾمقاسم
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 يٛمحص اًم٘مٚمقب، وقمب٤مدة واؾمت٘م٤مُم٦م وشمقسم٦م وإٟم٤مسم٦م.  اًمذٟمقب، واسمتالءيٛمحق ضمٝم٤مد و

ويمت٥م اًمسػمة واًمت٤مريخ ًمدى أهؾ اًمسٜم٦م شم٘مرر هذا اعمٕمٜمك سم٠موضح قمب٤مرة وأسح 

أٟمٗمؼ ُمثؾ  ٓ شمسبقا أصح٤ميب ومٚمق أن أطمديمؿ: »إؿم٤مرة، ومٝمؿ يٛمتثٚمقن ىمقل اعمّمٓمٗمك 

شُم٤م سمٚمغ ُُمدَّ أطمدهؿ وٓ ٟمّمٞمٗمف ٤مذهبً أطمٍد 
(1)

 . 

أو أطمًدا ُمٜمٝمؿ أو  ومٛمـ ؾم٥م أصح٤مب رؾمقل اهلل : »ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد 

شمٜم٘مّمف أو ـمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ أو قمّرض سمٕمٞمبٝمؿ أو قم٤مب أطمًدا ُمٜمٝمؿ ومٝمق ُمبتدع راوميض 

 ، سمؾ طمبٝمؿ ؾمٜم٦م، واًمدقم٤مء هلؿًٓ ظمبٞم٨م خم٤مًمػ، ٓ ي٘مبؾ اهلل ُمٜمف سوًم٤م وٓ قمد

 ىمرسم٦م، وآىمتداء هبؿ وؾمٞمٚم٦م، وإظمذ سمآصم٤مرهؿ ومْمٞمٚم٦م، وأصح٤مب رؾمقل اهلل 

هؿ ظمػم اًمٜم٤مس ٓ جيقز ٕطمد أن يذيمر ؿمٞمًئ٤م ُمـ ُمس٤موهيؿ، وٓ يٓمٕمـ قمغم أطمد 

شُمٜمٝمؿ سمٕمٞم٥م وٓ ٟم٘مص
(2)

 . 

شمٜم٘مٞم٦م اًمٙمت٥م اعمٓمقًم٦م ُمـ ذيمر أظمب٤مر مل شمّمح  :ومٛمـ ُم٘م٤مصد اًمتجديد اعمٕم٤مسة

ع مم٤م صح قمغم أطمسـ اعمح٤مُمؾ، وآقمتذار قمٜمٝمؿ، ومٞمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ، ومحؾ ُم٤م وىم

 واًمتٗمريؼ سملم ُم٤م يم٤من قمـ اضمتٝم٤مد وهمػمه. 

وُمـ ُم٘م٤مصد اًمتجديد ذم هذا اًمب٤مب أيًْم٤م: شمٜم٘مٞم٦م اًمٙمت٥م اًمدراؾمٞم٦م اًمتل شمٕمرض 

اًمسػمة واًمت٤مريخ ًمٓمٚمب٦م اعمدارس ذم ُمراطمؾ اًمدراؾم٦م اعمختٚمٗم٦م مم٤م ؿم٤مهب٤م، ًمٞمٜمِم٠م 

: وًمٞمتبٕمقهؿ سم٢مطمس٤من، وشمٙمقن اًم٘مدوة اًمٜم٤مؿمئ٦م قمغم طم٥م اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر

 اًمٕمدٟم٤من.  اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم أصح٤مب اًمٜمبل 

وذم هذا إقمامل ًمٚم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م وإصقل اًمؽمسمقي٦م، ومدرء اعمٗم٤مؾمد ُم٘مدم قمغم 

ُم٤م »ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح، وؾمد اًمذرائع اعمٗمْمٞم٦م إمم ؾمقء آقمت٘م٤مد واضم٥م، واًم٘م٤مقمدة: 

                                      
 . ( ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري2541وهذا ًمٗمٔمف، وُمسٚمؿ ) ،(3673( أظمرضمف اًمبخ٤مري )1)

 (.78ًمإلُم٤مم أمحد )ص ،( رؾم٤مًم٦م اًمسٜم٦م2)
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شبٕمْمٝمؿ ومتٜم٦مأٟم٧م سمٛمحدث ىمقًُم٤م طمديًث٤م ٓ شمبٚمٖمف قم٘مقهلؿ إٓ يم٤من ًم
(1)

 . 

وًمٞمس ذم هذا اًمت٘مرير ُم٤م خي٤مًمػ ُمٜمٝمًج٤م صحٞمًح٤م، أو يدقمق إمم شمقهلم احلؼ، 

وم٤محلؼ ٓ يٕمرف سم٤مًمرضم٤مل، وٓ سمٙمثرة ُمـ سمف ىم٤مل، وإٟمام يٕمرف اًمرضم٤مل سم٘مدر 

شاجلامقم٦م ُم٤م واومؼ احلؼ وًمق يمٜم٧م وطمدك»متسٙمٝمؿ سم٤محلؼ، و
(2)

، وإذا يم٤مٟم٧م شمؼمئ٦م 

ا يٕمٜمل أن ٟمحسـ إدب وٓ ٟمسٞمئف ُمع إؿمخ٤مص ٓ شمس٤موي شمِمقيف اعمٜمٝم٩م ومٝمذ

 اًمٙمب٤مر، وأن ٟم٘مدم طمسـ اًمٔمـ ُمع آقمتذار. 

                                      
 .(، ُمقىمقوًم٤م قمغم اسمـ ُمسٕمقد 1/10( أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم ُم٘مدُم٦م صحٞمحف )1)

 . اسمـ ُمسٕمقد(، ُمقىمقوًم٤م قمغم 46/409شم٤مرخيف ) ( أظمرضمف اسمـ قمس٤ميمر ذم2)
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 جتدٓد العسض :الجامًاملبشح 
 ّالبٔاٌ باإلفادة مً معطٔات الصماٌ

إن اًمتجديد ذم قمرض اًمسػمة يٕمٜمك ذم سمٕمض ضمقاٟمبف سم٠مداة قمرضٝم٤م، وأؾمٚمقب 

جديد شم٘مديٛمٝم٤م، وٓ ؿمؽ أن ًمٙمؾ زُم٤من ظمّم٤مئّمف وًمٙمؾ وىم٧م وؾم٤مئٚمف، واًمت

 يتٜم٤مول ُمع إؾم٤مًمٞم٥م اًمقؾم٤مئؾ وأًمٞم٤مت. 

واعم١مرخ اعمسٚمؿ اًمٞمقم حيت٤مج إمم أن يٜمتٗمع سمت٘مٜمٞم٤مت اًمٕمٍم وُمٕمٓمٞم٤مشمف ذم دمديد 

قمرض اًمسػمة ُمـ ظمالل شمٚمؽ اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م، واًمِمبٙم٦م اًمٕمٜمٙمبقشمٞم٦م واًمقؾم٤مئط 

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م.

ُمروي٤مت اًمسػمة ىمد ومتح جلٛمع  -ذم هذا اًمٕمٍم-رطمب٤ًم  ًٓ وٓ ؿمؽ أن جم٤م

إًمٙمؽموٟمٞم٤ًّم صمؿ شمّمٜمٞمٗمٝم٤م ودراؾمتٝم٤م وٟم٘مده٤م سمِمٙمؾ ُمٜمٔمؿ، وأن رؾم٤مئؾ ضم٤مُمٕمٞم٦م يمثػمة 

ىمد طم٘م٘م٧م واٟمت٘مدت سمِمٙمؾ ُمٜمٝمجل ُمقصمؼ وُمٕمتٛمد، وأن سم٤مطمثلم يمثًرا ىمد قمٜمقا 

سم٤مًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط وشم٘مٕمٞمدات اعمٜم٤مه٩م ذم يمت٤مسم٦م اًمسػمة ُمـ ُمّم٤مدره٤م وُمٔم٤مهن٤م، 

هب٤م ذم ظمدُم٦م اًمسػمة ىمد شمبٚمقرت واٟمْمبٓم٧م،  وأن قمٚمقًُم٤م ُمٕم٤مسًة يٛمٙمـ أن يستٕم٤من

 يمؾ ذًمؽ ىمد ي١مدي ظمدُم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م ذم شمدويـ وقمرض اًمسػمة ذم هذا اًمزُم٤من. 

وسم٤معم٘م٤مسمؾ وم٢من ٟمِم٤مـًم٤م ُمٚمحقفًم٤م ذم ـمرح اًمِمبٝم٤مت طمقل اًمسػمة ىمد فمٝمر واٟمتنم، 

وأن ضمٝم٤مٍت ُمِمبقه٦م داظمؾ اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل وظم٤مرضمف ختؽمع ؿمبٝم٤مت ضمديدة، 

، وهذا يستدقمل إقمٓم٤مء اًمِمبٝم٤مت اعمٕم٤مسة طمقل اًمسػمة وشمب٨م إظمرى اًم٘مديٛم٦م

طمٞمزه٤م وىمٞمٛمتٝم٤م ذم اًمرد قمٚمٞمٝم٤م وشمٗمٜمٞمده٤م ؾمقاء صدرت ُمـ اخل٤مرضملم قمـ هذا 

 اًمديـ أو اعم٤مرىملم ُمٜمف. 

وىمد رأيٜم٤م يمتًب٤م ُمٕم٤مسًة ُمتٛمٞمزًة شمٕمٜمك سم٠مـمٚمس اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ىمدياًم وطمديًث٤م، 
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ٕطمداصمٝم٤م ورؾمقُم٤مٍت ُمقضح٦مٍ ُمّمقرٍة وختص اًمسػمة سمخرائط 
(1)

، وشمّمقيًرا 

٤م عمقاىمع همزوا٤َم، وأُم٤ميمـ ُمقاىمٗمٝم٤م وُمِم٤مهده٤م.  شمٚمٗم٤مزيًّ

د ذم هذا اًمّمدد سم٠مٟمقاع مجٞمٚم٦م ُمـ ومٜمقن  وٓ خيٗمك أن هذا اًمٕمٍم ىمد أُمدَّ اعمجد 

د ًمتجديد ذم اًمِمٙمؾ واًم٘م٤مًم٥م، اإلظمراج واًمتجٚمٞمد، إُمر اًمذي يٛمٝماًمٓمب٤مقم٦م و

 اًمٜمبلٕسمّم٤مر، ويٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مم سمحٞم٨م يٚمٗم٧م اًم٘مٚمقب وإٟمٔم٤مر، ويٛمتع اًمٗمٙمر وا

 اعمّمٓمٗمك اعمخت٤مر. 

ُمِم٤مريع واقمدة ًمٕمرض اًمسػمة ُمقضققمٞم٤ًّم،  -حت٧م اإلقمداد -هٜم٤مك  وٓ شمزال

٤م ذم ىم٤مًم٥م   . ُمٜمْمبطضمذاب دمديدي وروائٞم٤ًّم، وطمْم٤مريًّ

وذم اًمّمٗمح٤مت أشمٞم٦م ىمقاقمد وضقاسمط ًمٚمتجديد ذم شمدويـ وقمرض 

 اعمْمٛمقن ُمع طمّمقل اًمسػمة، سمحٞم٨م حي٘مؼ اًمتجديد هم٤ميتف ُمـ احلٗم٤مظ قمغم

 اًمتحدي٨م اعم٠مُمقن.

 

                                      
  د. طمسلم ُم١مٟمس.ام( يمام ومٕمؾ ذًمؽ د. ـم٤مر  اًمسقيدان، ود. قمامد اًمديـ ظمٚمٞمؾ، وهمػممه٤م، وُمـ ىمبٚمٝم1)
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 :املبشح التاضع
  تكدٓه الطرية اليبْٓة الكاملة

وؿمامئٚمف وُمٕم٤ممل ٟمبقشمف أقمٔمؿ وأيمؼم ُمـ أن حي٤مط  إن ؿمخّمٞم٦م ٟمبٞمٜم٤م اًمٙمريؿ 

ُمـ ظمالل يمت٤مب قمـ رؾم٤مًمتف، وقمٚمامؤٟم٤م اًمس٤مسم٘مقن  غمَّ هب٤م ذم ُم١مًمػ قمـ ؾمػمشمف، أو دُم 

ٕهن٤م شمسجٞمؾ دىمٞمؼ  :ٜمقا سم٤معمٖم٤مزي قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦متقما صمقن طملم يمتبقا ؾمػمشمف دَ حْ واعمُ 

 ًمٕمالىم٤مشمف ذم طمرسمف وصٚمحف وؾمٚمٛمف، وحتٛمؾ إؿم٤مرات يمثػمة شمٗمٞمد ذم قمٚمقم ُمتٕمددة. 

وُمع يمؾ هذه اعمس٤مقمل اعمِمٙمقرة ذم شمدويـ اًمسػمة، ويمؾ شمٚمؽ اجلٝمقد اعمؼمورة 

ـ ٤م شمٙمت٥م! وذًمؽ ٕن اعمراد ُمعمّ  ذم قمرض أطمداصمٝم٤م وم٢من اًمسػمة اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٜمبٞمٜم٤م 

، ًمٞم٘مقم اإلقمج٤مز تف، وإفمٝم٤مر ُمٕم٤ممل قمٔمٛمتف سمجقار سمنمييمت٤مسمتٝم٤م دمٚمٞم٦م ؿمخّمٞمتف 

 .  أُم٤مم اًمٕمٞم٤من، وًمٞمتؿ سمدر يمامل هذا اإلٟمس٤منُم٤مصماًل 

أن ي١مُمـ قمغم  ٤مُمـ ؿم٠مهن اًمسػمة اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٞمقم ُمـ أي٤مم اعمّمٓمٗمك ذًمؽ أن 

 صػ إممومػُم  :اًمٗمئ٤مم ُمـ اًمبنم! ومٙمٞمػ ًمق قمرض٧م سم٠مرسه٤م يم٤مُمٚم٦م وُمٙمٛمٚم٦م ٤مُمثٚمٝم

ـ قمنمة ويمامل سده وسمٙم٤مئف ُم٤م يٙمقن سمٞمٜمف وسملم زوضمف ُمـ طمجٞمؾ وَىمٞم٤مُمف ًمٚمّ 

وسملم شمٕمٚمٞمٛمف  ،ع سملم إُم٤مُمتف ٕهؾ ُمسجده ذم اًمٗمجر وذيمر اهلل سمٕمدهٛمَ ُمقدة، وجُي 

تٜم٤مول ظمؼم اؾمت٘مب٤مًمف ويمامل ظمٚم٘مف، ويُ  فجل٤مهؾ وشمٜمبٞمٝمف ًمٖم٤مومؾ، ًمٞمٔمٝمر طمسـ شمٕمٚمٞمٛم

 ًمٓمٗمؾ أو ُمالقمب٦مٍ  ضٕمٞمٗم٦مٍ  ٦م اُمرأةٍ ًمقومد يدقمقه إمم اإلؾمالم سمجقار اٟمٓمالىمف ذم طم٤مضم

 ف٤م ورسمٓمه اًمٕمٓم٤مء اًمٕمٔمٞمؿ ًمٚمٗم٘مػم واعمسٙملم ُمع شمْمقره ضمققمً ؤت٠مُمؾ قمٓم٤م، ويُ يتٞمؿ

شمبسٓمف ُمٕمٝمؿ وسملم ظمٚمقشمف سمرسمف ون سملم خم٤مًمٓمتف ٕصح٤مسمف ٘م٤مرَ احلجر قمغم سمٓمٜمف، ويُ 

ورد إًمٞمف ومتقىمػ طمتك ٟمزل قمٚمٞمف اًمقطمل  الٍ ؾم١مس٤م  ظمؼم ٟمٗمسف، ويُ  ظوشمٕم٤مهده حل

٠مؾمٚمؿ وم أراد ىمتٚمف ػ ُمقىمػ ًمف ُمع سمٕمض أقمدائفقَص ٤م يٖم٤مدر جمٚمسف! ويُ ُمـ رسمف وعمّ 

 ومٙم٤من ُمـ وىمتٝم٤م ُمـ أيم٤مسمر أوًمٞم٤مئف!ُمـ ومقره 

إن ُم٘مّمد اعم٘م٤مصد اًمتل شمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م دقمقة اًمتجديد ذم اًمٕمرض أن شمٕم٤مد يمت٤مسم٦م 

اًمٕم٤مسمد اعمج٤مهد،  ٔمٝمر حمٛمًدا ًمألقمامل اعمحٛمدي٦م، شمُ  يقُمٞم٦مٍ  سمٛمدوٟم٦مٍ اًمٜمبقي٦م اًمسػمة 
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 ذًمؽ ذم ؾمٞم٤م  يقم واطمد!اًمقاًمد، واعمٕمٚمؿ واًم٘م٤مئد، يمؾ واًمزوج و

وهق ُمنموع قمٔمٞمؿ رائد، ًمق يم٤من ًمف رضم٤مل، وارشمٗمٕم٧م سم٠مىمدارهؿ مهؿ قم٤مًمٞم٦م 

وهق قمٛمؾ ُمقؾمققمل  ،رصد ًمف إُمٙم٤مٟم٤مت يمثػمة وأُمقاليم٤مجلب٤مل، وهق ضمدير سم٠من شمُ 

ؼ ويستٜمٓم ،يستٗمرغ ُم٤م ذم يمت٥م اًمتٗمسػم واحلدي٨م مم٤م ًمف شمٕمٚمؼ سم٠مطمداث اًمسػمة اًمٞمقُمٞم٦م

يمت٥م اعمٖم٤مزي واًمسػمة سمتٚمؽ إطمداث واًمقىم٤مئع، ويستٜمِمد يمت٥م اًمِمٕمر وإدب 

ٙمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمتٚمؽ احل٘مب٦م اًمزُمٜمٞم٦م اعمب٤مريم٦م، ويٜمٔمر ذم يمؾ دراؾم٦م ٟمققمٞم٦م ذم اًمسػمة سم

 ُمع أؾمب٤مب ٟمزول اًم٘مرآناًمنميػ اًمٜمبقي٦م، ويراضمع يمت٥م أؾمب٤مب ورود احلدي٨م 

 ، ؾمٞم٤مىم٤م٤َم وؾمب٤مىم٤م٤َم وحل٤مىم٤م٤َمًمػ سملم شمٚمؽ إطمداث واًمقىم٤مئع وسملموُيآ ،اًمٙمريؿ

ويرشم٥م ذًمؽ يمٚمف سمام يٛمأل اًمٗمجقات اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل شمريمتٝم٤م يمت٥م اعمٖم٤مزي ًمٕمدم طم٤مضم٦م إمم 

 مل شمتٞمرس ذم وىمتٝم٤م.  أو ًمٜم٘مص ُمٕمٚمقُم٦مٍ  -وومؼ ُمٜمٝم٩م ُم١مًمٗمٞمٝم٤م-إيراده٤م 

 ،ويٙمقن ُمـ صمٛمرات هذا اًمٕمرض اجلديد أن ٟمٜم٤مدي اًمٕم٤ممل سم٠مرسه هذا رؾمقل اهلل حمٛمد 

 . ، وشمٚمٙمؿ ضمقاٟم٥م اإلقمج٤مز ذم ؾمػمشمفؿمخّمٞمتف، وهذه ُمٕم٤ممل رؾم٤مًمتفوشمٚمؽ هل 

رج خمرضم٤مت يمثػمة ُمـ هذه اعمقؾمققم٦م ذم اًمسػمة خت٤مـم٥م يمؾ خترضمك أن ويُ 

، ودمتٛمع ومٞمٝم٤م مجٞمع أطمد وسمٙمؾ ًمس٤من، وشمٔمٝمر ومْم٤مئؾ وؿمامئؾ اًمٜمبل اًمٕمدٟم٤من 

ُم٘م٤مصد اًمتجديد اًمس٤مسم٘م٦م، ومٝمل قمرض قم٘مدي شمرسمقي أصقزم وم٘مٝمل واىمٕمل 

 وأيمرم حتٞم٦م.  ٚمسػمة اعمحٛمدي٦م قمغم ص٤مطمبٝم٤م أزيمك صالةٍ وطمْم٤مري ًم

ذم ُمٙم٦م أو اعمدٟمٞم٦م وسملم أي٤مم قمٔمامء زُم٤مٟمف  ٘مدت سملم أي٤مُمف وًمق أن ُم٘م٤مرٟم٦م قمُ 

٤م، ٤م ؿم٤مؾمٕمً ذم سمالد اًمٗمرس واًمروم واهلٜمد وُمٍم وهمػمه٤م ٕفمٝمرت اًمبقن واؾمٕمً 

وسملم أهؾ  ،وىم٤مُمتف احلْم٤مري٦م اًمب٤مؾم٘م٦م ،٘مٞم٦م اًمس٤مُم٘م٦مٚمُ واهلقة ؾمحٞم٘م٦م سملم ىمٛمتف اخلُ 

 ذا.ذًمؽ اًمزُم٤من وُم٤م شماله ُمـ أزُم٤من إمم يقم اًمٜم٤مس ه

وشمٙمٗمل إؿم٤مرة ذم هذا اًمّمدد عم٤م ؾمٓمره يراع رضمؾ همػم ُمسٚمؿ يمت٥م يمت٤مسمف قمـ 

وطمده ٓ  رأس اًم٘م٤مئٛم٦م: سمؾ هق ذم ىم٤مئٛم٦مٍ  اخل٤مًمديـ ذم شم٤مريخ اًمبنمي٦م ومٙم٤من حمٛمد 

 ُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم.يِم٤مريمف ومٞمٝم٤م إٓ إظمقاٟمف ُمـ اًمٜمبٞملم واعمرؾمٚملم، صٚمقات اهلل وؾمال
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 متفقد:

سمٕمد احلدي٨م قمـ اعم٘م٤مصد ي٠ميت احلدي٨م قمـ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط، وإن يم٤من 

 طمدي٨م اعم٘م٤مصد مل خيُؾ ُمـ إؿم٤مرة إمم شم٘مٕمٞمد ُمٝمؿ وضبط ُمتٕملم.

وُمع هذا وم٢من اًمتجديد ذم اًمٕمرض ومٞمف اطمتٗم٤مء واطمتٗم٤مل سم٤مًم٘مديؿ، وإسمراز 

 ٤مسمٕمف، وأصٞمؾ ظمّم٤مئّمف، وشم٘مقي٦م عم٤م ضٕمػ ُمٜمٝم٤م.ٕص٤مًم٦م ـم

 شمدويـاًمْمقاسمط واًم٘مقاقمد اًمتل حتٙمؿ قمٛمؾ اعمجدد ذم قمـ وومٞمام يكم طمدي٨م 

 .اًمسػمة اًمٜمبقي٦م ويمت٤مسمتٝم٤م
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 املبشح األّل: العيآة باملصادز
 الشسعٔة الصشٔشة ّتكدميَا 
 اًمت٘مديؿ واًمت٘مدير قمغم واضمب٦مًمٚمسػمة اًمٜمبقي٦م اًمّمحٞمح٦م إن اعمّم٤مدر اًمنمقمٞم٦م 

 :وذلك العتباريندقم٤مة اًمتجديد ورواده ذم اًمسػمة 

وذًمؽ ٓشمّم٤مهل٤م سم٤مًمقطمل اًمنميػ  أوهلًم: ألهنا أصدق من كل وثقؼة تارخيقة

ُمـ ضمٝم٦م ُمّمدره٤م، وًمثبقت أًمٗم٤مفمٝم٤م سم٤مًمٜم٘مؾ اعمتقاشمر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمتقاشمر 

 اًمسٜم٦م، وصحٞمح آطم٤مده٤م.

، مم٤م شؿولقة لتاريخ البرشيةثاكقفًم: ما تدل عؾقه من السـن الرباكقة والـظرة ال

هيّٞمئ اعم٘مدرة قمغم ايمتِم٤مف اًمسٜمـ اًمرسم٤مٟمٞم٦م وُمٕمروم٦م قمالىم٤م٤َم سم٤مهلدى واًمْمالل 

 واإليامن واًمٕمّمٞم٤من صمبقشًم٤م وٟمٗمًٞم٤م.

 : الؼرآن الؽريم وتػسره وعؾومه:اًل أو

وإن مل يٙمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مًمرضورة يمت٤مب شم٤مريٍخ إٓ أّٟمف سم٤مًمرضورة أيًْم٤م أصح 

شم٤مرخيل شمست٘مك ُمٜمف ُم٤مدة ًمٚمسػمة اًمٜمبقي٦م أو ًمٖمػمه٤م: ذًمؽ أن ُمّمدر وأهؿ أصؾ 

  ﴿اًمّمح٦م ُمٞمزشمف، ىم٤مل قمٜمف ؾمبح٤مٟمف: 

    

      

 ﴾[ :42ومّمٚم٧م]. 

طم٤مده٤م ظمؼًما وم٢مذا يم٤مٟم٧م رواي٤مت اًمسػمة أو أظمب٤مر احلدي٨م ىم٤مسمٚم٦ًم ٕن شمْمؿ سملم آ

أو شمٗمسػًما يبتٕمد قمـ احل٘مٞم٘م٦م، وم٢من  اًل همػم صحٞمح، أو رواي٦ًم ُمِمٙمقيًم٤م ومٞمٝم٤م، أو حتٚمٞم

إذ هق احلؼ اعمٓمٚمؼ :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وآي٤مشمف سمٛمٜم٠مى قمـ ذًمؽ يمٚمف
(1)

 . 

                                      
دار اًمٙمت٤مب  -( اًمسػمة اًمٜمبقي٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، د. قمبد اًمّمبقر ُمرزو ، دار اًمٙمت٤مب اعمٍمي1)

 (.29، 28، )صه1406، 1اًمٚمبٜم٤مين، ط
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  ذم اًم٘مرآن  اًمٙمريؿ وإن اًمّمقرة اًمقاضح٦م اًمّم٤مدىم٦م ًمِمخّمٞم٦م اًمرؾمقل

صٍػ حل٘مٞم٘م٦م ؾمػمشمف اًمٙمريؿ، هل أصد  ُم٤م وصٚمٜم٤م ُمـ أظمب٤مر، وهل أصح و

وؿمامئٚمف، ودٓئؾ ٟمبقشمف، وأظمالىمف وظمّم٤مئّمف، وهل أوصمؼ شم٘مريٍر عم٤م يم٤من قمٚمٞمف ذم 

 مجٞمع طم٤مٓشمف، ؾمقاء ىمبؾ سمٕمثتف مم٤م يتٕمٚمؼ سمٞمتٛمف ووم٘مره، أو سمٕمد سمٕمثتف وهجرشمف. 

  قمغم -وىمد اٟمٗمرد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمخ٤مصٞم٦م دون همػمه ُمـ ُمّم٤مدر اًمسػمة

اًمٜمٗمسٞم٦م، وشمّمقير ظمٚمج٤مت ٟمٗمسف ذم يمثػم  بل أٓ وهل دمٚمٞمتف حل٤مًم٦م اًمٜم -شمٕمداده٤م

ُمـ اعمقاـمـ، وًمقٓ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤م يمدٟم٤م ٟمٕمرف ؿمٞمًئ٤م قمـ ذًمؽ، وهذا أُمر ُمٝمؿ 

ا ٟمقازن سمٞمٜمف وسملم جمٛمقع ؾمػمشمف اًمٔم٤مهرة ًمٜمت٠ميمد ُمـ صدىمف وٟمزاهتف، وًمٞمتؿ  ضمدًّ

اًمرسمط اًمّمحٞمح سملم شمٍمومف اًمٔم٤مهر ومم٤مرؾمتف ذم احلٞم٤مة واًمدقمقة، وسملم ـمقّيتف 

يرشمف اًمب٤مـمٜم٦مورس
(1)

 . 

   ﴿وشم٠مُمؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

   

   

    

     

   

   ﴾[ :إطمزاب

37]. 

َّ ل إٓ ُمـ يٕمٚمؿ اُمـ يٛمٚمؽ أن يٙمِمػ هذا إُمر اًمب٤مـمٜم   وأظمٗمك؟!ًمرس 

 ﴿، ي٘مقل شمٕم٤ممم: إمم أصح٤مسمف  وإُمر يتٕمدى ٟمبّل اهلل 

                                      
 (.28-27)صه 1410، 2ُمّم٤مدر اًمسػمة وشم٘مقيٛمٝم٤م، د. وم٤مرو  مح٤مدة، دار اًمث٘م٤موم٦م، اًمدار اًمبٞمْم٤مء، ط( 1)
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ـ ُظُرون    .[6-5إٟمٗم٤مل: ]﴾ي 

وُمثؾ هذا يمِمػ ـمبٞمٕم٦م اًمٙم٤مومريـ وٟمٗمسٞم٦م اعمٜم٤موم٘ملم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

﴿  

   

    

   

  ﴾[ :146اًمب٘مرة] . 

  ﴿وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: 

     

 ﴾[ :143اًمٜمس٤مء]. 

 وأؾم٤مؾمٞم٤م٤َم، اًل وسم٤مإلض٤موم٦م إمم هذا وم٢من اًم٘مرآن يْمع هٞمٙمؾ اًمسػمة يم٤مُم ،

وإطمداث اجلزئٞم٦م اعمٝمٛم٦م، وإن يم٤مٟم٧م ظمٚمًقا ُمـ  وقمدًدا همػم ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمتٗمّمٞمالت،

 إرىم٤مم وإقمالم ًمٞمٜم٤مؾم٥م ذًمؽ ضمالًمف وهب٤مءه، ودواُمف وقمٛمقم ًمٗمٔمف وظمٓم٤مسمف،

﴿     
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 ﴾[ :111يقؾمػ]. 

  إن اعمت٠مُمؾ ذم اًمقصػ اًمتٗمّمٞمكم اًمدىمٞمؼ ًمٞمقم سمدر وؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م، وُمقىمع

اًمٗمري٘ملم ذم إطمزاب، وطم٤مًم٦م اعم١مُمٜملم ذم ضمٝم٤مزهؿ ًمتبقك، ًمٞمٕمج٥م ُمـ دىم٦م 

 اًمقصػ ُمع اإلعم٤مم سم٤مًمقىم٤مئع، واإلجي٤مز حلٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م. 

ٖمٗمؾ أي٤مت وم٘مف اًمسػمة، وقمؼمة أطمداصمٝم٤م، ودروس شمٚمؽ اعمقاىمػ اخل٤مًمدة، وٓ شم

 ﴿ومٞمٕم٘م٥م اًمسٞم٤م  اًم٘مرآين قمغم سمدٍر ومٞم٘مقل: 

    

    

 ﴾[ :123آل قمٛمران]. 

  ﴿طمد ومٞم٘مقل: أُ ويٕم٘م٥م قمغم 

    

      

      

   ﴾[ :165آل قمٛمران]. 

  ﴿ويٕم٘م٥م قمغم طم٤مدصم٦م اإلومؽ ومٞم٘مقل: 

      

﴾[ :11اًمٜمقر]شمٚمؽ إؿم٤مرات ُمٕمجزة ذم ُمٖمزاه٤م وُمٕمٜم٤مه٤م.، و 

 وُمٜمٝم٩م اًم٘مرآن ذم قمرض أطمداث اًمسػمة وىمّمص إٟمبٞم٤مء ي٘مقم قمغم دقم٤مُمتلم: 
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  ﴿آٟمت٘م٤مء، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  مها:أوال

    

   

﴾[ :164اًمٜمس٤مء]. 

  اًمسػمة سم٤مًمرضورة. وهذا يٜمسح٥م قمغم سمٕمض أطمداث

 اًمتجريد، وهق قمرض ًمبٕمض إطمداث سمِمٙمؾ جمرد قمـ ذيمر اًمسٞم٤م  فًم:تثاكق

 واًمتسٚمسؾ اًمت٤مرخيل. 

وذًمؽ إلرادة شمرؾمٞمخ اًمٕمؼمة وحت٘مٞمؼ اًمٕمٔم٦م، وشم٘مقي٦م اجل٤مٟم٥م إظمالىمل 

واًمؽمسمقي ُمـ شمٚمؽ اًمقىم٤مئع وإطمداث
(1)

 . 

ه اعم٘مٓمقع سمثبقشمف، وقمغم ُم٤م شم٘مدم وم٢من اًم٘مرآن هق يمت٤مب اًمسػمة اعمٕمّمقم ذم ظمؼم

ومٝمق أُم٤مم يمؾ ُمّمدر، وإُم٤مم يمؾ يم٤مشم٥م وُمتحدث ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م، وؾمٞمٔمؾ 

 اًم٘مرآن هق أهؿ ُمٕمٞم٤مر ٟم٘مدي شمرّد إًمٞمف أظمب٤مر اًمسػمة وُمروي٤م٤َم. 

 واًم٘مرآن يٕمٓمل ُمـ اًمسػمة ظمؼمه٤م وقمؼمه٤م ُمـ همػم اؾمت٘مّم٤مء ٕطمداصمٝم٤م: 

ل هل أىمقم، ومٙمؾ سمؾ هق دؾمتقر طمٞم٤مة، وُمٜمٝم٩م هيدي ًمٚمت ،ٕٟمف ًمٞمس يمت٤مب شم٤مريخ

ـمراح ُم٤م مل يرد ذم اًم٘مرآن ُمـ ظمؼم إُم٤م يم٤من أىمقم وم٤مًم٘مرآن سمف أىمقم، وٓ يٕمٜمل هذا 

 صحٞمح، أو ؾمػمٍة ىمٓمٕمٞم٦م ُمتقاشمرة.

عمريد قمٚمؿ اًمسػمة ُمـ  سمد ومالويمت٥م اًمتٗمسػم شمسٗمر قمـ ُمراد اهلل شمٕم٤ممم ُمـ يمت٤مسمف، 

يب طم٤مشمؿ واسمـ أه( 310ُمٓم٤مًمٕم٦ٍم ًمٙمت٥م اًمتٗمسػم اعم٠مصمقر، يمتٗمسػمي اسمـ ضمرير )ت:

 ، وٟمحقمه٤م. ه(327)ت:

أُم٤م اًمتٗم٤مؾمػم اًمتل سم٠ميدي اًمٜم٤مس، وم٠مصحٝم٤م شمٗمسػم حمٛمد سمـ ضمرير »ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

                                      
 (.31-29)ص ٤مدر اًمسػمة اًمٜمبقي٦م، د. ي٤مرس ٟمقرُمّم (1)
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شاًمٓمؼمي، وم٢مٟمف يذيمر ُم٘م٤مٓت اًمسٚمػ سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمث٤مسمت٦م، وًمٞمس ومٞمف سمدقم٦م
(1)

. 

 وُمروي٤مشمف ذم اًمسػمة وومػمة وشمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمٚمٞمٝم٤م ؾمديدة. 

خلؼم قمـ ُمٕم٤مين أي٤مت إٓ أٟمف يرشمبط ٤معم٠مصمقر وإن يم٤من يٕمٜمك سمٜم٘مؾ اسمواًمتٗمسػم 

 سم٠مؾمب٤مب اًمٜمزول وحتديد اعمٙمل  واعمدين.

ُمٕمروم٦م ؾمب٥م اًمٜمزول شمٕملم قمغم ومٝمؿ أي٦م، وم٢من اًمٕمٚمؿ سم٤مًمسب٥م »ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

شيقرث اًمٕمٚمؿ سم٤معمسب٥َّم
(2)

. 

وقمٚمٞمف وم٢من اًمسػمة اًمٜمبقي٦م هل ىمقام ُم٤مدة هذا اًمٕمٚمؿ، وأداة قمٛمٚمف قمغم اقمتب٤مر أن 

ٛم٦م وُمٗمرىم٦م قمغم إطمداث واًمقىم٤مئع، وقمغم هذا ومٚمـ يتسٜمك ومٝمؿ أي٤مت ٟمزًم٧م  ُمٜمجَّ

 اًمٜمص اًم٘مرآين إٓ ُمـ ظمالل ومٝمؿ ؾمٞم٤م  احلدث وظمٚمٗمٞمتف اًمت٤مرخيٞم٦م. 

وٓ ؿمؽ أن هٜم٤مك أطمداصًم٤م ىمد ضبط اعم١مرظمقن وىم٧م وىمققمٝم٤م سم٤مٓؾمتٜم٤مد إمم 

أؾمب٤مب اًمٜمزول
(3)

، وإن يم٤مٟم٧م إؾمب٤مب ىمد شمتٕم٤مرض ذم أي٦م اًمقاطمدة، وقمٜمدئذ 

 ر إمم اًمؽمضمٞمح قمٜمد قمدم إُمٙم٤من اجلٛمع سمتٕمدد اًم٘مّمص أو سمتٕمدد اًمٜمزول. يّم٤م

قن آٟمٓمال  ذم أن يٙم اًمسػمة وُمٕم٤مىمده شمدويـوم٢من ُمـ ُمٕم٤ممل اًمتجديد ذم وسم٤مجلٛمٚم٦م 

سمٜم٤م وُم٤م صح ُمـ أصم٤مر ذم شمٗمسػمه٤م وُم٤م راوم٘مٝم٤م ُمـ أؾمب٤مب قمرضٝم٤م ُمـ يمت٤مب ر

 اًمٜملزول اعمٕمتٛمدة ذم شمقصمٞم٘مٝم٤م.

 ورشوحه:ثاكًقا: احلديث الـبوي 

 ضمزءً ىمدُمٜم٤م ومٞمام ؾمبؼ سمٞم٤مًٟم٤م ًمقصمٞمؼ اًمٕمالىم٦م سملم اًمسٜم٦م واًمسػمة، وأن اًمسػمة شمٕمتؼم 

اًمٜمبقيٓ يتجزأ ُمـ احلدي٨م 
(4)

. 

                                      
 (.2/192) ، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦مٗمت٤موي( جمٛمقع اًم1)

 (.13/339) ، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦مٗمت٤موي( جمٛمقع اًم2)

، ٓىمؽماهنل٤م ه6ة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ وأهنل٤م يم٤مٟمل٧م ذم ؿملٕمب٤من ؾملٜم٦م ( يراضمع قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل حت٘مٞم٘مٝمؿ ًمقىم٧م همزو3)

 سمح٤مدصم٦م اإلومؽ وٟمزول ؾمقرة اًمٜمقر ذم شمٚمؽ اًمسٜم٦م، وقمٚمٞمف شمدل شمرمج٦م اًمبخ٤مري ًمٚم٘مّم٦م ذم صحٞمحف.

 (.27م، )ص1988، 1( اًمسػمة اًمٜمبقي٦م ذم ضقء اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، د. حمٛمد أسمق ؿمٝمب٦م، دار اًم٘مٚمؿ، ط4)
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رطمؿ اهلل اًمبخ٤مري، اًمذي ؾمٛمك يمت٤مسمف )اجل٤مُمع »وىمد ىم٤مل د. حمٛمد محٞمد اهلل: 

: ُمـ اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل وأي٤مُمف( ومٗمٞمف: أُمقر رؾمقل اهلل 

وومٕمٚمف، وشم٘مرير أومٕم٤مل أصح٤مسمف سم٤مًمسٙمقت، وومٞمف يمذًمؽ: ذيمر أي٤مُمف وُم٤م  ىمقًمف

طمدث ذم قمٍمه اًمنميػ، ٓ وم٘مط ُمـ أطمقال اعمسٚمٛملم أو اًمٕمرب، سمؾ أيًْم٤م 

شاحلبِم٦م واًمروم ووم٤مرس وهمػمه٤م :ُمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اًمبالد اعمج٤مورة، ُمثؾ
(1)

. 

وهذا يدل قمغم أن اًمسػمة ظمرضم٧م ُمـ رطمؿ احلدي٨م اًمٜمبقي، وإن يم٤مٟم٧م 

اؾمتٗم٤مدت ُمـ قمٚمؿ اًمت٤مريخ احلرص قمغم اًمتسٚمسؾ ذم اًم٘مّم٦م وايمتامل  اًمسػمة

إضمزاء وشمراسمط إطمداث، سمدون شمٙمرار ىمد ُيٛمؾ، ورسمام قمرض٧م اًمسػمة ٕطمداث 

 ُم٤م ىمبؾ اًمقٓدة وسم٤مًمرضورة ٕطمداث ُم٤م ىمبؾ اًمبٕمث٦م.

صملم ذم اعمٜمٝم٩م  وإذا يم٤مٟم٧م ُم١مًمٗم٤مت اعم١مرظملم ىمد ظم٤مًمٗم٧م ُم١مًمٗم٤مت اعمحد 

 أن هذا ٓ يٛمٜمع أن يٙمقن احلدي٨م اًمنميػ هق قمٛمدة وـمري٘م٦م اًمتّمٜمٞمػ: إٓ

 ُمّم٤مدر اًمسػمة سمٕمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

ويمت٥م احلدي٨م قمغم اظمتالومٝم٤م وشمٜمقع ُم٤مد٤َم وـمري٘م٦م شمّمٜمٞمٗمٝم٤م ُمـ اًمّمح٤مح 

إمم اعمس٤مٟمٞمد واعمستدريم٤مت واعمستخرضم٤مت، وإضمزاء واعمٕم٤مضمؿ واعمقـمآت وٟمحق 

 ي٦م.ذًمؽ شمزظمر مجٞمًٕم٤م سمامدٍة صمري٦ٍم قمـ اًمسػمة اًمٜمبق

ويمت٤مسمف اًمّمحٞمح »ٛمٜم٤م وضمٝمٜم٤م ؿمٓمر صحٞمح اًمبخ٤مري اًمذي ىم٤مل قمٜمف اسمـ يمثػم: وم٢مذا يٛمَّ 

يستس٘مك سم٘مراءشمف اًمٖمامم، وأمجع اًمٕمٚمامء قمغم ىمبقًمف وصح٦م ُم٤م ومٞمف، ويمذًمؽ ؾم٤مئر أهؾ 

شاإلؾمالم
 يٗمرد قمنمات إسمقاب مم٤م ًمف شمٕمٚمؼ سم٤مًمسػمة. ، ٟمجده (2)

سمقاسمف سمام  يدل قمغم اًمٗم٘مف ذم اًمديـ واًمؼماقم٦م ذم وهق إمم ضم٤مٟم٥م صح٦م اًمرواي٦م يؽمضمؿ 

                                      
د محٞمد اهلل، اعم٘مدُم٦م: ـمبٕم٦م ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث ًمٚمتٕمري٥م ( ؾمػمة اسمـ إؾمح٤م ، حت٘مٞمؼ د. حمٛم1)

  ه.1396سم٤معمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م، 

 (.11/30( اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم )2)
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اًمتّمٜمٞمػ، وُمـ شمٚمؽ إسمقاب اعمٛمٞمزة: )سم٤مب: ومْم٤مئؾ اًمٜمٗم٘م٦م ذم ؾمبٞمؾ اهلل(، )سم٤مب همزو 

اًمٜمس٤مء وىمت٤مهلـ ُمع اًمرضم٤مل(، )سم٤مب: ُم٤م يٙمره ُمـ اًمتٜم٤مزع وآظمتالف ذم احلرب، وقم٘مقسم٦م 

 ُمـ قمَم اإلُم٤مم(، وهل أسمقاب ضٛمٜمٝم٤م يمت٤مب اعمٖم٤مزي.

ت٥م اجلٝم٤مد واًمسػم، وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، وُمٜم٤مىم٥م ذم يم وقمغم هذا ؾم٤مر 

 إٟمّم٤مر وهمػمه٤م.

وقمغم ُمٜمقاًمف ٟمس٩م اإلُم٤مم ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف، ُمِمؽمـًم٤م متحٞمض اًمّمحٞمح ُمـ 

سم٤مًمتبقي٥م اخل٤مص سم٤مًمسػم واجلٝم٤مد، وومْم٤مئؾ  -ُمـ ذاطمف-اًمرواي٤مت، ُمع قمٜم٤مي٦م 

اًمّمح٤مسم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م وإسمقاب، صمؿ شم٠ميت يمت٥م اًمسٜمـ إرسمٕم٦م، وُمسٜمد 

د، وُمقـم٠م ُم٤مًمؽ، وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل مل شمٚمتزم اًمّمحٞمح اًمتزام أمح

اًمّمحٞمحلم، وشمتٛمٞمز شمٚمؽ اًمٙمت٥م سم٤مقمتامد اإلؾمٜم٤مد، ًمٞمتبلم أُمر اًمرواي٦م سم٤مًمقىمقف 

 قمغم طم٤مل رضم٤مهل٤م، وضبط ـمر  اًمرواي٦م قمـ أقمالم ُمدوين اًمسػمة إوائؾ.

ى  وهذه اًمٙمت٥م سمٕمد اًمّمحٞمحلم ي٘مع ومٞمٝم٤م اًمْمٕمٞمػ ُمع اًمّمحٞمح وىمد شمّمدَّ

 هل٤م اًمٕمٚمامء ومرووه٤م سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م، وٟمبٝمقا قمغم ضٕمػ ُم٤م ضٕمػ ُمٜمٝم٤م.

مل يٙمـ ذم أُم٦م ُمـ إُمؿ، ُمٜمذ ظمٚمؼ ه(: »277وىمد ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي )ت: 

وم٘م٤مل ًمف رضمؾ: ي٤م أسم٤م طم٤مشمؿ رسمام  ،شاهلل آدم أُمٜم٤مء حيٗمٔمقن آصم٤مر اًمرؾمؾ إٓ ذم هذه إُم٦م

ٕمرومقن اًمّمحٞمح ُمـ اًمس٘مٞمؿ، قمٚمامؤهؿ ي»رووا طمديث٤ًم ٓ أصؾ ًمف، وٓ يّمح، وم٘م٤مل: 

شومروايتٝمؿ ذًمؽ ًمٚمٛمٕمروم٦م، ًمٞمتبلم عمـ سمٕمدهؿ أهنؿ ُمٞمزوا أصم٤مر وطمٗمٔمقه٤م
(1). 

ويـبغي دريد التجديد يف السرة الـبوية أن يضع كصب عقـقه ادعامل اآلتقة وهو 

 يستؼي السرة من السـة الـبوية ادطفرة:

م اجلٛمع سملم ؾمٞم٤مىم٤مت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، ورواي٤مت إ -1 طم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م ي٘مد 

ًمٚمدارس ُم٤مدًة صمري٦ًم، وم٢مذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ إطم٤مدي٨م رواي٤م٤َم ُمّمحح٦م، وـمرىمٝم٤م ُمٜمت٘مدة 

                                      
 (.43-42( ذف أصح٤مب احلدي٨م، ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي، )ص(1
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ًم٦م، وم٘مد طمّمؾ ًمف ُمـ اًمسػمة أوصم٘مٝم٤م وُمـ إظمب٤مر أىمقُمٝم٤م.  وُمٕمدَّ

واًمسٜم٦م  اًمسػمة اعم٠مصمقرة ُمـ اًم٘مرآن شمدويـإمهٞم٦م سمٛمٙم٤من ًمدى ُمـ  -2

قمغم إسمراز دروؾمٝم٤م، ًمتٗمٕمؾ اًمّمحٞمح٦م أن يرشمبط اًمدارس سمٗم٘مٝمٝم٤م، وأن حيرص 

ُمـ ىمٍمه٤م قمغم اًمتسٚمٞم٦م وشمزضمٞم٦م إوىم٤مت، أو  ًٓ ومٕمٚمٝم٤م ذم اإلصالح واًمتٝمذي٥م، سمد

 جمرد اًمتؼمك وشمٕمٓمػم إؾمامع واًم٘مٚمقب.

وأطم٤مدي٨م اًمسػمة اعمسٜمدة متس احلٞم٤مة اًمث٘م٤مومٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م 

 إلؾمالم.وشمؼمز اجلقاٟم٥م احلْم٤مري٦م ذم صدر ا واإلداري٦م ذم قمٍم اًمٜمبل 

د ذم دراؾم٦م اًمسػمة ُمـ احلدي٨م اًمٜمبقي أن جيٛمع ُمروي٤مت قمغم اعمجد   -3

وٟمحقه٤م ومحس٥م: سمؾ قمٚمٞمف أن  اًمسػمة، ٓ ُمـ يمت٥م اعمٖم٤مزي واجلٝم٤مد واًمسػم

 ًمٞم٘مدم رؤي٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م.  :يستثٛمر يمؾ ُم٤م ذم اًمسٜم٦م ُمـ رواي٤مت

إمم ُمنموع سمحثل  وٓ ؿمؽ أن هذا قمٛمؾ يمبػم وضمٝمد ومذ ًمق أُمٙمـ أن يتحقل

 وومؼ ضقاسمط ُمٜمٝمجٞم٦م حمددة. 

 ثالًثا: شعر الدعوة اإلسالمقة وكتب األدب:

اًمِمٕمر ديقان اًمٕمرب، وُمدوٟم٦م اًمت٤مريخ واحلْم٤مرة، ويمت٥م إدب واًمِمٕمر شمٕم٩م 

سم٤مٕؿمٕم٤مر اًمتل طمٙم٧م طمٞم٤مَؿ ذم ضم٤مهٚمٞمتٝمؿ إومم، وُم٤م ُمٕمّٚم٘م٤مَؿ إٓ ًمس٤من صد  

 يٕمؼم قمـ طمٞم٤مَؿ ويؽمضمؿ قمـ أطمقاهلؿ. 

ومم حتٛمؾ ؿمٞمئ٤ًم يمثػًما ُمـ ذًمؽ. و  يمت٥م إدب اًمتل صٜمٗم٧م ظمالل اًم٘مرون اًمثالصم٦م ٕا

ويمت٥م اًمسػمة وُمدوٟم٤م٤َم ُمألى سم٠مؿمٕم٤مر شمٙم٤مد شمِمٛمؾ ُمراطمٚمٝم٤م يم٤موم٦م، طمٞم٨م 

مم٤م يٕمتؼم إره٤مًص٤م عمقًمده، وأؿمٕم٤مًرا شمستبنم  أوردت شمٚمؽ اًمٙمت٥م أؿمٕم٤مًرا ىمبؾ ُمقًمده 

ف أيب ـم٤مًم٥م. سمقٓدشمف، شمٜم٘مؾ شم٤مرًة قمـ أُمف وشم٤مرًة قمـ ضمده،   وأظمرى قمـ قمٛم 

وم٘مؾَّ أن ٟمجد واىمٕم٦ًم ٓ أصمر ًمٚمِمٕمر  أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمؽمة ُمـ سمٕمثتف إمم ووم٤مشمف 

ومٞمٝم٤م وٓ ُمِم٤مريم٦م ًمٚم٘مريض هب٤م، وهذه عمح٤مت خمتٓمٗم٦م، وسم٤مىم٤مت ُم٘متٓمٗم٦م ُمـ أُمثٚم٦م 
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 ًمٚمتذيمػم هبذا اعمّمدر اًمثري. 

 :قمٜمف قمٜمد ورود اخلؼم سمقٓدشمف  ىومٝمذا قمبد اعمٓمٚم٥م يرو

للللللللِذي َأقْمَٓملللللللل٤ميناحلَْٛملللللللل  ُد هلل اًمَّ

 ىَملللْد ؾَمللل٤مَد ذم اعمَْٝملللِد قَملللغَم اًمِٖمْٚملللاَمنِ 

 طمتَّلللللللللك َأَراُه سَمللللللللل٤مًمَِغ اًمُبٜمَٞمللللللللل٤منِ 
 

ٞمللللل٥َم إَْرَدانِ    َهلللللَذا اًْمُٖملللللالَم اًمٓمَّ

 ُأقِمٞملللللُذُه سم٤ِمًْمَبْٞمللللل٧ِم ِذي إَْريَمللللل٤منِ 

ـْ يُملللللؾ  ِذي ؿَملللللٜمْآنِ   ُأقِمٞملللللُذُه ُِمللللل
 

ـْ طَم٤مؾِمٍد ُُمْْمَٓمِرِب اًْمِٕمٜم٤َمنِ  ُِم
(1)

 

ر اًمتحٙمٞمؿ ذم وضع احلجر إؾمقد سمٕمد إقم٤مدة سمٜم٤مء اًمٙمٕمب٦م ىم٤مل أسمق وذم أُم

 هبػمة سمـ أيب وه٥م اعمخزوُمل: 

ل٦ٍم   شَمَِم٤مضَمَرِت إطَْمَٞم٤مُء ذم وَمّْملِؾ ظُمٓمَّ

 

ـْ سمَْٕمِد أؾَْمَٕمدِ    ضَمَرْت ـمػْمُهْؿ سم٤مًمٜمَّْحِس ُِم

 
ةٍ   شَمالىَمللْقا هلَلل٤م سمِلل٤مًمُبْٖمِض سَمْٕمللَد َُمللَقدَّ

 

 َذ  ُُمقىِمللللدِ  َوَأْوىَمللللَد َٟملللل٤مًرا سَمْٞمللللٜمَُٝمؿْ  

 
ُه   وَمَٚمللامَّ َرَأْيٜمَلل٤م إَُْمللَر ىَمللْد ضَمللدَّ ضِمللد 

 

ٌء هَملللػْمُ ؾَملللؾ  اعمَُٝمٜمَّلللدِ    َومَلْ َيْبلللَؼ َرْ

 
ُل ـَملل٤مًمِعٍ   َرِضللْٞمٜم٤َم َوىُمْٚمٜمَلل٤م اًْمَٕمللْدُل َأوَّ

 

ـْ هَملػْمِ َُمْققِملدِ    ُِم
ِ
ـَ اًْمَبْٓمَح٤مء  جَيِلُء ُِم

 
للللدٌ وَمَٚمللللْؿ َيْٗمجَ   ٜمَلللل٤م إِٓ إَُِملللللْمُ حُمَٛمَّ

 

لللدِ   وَمُ٘مْٚمٜمَللل٤م َرِضلللٞمٜم٤َم سمِللل٤مَُِٕملِم حُمَٛمَّ
(2)

 

 
ذم ُمٙمل٦م، حيتٛملؾ إذى ذم ؾملبٞمؾ  يذيمر سمٛم٘م٤مم اًمٜمبل وهذا سُم٦م سمـ ىمٞمس

 دقمقة اهلل ومٞم٘مقل:

                                      
م، 1968، 1سمػموت، ط -( اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى، ٓسمـ ؾمٕمد، ت: إطمس٤من قمب٤مس، دار ص٤مدر1)

سمػموت،  -اًمروض إٟمػ، ت: قمٛمر قمبد اًمسالم اًمسالُمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب (، 1/103)

 (.2/98، )ه1421، 1ط

( ؾمبؾ اهلدى واًمرؿم٤مد، عمحٛمد سمـ يقؾمػ اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل، ت: قم٤مدل قمبد اعمقضمقد وقمكم 2)

 (.2/172م، )1993-ه1414، 1ُمٕمقض، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط
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ل٦مً  لَة طِمجَّ  صَمَقى ذِم ىُملَرْيش سمِْْملَع قَمنْمَ

 

ُر ًَملللْق َيْٚمَ٘ملللك َصلللِديً٘م٤م ُُمَقاشمَِٞمللل٤م    ُيلللَذيم 

 
 ْٗمَسللُف َوَيْٕمللِرُض ذِم َأْهللِؾ اعمََقاؾِمللِؿ ٟمَ 

 

ـْ ُيلل١ْمِوي َومَلْ َيللَر َداقِمَٞملل٤م  وَمَٚمللْؿ َيللَر َُملل
(1)

  

 
يؼ عم٤م دظمال اًمٖم٤مر:  وىم٤مل اًمّّمد 

ُريِن   ىَملللل٤مَل اًمٜمَّبِللللل  َومَلْ َأضْمللللَزْع ُيللللَقىم 

 

ـْ فُمْٚمَٛمل٦ِم اًمَٖمل٤مرِ   ـُ ذم ؾُمَدٍف ُِمل  َوَٟمْح

 
للللَش ؿَمللللْٞمًئ٤م وَملللل٢مِنَّ اهللَ صَم٤مًمُِثٜمَلللل٤م  ٓ خَتْ

 

للللَؾ زِم ُِمٜمْللللفُ   سم٢ِمفِْمَٝملللل٤مرِ  َوىَملللْد شَمَقيمَّ
(2)

 

 
 ذم سمٕمض اعمِم٤مهد:  وىم٤مل عم٤م دُمٞم٧م إصبٕمف 

 إِْن َأْٟمللللللل٧ِم إٓ إِْصلللللللبٌع َدُِمٞمللللللل٧ِم 

 

َوذم ؾَملللللبِٞمِؾ اهلل َُمللللل٤م ًَمِ٘مٞمللللل٧ِم  
(3)

 

 
  يذيمر هجرة اًمّمح٤مسم٦م:وىم٤مل قمبد سمـ ضمحش 

 عمََّلللللل٤م َرَأشْمٜمِللللللل ُأم  َأمْحَللللللَد هَم٤مِدًيلللللل٤م

 

ـْ َأظْمَِمك سمَِٖمْٞمل٥ٍم َوَأْرَهل٥ُم    ٦ِم َُم  سمِِذُمَّ

 
للل٤م يُمٜمْللل٧َم ٓ سُملللدَّ وَمللل٤مقِماًل شمَ   ُ٘ملللقُل: وَم٢مُِمَّ

 

ْؿ سمِٜمَلل٤م اًمُبْٚمللَداَن َوًْمُتٜمْلل٠َم َيْثللِرُب    وَمللَٞمٛم 

 
 وَمُ٘مْٚم٧ُم هل٤َم: سَملْؾ َيْثلِرُب اًْمَٞملْقَم َوضْمُٝمٜمَل٤م

 

ـُ وَم٤مًْمَٕمْبللُد َيْريَملل٥ُم  ٠مِ َوَُملل٤م َيَِملل   مْحَ  اًمللرَّ

 
ـْ ُيِ٘ملْؿ  ؾُمقِل َوَُمل  إمَِم اهلل َوضْمِٝمل َواًمرَّ

 

ٞمَّللل٥ُم إمِم اهلل َيقْ   ًُمللل٤م َوضْمَٝملللَف ٓ خُيَ
(4)

 

 
 وذم ـمريؼ اهلجرة ؾُمٛمع ه٤مشمػ ي٘مقل:

 ضَمَزى اهلل َرب  اًمٜمَّل٤مِس ظَملػْمَ ضَمَزاِئلفِ  

 

 طَملللالَّ ظَمْٞمَٛمَتلللْل ُأم  َُمْٕمَبلللدِ  
 َرومِْٞمَ٘مللللْمِ

 

                                      
 (.4/194( اًمروض إٟمػ، ًمٚمسٝمٞمكم، )1)

 (.3/224(، اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، ٓسمـ يمثػم )4/142( اًمروض إٟمػ، ًمٚمسٝمٞمكم، )2)

 (، ُمـ طمدي٨م ضمٜمدب سمـ ؾمٗمٞم٤من.1716(، وُمسٚمؿ )2802( أظمرضمف اًمبخ٤مري )3)

 (.2/82( اًمسػمة اًمٜمبقي٦م، ٓسمـ هِم٤مم )4)
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طَملللل٤م لللل٤م َٟمللللَزٓ سمِلللل٤مًْمؼِم  صُمللللؿَّ شَمَروَّ   مُهَ

 

للدِ   ـْ َأُْمَسللك َرومِٞمللَؼ حُمَٛمَّ وَملل٠َموْمَٚمَح َُملل
(1)

 

 
  ال إمم اعمديٜم٦م شمٚم٘م٤ممه٤م أهٚمٝم٤م ُمٜمِمديـ:ومٚمام وص 

 ْٞمٜمللللللللللل٤م ـَمَٚملللللللللللَع اًْمَبلللللللللللْدُر قَمٚم 

 

ـْ صَمٜمِٞمَّلللللللللل٤مِت اًْمللللللللللَقَداعِ    ُِملللللللللل

 
لللللللللْٙمُر قَمَٚمْٞمٜمَللللللللل٤م   َوضَمللللللللل٥َم اًمِم 

 

َُملللللللللللللللل٤م َدقَملللللللللللللللل٤م هللِ َداعِ  
(2)

 

طمداث وقمؼمت قمٜمٝم٤م أطمسـ شمٕمبػم وأمجٚمف،   ؿمٕم٤مر شمٚمؽ ٕا وهٙمذا سمٕمد اهلجرة دوٟم٧م ٕا

ت٤مريخ، وُمدوٟم٤مت احلدي٨م، وذوطمف، ويمت٥م وُمٔم٤من هذا اًمِمٕمر ذم يمت٥م اًمسػم واًم

، وـمب٘م٤مت اًمِمٕمراء ٓسمـ ه(255ًمٚمج٤مطمظ )ت:  ، وومروقمف، يم٤مًمبٞم٤من واًمتبٞملمإدب

، ه(276، واًمِمٕمر واًمِمٕمراء، ٓسمـ ىمتٞمب٦م اًمديٜمقري )ت: ه(231ؾمالم اجلحٛمل )ت:

 ، وهمػمه٤م.ه(286إدب ًمٚمٛمؼمد )ت: واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمٚمٖم٦م و

 وإن يم٤من ٓ يزال ىمسؿ ُمٜمف سمح٤مضم٦م إمم ويٛمت٤مز هذا اًمِمٕمر سم٤مجلٛمٚم٦م سمّمحتف ،

ٟم٘مد ومتحٞمص، وهذا ٓ يٛمٜمع ُمـ وضمقد ضمٝمقد ىمديٛم٦م ذم هذا اًمّمدد، وُمـ ذًمؽ 

هذا ُم٤م صح زم ُمـ هذه اًم٘مّمٞمدة، »ىمقل اسمـ هِم٤مم قمٜمدُم٤م أورد ُٓمٞم٦م أيب ـم٤مًم٥م: 

هذه »، وقمّ٘م٥م قمٚمٞمف اسمـ يمثػم سم٘مقًمف: شوأيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمِمٕمر يٜمٙمر أيمثره٤م

ي٘مقهل٤م إٓ ُمـ ٟمسب٧م إًمٞمف، وهل أومحؾ أن ا، ٓ يستٓمٞمع ٚمٞمٖم٦م ضمدًّ اًم٘مّمٞمدة قمٔمٞمٛم٦م سم

شٝم٤م مجٞمًٕم٤مُمٜماًمسبع، وأسمٚمغ ذم شم٠مدي٦م اعمٕمٜمك  ُمـ اعمٕمٚم٘م٤مت
(3)

 . 

  ومم٤م متت٤مز سمف شمٚمؽ إؿمٕم٤مر دىم٦م اًمقصػ وضبط إقمداد، وُمـ ذًمؽ ىمقل

 ، وهق يّمػ همزوة أطمد: يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ

ـَ اًْمَبْحللِر َوؾْمللٓمَ   ُف وَمِجْئٜمَلل٤م إمِم َُمللْقٍج ُِملل

 

 َأطَمللل٤مسمِْٞمُش ُِملللٜمُْٝمْؿ طَمللل٤مرِسٌ َوُُم٘مٜمَّلللعُ  

                                       
 (.2/100( ؾمػمة اسمـ هِم٤مم )1)

سمـ اًم٘مٞمؿ (، ويٜمٔمر زاد اعمٕم٤مد5/266( و)2/506اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ ) ى هذه اًم٘مّم٦مرو (2)  ٓ،(3/481 ،)

ـ طمجرومتح اًمب٤مري، و  .( 129-8/128) ٓسم

 (.3/74( اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )3)
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ـُ َٟمِّملللللللٞم٦َّمٌ   صَمالصَمللللللل٦م آٍٓف َوَٟمْحللللللل

 

إِْن يَمُثْرَٟملل٤م وَملل٠َمْرسَمعُ  صَمللالُث ُِمِئلللْمٍ  
(1)

 

 
وُمثؾ هذا ؿمٕمر طمس٤من ذم سمدر وومتح ُمٙم٦م وهمػمه٤م

(2)
 . 

وسمٞم٤من حم٤مؾمـ أظمالىمف  وهذا اًمِمٕمر ىمد قمٜمل يمثػًما سمٕمرض ؿمامئؾ اًمٜمبل 

  :زهػم قل يمٕم٥م سمـ وديٜمف، وُمـ ذًمؽ ىم

 ُٟمب ْئللللل٧ُم َأنَّ َرؾُملللللْقَل اهلل َأْوقَملللللَديِن 

 

 َواًْمَٕمْٗملللُق قِمٜمْلللَد َرؾُملللقِل اهلل َُمللل٠ْمُُمقُل  

 
لِذي َأقْمَٓمل٤مَك َٟم٤مومَِٚمل٦َم اًْملل  َُمْٝماًل َهَداَك اًمَّ

 

للللُ٘مْرآِن ومِْٞمَٝمللل٤م َُملللَقاقِمٞمٌظ َوشَمْٗمِّملللٞمُؾ  
(3)

 

 
 : وُمٜمف ىمقل أيب قمزة ذم اًمرؾمقل 

ـْ ُُمْبٚمِللللٌغ قَمٜم للللل ا للللًدا َُملللل ؾُمللللْقَل حُمَٛمَّ  ًمرَّ

 

للللللَؽ طَمللللللؼ  َواعمَٚمِْٞمللللللُؽ مَحِْٞمللللللدُ    سم٠َِمٟمَّ

 
 َوَأْٟملل٧َم اُْمللُرٌؤ شَمللْدقُمق إمِم احلَللؼ  َواهلُللَدى 

 

ـَ اهلل اًمَٕمٔمِللللْٞمِؿ ؿَمللللِٝمْٞمدُ    قَمَٚمْٞمللللَؽ ُِملللل

 
ْئللللل٧َم ومِٞمٜمَلللل٤م َُمَبللللل٤مَءةً   َوَأْٟملللل٧َم اُْمللللُرٌؤ سُمق 

 

هَلَلللل٤م َدَرضَملللل٤مٌت ؾَمللللْٝمَٚم٦ٌم َوُصللللُٕمقدُ  
(4)

 

 
  ؿمٕمر ُمٗمٕمؿ سم٤مًمٕم٤مـمٗم٦م ُمت٠مضم٩م سم٤محلامؾم٦م، وُمـ أوائؾ ذًمؽ ىمقل وأظمػًما وم٢مٟمف

ويم٤من ذم رسي٦م  ،طملم رُمك سم٠مول ؾمٝمؿ ذم ؾمبٞمؾ اهللؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص

 قمبداهلل سمـ ضمحش: 

 َرؾُمللللللقَل اهلل َأين   شَمللللللكاَهللللللَؾ َأٓ 

 

 مَحَْٞملللل٧ُم َصللللَح٤مسَمتِل سمُِّمللللُدوِر َٟمللللْبكِم  

 
لللللللل٤م َأَواِئَٚمُٝمللللللللْؿ ِذَيلللللللل٤مًدا  َأُذوُد هِبَ

 

 طُمُزوَٟملللللل٦ٍم َوسمُِٙمللللللؾ  ؾَمللللللْٝمؾِ سمُِٙمللللللؾ   

 

                                      
 (.3/92( ؾمػمة اسمـ هِم٤مم )1)

 (.4/43()392-382، 2/280( ؾمػمة اسمـ هِم٤مم )2)

 (.4/161( ؾمػمة اسمـ هِم٤مم )3)

 (.2/306( ؾمػمة اسمـ هِم٤مم )4)
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 وَملللللللللاَم يْٕمَتلللللللللد  َراٍم ذِم قَملللللللللُدوٍّ 

 

 سمَِسللللللْٝمٍؿ َيلللللل٤م َرؾُمللللللقَل اهلل ىَمللللللْبكِم  

 
ـُ ِصللللْدٍ    َوَذًمِللللَؽ َأنَّ ِدْيٜمَللللَؽ ِدْيلللل

 

 

َوُذو طَملللللؼٍّ َأشَمْٞمللللل٧َم سمِلللللِف َوقَملللللْدلِ  
(1)

 

 
 ذم قمٛمرة اًم٘مْم٤مء وي٘مقل:  ي٘مقد ٟم٤مىم٦م اًمٜمبل وهذا اسمـ رواطم٦م

لللقا سَمٜمِلللل اًمْ  ـْ ؾَملللبِٞمٚمِفِ ظَمٚم  للل٤مِر قَمللل  ُٙمٗمَّ

 

لللللقا وَمُٙملللللؾ  اخْلَلللللػْمِ ذِم َرؾُملللللقًمِفِ    ظَمٚم 

 
ـٌ سمِِ٘مٞمٚمِلللللللفِ   َيللللللل٤م َرب  إيِن  ُُمللللللل١ْمُِم

 

 َأقْمللللللللِرُف طَمللللللللؼَّ اهلل ذِم ىَمُبقًمِللللللللفِ  

 

 
ـُ ىَمَتْٚمٜمَللللل٤ميُمْؿ قَمللللغَم شَم٠ْمِويٚمِلللللفِ   َٟمْحلللل

 

 

 يَملللللللاَم ىَمَتْٚمٜمَللللللل٤ميُمْؿ قَملللللللغَم شَمٜمِْزيٚمِلللللللفِ  

 

 
ـْ ُمَ  سًمللل٤م ُيِزيلللُؾ اهلَللل٤مَم قَمللل  ِ٘مٞمٚمِلللفِ رَضْ

 

ـْ ظَمٚمِٞمٚمِلللللفِ   ٞملللللَؾ قَمللللل
َوُيلللللْذِهُؾ اخْلَٚمِ

(2)
 

 

 

ذم هذا اعمٞمدان أمهٞم٦م ختٚمٞمص هذا  ُمريد اًمتجديدقمـ  -ُمرة أظمرى- وٓ يٖمٞم٥م

اًمِمٕمر ُمـ دظمٞمٚمف، واحلرص قمغم صمبقشمف وشمقصمٞم٘مف، وشم٘مديؿ ُم٤م ورد ُمٜمف ذم يمت٥م 

احلدي٨م وذوطمف، صمؿ يمت٥م اًمسػمة واًمت٤مريخ، ومٙمت٥م اًمِمٕمر وإدب، وُمٕمروم٦م 

 ه٩م ُم١مًمٗمٞمٝم٤م، وُمذاه٥م يم٤مشمبٞمٝم٤م.ُمٜم٤م

وُم٤م ورد ُمـ أؿمٕم٤مر اهلج٤مء اًمتل ىم٤مهل٤م اًمٙمٗم٤مر أو ظم٤مض ذم ُمستٜم٘مٕمٝم٤م اعمٜم٤موم٘مقن 

 واًمٗمج٤مر ومح٘مٝم٤م اعمحق أو اًمٜمسٞم٤من.

 وصػوة الؼول: 

 إمم  قاوم٢مٟمف يتٕملم قمغم رواد اًمتجديد ذم قمرض اًمسػمة أن شمقضمٝم ًٓ اجلٝمقد أو

ُمـ يمؾ ُم٤م ٓ ي٘مبؾ ويٜمٙمر إيراده ٤معم٠مصمقر واحلدي٨م وذوطمف سمهمرسمٚم٦م يمت٥م اًمتٗمسػم 

 .ذم ؾمػمة اًمٜمبل 

  صمؿ يٕمتٜمك سمٜم٘مؾ إظمب٤مر ُمـ ؿمٝمقده٤م اعمِم٤مريملم ومٞمٝم٤م، وُمـ أصح٤مهب٤م اًمذيـ

                                      
 .(2/229( ؾمػمة اسمـ هِم٤مم )1)

 (.3/425( ؾمػمة اسمـ هِم٤مم )2)
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شمٕمٚم٘م٧م هبؿ، وم٢من ذًمؽ أومم وأطمرى، وٓ ؾمٞمام قمٜمد آظمتالف سملم اًمرواي٤مت 

 واًمتٕم٤مرض سملم اًمسٞم٤مىم٤مت. 

 قؾمققمٞم٦م اًمتل يمام شمٚمزم اإلوم٤مدة ُمـ شمٚمؽ اًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُمٕمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اعم

قمٜمٞم٧م سمٜم٘مد ُمروي٤مت اًمسػمة، واًمتل اضٓمٚمٕم٧م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمبقي٦م 

واًم٘مدح اعمٕمغم ومٞمٝم٤م ،ويمٚمٞم٦م احلدي٨م هب٤م سم٤مًم٘مسؿ إيمؼم ُمٜمٝم٤م
(1)

. 

  وٓ اُمؽماء ذم أمهٞم٦م اًمٜم٘مد احلديثل ومتٞمٞمز صحٞمح اعمروي٤مت ُمـ ؾم٘مٞمٛمٝم٤م، مم٤م

اًمسػمة، ويْمٞمػ إًمٞمٝم٤م اعمٝملؿ اعمٗمٞملد ُملـ يزيد اًمٞم٘ملم سمّمح٦م شمٚمؽ اًمقىم٤مئع اعمروي٦م ذم 

اعمٕمٚمقُملل٤مت، ويقضللح سمٕمللض اجلقاٟملل٥م، و يللرضمح سمٕمللض اًمسللٞم٤مىم٤مت، ويٕمللدل ذم 

سمٕمض اعمقضققم٤مت، ويؼمهـ قمغم طمرص اعمّمٜمٗملم قمغم ٟم٘مؾ يملؾ ُمل٤م يتٕمٚملؼ سمسلػمة 

 .ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم 

                                      
 (.24-1/23( يراضمع: اًمسػمة اًمٜمبقي٦م اًمّمحٞمح٦م، د. أيمرم اًمٕمٛمري، وم٘مد ذيمر قمدًدا ُمٜمٝم٤م )1)
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 املبشح الجاىٕ: اختاذ املْقف
 الصشٔح مً املصادز األخسى

١مرخ ُمـ شمٗم٤موت ذم اعمٜمٝم٩م وـمري٘م٦م اًمتّمٜمٞمػ، وىمد اؿمؽمط ث واعمىمدُمٜم٤م ُم٤م سملم اعمحدّ 

سمٕمْمٝمؿ ذم اعم١مرخ ُم٤م يِمؽمط ذم اعمحدث، وذم رواي٦م اًمسػمة ُم٤م ذم رواي٦م احلدي٨م
(1)

 . 

همػم أن اًمّمقاب اًمتٗمّمٞمؾ ومحٞم٨م شمٕمٚمؼ إُمر سمٕم٘مٞمدة أو ذيٕم٦م، أو يم٤من 

٤م سم٤مًمٜمبل  ومٞمج٥م اًمتدىمٞمؼ ذم رواة ذم ؿمخّمف، أو سم٠مطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ظم٤مصًّ

خلؼم وٟم٘مٚمتف، ويمذا إذا شمٜم٤مول سمٕمض إئٛم٦م واًمٕمٚمامء صم٤مسمتل اًمٕمداًم٦م سمثٚم٥م أو دمريح ا

ٕن يمؾ ُمـ صمبت٧م قمداًمتف ٓ ي٘مبؾ ضمرطمف طمتك يتبلم ذًمؽ قمٚمٞمف سم٠مُمر ٓ حيتٛمؾ »

شهمػم ضمرطمف
(2)

 . 

أُم٤م إذا مل يٙمـ اخلؼم ُمتٕمٚمً٘م٤م سمٌمء ُمـ ذًمؽ أُمٙمـ اًمتس٤مهؾ ومٞمف ُمـ همػم رواي٦م 

 اًمْمٕمػ وٟمحق ذًمؽ. قمـ يمّذاب أو وض٤مع أو ؿمديد 

اًمدراؾم٤مت  وإظمب٤مر اًمت٤مرخيٞم٦م اعمٜم٘مقًم٦م قمـ إظمب٤مريلم حتتؾ ُمٙم٤مهن٤م اعمٜم٤مؾم٥م ذم

 اًمت٤مرخيٞم٦م ُمـ همػم إومراط وسمحذر. 

 ورشوط قبول رواية ادمرخ كوعان: 

  .ذوط شمتٕمٚمؼ سمذاشمف الـوع األول:

 ذوط شمتٕمٚمؼ سمروايتف.  :الـوع الثاين

  :ومٝمل ذوطُمـ أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمذاشمف 

 العدالة: -1

                                      
 (.33وىمد شم٘مدم )ص  ،( يٜمٔمر ُمقىمػ اًمٙم٤مومٞمجل1)

 (.7/273ٓسمـ طمجر ) ،( اًمتٝمذي٥م2)
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وهل صٗم٦م حتٛمؾ ص٤مطمبٝم٤م قمغم اًمسالُم٦م ُمـ اًمٗمسؼ وظمقارم اعمروءة
(1)

.  

 :معرفة األصول ادـفجقة يف الـؼد، وادوازكة بػ الروايات ادتعارضة -2

سمد أن يٙمقن ُمع اإلٟمس٤من أصقل يمٚمٞم٦م يرد إًمٞمٝم٤م  ٓ: » ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

٧م، وإٓ ومٞمب٘مك ذم اجلزئٞم٤مت، ًمٞمتٙمٚمؿ سمٕمٚمؿ وقمدل، صمؿ يٕمرف اجلزئٞم٤مت يمٞمػ وىمٕم

شيمذب وضمٝمؾ ذم اجلزئٞم٤مت، وضمٝمؾ وفمٚمؿ ذم اًمٙمٚمٞم٤مت، ومٞمتقًمد ومس٤مد قمٔمٞمؿ
(2)

 . 

 اإلدام باألحؽام الرشعقة وبلحوال الـاس ومـازهلم:  -3

ومال همٜمك سم٤معم١مرخ أن يٙمقن ُمٚمامًّ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنّمقمٞم٦م وأصقهل٤م، ض٤مسمًٓم٤م 

 ٤م. عمدًمقٓت إًمٗم٤مظ وُمقاىمٕمٝم٤م، قم٤مروًم٤م سم٠مطمقال اًمٜم٤مس وُمٜم٤مزهل

أطمدمه٤م: : »إطمٙم٤مماعمٝمٛملم ذم قمـ هذيـ إصٚملم  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

شاعمٕمروم٦م سمح٤مًمتٝمؿ، واًمث٤مين ُمٕمروم٦م طمٙمؿ اهلل ذم أُمث٤مهلؿ
(3)

 . 

  مالزمة التؼوى والورع مع التثبت: -4

وُمتك مل يٙمـ ورقًم٤م ُمع يمقٟمف ُمٕمرووًم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ، اؿمتّد اًمبالء سمف، »ىم٤مل اًمسخ٤موي: 

ك حيجزه ويقضم٥م ًمف اًمٗمحص وآضمتٝم٤مد سمخالف اًمٕمٙمس، وم٤مًمقرع واًمت٘م

شوشمرك اعمج٤مزوم٦م
(4)

 . 

 اإلكصاف واجتـاب الغرض واهلوى:  -5

واهلل حي٥م اإلٟمّم٤مف، سمؾ هق أومْمؾ طمٚمٞم٦م حتغمَّ هب٤م »ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:  

اًمرضمؾ، ظمّمقًص٤م ُمـ ٟمّم٥م ٟمٗمسف طمٙماًم سملم إىمقال واعمذاه٥م، وىمد 

                                      
 ، دار اًمؽماث،ٓسمـ يمثػم ُمع ذطمف اًمب٤مقم٨م احلثٞم٨م، ت: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ،اظمتّم٤مر قمٚمقم احلدي٨م( 1)

 (.76م )ص2003، ه1423ط 

ـ ؾمٕمقد، ت: حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل، ط2) ـ شمٞمٛمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد سم سم  (.5/83ه )1406، 1( ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م اًمٜمبقّي٦م، 

 (.28/510) ، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦مٗمت٤موي( جمٛمقع اًم3)

 (.122( اإلقمالن سم٤مًمتقسمٞمخ، ًمٚمسخ٤موي )ص4)
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  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

﴾ش
(1)

 . [15اًمِمقرى: ]

ومٞمٜمبٖمل أن جيتٜم٥م اعمب٤مًمٖم٦م واعمج٤مزوم٦م ذم إطمٙم٤مم، وذًمؽ سمحس٥م طم٤مل اًمرض٤م 

 واعمقاوم٘م٦م، أو طم٤مل اًمٖمْم٥م واعمخ٤مًمٗم٦م. 

ففييتعؾق بروايته وأما ما 
(2)

:  

 اقمتامد اًمٚمٗمظ دون اعمٕمٜمك: -1

 سم٠من يٜم٘مؾ ٟمص اًمٙمالم دون ُمٕمٜم٤مه، وٓ يتٍمف ومٞمف سمت٘مديؿ وٓ شم٠مظمػم. 

 اعمّمدر اًمذي ٟم٘مؾ قمٜمف: أن يسٛمل اعم١مرخ -2

 وذًمؽ طمتك شمٕمرف ُمّم٤مدره وختتؼم ُمقارده. 

 أن يٙمقن ٟم٘مٚمف ُمْمبقـًم٤م: -3

 صمؿ يدوٟمف سمٕمد ذًمؽ.  ،ومال جيقز أن ي٠مظمذ ُمـ اًمِمٞمخ ذم أصمٜم٤مء اعمذايمرة

اًمتحري ومٞمام يراه ُمـ اًمقىم٤مئع اًمتل يم٤مٟم٧م سملم أقمٞم٤من اًمّمدر إول ُمـ  -4

 :اًمّمح٤مسم٦م 

 يم٤من سمٞمٜمٝمؿ واًمت٠مويؾ ًمف سمام ٓ حيط ُمـ سمف ُمـ اإلُمس٤مك قمام أُمرٟم٤معم٤م وذًمؽ 

ؾمٞمام اعمتخ٤مًمٗملم ذم ُٓم٘مدارهؿ، ويٚمتحؼ سمذًمؽ ُم٤م وىمع سملم إئٛم٦م، 

اعمٜم٤مفمرات واعمب٤مطمث٤مت
(3)

.  

طمتك خيقض ومٞمام ضمرى سملم  اًل ٓ يزال ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ قمٜمدي ٟمبٞم»ي٘مقل اًمسبٙمل: 

                                      
 (.3/94م، )1973ف ؾمٕمد، دار اجلٞمؾ، ط ( إقمالم اعمقىمٕملم، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، ت: ـمف قمبد اًمرءو1)

ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى، ًمت٤مج اًمديـ اًمسبٙمل، ت: حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل، قمبد اًمٗمت٤مح  :( يراضمع2)

 (.2/22) 1رة ُمٙمتب٦م قمٞمسك اًمب٤ميب احلٚمبل، طحمٛمد احلٚمق، اًم٘م٤مه

 (.65 -64( اإلقمالن سم٤مًمتقسمٞمخ، ًمٚمسخ٤موي )ص3)
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شاًمسٚمػ اعم٤مضلم، وي٘ميض ًمبٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض
(1)

 . 

 اًمسػم ُمـ أهؾ إهقاء واًمبدع ومٝمق قمغم رضسملم:  وم٢من يم٤من اعم١مرخ أو ص٤مطم٥م

 ُمـ يم٤مٟم٧م سمدقمتف ُمٙمٗمرة: :اًل أو

ُمثؾ همالة اًمِمٞمٕم٦م واًمراومْم٦م، اًمذيـ يسبقن اًمِمٞمخلم، ويٙمٗمرون أصح٤مب 

وُمثٚمٝمؿ اًمب٤مـمٜمٞم٦م واإلؾمامقمٚمٞم٦م، واًم٘مرُمٓمٞم٦م، واًمٜمّمػمي٦م، واحلٚمقًمٞم٦م،  ،اًمٜمبل 

ومٝم١مٓء ٓ شم٘مبؾ هلؿ رواي٦م وٓ ي١مظمذ قمٜمٝمؿ
(2)

 . 

 ُمـ يم٤مٟم٧م سمدقمتف همػم ُمٙمٗمرة: ثاكقًا:

ومال شم٘مبؾ رواي٦م شمدقمق إمم سمدقم٦م، وُم٤م قمدا ذًمؽ ي٘مبؾ، إن يم٤من ُمٕمرووًم٤م سم٤مًمّمد  

واًمدي٤مٟم٦م، واًمقرع واًمْمبط، وم٢من قمرف سم٤مًمتٕمّم٥م ًمبدقمتف ومال ي٘مبؾ ُم٤م يرويف مم٤م ًمف شمٕمٚمؼ 

سم٠مهؾ اًمسٜم٦م، وم٢من يم٤من ٓ يٕمرف سم٤مًمتٕمّم٥م وٓ يٚمحظ ذًمؽ ذم ظمؼمه ومٞم٘م٤مرن ظمؼمه سمٖمػمه 

ب٤مرُمـ إظم
(3)

. 

                                      
ذم اعم١مرظملم، ًمٚمسبٙمل، ضٛمـ أرسمع رؾم٤مئؾ ذم قمٚمقم احلدي٨م، ( ىم٤مقمدة ذم اجلرح واًمتٕمديؾ، وىم٤مقمدة 1)

 (.60)ص ،ت: قمبد اًمٗمت٤مح أسمق همدة، ُمٙمتب٦م اعمٓمبققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمحٚم٥م

قمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل، ًمٚمذهبل، ت: قمكم حمٛمد اًمبج٤موي، ـمبٕم٦م دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، )2)  (.1/4( ُمٞمزان ٓا

-ه1408، 1دار اًمقوم٤مء، اعمٜمّمقرة، ط ( ُمٜمٝم٩م يمت٤مسم٦م اًمت٤مريخ، د. حمٛمد سمـ ص٤مُمؾ اًمسٚمٛمل،3)

 (.255م، )ص1988
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 املبشح الجالح: ادتنع بني املياٍر
 امليضبطة ّالعلْو املرتافدة

ًم٘مد ضبط أهؾ احلدي٨م اعمت٘مدُمقن ُمٜمٝمجٝمؿ سم٘مقاقمد حمٙمٛم٦م وؿمٞمدوا سمٜمٞم٤مهنؿ قمغم 

أؾمس صم٤مسمت٦م، وؾم٤مر اعم١مرظمقن قمغم ُمٜمٝم٩م أىمؾ ذم اًمْمبط واإلطمٙم٤مم: ٕؾمب٤مب ودواومع 

  اعمحّدث ُم١مرظًم٤م.صًم٤م، وٓد  ُمٕمرووم٦م، ومل يٛمٜمع هذا أن يٙمقن اعم١مرخ حم

وًمٙمـ ذم اًم٘مرون اعمت٠مظمرة ضٕمٗم٧م اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد، واضٛمحٚم٧م اًمرقم٤مي٦م ًمٜم٘مد اعمتقن، 

ـ  ومج٤مءت اًمٙمت٤مسم٤مت اعمٕم٤مسة ذم اًمسػمة واًمت٤مريخ ظمٚمًقا ُمـ متٞمٞمز اعم٘مبقل واعمردود ُم

ظمب٤مر، وسم٤معم٘م٤مسمؾ وضمد ُمـ يٕمتٜمل ذم اًمٕمٍم احل٤مرض سم٤مًمٜم٘مد اًمت٤مرخيل وومً٘م٤م  اًمرواي٤مت وٕا

٤مه٩م اًمٜم٘مد قمٜمد قمٚمامء اًمٖمرب، ُمـ همػم أن يراقمقا ظمّمقصٞم٦م شمٚمؽ اعمٜم٤مه٩م ًمٙمت٤مسم٤مت عمٜم

ـ همػم أن يتٜمبٝمقا خلّمقصٞم٦م اًمسػمة اًمٜمبقي٦م، ودواومع اًمسٚمقك قمٜمد اعمسٚمٛملم.  اًمٖمرب، وُم

وٓ ؿمؽ أٟمف ُمـ اخلذٓن أن شمقزم  اًمدراؾم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م اًمٜم٘مدي٦م وضمٝمٝم٤م ؿمٓمر اعمٜمٝم٩م 

٤م ًمٚمدراؾم٤مت اًمٜم٘مدي٦م ًمٚمرضم٤مل ذم قمٚمؿ اجلرح اًمٖمريب سم٤مًمتزام طمرذم، وشمدير فمٝمره

 واًمتٕمديؾ، واًمدراؾم٤مت اًمٜم٘مدي٦م ًمٚمٛمتقن وُمٕم٤ميػم ٟم٘مده٤م قمٜمد اعمحدصملم.

وًمق أٟمف طمّمؾ اجلٛمع سملم اعمٜمٝمجلم: اًمٜم٘مدي احلديثل اإلؾمالُمل خلّمقصٞمتف 

وأص٤مًمتف، واًمٖمريب عمٕم٤مسشمف وؾمٝمقًمتف، وأضٞمػ إًمٞمٝمام اًمٕم٘مكم إصقزم، سمحٞم٨م حيٙمؿ 

ُمٜمٝم٩َم اًمٜم٘مد اًمٖمريب سمٛمٕم٤ميػم اًمتّمقر اإلؾمالُمل، ومٕمٜمدئٍذ شمتجغم اًمٗمقائد ُمٜمٝم٩ُم اعمحدصملم 

 ودمتٛمع اعمّم٤مًمح.

أمهٞم٦م اجلٛمع واعمزاوضم٦م سملم اًمدراؾم٤مت آضمتامقمٞم٦م احلديث٦م،  إمموىمد ؾمبؼ اًمتٜمبٞمف 

 وقمٚمؿ اًمسػمة. ،واًمٕمٚمقم اًمؽمسمقي٦م

قن يمام شمت٠ميمد اًمٕمٜم٤مي٦م هٜم٤م سمٕمٚمقم أظمرى يم٤مًمٗم٘مف وإصقل واًمتقطمٞمد ذم ٟم٘مد اعمت
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احلديثٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م، وشمٔمٝمر سمجالء أمهٞم٦م اإلؿم٤مرة أيًْم٤م ًمٚمجقاٟم٥م اًمتنميٕمٞم٦م ُمـ 

ظمالل اًمسػمة اًمٜمبقي٦م، ًمتتْمح اجلقاٟم٥م اخلٚم٘مٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل حتٙمؿ إومراد 

سملم  -عمـ يريد اًمتجديد-واعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، طمٞم٨م ٓ يت٠مشمك اًمٗمّمؾ 

ذم اًم٘مرون إومم ُمـ اًمسٞم٤مد واًمٕمسٙمري وإظمالىمل واًمتنميٕمل، ظم٤مص٦م 

شم٤مريخ اإلؾمالم، طمٞم٨م شمتِم٤مسمؽ اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م 

واًمٕمسٙمري٦م سم٤مًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م شمِم٤مسمًٙم٤م وصمٞمً٘م٤م سمحٞم٨م يّمٕم٥م ومٝمؿ طمريم٦م اًمت٤مريخ 

ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م دون ومٝمؿ روح اإلؾمالم وُمب٤مدئف
(1)

. 

                                      
 (.18، 1/17)د. أيمرم ضٞم٤مء اًمٕمٛمري ( اًمسػمة اًمٜمبقي٦م اًمّمحٞمح٦م 1)
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 املبشح السابع: التأكٔد على املعذصات
 مع الدالئل ّارتصائص ّالشنائل اليبْٓة مجًٔعا

قم٘مٞمدة أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م أن اهلل شمٕم٤ممم مجع ًمٜمبٞمٜم٤م أٟمقاقًم٤م ُمـ اعمٕمجزات 

 واخلقار ، وأن اهلل شمٕم٤ممم ىمد يٙمرم سمٕمض أوًمٞم٤مئف سمٌمء ُمـ اًمٙمراُم٤مت. 

ُم٤م ٟمص اًم٘مرآن قمغم طمّمقًمف يم٤مإلرساء واٟمِم٘م٤م  اًم٘مٛمر، وسمٕمْمٝم٤م  وُمـ ُمٕمجزاشمف 

ٙمثػم اًمٓمٕم٤مم سملم يديف، وٟمبع اعم٤مء ُمـ سملم أص٤مسمٕمف، وطمٜملم صمب٧م ذم اًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م، يمت

 . اجلذع إًمٞمف، وشمسٚمٞمؿ اًمِمجر واحلجر قمٚمٞمف، وإظمب٤مره سم٤معمٖمٞمب٤مت 

مجٞمع أٟمقاع اعمٕمجزات  وىمد مجع اهلل ًمٜمبٞمٜم٤م حمٛمد : »ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

 ش.واخلقار ...

ٙمِمػ وأُم٤م اعمٕمجزات اًمتل ًمٖمػم إٟمبٞم٤مء ُمـ سم٤مب اًم»وىم٤مل قمـ اًمٙمراُم٤مت: 

واًمٕمٚمؿ ومٛمثؾ قمٛمر ذم ىمّم٦م ؾم٤مري٦م، وإظمب٤مر أيب سمٙمر سم٠من سمبٓمـ زوضمتف أٟمثك، وإظمب٤مر 

،... وأؿمٞم٤مء يٓمقل ذطمٝم٤م، وم٢من شمٕمداد هذا ًٓ قمٛمر سمٛمـ خيرج ُمـ وًمده ومٞمٙمقن قم٤مد

شُمثؾ اعمٓمر، وإٟمام اًمٖمرض اًمتٛمثٞمؾ سم٤مًمٌمء اًمذي ؾمٛمٕمف أيمثر اًمٜم٤مس
(1)

 . 

اإلصالطمٞم٦م اًمذيـ ؾمبؼ أن ُمـ وٓ ؿمؽ أن هذا ومٞمف رد سم٤مًمغ قمغم رواد اعمدرؾم٦م 

 . واهٞم٦م ٓ شمّمٛمد أُم٤مم اًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٚمٛمل إٟمٙم٤مر اعمٕمجزات اًمٙمقٟمٞم٦م سمت٠مويالٍت  ُمٜم٤مهجٝمؿ

وٓ اُمؽماء أيًْم٤م أن إصمب٤مت اعمٕمجزة اخل٤مًمدة )اًم٘مرآن اًمٙمريؿ(، وٟمٗمل سم٘مٞم٦م 

اعمٕمجزات اًمث٤مسمت٦م سم٤مًمٜم٘مؾ اًمّمحٞمح إٟمام هق ذم احل٘مٞم٘م٦م ظمْمقع واٟمّمٞم٤مع ًمٚمٗمٙمر 

سمد ًمٚمٛمسٚمؿ ُمـ آؾمتٕمالء وآقمتزاز اًمذي  ٤مت اًمقضٕمٞم٦م، وٓاعم٤مدي، واًمٗمٚمسٗم

حي٘مؼ ًمف آؾمت٘مالل اًمت٤مم ذم اًمٜمٔمر واًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل
(2)

، وُمـ صمؿ وم٢من ُمـ ُم٘م٤مصد 

 اًمتجديد ذم يمت٤مسم٦م اًمسػمة وقمرضٝم٤م إصمب٤مت اعمٕمجزات احلسّٞم٦م ذم ؾمػمة اًمٜمبل 

                                      
 .(6-5/4)،، ط، دار اًمب٤مز ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م( جمٛمقع اًمرؾم٤مئؾ واعمس٤مئؾ1)

 (.1/17( اًمسػمة اًمٜمبقي٦م اًمّمحٞمح٦م، د.أيمرم ضٞم٤مء اًمٕمٛمري )2)
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 ٟمٙم٤مر. قمٜمدُم٤م شمثب٧م سم٤مًمٜم٘مؾ اًمّمحٞمح ُمـ همػم شمٕمرض هل٤م سمت٠مويؾ أو شمْمٕمٞمػ أو إ

 ٕهن٤م شمِمٛمؾ سمِم٤مرات اًمٙمت٥م :وشمٕمتؼم دٓئؾ اًمٜمبقة أوؾمع ُمقضققًم٤م ُمـ اعمٕمجزات

سم٤مُٕمقر اًمٖمٞمبٞم٦م اًمتل طمدصم٧م أو  اًمس٤مسم٘م٦م وسمِم٤مرات إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم، وإظمب٤مره 

اًمتل ؾمتحدث، وم٤مًمدٓئؾ سم٤مجلٛمٚم٦م اؾمتدٓل قمغم اًمٜمبقة قمغم همػم ذط اًمتحدي
(1)

 . 

قمـ همػمه ؾمقاء قمغم صٕمٞمد  سمف اًمٜمبل وأُم٤م اخلّم٤مئص ومٞم٘مّمد هب٤م ُم٤م اٟمٗمرد 

إٟمبٞم٤مء يمٙمقٟمف ظم٤ممتٝمؿ، أو قمغم صٕمٞمد أُمتف ومٞمام اظمتص سمف ُمـ أطمٙم٤مم يمجقاز 

اًمٜمٙم٤مح ومق  أرسمع، أو ُم٤م اٟمٗمردت سمف أُمتف قمـ همػمه٤م ُمـ إُمؿ يمحؾ اًمٖمٜم٤مئؿ
(2)

 . 

وصٗم٤مشمف، وومْم٤مئٚمف وؾمٚمقيمف ُمع أزواضمف  وأُم٤م اًمِمامئؾ ومتتٜم٤مول أظمالىمف 

واًمٜم٤مس أمجٕملم، ُمع وصػ ظمٚم٘متف اًمنميٗم٦م، وُم٤م ُمتٕمف اهلل وأهؾ سمٞمتف، وأصح٤مسمف 

سمف ُمـ اًمٙمامٓت
(3)

 . 

واًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديًث٤م قمٜمقا سمتٚمؽ إسمقاب مجٞمًٕم٤م وظمّمقه٤م سم٤مًمت٠مًمٞمػ اعمست٘مؾ، 

وضّٛمٜمٝم٤م أهؾ احلدي٨م ذم أسمقاب ُمـ يمتبٝمؿ، وهل مجٞمًٕم٤م شمٗمٞمد دارس اًمسػمة ُمزيد 

حمب٦م ظَمْٚم٘مف وظُمُٚم٘مف، ومتده سمٛمٕمٚمقُم٤مت  ي٘ملم ذم ٟمبقة ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم، ومتأل صدره ُمـ

ٚم٦م قمـ طمٞم٤مشمف اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م، وًمق أن شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٗمٞمدة رصٗم٧م ضمٜمًب٤م  ُمٗمّمَّ

إمم ضمٜم٥م ُمع أطمداث اًمسػمة وأظمب٤مره٤م ُمِمٗمققم٦ًم سمدروؾمٝم٤م وقمؼمه٤م ًمٙم٤مٟم٧م ذم 

 وًمٙم٤مٟم٧م اًمٗم٤مئدة ُمٜمٝم٤م أيمٛمؾ. ،ؾمٞم٤م  أُمثؾ

                                      
 ، ًمٚماموردي. شأقمالم اًمٜمبقة»ًمٚمبٞمٝم٘مل،  ،شدٓئؾ اًمٜمبقة»ُمـ يمت٥م اًمدٓئؾ: ( 1)

ـ يمت٥م اخلّم٤مئص: 2) ـ اعمٚم٘مـ، شهم٤مي٦م اًمسقل ذم ظمّم٤مئص اًمرؾمقل»( ُم سم  ، ًمٚمسٞمقـمل. شاخلّم٤مئص اًمٙمؼمى»، 

 ، ًمٚم٘مسٓمالين.شاعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمح اعمحٛمدي٦م»، ًمٚمؽمُمذي، شاًمِمامئؾ اًمٜمبقي٦م»( ُمـ يمت٥م اًمِمامئؾ: 3)
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 ّفًكا املبشح ارتامظ: تفطري األسداخ
 الصشٔح الصشٔشة ّامليَر اإلضالمٕللعكٔدة 

إن يمٚمٛم٦م اعمٜمٝم٩م ىمد شمٓمٚمؼ ويراد هب٤م اًم٘مٞمؿ واعمب٤مدئ اًمتل يٚمتزُمٝم٤م اًمب٤مطم٨م، وىمد 

 شمٓمٚمؼ ويراد هب٤م ـمري٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م ذم اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل عم٤مدة ُمـ اعمقاد. 

شمٚمؽ  -ذم اًمتّمقر إول-واعمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل ًمدراؾم٦م اًمت٤مريخ يٕمٜمل 

متثؾ ُمٜمٓمٚم٘م٤مت قم٤مُم٦م وأؾم٤مؾمٞم٦م حتٙمؿ دراؾم٦م  لاًمتّمقرات واعمب٤مدئ اإلؾمالُمٞم٦م اًمت

 هق ُمٜمبثؼ قمـ اإلؾمالم.  وشمٗمسػمه وومً٘م٤م عم٤ماًمت٤مريخ 

وىمد ُم٣م طمدي٨م قمـ اعمٜمٝم٩م سمٛمٕمٜمك ىمقاقمد اإلصمب٤مت واًمتقصمٞمؼ، وقمـ اخلٚمؾ 

 اعمٜمٝمجل ذم هذا وؾمبؾ شمالومٞمف. 

وم٤مإلؾمالم سمٕم٘مٞمدشمف اًمّمحٞمح٦م  واعمٜمٝم٩م سم٤معمٕمٜمك إول هق ُم٤م يدور قمٚمٞمف اًمبح٨م:

  ذًمؽ أن اعمسٚمؿ :عمسٚمٛمقن ُمـ طمْم٤مرةف اعمست٘مٞمٛم٦م ي٘مػ ظمٚمػ يمؾ ُم٤م سمٜم٤مه اوُمٗم٤مهٞمٛم

وقمٜمٝم٤م يّمدر ذم مجٞمع  ،ُمٜمتس٥م إمم قم٘مٞمدشمف، ٓ خيرج قمـ صمقاسمتٝم٤م -أي٤ًّم يم٤من ُمقىمٕمف-

ٝم٤م شمٗمرس طمريم٦م ئسٚمقك واحل٤ميمؿ هل٤م وقمٚمٞمٝم٤م، وذم ضقشمٍموم٤مشمف، ومٝمل سمٛمث٤مسم٦م اًمداومع ًمٚم

 اعمسٚمؿ ومرًدا يم٤من أو مج٤مقم٦م. 

ذم شمٗمسػم أطمداث اًمسػمة أن يٜمٔمر إمم اإليامن سم٤مًمدار أظمرة سمد ًمٚمب٤مطم٨م  وٓ

قمٜمد اعمسٚمٛملم يمٛمحرك أؾم٤مس ًمٓمٚم٥م اًمِمٝم٤مدة، واًمتْمحٞم٦م سم٤معم٤مل واإلٟمٗم٤م ، 

 واًمقرع واًمّمد ، واًمقوم٤مء واًمّمؼم، وٟمحق ذًمؽ. 

وقمغم هذا إؾم٤مس ُمـ آًمتزام سمّمحٞمح اعمٕمت٘مد شم٘م٤مس أقمامل اًمب٤مطمثلم ذم 

 ُمٜم٤مهجٝمؿ وـمرائ٘مٝمؿ ذم اًمت٠مًمٞمػ. اًمسػمة، وضمٝمقد اعم١مرظملم، وشمقزن

ٕن اًمب٤مطم٨م اعمسٚمؿ ًمٞمس ُمٓمٚمؼ احلري٦م ذم اخت٤مذ اعمقاىمػ وشمٗمسػم احلقادث 

َـّ ًمف اخل٤مـمر، واعمٗمٝمقم اًمٕم٘مدي ًمٚمٛمٜمٝم٩م ذم شمٗمسػم إطمداث  وشم٘مٞمٞمٛمٝم٤م يمٞمٗمام قم

وآًمتزام سمف ذم اًمبح٨م واًمدراؾم٦م ُمٗمر  اًمٓمريؼ سملم اًمب٤مطم٨م اعمسٚمؿ وهمػمه، ومٛمـ 
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سم٤ًّم وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤ًم يٕمرف ُمـ هق، وُم٤م دوره، وُم٤م ُمّمػمه ذم قمرف رسمف وريض سمف ر

احلٞم٤مة وسمٕمد اعمامت ومٝمق ذم ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واؾمت٘مرار ومٙمري، سمخالف ُمـ هق ُمـ ذًمؽ ذم 

 ؿمؽ، ومٝمق خيبط سم٤مًمٔمٜمقن وإوه٤مم ويرضمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م. 

 وىمػ اًمٙمقن طم٤مئًرا أيـ يٛميضل؟

 قمبلللل٨م ضلللل٤مئع وضمٝمللللد همبلللللم
 

 وعملل٤مذا ويمٞمللػ ًمللق ؿملل٤مء يٛميضلل 

 ٞمس يلللريضوُمّملللػم ُم٘مٜملللع ًمللل
 

ومحؼ قمغم ُمـ يتّمدى ٕطمداث اًمسػمة ظم٤مص٦م أن يٙمقن ذا قم٘مٞمدة صحٞمح٦م  

ودراي٦م سمٕمٚمقم اًمنميٕم٦م، إض٤موم٦م إمم ختّمّمف، وإٓ أصبح شمٗمسػم إطمداث أًمٕمقسم٦م 

عمٜم٤مه٩م أهؾ اًمبدع وإهقاء
(1)

 . 

 إدراك دونيم٤مُمٚم٦م إٟمف عمـ اًمّمٕم٥م اًمتّمقر سم٢مُمٙم٤من دراؾم٦م احلٞم٤مة اإلؾمالُمٞم٦م »

اإلؾمالُمٞم٦م، وإدراك اًمتّمقر اإلؾمالُمل قمـ اهلل واًمٙمقن  يم٤مُمؾ ًمروح اًمٕم٘مٞمدة

واحلٞم٤مة واإلٟمس٤من، وًمٓمبٞمٕم٦م اؾمتج٤مسم٦م اعمسٚمؿ ًمتٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة وـمري٘متف ذم آؾمتج٤مسم٦م 

ًمٚمحٞم٤مة يمٚمٝم٤م ذم فمؾ اًمٕم٘مٞمدة، وهذه اخلّم٤مئص ٓ شمقضمد قمٜمد همػم اًمب٤مطم٨م اعمسٚمؿ 

شاعمٚمتزم سم٢مؾمالُمف
(2)

 . 

ًدا ُمـ اًمٙم٤مشمبلم ذم ؾمػمة ظمػم وٓ ؿمؽ أن اإلظمالل هبذا إُمر ىمد أوىمع قمد

 إٟم٤مم وشم٤مريخ اإلؾمالم ذم أظمٓم٤مء يمبػمة.

آظمر اًمزُم٤من، وآظمر يتِمٙمؽ ذم اعمٝمدي، وصم٤مًم٨م  ومٝمذا يٜمٙمر ٟمزول قمٞمسك 

 يتٝمٙمؿ سمبٕمض ُم٤م صمب٧م ُمـ اًمٖمٞمبٞم٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م!!

ٚمقن اإلؾمالم وآظمرون ممـ اظمتؾ ُمٜمٝم٩م اًمت٘مقيؿ احلْم٤مري سم٠ميدهيؿ حيٛم  

ًمألُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم، سمؾ وحيّٛمٚمقٟمف ُمسئقًمٞم٦م اهلزائؿ  ُمسئقًمٞم٦م اًمتخٚمػ احلْم٤مري

                                      
 (.91ُمٜمٝم٩م يمت٤مسم٦م اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل، د. حمٛمد سمـ ص٤مُمؾ اًمسٚمٛمل )ص (1)

 (.46( ذم اًمت٤مريخ ومٙمرة وُمٜمٝم٤مج، ؾمٞمد ىمٓم٥م )ص2)
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اًمٕمسٙمري٦م واًمتخٚمػ اًمت٘مٜمل، وي١مُمٜمقن سمرضورة قمزل إُم٦م اعمسٚمٛم٦م قمـ شم٤مرخيٝم٤م 

اعمنم ، وومّمٚمٝم٤م قمـ شمراصمٝم٤م اعمجٞمد، ويزقمٛمقن اًمتجديد ومٞمام يٙمتبقن، وُم٤م هؿ إٓ 

 .أسمقا  ُمٙمِمقوم٦م، وصٜم٤مئع ُم٘مٝمقرة، ورسم٤مئ٥م ُمٗمْمقطم٦م ًمالؾمتنما  وده٤مىمٜمتف

ٗم٤مت طمْم٤مرات ىم٤مُم٧م قمغم اًمٕمبقدي٦م ًمٖمػم وآظمرون ي٘مٗمقن ُمبٝمقريـ أُم٤مم خمٚمَّ 

٤مري٦م يم٠مصٜم٤مم ممثٚم٦م، أو اهلل، ويِمٞمدون هب٤م ُمِمدوهلم سمرُمقز شمٚمؽ احل٤مًم٦م همػم احلْم

ُم٦م.ٞمَّ ىمبقٍر ُمِم ُم٦م، أو أومٙم٤مٍر ض٤مّرٍة جمرَّ  دة، أو أؾمح٤مٍر حمرَّ

  ﴿واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: 

  

   

  

 ﴾[ :25احلديد]. 

واًمتٗمسػم اإلؾمالُمل ًمٚمحقادث واًمت٤مريخ يستٛمد ٟمٔمرشمف وُمٜمٝمجف ُمـ أصقل 

اإلؾمالم وُمّم٤مدره، وهذا رس  ُمـ أرسار اعمٗم٤مرىم٦م سمٞمٜمف وسملم همػمه ُمـ اعمٜم٤مه٩م، 

٤مومٚمٞمس شمٗمسػًما شمؼمير يًّ
(1)

 ، سمؾ شمؼمز ومٞمف ظمّم٤مئص اإليامن اعمستٕمكم قمغم ُم٤م ؾمقاه. 

٤م حيٍم اعم١مصمرات قمغم طمريم٦م احلٞم٤مة وإطمٞم٤مء ذم قمقاُمؾ  وًمٞمس شمٗمسػًما ُم٤مديًّ

أو قمقاُمؾ ظم٤مرضمٞم٦م يم٤معمٜم٤مخ  -يمام هق قمٜمد اعم٤مريمسٞملم-ُم٤مدي٦م يمتبدل وؾم٤مئؾ اإلٟمت٤مج 

ور اإلٟمس٤من سمؾ هق يقضح د -يمام هق قمٜمد اًمٖمرسمٞملم-وآىمتّم٤مد واجلٖمراومٞم٤م 

وُمسئقًمٞمتف قمـ اًمتٖمػم آضمتامقمل واًمت٤مرخيل ذم إـم٤مر اعمِمٞمئ٦م اإلهلٞم٦م
(2)

 . 

                                      
( ومال حيت٤مج إمم أن يٕمتذر أو يداومع أو يِمٕمر سم٤مهنزاُمٞم٦م ًمٌمء طمدث ذم اعم٤ميض إذا ظم٤مًمػ ُمقاصٗم٤مت 1)

 اًمٕمٍم احل٤مرض، يم٤مجلٝم٤مد أو اجلزي٦م أو اًمر  وٟمحق ذًمؽ. 

 (.٤3مسم٦م شم٤مريخ صدر اإلؾمالم، د.أيمرم اًمٕمٛمري، حم٤مرضة ُمٓمبققم٦م قمغم أًم٦م اًمٙم٤مشمب٦م، )ص( إقم٤مدة يمت2)
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وهق أيًْم٤م ًمٞمس شمٗمسػًما ـم٤مئٗمٞم٤ًّم يبح٨م قمـ ُمّم٤مًمح ومئ٦م ويدقمؿ أظمرى، وإٟمام 

 هق حمٙمقم سمٕمبقدي٦م اهلل شمٕم٤ممم وًمقازُمٝم٤م. 

وم٤مًمتزام اًمب٤مطم٨م سمٛمٜمٝم٩م اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م يرؾمؿ ًمف ـمري٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع احلدث 

ٞمٗمٞم٦م ُمٕم٤مجلتف، ودرؾمف، وأظمذ اًمٕمٔم٦م واًمٕمؼمة ُمٜمف، وٓ يتّمقر قمٜمدئذ أن خي٤مًمػ ويم

ُمـ أصقل اًمٕم٘مٞمدة طملم يٙمت٥م ذم شمٗمسػم إطمداث وحتٚمٞمٚمٝم٤م، ومٝمق ُمرشمبط هب٤م  اًل أص

إذ آٟمٓمال  ُمٜمٝم٤م هدف وهم٤مي٦م ُمًٕم٤م، ويمام أن اًمٕم٘مٞمدة حمدد ُمٜمٝمجل  :ُمٜمٓمٚمؼ ومٞمٝم٤م

 شمثبٞم٧م اًمٕم٘مٞمدة واًمسٕمل ذم شمٓمبٞم٘مٝم٤م. شم٤مرخيل، وم٢من اعمٜمٝم٩م اًمت٤مرخيل يٕمتؼم ُمـ وؾم٤مئؾ

وهل شمٍموم٤مت  قمـ اًمبٞم٤من أن اًمسػمة ُمألى سمتٍموم٤مت ُمتٕمددة ًمٚمٜمبل وهمٜمل 

أن يٗمر  سمٞمٜمٝم٤م قمـ ـمريؼ إدراك قمٚمٞمف ختتٚمػ ُم٘م٤مُم٤م٤َم وُمراشمبٝم٤م، واًمٗم٘مٞمف يتٕملم 

، ومت٤مرة خترج هذه إومٕم٤مل ُمـ ُم٘م٤مم اًمتبٚمٞمغ وشم٤مرة ُم٘م٤مُم٤مت أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف وشم٘مريراشمف 

م اإلُم٤مُم٦م وشم٤مرة ُمـ ُم٘م٤مم اًمٗمتٞم٤م، وسمٕمْمٝم٤م قم٤مم وسمٕمْمٝم٤م ظم٤مص، وسمٕمْمٝم٤م ُمٚمزم، ُمـ ُم٘م٤م

٤م وم٢من سم٘مٞم٦م اعم٘م٤مُم٤مت ًمٞمس٧م يمذًمؽ، ذا يم٤من ُم٘م٤مم اًمتبٚمٞمغ قم٤مُمًّ ذًمؽ، وإيموُمٜمٝم٤م ُم٤م ًمٞمس 

سمؾ شمتقىمػ قمغم اضمتٝم٤مد اإلُم٤مم ٓرشمب٤مط اًم٘مْم٤مء واًمٗمتٞم٤م واإلُم٤مُم٦م سم٤معمّمٚمح٦م، واعمّم٤مًمح 

 .وٟمحق ذًمؽ ،ىم٤متشمتٖمػم سمحس٥م إؿمخ٤مص وإطمقال وإو

قمـ إطمٙم٤مم وشمٍموم٤مت  ياإلطمٙم٤مم ذم متٞمٞمز اًمٗمت٤مو»وىمد صٜمػ اًم٘مراذم يمت٤مسمف 

وٓ ؿمؽ أن اعم٘م٤مم احل٤مزم،  .ًمٚمتٗمريؼ سملم ُمٜمّمبل اإلُم٤مُم٦م واًمٗمتٞم٤م شاًم٘م٤ميض واإلُم٤مم

حم٤موًم٦م  دوُمالطمٔمتٝم٤م قمٜم ،واًمٔمروف واعمالسمس٤مت اًمتل شمرد ومٞمٝم٤م احل٤مدصم٦م أو اًمقاىمٕم٦م

إصقًمٞملم سمدًٓم٦م اًمسٞم٤م ، وقمٚمٞمف وم٢من دراؾم٦م  ديٕمرف قمٜم اًمٗمٝمؿ أو آؾمتٜمب٤مط هق ُم٤م

٤مىمٝم٤م بؾمٞم٤م  إطمداث وؾم ةاًمسػمة واؾمتٜمب٤مط اًمدروس ُمٜمٝم٤م جي٥م أن يٙمقن سمٛمراقم٤م

وحل٤مىمٝم٤م وأصمره٤م ذم اًمٜمت٤مئ٩م، وُمراقم٤مة اًمٗم٤مر  سملم خمتٚمػ اعم٘م٤مُم٤مت، واًمتٛمٞمٞمز سملم ُم٤م 

 وىم٤مضٞم٤ًم. ًٖم٤م، وُم٤م يرد قمٜمف سمقصٗمف إُم٤مًُم٤مقًم٤م ُمبٚم  سمقصٗمف ُمنّم   فيرد قمٜم
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ذم طمٞم٤مشمف وشمٍموم٤مشمف، ومٛمثاًل إذا  ويٚمتحؼ سمذًمؽ اًمٜمٔمر إمم ُمتٕمٚم٘م٤مت أومٕم٤مًمف 

 ،سم٠مدواٍت ُمٕمٞمٜم٦م وم٢من ذًمؽ ٓ يٕمٜمل سم٤مًمرضورة وضمقهب٤م أو اؾمتحب٤مهب٤م اؾمتٕم٤من 

وإٟمام يدل ذًمؽ قمغم اجلقاز يم٤مؾمتٜم٤مده إمم اجلذع قمٜمدُم٤م يم٤من خيٓم٥م، أو اؾمتالُمف 

 ٝم٤م ومٞمسجد قمٚمٞمٝم٤م.ٕمٛمرة اًمتل يم٤من يْماًمريمـ سم٤معمحجـ، أو اخلُ 

يمام ي٘م٤مل ُمثؾ ذًمؽ ذم ضمٜمس اعمقاد اعمستٕمٛمٚم٦م، وم٢مٟمام خيت٤مره٤م أيًْم٤م سمحس٥م 

ٕمػ اًمٜمخٞمؾ، وومرؿمف سم٤مًمرُمؾ أو ُمـ اًمٓملم وؾم ُمسجده  اعمّمٚمح٦م، وم٘مد سمٜمك

ؾ اًمٖم٤مسم٦م، ومال يدل ذًمؽ قمغم أيمثر ُمـ اإلسم٤مطم٦م صمُمّمٜمققًم٤م ُمـ أ ٜمؼمهويم٤من ُم ٤مء،احلّمب

٤م، وُم٤م ومٞمٙمقن سمخّمقصف ُمستحبًّ  ،ّل قمُم٤م مل يٕمٚمؿ ختّمٞمص ذًمؽ اجلٜمس ًمٖمرض ذ

ؾمٛمٜم٧م إل)ن سميمبٜم٤مء اعمسجد أ :ؾمقى ذًمؽ ومٞمٜمٔمر إمم ُم٤م حي٘مؼ اعمّمٚمح٦م ومٞمٕمٛمؾ سمف

ذًمؽ وومرؿمف سم٤مًمسج٤مد وهمػم ،(اعمسٚمح
(1)

. 

                                      
 (.1/457د. حمٛمد إؿم٘مر ) ،ومٕم٤مل اًمرؾمقلأ ضمعراي( 1)
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 املبشح الطادع: اذترز مً اإلضكاط
 التازخيـٕ عيد تفـطـري األســـداخ
عمالسمس٤مت، ٓ سمام شم٘متْمٞمف واعمراد سم٤مإلؾم٘م٤مط اًمت٤مرخيل شمٗمسػم إطمداث، وشم٘مٞمٞمؿ ا

ـمبٞمٕم٦م احلدث وُم٤م اطمتػ سمف ُمـ ُمٜم٤مخ إٟمس٤مين، وإٟمام اًمٜمٔمر إًمٞمف ُمـ ظمالل اًمٚمحٔم٦م 

اًمراهٜم٦م، وإٟمزاًمف قمغم وىم٤مئع ضمديدة، وُمتٖمػمات همريب٦م قمـ سمٞمئ٦م احلدث، وسم٤مًمت٤مزم جيري 

إظمْم٤مع طم٘م٤مئؼ اعمقىمػ اًمت٤مرخيل اًم٘مديؿ، ًمتحٙمامت اًمٕمقاـمػ اًمسٞم٤مؾمٞم٦م أو 

هبٞم٦م اًمراهٜم٦م، أو ًمتقضمٝم٤مت ومٙمري٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وُمـ صمؿ يّم٤مر إمم ىمرس آضمتامقمٞم٦م أو اعمذ

اعمقىمػ اًمت٤مرخيل قمغم اًمٜمٓمؼ سمام متٚمٞمف شمٚمؽ اًمتحٙمامت
(1)

.  

وىمد ؿم٤مقم٧م فم٤مهرة اإلؾم٘م٤مط اًمت٤مرخيل ذم يمثػم ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م 

اعمٕم٤مسة، وطم٤مول يمؾ ص٤مطم٥م ٟمزقم٦م ومٙمري٦م إظمْم٤مع طم٘م٤مئؼ اًمت٤مريخ عمٗم٤مهٞمؿ 

يٜمس٥م إمم رضم٤مٓت اًمت٤مريخ اًمٕمٔم٤مم أومٙم٤مر ُمذهبف اعمبتدع  ٟمزقمتف، همػم ُمتحرج أن

وشم٘مقٓت رضم٤مًمف، ومؼمزت دراؾم٤مت حتٛمؾ اؾمؿ اًمٞمٛملم واًمٞمس٤مر ذم اإلؾمالم، 

 ودراؾم٤مت شمبح٨م ذم ديٛمقىمراـمٞم٦م واؿمؽمايمٞم٦م اإلؾمالم. 

! وشم٤مريخ اًمٕم٘مٞمدة ومٞمف يٛملم ويس٤مر، ومت٤مريخ اًمّمح٤مسم٦م ومٞمف يٛملم ويس٤مر

ي٘مقل ص٤مطم٥م يمت٤مب طمٞم٤مة حمٛمد:  -وإُمثٚم٦م يمثػمة-وًمٚمتٛمثٞمؾ ومحس٥م 

ومٙم٤من ُمـ سملم أصح٤مب اًمٜمبل همالة ذم آؿمؽمايمٞم٦م جيٕمٚمقن يمؾ ُم٤م ظمٚمؼ اهلل  »..

ش٤م..!!ُمٚمًٙم٤م ُمِم٤مقًم٤م وُمرومً٘م٤م قم٤مُمًّ 
(2)

 . 

وذم اإلؾمالم دوًم٦م ُمدٟمٞم٦م ش: »حمٛمد واًم٘مقى اعمْم٤مدة»وي٘مقل ص٤مطم٥م يمت٤مب 

شخيت٤مر رئٞمسٝم٤م ُمـ سملم اعمدٟمٞملم، ويٓمٚم٥م إًمٞمف شمٓمبٞمؼ أطمٙم٤مم اًمديـ
(3)

 . 

                                      
 (.253( اًمتجديد ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، د. قمدٟم٤من أُم٤مُم٦م )ص1)

 (.543-542، )ص14( طمٞم٤مة حمٛمد، د. حمٛمد طمسلم هٞمٙمؾ، دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة، ط2)

 (.52حمٛمد واًم٘مقى اعمْم٤مدة، د. حمٛمد أمحد ظمٚمػ اهلل، ُمٙمتب٦م إٟمجٚمق اعمٍمي٦م، )ص( 3)
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س سمدوًم٦م اًمٞمٛمـ اجلٜمقيب واًمذي يدرَّ ش اًمسػمة واًمبحقث اإلؾمالُمٞم٦م»وذم يمت٤مب: 

ظمالوم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من واٟمٗمج٤مر اًمٍماع سملم اجلٜم٤مح اًمٞمٛمٞمٜمل »)ؾم٤مسمً٘م٤م(، وحت٧م قمٜمقان 

يٕمتؼم قمكّم ُم١مؾمس آدم٤مه اًمديٛمقىمراـمل ذم ش: »واجلٜم٤مح اًمديٛمقىمراـمل ذم اإلؾمالم

اًمٞمٛمٞمٜمل، وذم قمٝمد قمكّم ٟمِمط اجلدل اًمٗمٙمري اإلؾمالم سمٞمٜمام قمثامن طم٤مُمل اجلٜم٤مح 

آضمتامقمل اًمذي وًّمد ومٞمام سمٕمد آدم٤مه٤مت اًمٗمٙمري٦م اًمت٘مدُمٞم٦م ذم اعمدن اًمتج٤مري٦م 

شاإلؾمالُمٞم٦م: يم٤مًمِمٞمٕم٦م، واخلقارج، واًم٘مراُمٓم٦م، واعمٕمتزًم٦م، وإظمقان اًمّمٗم٤م
(1)

 . 

وٓ يٛمٙمـ سمح٤مل اقمتب٤مر هذا إٟمام وىمع سمحسـ ٟمٞم٦م أو قمـ همػم ىمّمد، وإٟمام هق 

 واًمتحريػ. اًمدّس 

                                      
( اًمسػمة واًمبحقث اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٙمت٤مب اعم٘مرر قمغم اًمّمػ اًمث٤مًم٨م اإلقمدادي، سمدوًم٦م اًمٞمٛمـ 1)

 (.24اجلٜمقيب، )ص
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 املبشح الطابع: االبتعاد عً
 اجملاشفة باألسكاو التعنٔنٔة

ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من اًمت٠مين ىمبؾ إصدار إطمٙم٤مم، ٓؾمٞمام إذا يم٤مٟم٧م قم٤مُم٦م، أو يم٤مٟم٧م 

ممتدة ًمرىمٕم٦م زُم٤مٟمٞم٦م أو ُمٙم٤مٟمٞم٦م أو أممٞم٦م واؾمٕم٦م، ومال يٓمٚمؼ طمٙمؿ قم٤مم قمغم أهؾ سمٚمٍد أو 

لم اًمت٠مين ذم اًمتحٚمٞمؾ ًمٚمرواي٤مت، واؾمتبٕم٤مد ضمٜمٍس ىمبؾ طمّمقل آؾمت٘مراء اًمت٤مم، يمام يتٕم

 اًمٜمٔمرة اًمتجزيئٞم٦م ًمٚم٘مْم٤مي٤م أو اًمتسٓمٞمح اعمتٕمٛمد ًمٚمٔمقاهر اًمت٤مرخيٞم٦م. 

ٙمؿ قمغم جمتٛمع سم٤مخلالقم٦م ُمـ حيومال يت٠مشمك ذم ُمٜمٝم٩م اًمٕمدل أو اإلٟمّم٤مف أن 

ظمالل ؿمٕمٍر ُمتٝمتٍؽ ًمرضمؾ أو رضمٚملم، وٓ يّمٚمح أن يقصؿ طمٙمؿ ظمالوم٦ٍم إؾمالُمٞم٦ٍم 

 فم٤ممل أو طم٤ميمٛملم ُمـ سملم طمٙم٤مُمٝم٤م.سم٤مًمٔمٚمؿ ًمقضمقد طم٤ميمؿ 

وٓ يدُمغ جمتٛمع سم٤مًمزٟمدىم٦م ًمقضمقد ـم٤مئٗم٦م قمروم٧م سمذًمؽ ومٞمف، يمام ٓ حيٙمؿ قمغم 

واهلل حي٥م اإلٟمّم٤مف: سمؾ هق أومْمؾ طمٚمٞم٦م حتغمَّ هب٤م »ومرد سمٛمجرد اٟمتس٤مسمف إمم ومئ٦م، 

اًمرضمؾ، ظمّمقًص٤م ُمـ ٟمّم٥م ٟمٗمسف طمٙماًم سملم إىمقال واعمذاه٥م، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

﴿  

﴾[:15اًمِمقرى]ش 
(1)

 . 

وُمـ ٟمقاىمض اإلٟمّم٤مف أن حيٙمؿ قمغم ؿمخص ذم ُمرطمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ شم٤مريخ 

ذم أول أُمره ىم٤مل قمٜمف: يم٤من  -ُمثاًل -طمٞم٤مشمف، ومٛمـ طمٙمؿ قمغم أيب احلسـ إؿمٕمري 

ً٘م٤مُمٕمتزًمٞم٤ًّم، وُمـ طمٙمؿ قمٚمٞمف ذم اعمرطمٚم ذم طملم أٟمف يم٤من  ،٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ىم٤مل قمٜمف: يم٤من ُمٚمٗم 

 ٞم٤ًّم!!ؾمٚمٗم أُمره آظمر

وٓ يٕم٤مرض هذا ُم٤م شم٘مرر ُمـ أن احلٙمؿ قمغم اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م سمحس٥م ُم٤م ئمٝمر ُمٜمٝمؿ 

ُمـ همػم أن يٗمتش ذم سمقاـمٜمٝمؿ، ومٛمـ يم٤من فم٤مهره اإليامن طمٙمؿ ًمف سمف، وُمـ يم٤من فم٤مهره 

                                      
 (.3/94( إقمالم اعمقىمٕملم، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )1)
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ظمالومف طمٙمؿ قمٚمٞمف سمف، واعمٕمتؼم ذم ذًمؽ آظمر أُمر اعمٙمٚمػ وظم٤ممت٦م طم٤مًمف، واًم٘م٤مقمدة أن 

اهلل يتقمم اًمرسائرإطمٙم٤مم يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م سم٤مًمٔمقاهر و
(1)

. 

ىمبؾ ىمبقهل٤م  ،وُمـ ٟمقاىمض اإلٟمّم٤مف ذم إطمٙم٤مم: إهمٗم٤مل اًم٘مرائـ اعمحتٗم٦م سم٤مٕظمب٤مر»

شًمٚمخقارجأو رده٤م، ومرب ىم٤مئؾ يمٚمٛم٦م طمؼ أراد هب٤م حمض اًمب٤مـمؾ، يمام ىم٤مل قمكمّ 
(2)

 . 

واًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة ي٘مقهل٤م اصمٜم٤من يريد هب٤م أطمدمه٤م أقمٔمؿ اًمب٤مـمؾ، »ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

أظمر حمض احلؼ، وآقمتب٤مر سمٓمري٘م٦م اًم٘م٤مئؾ وؾمػمشمف وُمذهبف، وُم٤م  ويريد هب٤م

ش يدقمق إًمٞمف ويٜم٤مفمر قمٜمف
(3)

 . 

 شم٘ملقُل هللذا ضَمٜمَلك اًمٜمَّحللِؾ متدطُمللفُ 

 ٤م وُم٤م ضمل٤موزَت وصلَٗمٝمامَُمْدطًم٤م وَذُمًّ 
 

 وإن ؿمئ٧َم ىُمٚم٧َم ذا ىملُء اًمزٟمل٤مسمػمِ  

 واحلللؼ  ىمللد يٕمؽميللف ؾُمللقُء شمٕمبللػمِ 
 

اًمسػمة اًمٜمبقي٦م وُمقاىمػ اًمّمح٤مسم٦م أن  ومتٕملم قمغم اعم١مرخ واعمحٚمؾ ٕطمداث 

 يتحغمَّ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمدل واإلٟمّم٤مف ذم إطمٙم٤مم، وشمرك اًمتٕمٛمٞمؿ ىمبؾ آؾمت٘مراء اًمت٤مم.

                                      
 (.2/17ًمٚمٜمقوي ) ،( ذح ُمسٚمؿ1)

ٟم٤مم، د. حمٛمد يرسي، دار اًمٞمرس، ط( اإلطمٙم٤مم ذم ىم2)  (.15م، )ص2007-ه1428، 3قاقمد احلٙمؿ قمغم ٕا

، 2( ُمدارج اًمس٤مًمٙملم، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، ت: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، ط3)

 (.3/521م، )1973 -ه1393
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 املبشح الجامً: اضتعنال املصطلشات
 الشــــسعــــٔة ّالصــــشــٔشــــة

إن اعمّمٓمٚمح٤مت اًمنمقمٞم٦م هل ىمقاًم٥م صحٞمح٦م ًمٚمٛمٕم٤مين اعمست٘مٞمٛم٦م اًمتل يراد  

أم همػم ذًمؽ  ،أم وم٘مٝمٞم٦م ،٤م، واعمّمٓمٚمح٤مت اًمنمقمٞم٦م ؾمقاء أيم٤مٟم٧م قم٘مدي٦ماًمتٕمبػم قمٜمٝم

 واعمٝمٛم٦م ذم شم٘مٞمٞمؿ إطمداث وإؿمخ٤مص.هل٤م دًٓمتٝم٤م اخل٤مص٦م واًمث٤مسمت٦م 

، واؾمتبداهل٤م يٕمٜمل قمقاىمبٝم٤م ٛمدحتُمٖم٤مُمرة ٓ  واًمٕمدول قمـ شمٚمؽ اعمّمٓمٚمح٤مت

إذ اعمّمٓمٚمح٤مت  :وىمققًم٤م ذم أرس ُمّمٓمٚمح٤مت همريب٦م قمـ صم٘م٤موم٦م اًمنم  وقم٘مٞمدشمف

جلٛمٚم٦م هل٤م دًٓمتٝم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م اًمتل شمؽمضمؿ قمـ طم٤مل اعمجتٛمع سم٤م

 اًمذي ظمرضم٧م ُمٜمف. 

ي٘م٤مسمؾ أو يٜم٤مفمر ُمّمٓمٚمح٤مت أهؾ اإلؾمالم قمٜمد همػمهؿ سمح٨م ٓ  قمامواًمبح٨م 

شمتح٘مؼ ومٞمف اًمٍماطم٦م واعمقضققمٞم٦م، عم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ ظمٚمٗمٞم٤مت آصٓمالح وإؿمٙم٤مًمٞم٤مشمف 

ٞم٦م ًمب٤مس اًمديٛمقىمراـمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م قمب٨م ي٘مؽمب احلْم٤مري٦م، وم٢مًمب٤مس اًمِمقرى اإلؾمالُم

 ُمـ اًمتحريػ اعمٕمٜمقي.

رادف اًمتٙم٤مومؾ آضمتامقمل شمٚمبٞمس وشمِمقيف واًمزقمؿ سم٠من آؿمؽمايمٞم٦م اًمِمٞمققمٞم٦م شمُ 

 وشمٚمقي٨م ًمٚمٛمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل.

 وُمثؾ هذا ي٘م٤مل ذم اًمثٞمقىمراـمٞم٦م، واًمديٙمت٤مشمقري٦م، واًمٚمٞمؼماًمٞم٦م، وهمػمه٤م.

 ﴿ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف:  وم٤مًمٜم٤مس ذم آصٓمالح اًمنمقمل: ُم١مُمـ ويم٤مومر:

    

 ﴾[ :2اًمتٖم٤مسمـ]. 

 ،ـم٤مقم٤مت وُمب٤مطم٤مت وُمٕم٤مصٍ  :وأهؾ اإلؾمالم: ُم١مُمـ ووم٤مؾمؼ، واعمقاىمػ وإقمامل

٘مبؾ وومٞمٝم٤م ُم٤م يُ وُمٜمٝم٤م ظمػم وُمٜمٝم٤م ذ، وُمٜمٝم٤م طمؼ وُمٜمٝم٤م سم٤مـمؾ، وومٞمٝم٤م قمدل وومٞمٝم٤م فمٚمؿ، 

 رد. وومٞمٝم٤م ُم٤م يُ 
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ٜم٤مك ُمّمٓمٚمح٤مت ٓ حتٛمؾ إٓ ُمٗم٤مهٞمؿ ُمٖمٚمقـم٦م، وٓ شمٕمٓمل إٓ قمغم أن ه

 ُمْم٤مُملم ُمرومقض٦م، وإن سمدت ذات سمريؼ ظمداع. 

ظم٤مء، وم٢من شم٘م٤مرب إدي٤من، وزُم٤مًم٦م إدي٤من، واًمقطمدة اًمٕم٤معمٞم٦م، واعمس٤مواة واإل

واحلري٦م، واًمٕمداًم٦م، وهمػمه٤م طملم يٓمٚم٘مٝم٤م ويستٕمٛمٚمٝم٤م ُمدظمقل اًمٕم٘مٞمدة، أو ُمـ يقصؿ 

 ؾ ُٕم٦م اإلؾمالم ظمػًما. سم٤مًمٙمٗمر، وم٢مهن٤م ًمـ حتٛم

اًم٘مقم ذم يمالُمٝمؿ واصٓمالطمٝمؿ، أو حيٛمٚمٜم٤م آٟمبٝم٤مر سمام سملم  ى٤مرجيومال يٜمبٖمل أن 

أن ٟمستبدل اًمذي هق أدٟمك سم٤مًمذي هق ظمػم، أو أن ٟمٜمٔمر إمم أٟمٗمسٜم٤م  أيدهيؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م

قمغم أٟمٜم٤م قم٤ممل ُمتخٚمػ وأوًمئؽ هؿ اًمٕم٤ممل اعمت٘مدم اعمتحرض: إذ احلْم٤مرة إٟمام شم٘مقم سمٛمدى 

ٝم٤م عمٜمٝم٩م اهلل، وقمب٤مدة أصح٤مهب٤م هلل دون ؾمقاه، وًمٞمس٧م احلْم٤مرة ُمٜمَجزات ظمْمققم

ُم٤مدي٦م ومحس٥م، طمتك شمّمحبٝم٤م ُمٜمجزات ُمٕمٜمقي٦م ذم ضم٤مٟم٥م اًمديٜمقٟم٦م احل٘م٦م هلل شمٕم٤ممم، 

 وَٞمئ٦م اًمٔمروف اعمختٚمٗم٦م ًمٕمب٤مدة اهلل دون ذيؽ. 

اؾمتٕمامل اعمّمٓمٚمح٤مت اًمنمقمٞم٦م قمٜمد إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م اًمت٤مريخ وقمٚمٞمف وم٢من  

ا ًمٚمحٗم٤مظ قمغم اؾمت٘مالل اًمتّمقر واعمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل وإسمراز اإلؾمالُمل رضو ري ضمدًّ

هقيتف، سم٤مإلض٤موم٦م إمم أن اعمّمٓمٚمح٤مت اًمنمقمٞم٦م أوضح وأد  ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت 

اًمٖمرسمٞم٦م
(1)

تْمح رضورة اؾمتٕمامل اعمّمٓمٚمح٤مت اًمنمقمٞم٦م ذم شمدويـ اًمسػمة شم، وهبذا 

وأن  ،ؾمالُمل٦م سم٤مقمتب٤مره٤م أهؿ وأذف ومؽمات أو ُمراطمؾ اًمت٤مريخ اإلٗماًمٜمبقي٦م اًمنمي

 ٦م.ُمٜمٝم٩م شمدويـ اًمسػمة اًمٜمبقي٦م اًمنميٗمهذا إُمر ُمـ أهؿ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ذم 

                                      
 (.1/38( اًمسػمة اًمٜمبقي٦م اًمّمحٞمح٦م، د. أيمرم ضٞم٤مء اًمٕمٛمري )1)
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 متفقد:

إن وؾم٤مئؾ وأؾم٤مًمٞم٥م قمرض اًمسػمة ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من ٓرشمب٤مط ذًمؽ سمّمقرة 

رؿمٞمد ُمب٤مذة سم٤مًم٘مبقل وآٟمتٗم٤مع وطمّمقل إصمر، وشم٘مديؿ اًمٕمؼمة وشم٘مري٥م اًمٕمٔم٦م، وشم

 اًمسٚمقك وضبط اًم٘مدوة، وشمٖمٞمػم اًمقاىمع.

 يمؾ ُمسٚمؿ سمرؾمقل اهلل  وٓ ؿمؽ أن دراؾم٦م اًمسػمة اًمٜمبقي٦م شمرشمبط ذم طمّس 

اعمسٚمؿ سمٕم٘مٞمدشمف اًمتل هب٤م يٕمتز، وسمخػم  ؿمخّمٞم٤ًّم، وسم٤مًمدرضم٦م إومم، يمام شمتّمؾ ذم طمّس 

 اًم٘مرون اًمذيـ هبؿ ي٘متدي وي٠مشمز.

هب٤م ًمدى قمرض اًمسػمة قمرًض٤م ط وومٞمام يكم رء ُمـ اًمْمقاسمط اًمتل يٓمٚم٥م آٟمْمب٤م

 ٤م ُمٕم٤مًسا.دمديديًّ 
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 املبشح األّل: الرتكٔص يف العسض
 على األٍداف ّاملكاصد اإلضالمٔة

٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م وؾم٤مئؾ اًمٕمرض اعمتجددة وأؾم٤مًمٞمبف اعمتٜمققم٦م وم٢من قمغم ُمـ ي٘مدم ؾمػمة   أيًّ

ـ وراء ذًمؽ اًمٕمر اًمٜمبل   ض.ًمٚمٕم٤ممل أن يرقمك ُم٘م٤مصد ُمٝمٛم٦م، وأن حي٘مؼ هم٤مي٤مت ٟمبٞمٚم٦م ُم

سمد ُمـ آرشمب٤مط سمٕم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد وآرشمٙم٤مز قمغم ىم٤مقمدة اإليامن، وآٟمٓمال   ومال

ٟمحق شمرؾمٞمخ صمقاسم٧م اًمديـ، سمحٞم٨م يتح٘مؼ ُمتٚم٘مل اًمسػمة ُمـ قمٔمٞمؿ أصمر إٟمبٞم٤مء قم٤مُم٦م 

١مُمـ هب٤م قمغم وضمٝمٝم٤م ويظم٤مص٦م، وحيسـ شمٚم٘مل قم٘مٞمدة اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر،  وٟمبٞمٜم٤م 

ٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م وإؾمب٤مب اعم٘مدورة، ، ويؽمؾمخ ًمديف أهن٤م ٓ شمٕمٜمل شمرك اًمتاًمّمحٞمح

قمٚمٞمٝم٤م،  اقمتامدوإٟمام شمٕمٜمل آضمتٝم٤مد ذم حتّمٞمٚمٝم٤م واًمسٕمل اًمدءوب ذم إىم٤مُمتٝم٤م ُمـ همػم 

وأٟمف ٓ حيؾ  ٕطمد أن حيت٩م سم٤مًم٘مدر ذم اعمٕم٤مي٥م، وإٟمام يذيمر قمٜمد ورود اعمّم٤مئ٥م، ومٞمتقب 

 شمٕم٤ممم اهلل ومٞمٙمقن ممـ يٜم٤مزع أىمدارُمـ صٜمقف اعمٕم٤مي٥م، ويّمؼم قمٜمد ورود اعمّم٤مئ٥م 

ر اًمسٕمل واًمٙمس٥م، سم٘مدَ  -قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل-قز ر اًمٗم٘مر واًمٕماره شمٕم٤ممم ومٞمٜم٤مزع ىمدَ دسم٠مىم

 .، وإوم٤مىمتٝم٤م ُمـ همٗمق٤َميٕمٛمؾ قمغم إهن٤مض إُم٦م ُمـ يمبق٤َم -ٓ ؿمؽ-وهذا  .وهٙمذا

ويٜمبٖمل قمغم اعمجّدد ذم قمرض اًمسػمة أن جيدد قم٘مٞمدة اإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م ذم ىمٚم٥م 

أن اعمسٚمؿ إذا سمٚمغ ُمـ إؾمب٤مب ضمٝمده  اًل ثُمتٚم٘مٞمٝم٤م، سمحٞم٨م يقىمـ ذم اجلٝم٤مد ُم

واؾمتٗمرغ ذم حتّمٞمٚمٝم٤م وؾمٕمف صمؿ ٟم٤مزل قمدوه، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ُمٕمف، وأٟمف ؾمبح٤مٟمف 

ٟم٤مسه سمجٜمقد يٕمٚمٛمٝم٤م ويراه٤م، وأظمرى يٕمٚمٛمٝم٤م وٓ يراه٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

﴿   
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﴾[ :9إطمزاب] وأن اهلل شمٕم٤ممم يٛمد أوًمٞم٤مءه سمٛمدده ذم يمؾ ،

زُم٤من وُمٙم٤من، وأن اًمٜمٍم حمٙمقم ُمـ طمٞم٨م إصؾ سمسٜمـ اهلل اجل٤مري٦م، وإن يم٤مٟم٧م 

 تٜمع سم٢مذن اهلل.ؾمٜمـ اهلل اخل٤مرىم٦م ٓ مت

وص٤مطم٥م ُمٜمٝم٩م اًمتجديد قمٚمٞمف أن يرقمك ذم يمؾ ُم٤م ي٘مدُمف ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م وهمػمه٤م 

ُمـ شم٤مريخ أهؾ اإلؾمالم إفمٝم٤مر ىمٞمٛم٦م اخلػم وحتبٞمبف، وحم٤مرسم٦م اًمنم وشمبٖمٞمْمف، وذًمؽ 

 سمٛم٘م٤ميٞمس احلؼ واًمٕمدل، وسمٛمٞمزان ذع اهلل شمٕم٤ممم.

ُم٤م يٗمٞمد ُمـ يمام يٜمبٖمل قمٜمد اًمٕمرض احلرص قمغم ُم٤م شمقصمؼ ُمـ إظمب٤مر و

 وٓ يؽمشم٥م ،وأُم٤م اًمبح٨م قمـ شمٗمّمٞمالتٓ  وم٤مئدة ُمٜمٝم٤م ذم اًمسٞم٤م  اًمت٤مرخيل اًمتٗمّمٞمالت،

ِمٖمؾ اعمجدديـ ذم يجي٥م أٓ  وم٢مٟمف ،قمغم شمٙمٚمػ اًمٕمٚمؿ هب٤م ٟمٗمع شمرسمقي أو ؾمٚمقيمل

 ءسمد ُمٜمف ًمرسمط أطمداث اًمسػمة أو عمؾ قمرضٝمؿ ٕطمداث اًمسػمة اًمٜمبقي٦م إٓ ومٞمام ٓ

ستٗم٤مد ُمـ ُمٜمٝم٩م اًم٘مرآن طملم يٕمرض قمـ ذيمر اًمٗمجقات سملم إطمداث، وأن ي

 اًمتٗمّمٞمالت ذم اًمسٞم٤مىم٤مت اعمختٚمٗم٦م طمٞم٨م ٓ ُمّمٚمح٦م ُمـ سمحثٝم٤م أو اًمٗمحص قمٜمٝم٤م.

   ذًمؽ: ﴿وىمد قمٚمَّؿ اًم٘مرآن ذم ُمثؾ 

    

      

    

  ﴾[ :22اًمٙمٝمػ]. 
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 املبشح الجاىٕ: االٍتناو بالدزاضات
 اليْعٔة يف الطرية اليبْٓة

إن اًمتٗمٜمـ ذم قمرض اًمسػمة اًمٜمبقي٦م ُمـ ظمالل دراؾم٤مت ٟمققمٞم٦م قمغم همرار ُم٤م ىمدُمف 

هلق ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يٛمٙمـ قمرض اًمسػمة ش زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمب٤مد»اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 ُمـ ظمالًمف.اًمٜمبقي٦م 

ضمتامقمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م.    وذًمؽ عمسٞمس احل٤مضم٦م إمم قمرض ُمٜمٝم٩م اًمٜمبل ت ٓا  ذم خمتٚمػ اعمج٤ٓم

وهذا اًمٕمرض هيٞم ٩م قمغم اًم٘مدوة، ويدقمق إمم إؾمقة، قمالوة قمغم ؾمٝمقًمتف وُمالءُمتف 

 ٕهؾ هذا اًمزُم٤من.

ويٛمٙمـ اقمتب٤مر هذا اًمٚمقن ُمـ اًمدراؾم٤مت ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م ٟمققًم٤م ضمديًدا يٛمٙمـ 

طمٞم٨م يٕمٛمد اًمب٤مطم٨م إمم مجع  ،شاًمسػمة اعمقضققمٞم٦م»ّمٓمٚمح قمٚمٞمف سم٤مؾمؿ أن ي

 ذم اًمسػمة طمقل ُمقضقع ُم٤م ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م ٟمبٞمف   ُمقاىمػ اًمٜمبل

ويمت٥م اًمت٤مريخ واًمسػم اًمّمحٞمح٦م وإؿمٕم٤مر اعمقصم٘م٦م، وؾم٤مئر اعمّم٤مدر اعمٕمتؼمة صمؿ 

٤م ىمّمّمٞم٤ًّم وقمٔمٞم٤ًّم رائ٘مً  يرصٗمٝم٤م ويٜمٔمٛمٝم٤م ؾمٚمًٙم٤م  ٤م.شمرسمقيًّ

م ُمقؾمققم٦م صمري٦م ذم اًمسػمة اعمقضققمٞم٦م، شم٘مدم أسمح٤مصمٝم٤م سمٕمٜم٤موـي ؿم٤مئ٘م٦م  طمٞم٨م يٛمٙمـ أن شم٘مدَّ

ـ ؾمػمة اًمٜمبل وٟمحق: )وم٘مف احلٞم٤مة ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م(،  )اًمسػمة و(، )ُمٕم٤ممل اًمسٚمقك احلْم٤مري ُم

، )ُم٘مقُم٤مت سمٜم٤مء اإلٟمس٤من ُمـ ظمالل اًمسػمة(واإلؾمالُمٞم٦م(، اًمٜمبقي٦م ووم٘مف ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م 

 .ٚمسػمة اًمٜمبقي٦م()اًمٕمرض اًمدقمقي ًم

وأقمامًمف  قمغم أٟمف ؾمبؼ اًمتٜمقيف سمبٕمض اًمدراؾم٤مت اعمٕم٤مسة اًمتل قمٜمٞم٧م سم٠مطمقاًمف 

ُمقاىمػ »وذًمؽ يٕمرض ش اًمٜمبل سم٤مؾماًم »وظمّم٤مًمف وظمالًمف ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م، ومٝمذا يٙمت٥م 

 ، وهٙمذا.شاًمٜمبل ُمرسمٞم٤ًم»وراسمع ش اًمٜمبل اًمٙمريؿ ُمٕمٚماًم »، وآظمر يْمٞمػ شسمٙمك ومٞمٝم٤م اًمٜمبل 

سم٢مذن -ٝم٦م ُمرضٞم٦م سم٢مُمٙم٤مٟم٤مت ىمقي٦م أُمٙمـ ذا إُمر هٞمئ٦م ُمٕمٜمٞم٦م وضمِ وم٢مذا اضمتٛمٕم٧م هل

 .شم٘مديؿ هذا اعمنموع اًمٕمٚمٛمل اًمؽمسمقي ذم ؾمػمة اًمٜمبل  -اهلل
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 املبشح الجالح: حتكٔل البالغ
 املبني بعسض ضرية الييب األمني

ىمد  اًمبالغ اعمبلم قمـ رب اًمٕم٤معملم، وم٢مٟمف  إذا يم٤من ُمـ أول ُمٝمامت اًمٜمبل إُملم 

وسم٘مٞم٧م ؾمػمشمف ًمتٝمدي ًمٚمتل  اًمبالغ سم٘م٤مًمف وطم٤مًمف وومٕم٤مًمف، وىمد طمٗمٔم٧م يمٚمامشمف  ى هذاأدّ 

 هل أىمقم.

أن شمبٚمَّغ ؾمػمشمف حمٛمٚم٦ًم سمرؾم٤مئؾ اًمدقمقة  وإن ُمـ اًمبالغ اعمبلم قمـ اًمٜمبل إُملم 

 ُمٕمجزة إقمج٤مَز ُم٤م ضم٤مء سمف. ًمٖمػم اعمسٚمٛملم: ذًمؽ أن ؾمػمشمف 

شمّمدي٘مف رضورًة، عمـ شمدسمره٤م شم٘متيض  إن ؾمػمة حمٛمد : »ىم٤مل اسمـ طمزم 

٤م، ومٚمق مل شمٙمـ ًمف ُمٕمجزة همػم ؾمػمشمف ًمٙمٗمك شوشمِمٝمد ًمف سم٠مٟمف رؾمقل اهلل طم٘مًّ
(1)

. 

شمٖمػمت قمٚمٞمف احلقادث  أىم٤مم اهلل سمبٕمثتف احلج٦م، وأفمٝمر سمسػمشمف اعمحج٦م، وم٢مٟمف 

ودمددت قمٚمٞمف اعمقاىمػ، ومام ًمٞمٜم٧م اًمِمدائد ًمف ُصْٚمب٤ًم، وٓ وهٜم٧م اعمٙم٤مئد ًمف قمزًُم٤م، مل شمزل 

قمـ اًمدٟمٞم٤م راهمب٦م، وُمداُمع قمٞمٜمف مل شمؼمح ُمؽمىمرىم٦م، متٙمـ ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومٚمؿ  ٟمٗمسف اًمنميٗم٦م 

شمتبدل ًمف ؾمػمة ومل شمتٖمػم ًمف ظمٚمٞم٘م٦م، ومٝمق أصد  اخلٚمؼ هلج٦م، وأقمدهلؿ ـمري٘م٦م، دٓئؾ 

ٟمبقشمف زادت قمغم احلد، وؿمامئٚمف ٓ ي٠ميت قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمد، أضمرى اهلل شمٕم٤ممم قمغم يديف أي٤مت 

٥م واحل٤مرض، وظمّمف اهلل شمٕم٤ممم سمٛمٕمجزة اًمدهر اًمبقاهر، واًمتل قمغم ُمثٚمٝم٤م آُمـ اًمٖم٤مئ

وؿمٕم٤مر اًمٗمخر: اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٣م قمٚمٞمف أرسمٕم٦م قمنم ىمرًٟم٤م ُمـ اًمزُم٤من وإقمج٤مزه ضمديد، 

وهرم ؿمب٤مب اًمزُم٤من وروٟم٘مف إمم ُمزيد، أقمغم اهلل سمف ُمٜم٤مر اًمتقطمٞمد، وأصٚمح هبدايتف 

أطمقال اًمٕمبٞمد
(2)

. 

اعمسٚمٛملم قمرًض٤م يٜم٤مؾم٥م ومٞمتٕملم قمغم ُمريد اًمتجديد أن يٕمرض هذه اًمسػمة ًمٖمػم 

إمم اًم٘مٚمقب،  اجل٤مهؾ ًمٞمٕمرف، واًمٕم٤مرف ًمٞمقىمـ، واعمٕم٤مٟمد ًمػمقمقي، قمرًض٤م حيببف 

                                      
 (.2طمزم )ص( ضمقاُمع اًمسػمة، ٓسمـ 1)

 (.53-50دار اًمٞمرس، اًم٘م٤مهرة، )ص 4( درة اًمبٞم٤من ذم أصقل اإليامن، د. حمٛمد يرسي، ط2)
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 .، وي٘مٓمع أًمسٜم٦م ىم٤مًم٦م اًمسقءوجيكم  حم٤مؾمـ أظمالىمف ًمٚمخالئؼ

ويٜمبٖمل أن يٙمقن هذا اًمٕمرض ذم ُمستقي٤مت ُمتٕمددة وُمتدرضم٦م ُمع طمرص قمغم 

 ٚمقك اًمٜمبقي احلْم٤مري.حت٘مٞمؼ اًمبالغ سمح٘م٤مئؼ اًمديـ، وُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، واًمس

وهذا هق اخلٓم٤مب اًمٕم٤مم اًمٕم٤معمل اًمذي يبٜمل ذم اًم٘مٚمقب حمب٦م اًمٜمبل اًمرطمٞمؿ 

 .  اًمٙمريؿ احلٚمٞمؿ



 

 105 قْاعد ّضْابط يف العسض ّأضالٔبُ

105 

 املبشح السابع: اإلفادة امليضبطة
 مً ّضائل اإلعالو ّالتكئة املعاصسة

يتٛمٞمز هذا اًمٕمٍم سم٠مٟمف قمٍم آٟمٗمت٤مح اإلقمالُمل وصمقرة آشمّم٤مٓت، وُمٝمام ىمٞمؾ قمـ 

٤مئؾ اًمت٘مٚمٞمدي٦م ذم اًمدقمقة إمم اهلل، وم٢من اًمقؾم٤مئؾ اعمستجدة ذم قم٤ممل اًمٞمقم ُمـ أمهٞم٦م اًمقؾم

اًمب٨م اًمٗمْم٤مئل واًمِمبٙم٦م اًمٕمٜمٙمبقشمٞم٦م شمٗمق  يمؾ وؾمٞمٚم٦م، وشمسبؼ يمؾ ـمري٘م٦م، ممٞمزا٤َم 

ًٓ إمم يمؾ سمٞم٧م،  يمثػمة، وُمٜم٤مومٕمٝم٤م قمديدة، ومٝمل أقمٛمؼ أصمًرا ذم يمؾ ٟمٗمس، وأؾمٝمؾ وصق

 ومتح اهلل هب٤م ُمٖم٤مًمٞمؼ ىمٚمقب يمثػمة.

أُمر ُمتحتؿ، وأؿمٙم٤مل هذه آؾمتٗم٤مدة  اإلقمالم ذم قمرض ؾمػمة اًمٜمبل  وشمقفمٞمػ

يمثػمة وُمتٜمققم٦م، ومٛمـ سمراُم٩م شمٗم٤مقمٚمٞم٦م وطمقاري٦م إمم دروس وحم٤مرضات قمٚمٛمٞم٦م، وُمـ 

طمٚم٘م٤مت روائٞم٦م إمم أومالٍم وصم٤مئ٘مٞم٦م، وُمـ شمّمقير عمقاىمع اًمٖمزوات وأُم٤ميمـ إطمداث إمم 

 ُم٤م ٓ يتٜم٤مهك ُمـ اًمؼماُم٩م واعمقاد اإلقمالُمٞم٦م.

ي٦م ُمـ قسم٤مًمسػمة اًمٜمب كضم٦م ُم٤مؾم٦م إمم حمٓم٦م ومْم٤مئٞم٦م وأظمرى أرضٞم٦م شمٕمٜمواحل٤م

 ،خمتٚمػ ضمقاٟمبٝم٤م، وشمرؾمؾ رؾم٤مئٚمٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٤مت احلٞم٦م، وشمب٨م إمم اًمدٟمٞم٤م سم٠مرسه٤م

 وشمٕمرض سمراجمٝم٤م قمغم صٗمح٤مت اًمِمبٙم٦م اًمٕمٜمٙمبقشمٞم٦م، ًمٞمب٘مك أصمره٤م، وًمٞمستٛمر قمٛمٚمٝم٤م.

٤مسمٕملم، مجٞمع اعمت ويٜمبٖمل ذم شمٚمؽ اًمؼماُم٩م أن شمٜم٤مؾم٥م يمؾ اًمٗمئ٤مت، وشمريض

وحت٘مؼ أيمؼم ىمدر ُمـ اًمتٕمريػ سمٜمبل اإلؾمالم وؾمػمشمف، وظمّم٤مئّمف وؿمامئٚمف، ودمدد 

 .اًمث٘م٦م واًم٘مدوة ذم أصح٤مسمف 

وٓ يٗمقت شمٜمبٞمف قمغم أمهٞم٦م آٟمْمب٤مط سم٤مًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م احل٤ميمٛم٦م ًمألقمامل 

 اإلقمالُمٞم٦م، مم٤م يٛمٙمـ شمسٛمٞمتف سم٤مصٓمالح ُمٕم٤مس اًمٞمقم سمٗم٘مف اإلقمالم اإلؾمالُمل.

قمٚمامء اإلؾمالم طمديث٤ًم قمغم طمرُم٦م متثٞمؾ  ومت٤موي -ؾمبٞمؾ اعمث٤مل قمغم-ٝم٧م وىمد ٟمبّ 

ُمع آٟمْمب٤مط سم٤مًمْمقاسمط اًمتل أسمٞمح ُمٕمٝم٤م اًمتٛمثٞمؾ  ،إٟمبٞم٤مء قم٤مُم٦م، وأصح٤مب ٟمبٞمٜم٤م 

ًمدى سمٕمض اًمٕمٚمامء
(1)

، وطمذرت ُمـ أًمقان ُمـ خم٤مًمٗم٤مت اعمقؾمٞم٘مك واًمٖمٜم٤مء، وُمٜمٕم٧م ُمـ 

 يمؾ اظمتالط ُمستٝمؽم سملم اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء.

                                      
م، 1999-ه1420، 3( اعمدظمؾ إمم قمٚمؿ اًمدقمقة، حمٛمد أسمق اًمٗمتح اًمبٞم٤مٟمقين، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ط1)

 (.331-325)ص
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 تتبع الشبَاتاملبشح ارتامظ: 
 املعاصــسة بالــسد ّالتفــئد

ىمّدم يمت٤مسمف ه( 131ٓ شمزال ذايمرة اًمت٤مريخ حتٗمظ أن يقطمٜم٤م اًمدُمِم٘مل )ت:

وؾمػمشمف، زاقماًم أن اًم٘مرآن ُمـ وضع سمحػما اًمراه٥م  ، هي٤مضمؿ ومٞمف اًمٜمبل شاهلرـم٘م٦م»

٤م يؽمضمؿ إٟم٤مضمٞمؾ  وسمٛمس٤مقمدة ُمـ اًمٜمبل  اًمذي أظمذ قمـ ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ، ويم٤من ىمسًّ

 حروم٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م !!. إمم آظمر هرـم٘متف.اعم

إن اعمّم٤مدر اإلؾمالُمٞم٦م شمٗمٞمد سم٠من »وذم ؾمٞم٤م  اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك ىم٤مل سمٞمدرو سم٤مؾمٙم٤مل: 

ا قمـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م ي٘م٤مل ًمف سمحػما رأى حمٛمًدا، وىمرسمف إًمٞمف وقمٚمٛمف اًمديـ اعمحرف،  راهب٤ًم ُمرشمدًّ

أُمقر اًمرهبٜم٦م  وطمذر قمٛمف أسم٤م ـم٤مًم٥م ُمـ أن يّمٞمبف اًمٞمٝمقد سمسقء، ورسقم٤من ُم٤م شمٕمٚمؿ حمٛمد

شواٟم٘مٓمع ًمٚمتٜمسؽ سمجبؾ ذم ُمٙم٦م ُمٝمٞمئ٤ًم ٟمٗمسف ًمتزوير يمت٤مب ديٜمل يزقمؿ أٟمف أوطمل إًمٞمف!
(1)

. 

وقمغم هذا اعمٜمقال ٟمس٩م اًمؼميٓم٤مين ضمقن ُم٤مٟمٗمٞمٚمد اًمذي قم٤مش ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم 

 اعمٞمالدي، وُمثٚمف ُم٤مرشمـ ًمقصمر رأس اًمٙمٜمٞمس٦م اًمؼموشمست٤مٟمتٞم٦م.

ٞمت٤من ُمٕم٤مسشم٤من إمم أن إورسمٞملم ىمد ادقمقا وإُمٕم٤مًٟم٤م ذم اإلومؽ ذهب٧م دراؾمت٤من أعم٤مٟم

ًٓ  أن حمٛمًدا » ٤م، دم٤مهٚمتف اًمٙمٜمٞمس٦م ذم اٟمتخ٤مسم٤مت اًمب٤مسم٤م،  يم٤مصمقًمٞمٙمٞمًّ يم٤من ذم إصؾ يم٤مرديٜم٤م

!!شوم٘م٤مم سمت٠مؾمٞمس ـم٤مئٗم٦م ُمٚمحدة ذم اًمنم  اٟمت٘م٤مًُم٤م ُمـ اًمٙمٜمٞمس٦م 
(2)

. 

 وهٙمذا يم٤من ضمقشمف إعم٤مين وومقًمتػم اًمٗمرٟمز، وٓ شمزال ًمقطم٤مت يمٜمسٞم٦م شمٜمتنم ذم

وهق يٕمذب ذم اًمٜم٤مر ! سمٚمجٞمٙم٤م وإيٓم٤مًمٞم٤م وهمػمه٤م شمٕمرض صقًرا ُمزقمقُم٦م ًمٚمٜمبل 
(3)

. 

ُم٤م يس٤م  ذم قم٤ممل اًمٞمقم ُمـ اًمِمبٝم٤مت وآومؽماءات قمغم أيدي »وسمٙمؾ طم٤مل وم٢من 

                                      
(1) 



( صقرة اإلؾمالم ذم اًمؽماث اًمٖمريب هقسمر هػميمقُمر، وضمػمٟمقت روشمر، شمرمج٦م صم٤مسم٧م قمٞمد وشم٘مديؿ 2)

 (.21-18)ص 1999د.حمٛمد قمامرة، دار هنْم٦م ُمٍم، اًم٘م٤مهرة، 

 (.45، 44)صدار اًمّمٗمقة، اًم٘م٤مهرة،  2اًمتٓم٤مول اًمٖمريب قمغم اًمثقاسم٧م اإلؾمالُمٞم٦م، د. حمٛمد يرسي، ط( 3)



 

 107 قْاعد ّضْابط يف العسض ّأضالٔبُ

107 

 ىمسس وؾمٞم٤مؾمٞملم وُمٗمٙمريـ ُمٕم٤مسيـ وإقمالُمٞملم أيمثر ُمـ أن يذيمر أو أن يٜم٘مؾ.

ًمٜمٍماين، وشمٙمٗمل ذم هذا اًمّمدد ُمٓم٤مًمٕم٤مت رسيٕم٦م عمحٓم٤مت اًمب٨م ا

واجل٤مُمٕم٤مت إصقًمٞم٦م اعمسٞمحٞم٦م، وُمقاىمع اإلومؽ اإلًمٙمؽموين، وُم٤م يبثف أُمث٤مل 

سم٤مت روسمرشمسقن
(1)

ضمراه٤مم ، وومراٟمٙمٚملم
(2)

وم٤ميٜملز ي، وضمػم
(3)

، وضمػمي وم٤مًمقيؾ
(4)

 ،

وأظمػًما سم٤مسم٤م اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من
(5)

ش!!
(6)

. 

قمٚمٛمٜم٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م واًمٜمٗمسٞم٦م ووم٢مذا ُم٤م وىمٗمٜم٤م قمغم إؾمب٤مب اًمديٜمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م 

يمؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف ٓ ؾمبٞمؾ شمرضمك عمٜمع هذه آومؽماءات وإي٘م٤مف شمٚمؽ اًمِمبٝم٤مت، وأٟمف ٓ 

                                      
يٛمتٚمؽ قمدًدا ُمـ اعم١مؾمس٤مت  إلرسائٞمؾ،( سم٤مت روسمرشمسقن: ىمسٞمس إٟمجٞمكم ُمٕمروف سمت٠ميٞمده اعمٓمٚمؼ 1)

، واًمرضمؾ اإلقمالُمٞم٦م، يمام يٛمتٚمؽ حمٓم٦م ومْم٤مئٞم٦م، وهل حمٓم٦م: اًمب٨م اًمٜمٍماين 

 ي٘مػ ظمٚمػ إٟمِم٤مء أىمقى حت٤مًمػ ؾمٞم٤مد ديٜمل ذم احلزب اجلٛمٝمقري.

٤م ( ومراٟمٙمٚملم ضمرا2) ه٤مم: هق اسمـ اًم٘مسٞمس إُمريٙمل اعمِمٝمقر سمٞمكم ضمراه٤مم، طمٞم٨م قمٛمؾ ىمسٞمًس٤م ظم٤مصًّ

ًمٚمرؤؾم٤مء إُمريٙمٞملم ُمٜمذ قمٝمد ريتِم٤مرد ٟمٞمٙمسقن، وطمتك اًمرئٞمس اًمس٤مسمؼ سمٞمؾ يمٚمٞمٜمتقن، وىمد شمقمم 

ومراٟمٙمٚملم ٟمٗمس اعمٝم٤مم سمٕمد شم٘م٤مقمد إب طمٞم٨م ىم٤مم سم٤معمراؾمؿ اًمديٜمٞم٦م ًمتٜمّمٞم٥م اًمرئٞمس إُمريٙمل 

 شمقًمٞمف يم٤موم٦م اعمسئقًمٞم٤مت اًمٙمٜمسٞم٦م اًمتل أٟمِم٠مه٤م أسمقه، يمام شمٕمد يمٜمٞمستف ُمـ ضمقرج سمقش، إض٤موم٦م إمم

 أيمؼم اًمٙمٜم٤مئس إُمريٙمٞم٦م قمدًدا وشم٠مصمػًما.

( ضمػمي وم٤ميٜمز: راقمل يمٜمٞمس٦م ذم وٓي٦م ومٚمقريدا، وهق ُمـ أسمرز اعمتحدصملم إُمريٙمٞملم ذم اعم١ممتر 3)

سمٛمحرض اًمرئٞمس  ٦م ًمٚمٜمبل اًمسٜمقي ًمٚمٙمٜم٤مئس اعمٕمٛمداٟمٞم٦م اجلٜمقسمٞم٦م، وىمد صدرت ُمٜمف إه٤مٟم٤مت سم٤مًمٖم

إُمريٙمل ضمقرج دسمٚمٞمق سمقش، اًمذي مل يّمدر ُمٜمف أي شمٕمٚمٞمؼ قمغم هذه اإله٤مٟم٤مت، سمؾ اقمتؼمه ُمـ 

 اعمتحدصملم سمّمد  قمـ ديٜمٝمؿ.

( ضمػمي وم٤مًمقيؾ: ىمسٞمس إٟمجٞمكم ُمٕمروف سمقٓي٦م ومرضمٞمٜمٞم٤م إُمريٙمٞم٦م، يٛمٚمؽ ضم٤مُمٕم٦م ظم٤مص٦م أصقًمٞم٦م، وًمف 4)

، يمام أٟمف يروج ُمـ ظمالل ُمقىمٕمف اإلًمٙمؽموين ومٞمف اًمٜمبل سمرٟم٤مُم٩م إذاقمل وشمٚمٗمزيقين أؾمبققمل، هي٤مضمؿ 

 ، وهل ُمٕمريم٦م هن٤مي٦م اًمت٤مريخ ذم ُمٕمت٘مدات اإلٟمجٞمٚمٞملم.شومٚمٜمت٘مدم إمم ُمٕمريم٦م هرجمدون»ًمٙمت٤مب 

هق أقمغم رُمز ديٜمل ذم اًمٖمرب اعمسٞمحل وىمد اظمت٤مر ش: سمٞمٜمديٙم٧م اًمس٤مدس قمنم»( سم٤مسم٤م اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من 5)

٤م ذم مجع ُمـ اًمٕمٚمامء إعم٤من ذم ضم٤مُمٕم٦م رجيٞمٜمسؼمج اًمرضمؾ أن شمٙمقن ُم٘مدُم٦م حم٤مرضشمف اًمتل أًم٘م٤مه

أرين ُم٤مذا ىمدم حمٛمد ُمـ ضمديد؟ وؾمقف ًمـ دمد إٓ »هجقًُم٤م سحًي٤م قمغم ٟمبل اإلؾمالم، طمٞم٨م ىم٤مل: 

 ش.أُمقًرا ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م وهمػم إٟمس٤مٟمٞم٦م

 (.46، 45( اًمتٓم٤مول اًمٖمريب قمغم اًمثقاسم٧م اإلؾمالُمّٞم٦م، د. حمٛمد يرسي )ص6)
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 ُمٜم٤مص ُمـ اًمتّمدي هل٤م سم٤محلج٦م واًمؼمه٤من.

  وصد  اهلل اًمٕمٔمٞمؿ إذ ي٘مقل: ﴿

   

    

       

 ﴾[ :118آل قمٛمران]. 

وإذا يم٤من هذا طمديث٤ًم قمـ اًمٖمرب وم٢من اًمنم   اًمٜمٍماين ًمف ٟمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٞمد، ومٝمذه 

ة شمب٨م ؾمٛمقم اًمتٜمّمػم اًمذي ٓ ي٘مقم إٓ قمغم اًمقىمٞمٕم٦م ذم اًمٜمبل واًمتٜم٘مص  ىمٜمقات قمدَّ

٤م سمٓمرس( إُمثٚم٦م ُم٤م يبثف اًم٘مّس )زيمريّ  أّمف اًمٙمريؿ وؾمػمشمف اًمٕمٓمرة وُمـ أؾمقًمِمخ

 أظمزاه اهلل قمغم ىمٜم٤مة احلٞم٤مة وهمػمه٤م.

وٓ ري٥م أن إٟمِم٤مء ُمٜمٔمامت وُم١مؾمس٤مت قم٤معمٞم٦م يمٛمٜمٔمٛم٦م اًمٜمٍمة وهمػمه٤م ًمٚمدوم٤مع 

قمـ أٟمبٞم٤مء اهلل ىم٤مـمب٦ًم واًمتٕم٤مون ذم هذا اًمّمدد ُمع قم٘مالء اعمخ٤مًمٗملم ذم أصؾ اًمديـ مم٤م 

 يدومع سمف ذم ٟمحر هذه احلٛمالت اًمٔم٤معم٦م.

٦م اعمٜمْمبٓم٦م وومؼ ُمٜمٝمجٞم٦م شمراقمل اًمسٞم٤مىم٤مت اًمزُمٜمٞم٦م وأن إٟمِم٤مء ُمرايمز ًمٚمؽممج٦م اًمقاقمٞم

 واحلْم٤مري٦م ؾمٞمسٝمؿ سمِمٙمؾ يمبػم ذم دمٚمٞم٦م احل٘م٤مئؼ، ويرد قمغم آومؽماءات.

يمام ي٘مؽمح شمٜمٔمٞمؿ محالت إقمالُمٞمف ُمْم٤مدة ذم خمتٚمػ وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعم٘مروءة 

واعمسٛمققم٦م واعمرئٞم٦م، وإـمال  قمدة ُمقاىمع إًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمٚمرد سمٛمختٚمػ اًمٚمٖم٤مت، 

 سمٜمّمٞم٥م ُمست٘مؾ ُمـ ذًمؽ. ٓمٗمك وختّمٞمص اعمّم

وٓ ُم٤مٟمع ُمـ ُمد ضمسقر اًمتقاصؾ ُمع اعمٜمّمٗملم ُمـ اًمٖمرسمٞملم أو همػمهؿ ًمٕم٘مد 

 طمقارات وٟمدوات ُمِمؽميم٦م ذم اًمرد قمغم اعمٕمتديـ.
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 :املبشح الطادع
 العيآة بالدزاضات املكازىة ّاإلسصائٔات

ٝمقد وؾم٤مئر قم وُمتٕمٚم٘م٤مشمف خيٞم٦م واحلْم٤مري٦م سملم اًمٕمٝمد اًمٜمبقياعم٘م٤مرٟم٦م اًمت٤مرإن 

قمغم -عمـ أىمقى وؾم٤مئؾ اًمت٠مصمػم ذم اًمٜمٗمس اًمبنمي٦م، وم٢من ٟمٔمرة وم٤مطمّم٦م  -اًمبنمي٦م 

 ،إُمؿ ُمـ طمٞم٨م أؾمب٤مهب٤م وٟمت٤مئجٝم٤م ًمت٤مريخ احلرب ًمدى ؾم٤مئر -ؾمبٞمؾ اعمث٤مل

ؾمقف يٙمِمػ سمقضقح وضمالء قمـ ؾمٛمق  ،وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سم٤مًمٖمزوات واًمرساي٤م اًمٜمبقي٦م

 .وقمٚمق اعمٜمٝم٩م اعمحٛمدي قمغم ؾم٤مئر اعمٜم٤مه٩م ،اهلدي اًمٜمبقي

صمؿ إن دقمؿ هذه اًمدراؾم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م سم٢مطمّم٤مئٞم٤مت قمددي٦م واعم٘م٤مرٟم٦م ُمرة أظمرى سملم هذه 

 ٦م.ٚمهذ٤م ؾمقف يٙمِمػ قمـ طم٘م٤مئؼ ُماإلطمّم٤مئٞم٤مت اًمرىمٛمٞم٦م، وحتٚمٞمؾ اًمٜمت٤مئ٩م حتٚمٞماًل قمٚمٛمٞمًّ 

، وقمدد اًمرساي٤م ٤م وقمنميـ همزوةإن قمدد اًمٖمزوات سمٚمغ ؾمبٕمً  :ىمد ي٘م٤مل ٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤ملوم

ـ اعمسٚمٛملم ٦م ُم٤مت٤م ومخسلم رسيّ سمٚمغ ؾمتًّ   وم٘مط! سمْمع ُمئ٤متواعمنميملم  ذم مجٞمٕمٝم٤م ُم

 : أو سمحروب قمرىمٞم٦م اًمٕم٤معمٞمتلْم لْم هذه إرىم٤مم سمحروب قم٤معمٞم٦م يم٤محلرسموسمٛم٘م٤مرٟم٦م 

ر ؾمٙم٤من اًمبالد إصٚمٞملم، أو طمروب ن اًمبٞمض سم٤مهلٜمقد احلٛمْ ٞمقيمام ومٕمؾ إُمريٙم

بدو وم٢من اًمٜمت٤مئ٩م ؾمت ومٖم٤مٟمست٤من أو اًمٕمرا ،أقمغم  ٞمقنديٜمٞم٦م يم٤مًمتل ؿمٜمٝم٤م إُمريٙم

 هل٤م ضمبلم اإلٟمس٤مٟمٞم٦م اًمتل شمبح٨م اًمٞمقم قمـ طم٘مق  اإلٟمس٤من!! ىيٜمد ُمٗمجٕم٦مً  ُمذهٚم٦مً 

اًمسػمة اًمٜمبقي٦م وأن شم٘م٤مرن بح٨م طم٤مٓت اًمٕمدوان قمغم اعمرأة ذم ُم٤م اعم٤مٟمع أن شمُ و

 !؟٤م سمح٤مٓت اًمٕمدوان قمٚمٞمٝم٤م ذم شمٚمؽ اًمدول اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمت٘مدُم٦مإطمّم٤مئٞم٤ًّم وٟمققمٞمًّ 

قمددي قمـ طم٤مٓت آٟمتح٤مر ذم  ويمٞمػ ؾمتٙمقن اًمٜمتٞمج٦م قمٜمد إضمراء إطمّم٤مء

 ؟!اعمتٖمٓمرؾم٦ماًمب٤مئس٦م  اًمٕمٔمٛمكوطم٤مٓت آٟمتح٤مر ذم دوًم٦م ُمـ شمٚمؽ اًمدول   هقمٝمد

قمتداء هق اعمتقىمع ًمدى ُم٘م٤مرٟم٦م قمدد طم٤مٓت اإلؾم٤مءة إمم إـمٗم٤مل أو آُم٤م و

 ؟!شمتِمد  سمرقم٤مي٦م اًمٓمٗمقًم٦م -سمزقمٛمٝمؿ-قمٔمٛمك وذم قمٝمد دوًم٦م  قمٚمٞمٝمؿ ذم قمٝمده 

اًمٜمبقي٦م قمغم أهؾ هذه اًم٘مرون يمام    ؿمٛمس اهلداي٦مإٟمف ضمزًُم٤م وسمٙمؾ شم٠ميمٞمد ؾمتنم

 ت طمػم٤َم.ومبددت فمٚمٛمتٝم٤م، وهدَ  إومم ٦مقمغم اجل٤مهٚمٞم -أول إُمر-أذىم٧م 

 سٝمؿ هذا اًمٕمرض اًمتجديدي ذم إسمراز اًمقضمف احلْم٤مري ًمٚمٕمٝمد اًمٜمبقي. ٞمُ وهٙمذا ؾَم 
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 ارتــاتـنـة
بح٨م، واىمؽماح ذم هن٤مي٦م هذه اًمقرىم٤مت يٓمٞم٥م اًمت٠ميمٞمد قمغم سمٕمض ُم٤م ورد ذم أصمٜم٤مء اًم

 ، وذًمؽ قمغم ٟمحق ُم٤م يكم:سمِمٙمؾ ؾمديدُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن يدومع ذم ادم٤مه اًمتجديد 

٤مشمف سملم ٟمٗمل أطمداث شمستٜمٙمر ػمة جيٛمع ذم ـمٞمّ إن ُمٗمٝمقم دمديد قمرض اًمس أواًل:

روايتٝم٤م أو ُمقاىمػ ُمٜمحروم٦م ٓ شمّمح قمـ أصح٤مهب٤م، أو ُمٜم٤مه٩م شمِمذ ذم 

اًمسٛم٧م إيمٛمؾ  يمام جيٛمع إمم ذًمؽ إفمٝم٤مر ،زا٤َمشمٗمسػم أطمداصمٝم٤م وُمٕمج

وهدي ظمػم اخلٚمؼ: ًمٞمٙمقن ٟمؼماس هدى ذم ُمٕم٤مجل٦م  ،ًمٚمٜمبل اعمبجؾ 

 واىمع اًمٕمٍم وُمٕمْمالشمف.

وُمـ اًمتجديد آظمًرا شمٞمسػم ًمٖم٦م قمرض أطمداصمٝم٤م، واإلوم٤مدة ُمـ ُمٕمٓمٞم٤مت اًمت٘مٜمٞم٦م 

 واإلقمالم ذم شمٕمٔمٞمؿ اًمتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م وآٟمٗمٕم٤مل هب٤م.

ض جلقاٟم٥م سػمة اًمٜمبقي٦م، وقمَر اًمبح٨م قمغم دىمٞمؼ قمٜم٤مي٦م اعمّمٜمٗملم ذم اًم ـسمرهَ  ثاكًقا:

ُمـ اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ُمٜمٝمجل اعمحدصملم واعم١مرظملم ذم شمدويـ اًمسػمة، يمام يمِمػ 

اًمبح٨م سمجالء قمـ اًمتٛمٞمز اعمٜمٝمجل ًمدى قمٚمامء اإلؾمالم ذم هذا اجل٤مٟم٥م ُم٘م٤مرٟم٦م 

 سم٤معمٜمٝم٩م واًمؽماث اًمٖمريب ذم اعمج٤مل اًمت٤مرخيل.

ػم ًمٚمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م اًمبح٨م عمٚمحقفم٤مٍت ذم ضم٤مٟمبل اًمتقصمٞمؼ واًمتٗمس قمرض ثالًثا:

ج قمغم أُمثٚم٦م أظمرى قمٜمد اعمٕم٤مسيـ ُمـ اعمستنمىملم  قمٜمد اعم١مرظملم، صمؿ قمرَّ

اًمٕمرض اًمتجديدي  ىٝمؿ، متٝمٞمًدا ًمٚمٕمٜم٤مي٦م سمتالومٞمٝم٤م ًمدوُمـ اعمت٠مصمريـ سمٛمٜمٝمج

 ًمٚمسػمة اًمٜمبقي٦م.

وم٠ميمد قمغم  اًمسػمة، شمدويـاًمتجديد ذم أهؿَّ ُم٘م٤مصد وأهداف  شمٜم٤مول اًمبح٨م رابًعا:

وآهتامم سم٤مًم٘مراءة آؾمتٜمب٤مـمٞم٦م قمـ اًمّمحٞمح٦م، واعمٗم٤مهٞمؿ  أصقل اًمٕم٘مٞمدة

٤مًمؽمسمٞم٦م قمغم ُم٤مئد٤َم، وإطمٞم٤مء وم٘مف اًمسٜمـ اًمرسم٤مٟمٞم٦م، واًمٕمٜم٤مي٦م سم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م،

واإلوم٤مدة ُمـ اجلقاٟم٥م احلْم٤مري٦م ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م، وشم٘مقي٦م اًمتٗم٤مقمؾ اإلجي٤ميب ُمع 
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 ٚمٝمؿ.اًمقاىمع سمٕمد ومٝمٛمف وحتٚمٞمٚمف، وشمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمح٤مسم٦م وُمٕمروم٦م ومْم

طمدد اًمبح٨م مجٚم٦م ُمـ ضقاسمط اًمتدويـ وأؾمٚمقب اًمٙمت٤مسم٦م، وأيمد قمغم  يمام خامًسا:

شمٗمسػم إطمداث وومً٘م٤م ًمٚمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م واعمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل، وطمذر ُمـ 

اإلؾم٘م٤مط اًمت٤مرخيل اعمتٕمسػ قمٜمد شمٗمسػم إطمداث، واضمتٜم٤مب اعمج٤مزوم٦م 

نمقمٞم٦م ًمدى سم٤مٕطمٙم٤مم اًمتٕمٛمٞمٛمٞم٦م، يمام أيمد قمغم أمهٞم٦م اؾمتٕمامل اعمّمٓمٚمح٤مت اًم

 اًمٙمت٤مسم٦م، وآسمتٕم٤مد قمـ اعمّمٓمٚمح٤مت همػم اًمّمحٞمح٦م أو اًمدىمٞم٘م٦م.

اًمؽميمٞمز قمغم اعم٘م٤مصد اإلؾمالُمٞم٦م، وآهتامم  :ضقاسمط اًمٕمرض وُمـ سادًسا:

سم٤مًمدراؾم٤مت اًمٜمققمٞم٦م ذم اًمسػمة، وحت٘مٞمؼ اًمبالغ اعمبلم ُمـ ظمالل قمرض اًمسػمة، 

بٝم٤مت اعمٕم٤مسة اعمٜمْمبٓم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمت٘مٜمٞم٦م واإلقمالم، وشمتبع اًمِمواإلوم٤مدة 

 .، واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمدراؾم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م واإلطمّم٤مئٞم٤متسم٤مًمرد واًمتٗمٜمٞمد

 مجٚم٦م ُم٤م ي٘مؽمح ُمـ ُمِم٤مريع ختدم اًمتجديد ذم اًمٕمرض ُم٤م يكم: وُمـ سابًعا:

هل اًم٘مرآن وشمٗمسػمه وقمٚمقُمف، واًمسٜم٦م واعمٕمتٛمدة  ه٤مُمّم٤مدريمت٤مسم٦م اًمسػمة ُمـ  -1

، وأظمب٤مر أهؾ قي٦م اًمّمحٞمح٦م وقمٚمقُمٝم٤م، وأؿمٕم٤مر اًمّمدر إول اعمقصمقىم٦ماًمٜمب

 اًمسػمة اعمٕمتؼمة، وشم٘مديؿ رواي٦م شم٤مرخيٞم٦م ُمـ ظمالل هذه اعمّم٤مدر إصٞمٚم٦م.

إٟمِم٤مء ُمنموع ًمٚمسػمة اعمقضققمٞم٦م، وذًمؽ سمٖمٞم٦م اًمٙمِمػ قمـ شمٚمؽ  -2

اجلقاٟم٥م احلْم٤مري٦م ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م ورسمط ذًمؽ أيًْم٤م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 واًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م.

وم٢من مل يتٞمرس ومٛمدوٟم٦م ؿمٝمري٦م، إقمداد ُمدوٟم٦م يقُمٞم٦م ًمٚمسػمة اًمٜمبقي٦م وأطمداصمٝم٤م  -3

ًمؽمشمٞم٥م إطمداث واًمقىم٤مئع ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م آضمتامقمل واًمسٞم٤مد واًمتنميٕمل 

 واًمٕمسٙمري ذم آن واطمد.

ُمـ ظمالل آي٤مت وأطم٤مدي٨م  ٦م ذم ؾمػمة ظمػم اًمؼمي٦م ٜمٜمٞمّ ؾُم  دراؾم٦مإضمراء  -4

 اًمسٜمـ آضمتامقمٞم٦م ووىم٤مئع اًمسػمة اًمّمحٞمح٦م.

 ارتــاتـنـة 
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ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م واًمدراؾم٤مت  ٤م سم٤معم١مًمٗم٤متٝم٤م ؾمٜمقيًّ حترير سمبٚمقهمراومٞم٤م وحتديث -5

، وشمٕمٛمٞمٛمٝم٤م قمغم ُمرايمز اجل٤مُمٕمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م وصمٞم٘م٦م اًمّمٚم٦م سمّم٤مطم٥م اًمسػمة 

اًمبحقث، واجل٤مُمٕم٤مت، واعمٕم٤مهد اعمتخّمّم٦م، ذم اًمنم  واًمٖمرب ًمإلُمداد 

 وحيسـ شمقضمٞمٝمٝم٤م.اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمام خيدم اجلٝمقد ويرؿمد إقمامل 

ًمتل شمؼمز ضمقاٟم٥م ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمدراؾم٤مت اًمٜمققمٞم٦م ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م، وا -6

 اًمؽمسمقي٦م واًمسٚمقيمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، وضقاسمٓمٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمسػمة اًمٜمبقي٦م.

إـمال  حمٓم٦م ومْم٤مئٞم٦م شمٕمٜمك سمٕمرض اًمسػمة اًمٜمبقي٦م سمٛمختٚمػ اًمٚمٖم٤مت  -7

 احلٞم٦م، وشمرؾمؾ رؾم٤مئٚمٝم٤م ًمتٖمٓمل اًمٕم٤ممل سم٠مرسه.

ؿ ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م ًمٚمسػمة اًمٜمبقي٦م ظم٤مص٦م، ودقم قمٚمٛمٞم٦مٍ  يمرادَّ إٟمِم٤مء  -8

 اعمٕم٤مهد وإيم٤مديٛمٞم٤مت اًمنمقمٞم٦م ذم همػم سمالد اعمسٚمٛملم.

ُمراضمٕم٦م اعمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم شمٚمؽ اًمبالد اًمٖمرسمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م ُم٤م يٙمت٥م  -9

واًمٕمٛمؾ قمغم شمٜم٘مٞمتٝم٤م ُمـ ؿمقائبٝم٤م،  ،ويدرس ومٞمٝم٤م قمـ اإلؾمالم وٟمبٞمف 

وشم٘مديؿ اًمبدائؾ اًمّمحٞمح٦م، وـمرح اعمس٤مسم٘م٤مت اعمتٛمٞمزة ذم إقمداد هذه 

 ٕمٚمٞمٛمٞم٦م.اًمٙمت٥م واعمٜم٤مه٩م اًمت
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ٓسمـ يمثػم ُمع ذطمف اًمب٤مقم٨م احلثٞم٨م، ت: أمحد  ،اظمتّم٤مر قمٚمقم احلدي٨م .1

 م.2003، هـ1423حمٛمد ؿم٤ميمر، دار اًمؽماث، ط 

إقم٤مدة يمت٤مسم٦م شم٤مريخ صدر اإلؾمالم، د.أيمرم ضٞم٤مء اًمٕمٛمري، حم٤مرضة ُمٓمبققم٦م  .2

 قمغم أًم٦م اًمٙم٤مشمب٦م.

ـ اًم٘مٞمؿ، ت: ـمف قمبد اًمرءو .3  م.1973ف ؾمٕمد، دار اجلٞمؾ، ط إقمالم اعمقىمٕملم، ٓسم

سمـ شمٞمٛمٞم٦م، ت: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، ُمٓمبٕم٦م اًمسٜم٦م  .4 اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ، 

 ه. 1369، 2اعمحٛمدي٦م، اًم٘م٤مهرة، ط

اإلطمٙم٤مم ذم ىمقاقمد احلٙمؿ قمغم إٟم٤مم، د. حمٛمد يرسي، دار اًمٞمرس، اًم٘م٤مهرة،  .5

 م.2007 -ه1428، 3ط

٥م، ُم١مؾمس٦م إسمح٤مث آؾمتنما ، إلدوارد ؾمٕمٞمد، شمرمج٦م: يمامل أسمق دي .6

 اًمٕمرسمٞم٦م، سمػموت .

اإلقمالن سم٤مًمتقسمٞمخ عمـ ذم اًمت٤مريخ، ًمٚمسخ٤موي، ت: د.أمحد ص٤مًمح اًمٕمكم،  .7

 م.1986 - ه1407، 1ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط

 م.1988 -ه1408، 1اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، ٓسمـ يمثػم، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ط .8

ـ اجلقزي، طاًمتجديد ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، د. قمدٟم٤من حمٛمد أُم٤مُم .9  ه.1424، ٦1م، دار اسم

دار اًمّمٗمقة،  2اًمتٓم٤مول اًمٖمريب قمغم اًمثقاسم٧م اإلؾمالُمٞم٦م، د. حمٛمد يرسي، ط .10

 م، اًم٘م٤مهرة.2007 -ه1428

اجل٤مُمع ٕظمال  اًمراوي وآداب اًمس٤مُمع، ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي، ت: د.حمٛمقد  .11

 .1403اًمٓمح٤من، ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض، 

 رين، ط دار إٟمدًمس اخلرضاء، ضمدة.احلداصم٦م ذم ُمٞمزان اإلؾمالم، د. قمقض اًم٘م .12
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 -اًمروض إٟمػ، ت: قمٛمر قمبد اًمسالم اًمسالُمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  .13

 ه.1421، 1سمػموت، ط

اًمسػمة اًمٜمبقي٦م اًمّمحٞمح٦م، د. أيمرم ضٞم٤مء اًمٕمٛمري، ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  .14

 ه.1415، 6ط

ب اًمسػمة اًمٜمبقي٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، د. قمبد اًمّمبقر ُمرزو ، دار اًمٙمت٤م .15

 .ه1406، 1دار اًمٙمت٤مب اًمٚمبٜم٤مين، ط -اعمٍمي

 م.1988، 1اًمسػمة اًمٜمبقي٦م ذم ضقء اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، د. حمٛمد أسمق ؿمٝمب٦م، دار اًم٘مٚمؿ، ط .16

ـ قمبد احلٛمٞمد، دار اًمؽماث .17 ـ هِم٤مم، ت: حمٛمد حمٞمل اًمدي سم  اًم٘م٤مهرة.-اًمسػمة اًمٜمبقي٦م، 

قمدادي، اًمسػمة واًمبحقث اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٙمت٤مب اعم٘مرر قمغم اًمّمػ اًمث٤مًم٨م اإل .18

 سمدوًم٦م اًمٞمٛمـ اجلٜمقيب )ؾم٤مسمً٘م٤م(.

ـ ؾمٕمد، ت: إطمس٤من قمب٤مس، دار ص٤مدر .19 سم  م.1968، 1سمػموت، ط -اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى، 

ص٤مًم٦م واًمتجديد، ًمٚمديمتقر يقؾمػ اًم٘مرض٤موي .20 ، ُمٙمتب٦م 2، طاًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سملم ٕا

 .ه1424وهب٦م، اًم٘م٤مهرة 

 م.2006هرة، اًمٗمٝمرؾم٧م، ٓسمـ اًمٜمديؿ، ٟمنم اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًم٘مّمقر اًمث٘م٤موم٦م، اًم٘م٤م .21

اًمٙمٗم٤مي٦م ذم ُمٕمروم٦م أصقل قمٚمؿ اًمرواي٦م، اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي، ت: إسمراهٞمؿ سمـ  .22

 م.2003 -ه1423، 1ُمّمٓمٗمك آل سمحبح، دار اهلدى، ط

اعمختٍم ذم قمٚمؿ اًمت٤مريخ، ٟمنمه روزٟمث٤مل، ضٛمـ يمت٤مب قمٚمؿ اًمت٤مريخ قمٜمد  .23

 م.1963اعمسٚمٛملم، شمرمج٦م ص٤مًمح اًمٕمكم، سمٖمداد ُمٙمتب٦م اعمثٜمك، 

، 3ًمدقمقة، حمٛمد أسمق اًمٗمتح اًمبٞم٤مٟمقين، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، طاعمدظمؾ إمم قمٚمؿ ا .24

 م.1999 -ه1420

 شم٤مج اًمٕمروس، ًمٚمزسمٞمدي، ط اًمٙمقي٧م. .25
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، ت: أمحد قمبد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م، ًمٚمجقهري شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح .26

 .4ًمٚمٛماليلم، ط

 .2شم٤مريخ اًمتٛمدن اإلؾمالُمل، جلرضمل زيدان، ُمٙمتب٦م احلٞم٤مة سمػموت، ط .27

 .1ٓمٞم٥م اًمبٖمدادي، ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل، طشم٤مريخ سمٖمداد، ًمٚمخ .28

دمديد اًمديـ، ُمٗمٝمقُمف، وضقاسمٓمف، وآصم٤مره، ًمٚمديمتقر حمٛمد طمس٤مٟملم، ٟمنم  .29

 ه.1428، 1ضم٤مئزة ٟم٤ميػ سمـ قمبد اًمٕمزيز، ط

، 2شمٗمسػم اسمـ يمثػم، ت: ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م، دار ـمٞمب٦م، اًمري٤مض، ط .30

 م.1999 -ه1420

د. وم١ماد قمبد اعمٜمٕمؿ،  ـمل، حت٘مٞمؼشم٘مرير آؾمتٜم٤مد ذم شمٗمسػم آضمتٝم٤مد، ًمٚمسٞمق .31

 ه.1403دار اًمدقمقة، اإلؾمٙمٜمدري٦م  ط

 ه.1325، 1َذي٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر، طمٞمدرآسم٤مد، ط .32

، 1َذي٥م اًمٙمامل، ًمٚمٛمزي، ت: سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ط .33

 م.1992 -ه1413

سمـ طمزم، سمتح٘مٞمؼ: إطمس٤من قمب٤مس، دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة، ط .34  .1ضمقاُمع اًمسػمة،ٓ 

وًمٞم٤مء .35 يب ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مين، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريبطمٚمٞم٦م ٕا  .1405، 4سمػموت، ط -،ٕ 

 .14طمٞم٤مة حمٛمد، د. حمٛمد طمسلم هٞمٙمؾ، دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة، ط .36

رىمؿ، ط .37 ـ ٟم٤ميػ، دار ٕا  م.1988 -ه1408، 2دراؾم٤مت ذم اًمسػمة، عمحٛمد رسور سم

-ه1429دار اًمٞمرس، 4درة اًمبٞم٤من ذم أصقل اإليامن، د. حمٛمد يرسي، ط .38

 هرة.م، اًم٘م٤م2008

ـ اًمروُمل، سمتح٘مٞمؼ طمسلم ٟمّم٤مر، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م  .39  اًم٘م٤مهرة.ه 1397ديقان اسم

ؾمبؾ اهلدى واًمرؿم٤مد، عمحٛمد سمـ يقؾمػ اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل، ت: قم٤مدل قمبد  .40
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 .م 1993 -ه 1414، 1سمػموت، ط-اعمقضمقد، وقمكم ُمٕمقض، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

٤مًم٦م، ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء، ًمٚمذهبل، ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم .41

 ه.1402، 2ط

ؾمػمة اسمـ إؾمح٤م ، حت٘مٞمؼ د. حمٛمد محٞمد اهلل، اعم٘مدُم٦م: ـمبٕم٦م ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت  .42

 ه.1396وإسمح٤مث ًمٚمتٕمري٥م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م، 

صقرة اإلؾمالم ذم اًمؽماث اًمٖمريب هقسمر هػميمقُمر، وضمػمٟمقت روشمر، شمرمج٦م  .43

 .1999صم٤مسم٧م قمٞمد وشم٘مديؿ د.حمٛمد قمامرة، دار هنْم٦م ُمٍم، اًم٘م٤مهرة، 

عمٕمبقد ذح ؾمٜمـ أيب داود، ٕيب اًمٓمٞم٥م حمٛمد ؿمٛمس احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ قمقن ا .44

 .ه1399آسم٤مدي، دار اًمٗمٙمر، 

قمٞمقن إصمر، ٓسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس، ُم١مؾمس٦م قمز اًمديـ ًمٚمٓمبٕم٦م واًمٜمنم، سمػموت،  .45

 م.1986 -ه1406

 ه.1379ومتح اًمب٤مري، ٓسمـ طمجر، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، ط  .46

، ود. حمٛمد اًمٗمٝمٞمد، دار ومتح اعمٖمٞم٨م، ًمٚمسخ٤موي، ت: د. قمبد اًمٙمريؿ اخلْمػم .47

 .ه1426، 1اًمري٤مض، ط -اعمٜمٝم٤مج

 ذم اًمت٤مريخ ومٙمرة وُمٜمٝم٤مج، ؾمٞمد ىمٓم٥م، دار اًمنمو ، اًم٘م٤مهرة. .48

، 1ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، ًمٚمٛمٜم٤موي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط .49

 م.1994 -ه1415

ىم٤مقمدة ذم اجلرح واًمتٕمديؾ، وىم٤مقمدة ذم اعم١مرظملم، ًمٚمسبٙمل، ضٛمـ أرسمع رؾم٤مئؾ ذم  .50

 احلدي٨م، ت: قمبد اًمٗمت٤مح أسمق همدة، ُمٙمتب٦م اعمٓمبققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمحٚم٥م. قمٚمقم

 ٓسمـ طمب٤من، ت: حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد، دار اًمققمل، طمٚم٥م. ،يمت٤مب اعمجروطملم .51

 .1ًمس٤من اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر، دار ص٤مدر، سمػموت، ط .52
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 دار اًمب٤مز ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م. ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، جمٛمقع اًمرؾم٤مئؾ واعمس٤مئؾ، .53

ـ ىم٤مؾمؿ، طٗمت٤موياًمجمٛمقع  .54 ـ سمـ حمٛمد سم سمـ شمٞمٛمٞم٦م، ت: قمبد اًمرمح  ه.1398، 1، 

 حمٛمد واًم٘مقى اعمْم٤مدة، د. حمٛمد أمحد ظمٚمػ اهلل، ُمٙمتب٦م إٟمجٚمق اعمٍمي٦م. .55

ُمدارج اًمس٤مًمٙملم، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، ت: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،  .56

 م.1973 -ه1393، 2سمػموت، ط

، 1د إؾمؼم، دار اسمـ طمزم، طُمراشم٥م اإلمج٤مع، ٓسمـ طمزم، ت: طمسـ أمح .57

 م.1998 -ه1419

ُمػم  واعم١مرظملم، د. ي٤مرس حمٛمد ٟمقر، ط ُمّم٤مدر اًمسػمة اًمٜمبقي٦م سملم اعمحدصملم .58 ضم٤مئزة ٕا

 م.2007 -ه1428ٟم٤ميػ اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة، 

ػ ُمّم٤مدر اًمسػمة اًمٜمبقي٦م، قمبد اًمرزا  إؾمامقمٞمؾ هرُم٤مس، ط ضم٤مئزة إُمػم ٟم٤مي .59

 م.2007 -ه1428اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة، 

 ه.1410، 2ُمّم٤مدر اًمسػمة وشم٘مقيٛمٝم٤م، د. وم٤مرو  مح٤مدة، دار اًمث٘م٤موم٦م، اًمدار اًمبٞمْم٤مء، ط .60

 ه.1429، دار اًمٞمرس، اًم٘م٤مهرة، 3ُمٕم٤ممل ذم أصقل اًمدقمقة، د. حمٛمد يرسي، ط .61

رون، دار اًمٗمٙمر، ه٤م ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، ٓسمـ وم٤مرس، ت: قمبداًمسالم .62

 .م1979 -ه399، 1ط

حت٘مٞمؼ إطمس٤من قمب٤مس، سمػموت، ش ختري٩م اًمدٓٓت اًمسٛمٕمٞم٦م»ُم٘مدُم٦م يمت٤مب  .63

 م.1992، 2دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، ط

ُمـ أضمؾ صحقة راؿمدة دمدد اًمديـ وشمٜمٝمض سم٤مًمدٟمٞم٤م، د. يقؾمػ اًم٘مرض٤موي،  .64

 م.1998، 1اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، ط

٦م، ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد، ت: حمٛمد رؿم٤مد ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م اًمٜمبقّي٦م، ٓسمـ شمٞمٛمٞم .65

 ه.1406، 1ؾم٤ممل، ط
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 ه.1416، 1ُمٜمٝم٩م دراؾم٦م اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل، حمٛمد أحمزون، دار ـمٞمب٦م اًمري٤مض، ط .66

، 1ُمٜمٝم٩م يمت٤مسم٦م اًمت٤مريخ، د. حمٛمد سمـ ص٤مُمؾ اًمسٚمٛمل، دار ـمٞمب٦م، اًمري٤مض، ط .67

 م.1988 -ه1408

ار اًمٗمٙمر، ، د3ُمقضمز دمديد اًمديـ وإطمٞم٤مئف، ٕيب إقمغم اعمقدودي، ط .68

 م.1968سمػموت، 

ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل، ًمٚمذهبل، ت: قمكم حمٛمد اًمبج٤موي، ط دار  .69

 اعمٕمروم٦م، سمػموت.


. 
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