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 كلمة التحرير

 

 
 

احلمد هلل رب اـعادع، واـصالة واـسالم طذ سودىا وىبونا حممدد، وطدذ هـده 

 وصحبه أمجعع، وبعد!

اـعربوة اـعلموة اـدوـودة ادحممدة،  "وحدة األمة"ؽها هو اـعدد اـرابع دجلة 

يسدعدىا أن  إغ ؾّرائندا اـمدرام بلضدل اهلل ىلعداغ، و دا -وبمل ؼبطة ورسور–ىقدمه 

ادجلة حققت مرؿزا مهًًم من بدع الدالت اـدراسدات امسدالموة ادحممدة، و ـدك 

راجع إغ اـوؽاء بادستوى اـدرايس اـبحثي اـعايل، ؽادجلة ؾدد حاؽظدت طدذ اـتمودز 

واـريادة يف ىلقديم اـبحوث اـعلموة من خدالل اطدتًمد معداير طلمودة دؾوقدة، ىلضدب  

مدع، وإىجداي طملودة طملوة حتموم األبحاث وىػها ، ؽودتم اعطتنداء باختودار ادحم،

اـتحمددوم يف وؾددت وجوددز، واـتيؿددد مددن اـتددزام اـباحددث بيصددول ادددنهج اـعلمددي، 

 واستوعاب طنارص ادوضوع، وامضاؽة اـعلموة.

وهذا اـعدد يشتمل طذ ستة بحوث طلموة ؾومة، راطدى أصدحا ا ادنهجودة 

مون، وهي اـبحوث اـتاـوة: ادطلوبة ـلنػ يف ادجلة، وؾد ىليؿد  منها اـسادة ادحم،

ر اـنبدي دأصول ومبادئ اـتعامل مع اـسنة ادػؽة من طص :البحث األول     
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صذ اهلل طلوه وسلم وحتى طرص ابن ؾوم اجلويية رمحه اهلل ـصاحبه األستا  اـددؿتور 

ة ادبذوـة اـلوث اخلرهبادي، وهو بحث طلمي ؾوم يستعرض اخلدمات اـنبول حممد أبو

يف احللاظ طذ اـسنة ادػؽة يف هذه اـلرتة اـطويلة، وؿوف ىلطور ؽوهدا طلدم احلدديث 

 رواية ودراية، وحظي باهتًمم اـعلًمء وادحدثع. 

احلطة "األمر ادحدث اـقنوجي وإسهامه يف طلوم احلديث:  :والبحث الثاين

د ادناس واـدؿتور طبد ىمو ًجا ـصاحبوه اـدؿتور سووصي طب "يف  ؿر اـصحاح اـستة

اهلل مجول حممد يقوم باستعراض ىللصوظ دا أىجزه اـعالمة صديق حسن خان اـقنوجي 

 .يف طلوم احلديث، مع امشارة إغ مماىته وخدماىله اـعلموة واـسواسوة

، ـلددؿتور يودى "ما هي اـبدطة؟ اجتهداد إسدالمي جديدد": والبحث الثالث

ديدًدا ـلبدطدة وادبتدطدة، و ندت اـتهدور يف احلمدم رضا جاد، ـوقف موؾلا ىليصولوًا ج

باـبدطة طذ األؽراد واجلًمطات، وسلك اـباحدث مسدلما جديددا، وهدو يف حاجدة إغ 

 اـتقويم واـتعديل واـتلمر أؿثر، وـمن ع ينمر حسن ؾصده وسالمة صويته يف اـبوان.

اـثقاؽددة امسددالموة وىلمنوـوجوددا اعىلصدداعت احلديثددة: " :والبحثثث البا ثث 

ـصاحبه اـدؿتور حمدروس حممدد حمدروس بسدوو ،  "حتديات اـواؾع وهؽاق ادستقبل

وهو بحث ؾوم، يلصل معنى اـثقاؽة ومعنى ىلمنوـوجوا اعىلصاعت احلديثدة، وهثداره 

ذه اـتمنوـوجودا امجيابوة واـسلبوة هلا طذ اـثقاؽة امسالموة، وؿوف يممن ىلوضوف ه

 ـلحلاظ طذ اهلوية امسالموة.

األـلداظ اهلنديدة يف ادعجدم اـعدرو ودورهدا يف دراسدة ": والبحث اخلامس

ـصاحبه اـدؿتور خاـد ؽهمي ـوقدوم بتقودوم  "اـعالؾات احلضارية بع اـعرب واهلنود
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عالؾدات طلمي ـلمًثرات اهلندية يف اـعامل اـعدرو، ؿاـعالؾدات ادتبادـدةام بدًم ؽوهدا اـ

اعؾتصادية، ثدم اجلهدود ادبذوـدة يف اـعنايدة باألـلداظ اهلنديدة يف ادعجدم اـعدرو يف 

 اـتصنوف ادعارص، وما إـوها.

ىلخ اـروح يف اجلنع بع إطجداي اـقدرهن واـسدنة وبدع " والبحث السادس:

ـصاحبه اـدؿتور حممد طظ حسن حسن اـشدوؿي، ىلنداول  "اـدراسات اـطبوة احلديثة

مطجاي اـعلمي يف اـقرهن واحلديث وىلطبوقاىله يف ىلخ اجلنع، وجداء اـبحدث جاىت ا

 بنظرة طلموة سديدة.

طناية ادحدثع بنقد ادتن من خدالل ادصدطلحات اـتاـودة: " البحث السا  :

ـصداحبتوه اـددؿتورة  "اددرج، ادضطرب، اـتصحوف، اـرواية بادعنى، وييادة اـثقدة

طومارة ؽهو جيوت طدن اـشدبهة ادثدارة ضدد طلدًمء  حمومة حلوظي واألستا ة سهام

 احلديث، بيهنم مقرصون يف صواىة احلديث، واـبحث طلمي ؾوم.

وإ  إ  أؿتت هذه اـسطور أشمر مجوع اـبداحثع ادحرتمدع طدذ ىلواصدلهم 

اـعلمي ادبارك، وثقتهم بادجلة وإثراء صلحاهتا باـبحوث اـقومدة اـواؽودة بادسدتوى 

ادقبول. سائال اهلل سبحاىه أن يتقبل منا هدذا اجلهدد، وجيعلده خاـصدا اـبحثي اـسائد 

 ـوجهه اـمريم همع.

 حممد شموت اـقاسمي

 رئوس اـتحرير ومدير المع حجة امسالم
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 السنة املشرفة التعامل معأصول ومبادئ 
 ه(157وحىت عصر ابن القيم )ت نيب عصر المن 

 
 أ. د. حممد أبو الليث اخلريآبادي

*
 

 

 
 دجد

 ملخص البحث

وحتىك  ٓحظـو مـ خالل هذا افبحٌ أن إمي اإلشالمقي مـ ظك افـبل 

بام كوشىى وعىع افسىـي ذم  ؿد تعومؾً مع افسـي وتراثفوه( 757ظك ابـ افؼقؿ )ت

بوحلضقر افشخيص ذم جموفسف وخطبف  حقـفو، ؾوفصحوبي تؾؼقا افسـي مـ رشقل اهلل 

أو بوفسامع ممـ حرضهو، ثؿ حػظقهىو ذم افصىدور وافسىطقر، وضبؼقهىو ذم حقىو ؿ 

بىوفرؾقؼ  افعؿؾقي، وهذا هق ـون افتعومؾ إكسى فقعع افسـي آكذاك. وبعد حلوؿىف 

عع مـفؿ تبؾقغ افسـي إػ مـ مل تبؾغفؿ، وكؼهو ذم افعومل بؽؾ صدق إظذ تطؾى افق

وأموكي، وظدم ؿبقهلو إٓ بوفتثبً مـ صحتفو، ؾقععقا فذفؽ بعض إشىس افـؼدةىي 

ى أو اشتحالف افىراوي ظىذ صىدق 2ى ضؾى افشوهد مـ افراوي ظذ رواةتف 7مثؾ: 

                                                 

بروؾسقر ذم دراشوت ؿسؿ افؼرآن وافسىـي، ـؾقىي معىورف افىقحل وافعؾىقم اإلكسىوكقي، ا ومعىي  *

 mabullais@hotmail.comافزةد اإلفؽسوين:  ،افعودقي بامفقزةو اإلشالمقي

 حبوث ودراسات
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ى أو ظذ افعؼىؾ 5وؾي فدهيؿ ى أو ظذ افسـي  ادعر4ى ظرض افسـي ظذ افؼرآن 3شامظف 

، ومىو كىتٍ ظـفىو مىـ ه35شىـي  أحقوكو. إػ أن وؿعً ؾتـىي مؼتىؾ شىقدكو ظىثامن 

اكؼسوموت واختالؾوت ذم صػقف إئؿي، وطفقر مذاهى مبتدظي، ؾقاجفىً افسىـي 

، وافقعىع ذم احلىدةٌ بـطىوق واشىع، ممىو جعىؾ طوهرة افؽذب ظذ رشىقل اهلل 

افؽبىور ظىذ حىذر ذم تعىومؾفؿ مىع مروةىوت افـىوس افصحوبي وؽرهؿ مـ افتوبعغ 

احلدةثقي، وحتػظ ظـد ذفؽ بشدة افتثبً وآشىتقثوق مىـ ا،ىز، ؾفـىو وعىع حجىر 

أشوس ظؾقم احلدةٌ، مـ آظتامد ظذ افسـد، وآحتقوط ذم تؾؼل احلدةٌ، وتؼسىقؿ 

وظؾىؿ احلدةٌ إػ ادؼبقل وؽر ادؼبقل، وؾـقن اإلشـود، وجرح افىرواة وتعىدةؾفؿ، 

ظؾؾ احلدةٌ، وؽر ذفؽ مـ افعؾقم، بجوكى تـشقط حرـي تدوةـ افسـي، ؾىدوكً ذم 

ادسوكقد، وا قامع، وافسىــ، وادصىـػوت، وادقضى ت، وادعىوجؿ، وادسىتدرـوت، 

وادستخرجوت، وإجزاء، وادقعقظوت، وؽرهو مـ صـقف ادمفػوت ذم احلدةٌ. 

 وهىل مشىؽؾي إكؽىور افسىـي، ؿىوم ثؿ واجفً افسـي مشؽؾي أخرى جد خطىرة، أٓ

بحؿؾتفىىو أظىىداء اإلشىىالم، بحجىىي وجىىقد أحودةىىٌ متعورعىىي ذم ـتىىى احلىىدةٌ، 

وظجزهؿ ظـ افتعومؾ افسؾقؿ معفو، ؾوؿته إمر احلّد مـفو، ؾـشل ظؼى ذفىؽ ظؾىؿ 

، ه(204ظذ ةد اإلمىوم افشىوؾعل ر ىف اهلل )ت "ظؾؿ تلوةؾ خمتؾػ احلدةٌ"جدةد 

ؼوؾوت أجـبقي وآراء ؾؾسػقي تعرعً افسـي وأهؾفىو هلجىامت وظؼى احتؽوك إمي بث

ذشي مـ ؿبؾ ادؾحدةـ ؾراحقا ةطعـقن ادحدثغ ومـىوهجفؿ، وبىدأوا ةىردون مىـ 

إحودةٌ افصحقحي مو ٓةدخؾ ذم ظؼقهلؿ ادودةي، خوصي مو تعؾؼ مـفو بلمقر افغقى 

ؿتقبىي افىدةـقري رهؿ ابىـ ىمـ ادالئؽي وا ـ وا ـىي وافـىور، ؾؼىوم هلىؿ إمىوم ظصى
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، وتبؾىقر "تلوةؾ خمتؾىػ احلىدةٌ"ؾػـّد آراءهؿ، ورد أبوضقؾفؿ ذم ـتوبف ه( 276)ت

ؾىلفػ ـتىوبغ ه( 327هذا افعؾؿ، وأخذ حقزه  ادـوشى ظذ ةد اإلموم افطحووي )ت

، ؾجؿع ؾىقفام أـىز ظىدد ممؽىـ مىـ "بقون مشؽؾ أثور"و "ذح معوين أثور"ؾقف 

تعورض، أو ؾقفو إصؽول، وأزال مـفىو آخىتالف، وحىؾ إحودةٌ افتل ذم طوهرهو 

اإلصؽول بام جودت بف معورؾف وؿرحيتف. ثؿ تقؿػ افتعومؾ مع افسـي بوفـظر إػ ادتـ إػ 

بىغ  "ادقعىقظوت افؽىزى"ؾجؿع ذم ـتوبف ه( 597أن جوء اإلموم ابـ ا قزي )ت

ل اإلشـود، ثؿ ةعؼبف افؽالم ظذ احلدةٌ شـدا ومتـو، ؾؽون ةـؼد احلدةٌ أوٓ مـ خال

خموفػىي  -7بـؼد متـف، واحلؽؿ ظؾقف بوفقعع متبعو ؾقف مؼوةقس افـؼد افتوفقي:  -ؽوفبو  -

خموفػتىف فصصىقل  -3خموفػتف فؾحدةٌ أخر ادعىروف افثوبىً  -2احلدةٌ فؾؼرآن 

رـوـىي فػىظ احلىدةٌ  -5خموفػتف فؾقؿوئع افتلرخيقىي  -4افؼظقي أو مؼوصد افؼظقي 

اصتامفف ظذ أمر مـؽر أو مستحقؾ. ثؿ جوء بعده بؼىرن وكصىػ ؿىرن  -6وه وبعد معـ

ؾطبؼ تؾؽ ادؼوةقس بجرأة ظذ بعض إحودةىٌ ه( 757اإلموم ابـ ؿقؿ ا قزةي )ت

افتل أشوكقدهو صحقحي، وحؽؿ ظؾقفو بوفقعع، ـؾ ذفىؽ بىوفـظر إػ متق،ىو، وإن ٓ 

ادـىور ادـبىػ ذم "فؽ ذم ـتوبىف خيؾق بعضفو ظـ افؽالم ظؾقفو مـ خالل أشوكقدهو، وذ

. وهؽذا خؾىػ أشىالؾـو ثىروة هوئؾىي مىـ افىساث ذم افسىـي، "افصحقح وافضعقػ

وؿدمقا فـو أروع وأشؿك مـوهٍ افتعومؾ معف، ٓ فـػتخىر بىف وكتغـىك بلجمىوده، وإكىام 

فـجعؾف أشقة كتلشك هبو، وؿدوة كؼتدهيو، وكتعومؾ مع افسىـي وتراثفىو تعىومال حقىو بنحقىوء 

ػقد افصوفح، وتـؿقي ا قد افـوؾع، وٓ ةتؿ ذفؽ إٓ بوفتعومؾ معفو تعومال صىؿقفقو كىوطرا اد

إػ مالبسو و وطروؾفو، وأشبوهبو وظؾؾفو، ومؼوصدهو وؽوةو و، وبذفؽ شىقف كىتؿؽـ ى 
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 إن صوء اهلل ى مـ جموراة افعك وتؼـقوتف، وكتعدى ظراؿقؾف وصعوبف بلمـ وشالم.

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 

 دقدم امل

هذه دراشي حتوول تؼدةؿ أصقٍل ومبودئ حلػظ افساث ذم افسـي، هبدف ربىط 

صؾي هذه إمي بساثفو ذم افسـي ادؼؾي، ومو اكبثؼ ظـفو مـ ظؾقم، وتـبقففو إػ أمهقتف، 

 وتذـرهو بلن دور افساث مل ةـتف بعد، وإن افؽثر مـ ا ق

بىد مىـ تـؿقتفىو وإحقوئفىو، واحلػىوظ ظؾقفىو، اكى افـوؾعىي وادػقىدة افتىل ٓ

وآشتػودة مـفو، مـ خالل خطي ظؿؾ مـفجقي ؾعوفي تقن شبؾ آضالع ظذ افساث 

افثؼوذم وافػؽري اإلشالمقغ، وافتعومؾ معف بشؽؾ ةثبً أن رشوفي هذه إمي رشىودي 

وحلي ظودقي، وفقسً فؼقم دون ؿقم، وبؾد دون بؾد، وهل خوفدة فقسىً مقؿتىي، وصى

فؽؾ زمون ومؽون وفقسً ظوضؾي، وشوئرة مع ـؾ حوٓت وطىروف وفقسىً ظوئؼىي 

ـام ةظـ، وفؽـ افتعومؾ مع افساث هبذا افـؿط ةؼتيض أن ةؽقن ادتعومؾ معف صوحى 

ظؼؾقي مػتحي، مـفجقي متػومهي تػومهو ـؾقو صومال، ؾقؽقن صؾبو ذم إصىقل وادىـفٍ، 

دا ممو خؾػف شؾػـو افصىوفح مىـ كتىوئٍ إؾؽىور ومركو ذم افػروع وافتطبقؼوت، ومستػق

حسبام أمؾتف طروؾفؿ ظؾقفؿ، ٓ ؿوكعو بف ؾقام ٓ ؿـوظي ؾقف، وتلشقو هبؿ ذم إظامل افعؼىؾ 

 وافػؽر إلكؼوذ إمي مـ أزموت وصعوب. 

ؾـحـ هـو وظز هذه افدراشىي شىقف كؼىدم أصىقٓ حلػىظ تىراث افسىـي ذم 

تطقر احلوٓت وافظروف، فـتخذ مـف ؿدوة  بداةتفو، ثؿ ـقػ تطقر هذا احلػظ حسى
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ذم تعومؾـو مع افساث افـبقي، وكجعؾف مصبوحو كستضى  بىف، وضرةؼىو كسىتفدةف ؾىقام 

 ةقاجفـو مـ ادسوئؾ وادشؽالت ذم حقوتـو، وذم مستؼبؾ حقوتـو. 

 مكانة السنة التشريعية والمعرفية:
و افتل مرت هبو، أ،و ٓ خيػك ظذ دارس افسـي افـبقةي افؼةػي وتورةخ أدواره

ؿىقٓ، أو  تؾؼً اهتاممو ـبرا وظـوةي بوفغي مـ ادسؾؿغ، مـذ مو صدرت ظـ افـبىل 

ؾعال، أو تؼرةرا، أو صػي مـ صػوتف ا،ُؾؼقي واِ،ؾؼقي، وذفؽ ٕ،ىو جىزء مىـ افىدةـ 

رةع أحؽىومفؿ ذم افىدكقو وأخىرة، ؾؼىد ىافذي ةدةـقن بف، ووحل إهلل، ومصدر فتش

ـثرة ذم افؼرآن ظذ هذا ادعـك، وتؾزم افـوس بوتبوع افسىـي، وتكىح بىلن دفً آةوت 

آكؼقود هلل، وأن افتؿرد ظؾقفو ظالمي آكسالخ مـ اإلةامن، وأن ادسؾؿ ٓ خقور فف ؾقام 

ه ةؼيض بف افؼرآن، أو تؼيض بف افسـي، ؿول اهلل تعوػ: ﴿ َ َطاَع ٱللَّ
َ
ٌ يُِطِع ٱلرَُّسَْل َفَقۡد أ ﴾ يَّ

ُ [. ﴿80سوء:]افـ َ فَٱحَّتُِعِِْن ُُيۡتِۡتُكُى ٱللَّ  [.37﴾ ]آل ظؿىران:قُۡن إِن ُلَُخۡى ُُتِتَُّْن ٱللَّ

﴿  ْ ْا ُّ ُُ فَٱٍَخ َۡ ىُٰكۡى َع َّ فَََل َوَرّبَِك ََل [. ﴿7﴾ ]احلؼ:َوَيآ َءاحَىُٰكُى ٱلرَُّسُْل فَُخُذوهُ َوَيا َن
ا َشَجَر يُ  ًَ َْك فِي ًُ ٰ ُُيَّمِ ََُْن َحَّتَّ ٗۡؤِي ِّۡى َحرَج  ٍُفِس

َ
ۡى ُثىَّ ََل ََيُِدواْ ِِفٓ أ ُّ ََ ٗۡيَج ةَۡي ََ ٗا قَ ًَّ ا ّمِ

  ً ْاْ تَۡسٗوِي ًُ ِ ٌ  [. ﴿65﴾ ]افـسىوء:٦٥ا َويَُسّو ٗۡؤِي ًُ ِ ُ َوََل مُ  َوَيٗا َاَن ل ََا قََىٗ ٱللَّ ََٗث  إِ ۡؤِي
ۡمرِِِۡى  

َ
ٌۡ أ ُى ٱۡۡلََِيَةُ ِي ُّ َ ن يَُكَْن ل

َ
ۡمًرا أ

َ
ۥٓ أ وإػ جوكى ـق،ىو  [.36:﴾ ]إحزابَورَُسُُْلُ

مصدرا فؾتؼةع هل مصدر فؾعؾؿ وادعرؾي أةضىو، ؾؽىؿ مىـ أمىر خىوٍف مىـ أمىقر 

افغقى، وافعبودات، وادعومالت، وإخالق، وظؾقم افؽىقن وافطبقعىي، وآجىتامع، 

وآؿتصود، ومو إػ ذفؽ مـ افعؾقم وافؼضوةو افتل ـوكً مبفؿىي ذم افؼىرآن، أزاحىً 
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ف، ؾجوءت صورحي هلو، ومبـقي درادهو، وـوصىػي ظىـ حؼوئؼفىو، افسـي افستور ظـ وجف

ِّىۡ ؿول اهلل تعوػ: ﴿ ََّاِس َيا ٍُّزَِل إََِلۡ َ لِو ٍَزۡۡلَآ إََِلَۡك ٱّلِۡلَر ِِلُبَّّيِ
َ
  [.44﴾ ]افـحؾ:َوأ

 :أصول ومبادئ التعامل مع السنة في حياة النبي 
ي، وتؾؿسىقا احلوجىي إػ فؼد أدرك جقؾ افصحوبي تؾؽ إمهقي وادؽوكي فؾسىـ

 ؾفو وصقوكتفو وحػظفو، وتبؾقغفو مـ بعدهؿ مـ إجقول، خوصي بعد شىامظفؿ مىـ 

كرضر اهلل امرءًا شؿع مـو حدةثًو ؾحػظف، »افرشقل ظؾقف افصالة وافسالم هذا افسؽقى: 

ؾلداهو ـام شؿعفو، ؾرب مبؾرٍغ أوظك مـ شىومع، ورب حومىؾ ؾؼىف إػ مىـ هىق أؾؼىف 

مىـ »، واععغ كصى أظقـفؿ هذا افتحذةر: (2)شفقبؾغ افشوهد افغوئى»وؿقفف: ، (7)شمـف

 -مصىداؿو هلىذا احلىدةٌ -، ؾؽىوكقا (3)شـذب ظع متعؿدا ؾؾقتبىقأ مؼعىده مىـ افـىور

                                                 

، حتؼقؼ: ظزت ظبقىد افىدظوس شننهذم  شؾقامن بـ إصعٌ افسجستوين إزدي،أخرجف أبق داود،   (7)

: 3660ر افعؾىؿ، رؿىؿىم(، ـتوب افعؾؿ، ؾضىؾ كشى7973، 7وزمقؾف، )بروت: دار احلدةٌ، ط

حمؿد صوـر وآخرةـ، ، حتؼقؼ: أ د شننه، ذم -وافؾػظ فف-ك، حمؿد بـ ظقسك أبق ظقسوافسمذي، 

ـتوب افعؾؿ، بىوب احلىٌ ظىذ تبؾقىغ افسىامع:  ، د. ط. د. ت(،دار إحقوء افساث افعريب :بروت)

 : وؽرمهو. "هذا حدةٌ حسـ صحقح". وؿول: 2658-2656رؿؿ

، حتؼقىؼ: صحيويهمىـ  ذم مقاعىع حمؿد بـ إشىامظقؾ أبىق ظبىد اهلل ا عػىل،أخرجف افبخوري،   (2)

أوهلو افعؾؿ، بىوب  م(،7987ه/7407، 3دار ابـ ـثر، ط مصطػك دةى افبغو، )افقاممي وبروت:

 . 67، رؿؿ37، ص7رب مبؾغ أوظك مـ شومع، ج

، افعؾؿ، بوب إثؿ مـ ـذب ظذ افـبىل صيويههذا حدةٌ متقاتر اتػؼ ظذ إخراجف افبخوري، ذم   (3)

حتؼقؼ: حمؿىد صيويهأبق احلسغ افؼشري افـقسوبقري، ذم  : ومسؾؿ، ابـ احلجوج770، رؿؿ ،
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 حرةصغ ظذ ظدم افغؾط ذم إخذ، وذم إداء. 

مىع افسىـي ذم  -رعقان اهلل ظؾىقفؿ أععىغ-وظذ هذا ـون تعومؾ افصحوبي 

 تعومال ضبقعقو، متؿثال ؾقام ةع مـ إصقل وادبودئ:  ـبل حقوة اف

 : ـ تلقيها منه 1
، وخطبف ذم فؼد حرص افصحوبي حرصو صدةدا ظذ حضقر جموفسف 

إظقود، وا ؿع، واحلٍ، وادـوشبوت إخرى، إػ جوكى اصتغوهلؿ بوٕظامل ادعقشقي 

مـ  فؽ فسامع مو ةصدر ظـف مـ افرظل، أو افزراظي، أو افتجورة، أو كحقهو، وذ

إحودةٌ، وافتعؾقامت، وافتقجقفوت، وإحؽوم، وادقاظقظ، وؽرهو، وةتـووبقن 

ظذ صفقد جموفسف إن صغؾتفؿ تؽوفقػ احلقوة، حتك ةـؼؾ افشوهد إػ مـ مل ةشفد مو 

، وـذفؽ ظـ ضرةؼ شمافف ظام مل ةػفؿقا، أو (7)ـون مـ حول، ومو شؿع مـ أؿقال

 .(2)إمقر ادشؽؾي فؾؿعرؾي وافػفؿ ادراجعي ذم

                                                                                                                          

م(، ادؼدمىي، بىوب تغؾىقظ 7954ؾماد ظبد افبوؿل، )بىروت: دار إحقىوء افىساث افعىريب، د. ط، 

 . 4، رؿؿافؽذب ظذ رشقل اهلل 

: وا،طقى، أبق 89، رؿؿ46، ص7، افعؾؿ، بوب افتـووب ذم افعؾؿ، جالصيوحاكظر فف افبخوري،   (7)

، حتؼقىؼ: حمؿىقد اجلحمم  ألخح ا الحياوي وب ال العحمم ؽر أ د بـ ظع بـ ثوبً افبغىدادي، ب

حمؿىد : واحلوـؿ، أبق ظبىد اهلل 777، ص7م(، ج7983، 7افطحون، )افرةوض: مؽتبي ادعورف، ط

، حتؼقىؼ: افسىقد معظىؿ حسىغ، )اددةـىي: ادؽتبىي معيفة علوم احلحدث بـ ظبد اهلل افـقسوبقري، 

 .74م(، ص7977، 2طافعؾؿقي، 

، )ادـصىقرة: دار افقؾىوء، الصيمبة وجهو هم يف خدمة احلحدث  النوحوياكظر: افسقد حمؿد كقح،   (2)

 . 56-49م(، ص7993، 7ط



 

 
 حممد أبو الليث اخلريآبادي  م 1035 أغسطسهـ /3416 شوال املكرم،  الرابعالعدد  - وحدة األمة

 

___________________ ﴿21﴾ ___________________ 

 

 ـ حفظها في الصدور بالعمل والمذاكرة: 2
ـوكً افعرب أمي أمقي ٓ تؼرأ، وٓ حتسى، افؾفؿ إٓ افعدد افؼؾقىؾ مىـفؿ      

كسبقو، وفذفؽ ـون افصحوبي حيػظقن افسـي ذم افصدور، وذفؽ بوفعؿؾ هبو، وتطبقؼفىو 

تىذاـروا ": قـفؿ، ةؼىقل ظبىد اهلل بىـ مسىعقد ذم حقو ؿ افعؿؾقي، وبودذاـرة ؾقام ب

تزاوروا، وأـثروا ذـر ": . وةؼقل ظع بـ أيب ضوفى (7)"احلدةٌ ؾنن حقوتف مذاـرتف

ــىو ": . وةؼىقل أكىس بىـ موفىؽ (2)"احلدةٌ: ؾنكؽؿ إن مل تػعؾقا ةـدرس احلدةٌ

، وؿىول (3)"تك كحػظف، ؾـسؿع مـف احلدةٌ، ؾنذا ؿؿـو تذاـركوه ؾقام بقــو حكؽقن ظـد افـبل 

ــو مع ابـ ظؿر ذم شػر، ؾؿر بؿؽون، ؾحود ظـىف، ؾسى:ؾ: مل ؾعؾىًا ؿىول: رأةىً "جموهد: 

 .(4)"ؾعؾ هذا ؾػعؾً رشقل اهلل 

 ـ كتابة السنة:  3
عؿ بعض افصحوبي إػ مو تؼدم: ـتوبي مسؿقظو ؿ ذم افصحػ  وةي هلو مىـ 

ــىً أـتىى ـىؾ رء ": وص افضقوع وافـسقون، ةؼقل ظبد اهلل بـ ظؿرو بىـ افعى

                                                 

اجلحمم  ألخح ا . وتـظر آثور أخىرى ذم ا،طقىى، 747، صمعيفة علوم احلدث رواه احلوـؿ ذم   (7)

 .239-236، ص7، جالياوي

   .236، ص7، جاجلمم  ألخ ا الياوي، وا،طقى ذم 747، صعيفة علوم احلدث مرواه احلوـؿ ذم   (2)

  وإشـوده ععقػ فضعػ ةزةد افرؿور ؾقف. 236، ص7، جاجلمم  ألخ ا الياويرواه ا،طقى ذم   (3)

، 2، )صىقرة ظىـ ضبعىي بىقٓق(، جمعندهرواه أ د، ابـ حمؿد بـ حـبؾ أبق ظبد اهلل افشقبوين ذم   (4)

، 2، حتؼقىؼ: مصىطػك حمؿىد ظىامرة، )طالسغوح  والسهوح د ادـىذري شىـده ذم . وجقر 32ص

 ، وؾقف آثور أخرى. 82، ص7م(، ج7954
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. ومـ تؾؽ افصحػ: صحقػي شؿرة بـ (7)"، أرةد حػظف ...أشؿعف مـ رشقل اهلل 

، ه(65، وافصحقػي افصودؿي فعبد اهلل بـ ظؿىرو بىـ افعىوص )ت ه(58جـدب )ت

، ه(78، وصىحقػي جىوبر بىـ ظبىد اهلل )ته(68وصحقػي ظبىد اهلل بىـ ظبىوس )ت

ذه افصىحوئػ حسىبام أؾودكىو أشىتوذي وصحوئػ أخرةـ، ووصؾً إفقـو بعض هى

 . (2)افدـتقر أـرم عقوء افعؿري

وٓ ةظـ أحد بوفصحوبي افذةـ ـتبقا إحودث أ،ؿ خوفػقا حدةٌ أيب شعقد 

ٓ تؽتبىقا ظـىل، ومىـ ـتىى ظـىل ؽىر افؼىرآن : »ا،دري ؿول: ؿول رشىقل اهلل 

ؾىف بعىد أن أدرـىقا ، بؾ إ،ؿ تعومؾقا معف تعومال شؾقام حقٌ وععقه ذم حم(3)شؾؾقؿحف

ذم حػىظ افؼىرآن مىـ أي خؾىط  روح افـفل وظؾتف ذم عقء مالبسوتف، وهل رؽبتف 

ظـف بغره، وحرصف ظذ حػظ إحودةىٌ  -ظؿقمو-وفبس، وظدم اكشغول افصحوبي 

ذم افصدور، دون آتؽول ظذ ادسطقر: إذ مل تؽـ أدوات افؽتوبي مـ افىقرق واحلىز 

افؼرآن، وفؽتوبي إحودةٌ وهل ـثرة جدا، ممو فق شؿح  متقؾرة بؼدر مو ةؽػل فؽتوبي

                                                 

، )بىروت: دار شحننه: وافىدارمل ذم 3646، افعؾؿ، بوب ـتوبي افعؾؿ، رؿىؿشننهرواه أبق داود ذم   (7)

: وأ ىد ذم 725ص ،7إحقوء افسـي افـبقةي، د. ط. د. ت(، بوب مىـ رخىص ذم ـتوبىي افعؾىؿ، ج

ادعحددك  ذم حمؿد بـ ظبىد اهلل افـقسىوبقري، : واحلوـؿ، أبق ظبد اهلل 792، 762، ص2، جمعنده

 . 706، 705، ص7، د. ط. د. ت(، ج حقدر آبوداهلـد، ، )عذ الصيويني

م(، 7984، 4، )اددةـي ادـقرة: مؽتبي افعؾقم واحلؽؿ ، طبيوث يف تمكثخ العنة ادرشفةاكظر ـتوبف   (2)

 . 229-228ص

، 4، ـتوب افزهد وافرؿوئؼ، بوب افتثبً ذم احلدةٌ وحؽؿ ـتوبي افعؾىؿ، جصيويهرواه مسؾؿ ذم   (3)

 . 3004، رؿؿ2298ص
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هلؿ عقعو بؽتوبي إحودةٌ أةضو فربام ةؾج:فؿ إػ ـتوبي افؼرآن واحلدةٌ مًعو ذم ورؿىي 

إحودةٌ هؿ ظرؾقا هىذه افعؾىي، وأمـىقا واحدة، ؾقحصؾ ا،ؾط بقـفام، ؾوفذةـ ـتبقا 

بوحلدةٌ، ؾؽتبقا مىو شىؿعقا مـىف، ذم ظذ أكػسفؿ مـ ا،ؾط بقـفام، وظدم آكشغول ظـف 

حغ امتـع افؽثرون مـفؿ ظـ افؽتوبي، ـؾ أوف:ؽ ظذ حسى اجتفودهؿ وؾفؿفؿ مدفقل 

حدةٌ افـفل، ؾال كسخ هـو، وٓ تلوةؾ، ؽر أكف مرتبط بعؾي وجقدا وظدمو، وهذا مو طفر 

 مـ تعومؾ افػرةؼغ مـ افصحوبي مع حدةٌ افـفل. 

 :ـ تبليغها من لم تبلغهم4
 فؼد ـون افصحوبي حرةصغ ظذ افتحدث فغرهؿ بام ظرؾقه ظـ رشىقل اهلل 

، وذفىؽ ظىذ ؿىدر إمؽوكىو ؿ شأٓ، ؾؾقبؾغ افشوهد افغوئى»مـ إحودةٌ تؾبقي ٕمره: 

ر اهلل امىرءا ىكضى»وافػرص ادتوحي هلؿ، وفؽل حيقزوا ذف افتبؾقغ، وةظػىروا بثقابىف: 

، وـقال ةؼعقا ذم إثؿ ـتامن افعؾؿ ادتقظد بىف شفو...شؿع مؼوفتل ؾقظوهو، وأداهو ـام شؿع

ٌ  ذم ؿقفف تعوػ: ﴿ َدٰى ِيٗ ُّ ۡ ٌَ ٱۡۡلَّيَِنِٰج َوٱل ٍَزۡۡلَا ِي
َ
َْن َيآ أ ًُ ٌَ يَۡكُخ ِي ُُ  إِنَّ ٱلَّ ٰٗ َبۡعِٗد َيٗا َبيَّنَّ

َُْنَ  ٰعِ ُى ٱهلَّ ُّ َُ ُ َوَيۡوَع ُى ٱللَّ ُّ َُ ْوَلَٰٓئَِك يَۡوَع
ُ
ََّاِس ِِف ٱۡهِمَتِٰب أ  [. 759]افبؼرة: ﴾١٥٩ لِو

 وفقٓ حرصفؿ هذا ظذ تبؾقغ إحودةٌ دو وصؾ إفقـو هذا افؽؿ اهلوئؾ مـفو.

 ـ قبولهم السنة دون شك أو تردد:5
ـون افصحوبي ةتؾؼقن إحودةٌ بعضفؿ مـ بعض إذا ؾو ؿ افتؾؼل مـ رشقل اهلل      

 ادبؾِّغ، دو ضبعقا ظؾقف ، وـوكقا ةؼبؾق،و دون أن ةشقهبؿ أدكك صؽ أو رةبي ذم صدق

مـ صػوء افـػقس، وكؼوء افنةرة، وشـوء افصدق وإموكي، حتك مو ـوكقا ةعرؾقن مو 
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واهلل مو ــو كؽذب، وٓ كدري "ه(: 92أو  90)ت افؽذب، ةؼقل أكس بـ موفؽ 

فقس ـؾـو ـون ةسؿع حدةٌ "ه(: 72)ت ، وةؼقل افزاء بـ ظوزب (7)"مو افؽذب

فـو عقعي وأصغول، وفؽـ افـوس مل ةؽقكقا ةؽذبقن ةقم:ذ،  ، ـوكًرشقل اهلل 

 . (2)"ؾقحدث افشوهد افغوئى

 إلى ما قبل الفتنة: أصول ومبادئ التعامل مع السنة بعد وفاته 
، اؿتضً بوإلعوؾي إػ موتؼدم مـ تعومؾ افصحوبي مع افسـي ذم حقوة افـبل 

د أخرى تـوشىى افظىروف مـفؿ افظروف بعد وؾوتف ظؾقف افصالة وافسالم عؿ جفق

 واحلوٓت، وهل مو ةع: 

 ـ سؤال بعضهم بعضا عن الحديث: 1
بوفرؾقؼ إظذ، وصدر ظـف مو صدر مىـ احلىدةٌ،  بعدمو افتحؼ افرشقل 

                                                 

الكممح  يف عحعءم  ذم  أبق أ د ظبد اهلل بـ ظدي بـ ظبد اهلل بـ حمؿىد ا رجىوين،رواه ابـ ظدي،   (7)

أبق افؼوشؿ شؾقامن  . وةـظر افطزاين،766، ص7م(، ج7984، 7، )بروت: دار افػؽر، طاليجمل

، 7م(، ج7980 ،7، حتؼقؼ:  دي ظبد ادجقىد، )بغىداد: داراإلشىالم،  ط، ادعجم الكوربـ أ د

، )بروت: دار جمم  الزوائد ومنو  الءوائدذم  كقر افدةـ ظع بـ أيب بؽر،. وؿول اهلقثؿل، 246ص

 . "ل صحقحرجوفف رجو": 753، ص7م(، ج7967، 2افؽتوب، ط

، حتؼقؼ: حمؿىد بني الياوي والواعياديدث الءمص  ذم  احلسـ بـ ظبد افر ـ،رواه افرامفرمزي،   (2)

معيفححة علححوم : واحلىىوـؿ ذم 235، صه(7397، 7ظجىىوج ا،طقىىى، )بىىروت: دار افػؽىىر، ط

. واكظر: حمؿد ظجوج ا،طقىى، 777، صاجلمم  ألخ ا الياوي: وا،طقى ذم 74، صاحلدث 

 .59م(، ص7988، 2، ) مك: مؽتبي وهبي بوفؼوهرة، طقو  الددوثن العنة
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تغر وعع احلدةٌ تؾؼقو وأداء، وأصبحً مفؿي افصحوبي ى خوصي صىغورهؿ ى عىع 

ٓشقام ـبورهؿ ى وذفؽ ظىـ أـز ؿدر ممؽـ مـ احلدةٌ مـ ظـد افصحوبي أخرةـ ى 

ضرةؼ شمال بعضفؿ بعضو: وإن اؿته ذفؽ مـفؿ افرحؾي أو افسػر، ةؼقل ابـ ظبوس 

ؿؾً فرجؾ مـ إكصور: هؾىؿ ؾؾـسىلل أصىحوب  دو تقذم رشقل اهلل "ه(: 68)ت

 . (7)"ؾن،ؿ افققم ـثر رشقل اهلل 

بىـ أكىقس  إػ افشىوم فقسىلل ظبىد اهلله( 78وؿد شوؾر جوبر بـ ظبد اهلل )ت

ر ىإػ مصىه( 50. وشوؾر أبق أةقب إكصىوري )ت(2)ظـ حدةٌ بؾغف ظـفه( 54)ت

، ومـ هـو كشلت ؾؽرة افرحؾىي (3)ظـ حدةٌ بؾغف ظـفه( 58فقسلل ظؼبي بـ ظومر )ت

 ظـد ادحدثغ فطؾى افعؾؿ. 

  ـ التأكد من حقيقة ما يسمعون:2
جمول ٓشتقثوق احلدةٌ  وبعد وؾوة افرشقل ظؾقف افصالة وافسالم مل ةُعْد هـوك

                                                 

ؾىقاز أ ىد زمىرخ، خوفىد افسىبع  ، حتؼقىؼ:شننهذم  ظبد اهلل بـ ظبد افر ـ أبق حمؿد،أخرجف افدارمل،   (7)

   بسـد رجوفف ثؼوت. 570، رؿؿ750، ص7(، جه7407، 7بروت: دار افؽتوب افعريب، ط، )افعؾؿل

، 2، حتؼقىؼ: ـىىامل ةقشىىػ احلىقت، )بىىروت: ظىىومل افؽتىىى، طاأل ل ادءححي ، اكظىر: افبخىىوري  (2)

، حتؼقىؼ: كىقر اليحلة يف طلح  احلحدث : وا،طقى، 973رؿؿ 326م(، بوب ادعوكؼي، ص7985

 .770م(، ص7975، 7ط بروت: دار افؽتى افعؾؿقي،افدةـ ظس، )

قىؼ: افشىقخ حبقىى افىر ـ إظظؿىل، ، حتؼادعحند أبق بؽر ظبد اهلل بـ افىزبر،اكظر: احلؿقدي،   (3)

: 759، 753، ص4، جادعحند : وأ ىد،789، ص7(، جمؽتبىي ادتـبىل، د. ط. د. ت)افؼوهرة: 

 . 8-7، صمعيفة علوم احلدث : واحلوـؿ، 778، صاليحلة يف طل  احلدث وا،طقى، 
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حوبي ى ٓ شىقام ا،ؾػىوء ؾؾىذفؽ اؿتضىً احلىول مىـ افصى ؿبسمافف أو ادراجعي إفىقف

ى افتلـد مـ حؼقؼىي مىو ةسىؿعقن، فىقس فؾشىؽ ذم صىدؿفؿ، بىؾ فتعؾىقؿ  افراصدةـ

، ـىقال افصحوبي وؽرهؿ مـفٍ افتثبً وافتحؼقؼ ذم أمر ؿبقل حىدةٌ رشىقل اهلل 

، ؾؼد اشتقثؼقا مـ حؼقؼي احلدةٌ مرة بطؾى افشوهد ظذ ةدخؾ ذم افدةـ مو فقس مـف

حغ ضؾى مـىف ا،ؾقػىي افراصىد ه( 49)ت افرواةي ـام حصؾ مع ادغرة بـ صعبي 

، ؾلظطوهىو رت ا ىدة رشىقل اهلل ىحض"افشوهد ظذ ؿقفف: ه( 73)ت أبقبؽر 

مـ ه( 23)ت . وضؾى ظؿر بـ ا،طوب (7)، ؾشفد ظؾقف حمؿد بـ مسؾؿي"افسدس

صوهدا ظذ رواةتف حدةٌ آشت:ذان، ؾشفد ظؾقف ه( 44)ت أيب مقشك إصعري 

 .(2)ه(74)ت أبق شعقد ا،دري 

ه( 40)ت ومرة بوشتحالف افراوي ـام ـون هذا ضرةؼي ظذ بـ أيب ضوفى 

 .(3)حقٌ إكف ـون إذا حدثف أحد ى ؽر أيب بؽر افصدةؼ ى اشتحؾػف، ؾنذا حؾػف صدؿف

                                                 

، شحننهمذي ذم : وافس2894، رؿؿ376، ص3، افػرائض، بوب ذم ا دة، جشننهرواه أبق داود ذم   (7)

 . 2700، رؿؿ479، ص4افػرائض، مراث ا دة، ج

: ومسىؾؿ ذم 88، ص4، آشت:ذان، بوب افتسؾقؿ وآشت:ذان ثالثىو، جصيويهرواه افبخوري ذم   (2)

 . 7694، ص3، جصيويه

أبىق داود شىؾقامن بىـ داود ز، ى: وافطقوفى5، 4، 7رؿىؿ 7، ص7، جمعحندهأخرجف احلؿقدي ذم   (3)

، ه(7327، 7حقىدر آبىود، طاهلـىد، ، ترؿقؿ: وفقد راصد ا بالوي، )معندهذم  كي،افػورد افب

، افصىىالة، بىىوب شححننه: وأبىىق داود ذم 70، 9، 8، 2، ص7، جمعححنده: وأ ىىد ذم 2رؿىىؿ 2ص

 . 7527آشتغػور، رؿؿ
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، ـىقال افـىوس بخطىقرة افرواةىي ظىـ رشىقل اهلل  ـؾ ذفؽ ـون إلصىعور 

ةستفقـقا بلمر افرواةي، وةتجرأوا ظؾقفو جرأ ؿ ظذ رواةي أؿقاهلؿ وصمو،ؿ ا،وصىي، 

وفقس فؾشؽ ذم صدؿفؿ، وافسدد ذم ؿبقل رواةتفؿ، بؾ حتوصقو دخىقل مىو فىقس مىـ 

يب شىعقد افدةـ ؾقف، وهلذا ؿول ظؿر بـ ا،طوب ٕيب مقشك إصعري ظؼى صىفودة أ

أمو إين مل أ ؿؽ، وفؽـل خشىقً أن ةتؼىقل "ا،دري ظذ رواةتف حدةٌ آشت:ذان: 

 ."(7)افـوس ظذ رشقل اهلل 

 ـ استمرارهم في كتابة السنة:3
مقاؿىػ  ـوكً مقاؿػ افصىحوبي مىـ ـتوبىي احلىدةٌ ذم حقىوة افـبىل       

فؿ مىـ روي ظـىف متبوةـي، ؾؿـفؿ مـ ـره ـتوبي احلدةٌ، ومىـفؿ مىـ أجوزهىو، ومىـ

ـام أذت  -إمران، ـؾ ظذ حسى مو أداه إفقف اجتفوده وؾفؿف معـك حدةٌ افـفل 

إػ افرؾقؼ إظذ أصبح أمر افـفل ظىـ ـتوبىي  . وفؽـ بعد اكتؼول افـبل -إفقف شوبؼو

احلدةٌ واعحو، حقٌ اـتؿؾ كزول افؼرآن، وـتى بتاممف، وأمـ مـ آخىتالط مىع 

                                                 

إحقىوء  ر: دارى، حتؼقؼ: حمؿد ؾىماد ظبىد افبىوؿل، )مصىادوطيظبد اهلل، ذم ابـ أكس أبق  رواه موفؽ،  (7)

 : واكظر: ابـ ظبد افز، أبق ظؿر ةقشػ بىـ ظبىد اهلل964، ص2افساث افعريب، د. ط. د. ت(، ج

حمؿىد ظبىد  مصطػك بـ أ د افعؾقي، و ، حتؼقؼ:دم يف ادوطي من ادعمين واألشمىودالدمهود  افـؿري،

، 3ج(، ه7387وزارة ظؿىقم إوؿىوف وافشىمون اإلشىالمقي، د. ط،  افؽبر افبؽري، )ادغرب:

فحدح الوحمكي أبق افػضؾ أ د بـ ظع بـ حمؿد بـ أ د افعسىؼالين، : وابـ حجر، 207-799ص

، حتؼقؼ: ظبد افعزةز بـ ظبد اهلل بـ بوز وحمى افىدةـ ا،طقىى، )بىروت: برشح صيوح الوخمكي

 . 30، ص77دار افػؽر، د. ط. د. ت(، ج
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ذا أكف مل ةعد فؾـفىل معـىك أن، ؾؽتبىقا احلىدةٌ، وصىجعقا احلدةٌ، ؾػفؿقا مـ ه

. وـون ابىـ (7)"ؿقدوا افعؾؿ بوفؽتوب": أخرةـ ظذ ذفؽ، ةؼقل ظؿر بـ ا،طوب 

. (3)، وـوكً فف  ؾ بعر(2)ظبوس ةليت أبو راؾع، وةؽتى مو ظـده مـ أحودةٌ رشقل اهلل

ّػ ظبد افر ـ بـ ظبىد اهلل أخرج إ"وـون ابـ مسعقد ةؽتى احلدةٌ بقده، ؿول معـ: 

. وؿىول احلسىـ بىـ ظؿىرو بىـ أمقىي (4)"بـ مسعقد ـتوبو، وحؾػ أكف خط أبقىف بقىده

حتدثً ظـد أيب هرةرة بحىدةٌ ؾىلكؽره، ؾؼؾىً: إين ؿىد شىؿعتف مـىؽ، "افضؿري: 

، ؾلخذ بقىدي إػ بقتىف، ؾلراكىو ـتبىو "إن ــً شؿعتف مـل ؾفق مؽتقب ظـدي"ؾؼول: 

ؿىد أخزتىؽ أين إن "، ؾقجد ذفىؽ احلىدةٌ، ؾؼىول: اهلل ـثرة مـ حدةٌ رشقل 

 . (5)"ــً حدثتؽ بف ؾفق مؽتقب ظـدي

توبي احلدةٌ ةؼقل:  ؾلبق هرةرة هذا ؿد ،وه رشقل اهلل  خرج ظؾقـو رشىقل ظــ 

، ؿؾـىو: أحودةىٌ شمىو هىذا افىذي تؽتبىقنا»وكحـ كؽتى إحودةٌ، ؾؼىول:  اهلل 

                                                 

تقوود : وا،طقى ذم 727، ص7توبي افعؾؿ، ج، ادؼدمي، بوب مـ رخص ذم ـشننهرواه افدارمل ذم   (7)

: 88-87م(، ص7974، 2، حتؼقؼ: ةقشػ افعش، )افؼوهرة: دار إحقىوء افسىـي افـبقةىي، طالعلم

، حتؼقؼ: ظبد افر ـ حسىـ حمؿىقد، )ظوبىدةـ ذم افؼىوهرة: دار جمم  بومن العلموابـ ظبد افز ذم 

 . 97افؽتى احلدةثي، د. ط. د. ت(، ص

 .92-97، صتقوود العلمذم  رواه ا،طقى  (2)

إحسىون ظبىوس،  حتؼقىؼ:، الطوقمت الكزىأبق ظبد اهلل حمؿد بـ شعد بـ مـقع، ذم  رواه ابـ شعد،  (3)

  .293، 5م(، ج7968، 7دار صودر، ط :)بروت

 . 97، صجمم  بومن العلمرواه ابـ ظبد افز ذم   (4)

 . 207، ص7، جفدح الومكيكظر ابـ حجر، . وا95، صجمم  بومن العلمرواه ابـ ظبد افز، ذم   (5)
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اهللا أتدرون مو عؾ إمؿ ؿبؾؽؿ إٓ بام اـتتبقا ـتوب ؽر ـتوب »كسؿعفو مـؽ. ؿول: 

، وإذا هق بعد وؾوتف ؿد أصىور ظىذ تالمقىذه بؽتوبىي احلىدةٌ، (7)شمـ افؽتى مع ـتوب اهلل

ؾؽتبقا أحودةثف، ؾحػظفو أبق هرةرة ظـده، حتك ٓ ةغر، أو ةبدل ؾقفىو، وحتىك تؽىقن تؾىؽ 

ة افتل بثفو ذم افتىوبعغ افىذةـ بؾغىقا افؽتى مرجعو ظـده دو ةـسى إفقف مـ إحودةٌ افؽثر

ام ذـر اإلموم افبخوري  .(2)ثامكامئي كػس،ـ 

 أصول ومبادئ التعامل مع السنة بعد فتنة مقتل عثمان:
ؿد ظرؾـو ممو شبؼ أن تعومؾ افصحوبي مع افسـي ـون مرتؽزا ظذ ظىدة كؼىوط، 

صىدور ، أو ممىـ شىؿعف مـىف، وحػظىف ذم افوهل: تؾؼل احلىدةٌ مىـ رشىقل اهلل 

وافسطقر، مع أخذ افتلـد مـ حؼقؼتف ذم آظتبور، وتطبقؼف ذم احلقوة افعؿؾقي، وتبؾقغىف 

وكؼه بغ افـىوس، وؿبىقهلؿ احلىدةٌ دون صىؽ أو رةبىي ذم صىدق افىراوي، وأصىقل 

ومبودئ حػظ افسـي هذه ـوكً جد مـوشبي فظروؾفؿ وحوٓ ؿ، ومل تطؾىى افسىـي مىـفؿ 

 أـثر مـ ذفؽ. 

، ه35ذم ظىوم  ي ادمدي، ؾتـي مؼتؾ شقدكو ظثامن بـ ظػىون حتك وؿعً افػتـ

ؾتغرت طروف إمي اإلشالمقي ـثرا ظام ـوكً ظؾقف مىـ ؿبىؾ، وفىدت إحؼىود ذم 

افـػقس، وأزافً افصػوء مـ كػىقس افؽثىرةـ، وأحىدثً افتصىدع ذم سح إمىي 

بىغ افسىقدة اإلشالمقي، خوصي إثر احلروب افسقوشقي بغ ادسؾؿغ ـؿقؿعىي ا ؿىؾ 

                                                 

 .34، صتقوود العلمذم  ،أخرجف ا،طقى  (7)

 . 773ذم ذح حدةٌ رؿؿ 207، ص7، جفدح الومكيابـ حجر،  :اكظر  (2)
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، ومقؿعي افصػغ بىغ ظىع ومعووةىي ه(40وظع بـ أيب ضوفى )ته( 57ظوئشي )ت

، رعقان اهلل ظؾىقفؿ أععىغ، ومقؿعىي افـفىروان بىغ ظىع ه(60بـ أيب شػقون )ت

وا،قارج، ؾلخذت إهقاء افسقوشقي تؾعىى دورهىو، و ىلت ـىؾ هىذه افػىرق إػ 

، ودظؿ مقؿػفو بوٕحودةىٌ ادختؾؼىي، افقعع ذم احلدةٌ فتحؼقؼ أؽراعفو افسقوشقي

ؾقععً صقعي ظع أحودةٌ ذم ؾضؾ ظع، وأحودةٌ ذم افطعـ ذم معووةي، ـام وعىع 

بعض خصقمفؿ أحودةٌ ذم ؾضوئؾ أيب بؽىر وظؿىر وظىثامن ومعووةىي ردا ظىذ مىـ 

ةـتؼص مـفؿ، وظـدمو ـثر شى افصحوبي وععً أحودةٌ ذم ؾضؾ افصحوبي عقعىو، 

 .(7)أو ذم ؾضؾ عع مـفؿ

ر، هىؾ ؿبؾقهىو ـىام ىؾؽقػ تعومؾ افصحوبي وافتوبعقن مع مروةوت ذفؽ افعص

ـوكقا مـ ؿبؾ ةؼبؾق،و دون تردد أو صؽ، أم تعومؾقا معفو ظذ حذر، وإن تعومؾقا معفىو 

 ظذ حذر ؾام هل مبودئ احلذرا تعوفقا كسؿع اإلجوبي ظـ ـؾ هذا مـ ادبودئ أتقي: 

 ـ السؤال عن اإلسناد:1
مل ةؽقكىقا ةسىلفقن ظىـ "ه(: 770فتوبعل ا ؾقؾ حمؿد بـ شرةـ )تةؼقل ا

اإلشـود، ؾؾام وؿعً افػتـي ؿوفقا: شّؿقا فـو رجىوفؽؿ، ؾقـظىر إػ أهىؾ افسىـي ؾقمخىذ 

. وروى جموهد أن ُبَشرا افعدوي (2)"حدةثفؿ، وةـظر إػ أهؾ افبدع ؾال ةمخذ حدةثفؿ

                                                 

 . 24، صبيوث يف تمكثخ العنة ادرشفةاكظر: أشتوذي افدـتقر أـرم افعؿري،   (7)

، ادؼدمىي، بىوب احلىدةٌ ظىـ شحننهافدارمل ذم : و75، ص7، ادؼدمي، جصيويهرواه مسؾؿ ذم   (2)

 .772، ص7افثؼوت، ج
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، "، ؿول رشقل اهلل شقل اهلل ؿول ر"، ؾجعؾ حيدث وةؼقل: ابـ ظبوس  جوء إػ

ةو ابىـ ظبىوسم مىوخ ٓ أراك "حلدةثف، وٓ ةـظر إفقف. ؾؼول:  (7)ؾجعؾ ابـ ظبوس ٓ ةلذن

إكو ــو مىرة "ا ؾؼول ابـ ظبوس: "، وٓ تسؿعتسؿع حلدةثل، أحدثؽ ظـ رشقل اهلل 

ذاكـو، ؾؾىام ابتدرتف أبصوركو، وأصغقـو إفقف ب  "ؿول رشقل اهلل "إذا شؿعـو رجال ةؼقل: 

 .(3)"مل كلخذ مـ افـوس إٓ مو كعرف (2)رـى افـوس افصعى وافذفقل

وهؽذا وعع حجر إشوس فعؾؿ اإلشـود، وكؼد احلدةٌ مـ خىالل رجىول 

ه( 787إشـوده، ودرج ظؾقف افتوبعقن مـ بعدهؿ، حتك جعؾف ظبد اهلل بـ ادبىورك )ت

. وؿىول "فؼول مـ صىوء مىو صىوءاإلشـود مـ افدةـ، وفق ٓ اإلشـود "مـ افدةـ، ؿول: 

ه( ه767، وجعؾف شػقون افثقري )ت(4)"بقــو وبغ افؼقم افؼقائؿ ةعـل اإلشـود"أةضو: 

اإلشـود شالح ادىممـ، ؾىنذا مل ةؽىـ معىف شىالح ؾبىلي رء "شالح ادممـ، ةؼقل: 

ٓةصىؾح أن "إذا حدث أتك بوإلشـود، وةؼقل: ه( 724، وـون افزهري )ت(5)"ةؼوتؾ

                                                 

 أي ٓةستؿع إفقف.   (7)

افصعى: افعسر ادرؽقب ظـف. افذفقل: افسفؾ افطقى ادحبقب، ومعـوه شؾؽ افـوس ـؾ مسؾؽ   (2)

، )ضبعىي هـدةىي ظىذ فدح ادلهحم حح صحيوح معحلمممو حيؿد وةذم. افشقخ صبر أ د افعثامين، 

 .728، ص7د. ط. د. ت(، ج احلجر،

 .73، ص7رواه مسؾؿ، ج  (3)

 .75، ص7روامهو مسؾؿ، ج  (4)

حتؼقؼ: حمؿد شعقد خطىل أوؽىع، )أكؼىرة: دار إحقىوء ، حف أصيمل احلدث رواه ا،طقى ذم   (5)

 .75، رؿؿ92ص افسـي افـبقةي، د. ط. د. ت(،
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 .(7)"إٓ بدرجي ةرؿك افسطح

 ـ تمحيص الرواة: 2
رهؿ، وهىق ىوـذفؽ وجدكو فقكو آخر فتعومىؾ افصىحوبي مىع مروةىوت ظصى

متحقص افرواة، أي أخذ احلدةٌ مـ افضوبطغ مـفؿ، وترك ؽرهؿ ممـ ٓ ةضبطقن، 

أمو ادتؽؾؿقن ذم افرجول ؾخؾىؼ... ٓ ةتفقىل "ؾقخط:قن ذم رواةتفو، ةؼقل افسخووي: 

ظؿر، وظع، وابـ ظبوس، وظبد اهلل بىـ ". ثؿ ذـر مـفؿ: "حوبيحكهؿ ذم زمـ افص

شالم، وظبودة بـ افصومً، وأكس بـ موفؽ، وظوئشي، رعىقان اهلل ظؾىقفؿ أععىغ، 

، وهىذا افؾىقن مىـ (2)"وتكةح ـؾ مـفؿ بتؽذةى ]أي ختط:ي[ مـ مل ةصدؿف ؾقام ؿوفف

شسف افصحوبي، ومشىك افتعومؾ هق افذي ظرف ؾقام بعد بعؾؿ ا رح وافتعدةؾ افذي أ

 ظؾقف افتوبعقن، حتك كام وترظرع ؾقام بعد، وأفِّػ ؾقف ـام شـعرف ؿرةبو إن صوء اهلل. 

 ـ نقد متن السنة: 3
وبجوكى افسمال ظـ اإلشـود، ومتحقص افرواة هـوك فقن آخىر مىـ افتعومىؾ مىع      

ادىتـ،  افسـي كحـ ذم أمس احلوجي إفقف ذم ظككو هذا، وهذا كؼد احلدةٌ مىـ خىالل

 ـون ؿد وعع حجر أشوشف ذم زمـ افصحوبي، وشؾؽقا فف ظدة أشوفقى، مـفو:

                                                 

اهلـىد، ، )اجلحيح والدعحدث ذم مؼدمىي زي ظبد افر ـ بـ حمؿد بـ إدرةس افرارواه ابـ أيب حوتؿ،   (7)

 . 76، ص7م(، ج7952حقدر آبود، د. ط، 

، )بىروت: دار اإلع ن بحملدوبوخ دحن  م الدحمكثخ صؿس افدةـ حمؿد بـ ظبد افر ـ،افسخووي،   (2)

 .338افؽتى افعؾؿقي، د. ط. د. ت(، ص
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 أ. عرض السنة على القرآن:
إذا ـون احلدةٌ خموفػو فؾؼىرآن مل ةؼبؾىقه، وحؽؿىقا ظىذ راوةىف بىوفقهؿ، أو 

ا،طل، أو افـسقون، أو إشوءة افسؿع، وترـقا إخذ بىف وافعؿىؾ بؿؼتضىوه دعورعىتف 

إن "مع حدةٌ ؾوضؿي بـً ؿقس، ؿوفً:  ام ؾعؾ ظؿر بـ ا،طوب فؾـص افؼرآين، ـ

ٓ كسك ـتوب اهلل وشـي ". ؾرّده ظؿر وؿول: "مل جيعؾ هلو شؽـ، وٓ كػؼي رشقل اهلل 

فؼقل امرأة، ٓكدري فعؾفو حػظً أو كسقً، هلو افسىؽـك وافـػؼىي، ؿىول اهلل  كبقـو 

ٌَّ ظزوجىؾ: ﴿ ِّ ِ ٌ  ُبُيْٗح ٌَّ ِيٗ ُِ ََٗث    ََل ُُتۡرُِجْ ِ َتّي نيَِّي ةََِِٰٰشَةٗث  يُّ
ۡ
ن يَٗت

َ
ٓ أ ٌَ إَِلَّ ﴾ َوََل ََيۡٗرُۡج

 .(7)[7]افطالق:

مىع حىدةٌ ظؿىر بىـ ا،طىوب حقىٌ ؿىول  وـام ؾعؾً افسقدة ظوئشىي 

ةرحؿ اهلل ظؿىر، ٓ واهلل، "ؾردتف ظوئشي بؼقهلو: ش إن ادقً ةعذب ببؽوء أهؾف»مرؾقظو: 

إن اهلل ةزةد افؽىوؾر »بؽوء أحد، وفؽـ ؿول: مو حدث رشقل اهلل أن اهلل ةعذب ادممـ ب

ۡخَٗرٰى   َوََل حَٗزُِر َواَِِرة  حسىبؽؿ افؼىرآن ﴿"، وؿوفً: شظذابو ببؽوء أهؾف ظؾقف
ُ
َر أ ِۡ  "﴾وِ

 [. 763]إكعوم:

ةغػر اهلل ٕيب ظبد افر ـ، أمو أكف مل ةؽذب، وفؽـىف "وذم رواةي أخرى ؿوفً: 

إ،ؿ ةبؽقن ظؾقفو »قدةي ةبؽك ظؾقفو، ؾؼول: ظذ هي كز أو أخطل، إكام مر رشقل اهلل 

 .(2)شوإ،و فتعذب ذم ؿزهو

                                                 

 . 7774، ص2رواه مسؾؿ، افطالق، بوب ادطؾؼي ثالثو ٓ كػؼي هلو، ج  (7)

 . 642، ص2رواه مسؾؿ، ا ـوئز، بوب ادقً ةعذب ببؽوء أهؾف ظؾقف، ج  (2)
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رحىؿ "، ؾؼوفىً: شوفد افزكو ذ افثالثىي»ومـف ردهو أةضو حدةٌ أيب هرةرة: 

اهلل أبو هرةرة، أشوء شؿعو ؾلشوء إجوبي... مل ةؽـ احلدةٌ ظذ هذا، إكام ـون رجؾ مىـ 

ؿقؾ: ةو رشىقل اهللم إكىف ش ين مـ ؾالنامـ ةعذر»، ؾؼول: ادـوؾؼغ ةمذي رشقل اهلل 

َر  َوََل حَٗزُِر َواَِِرة  واهلل تعىوػ ةؼىقل: ﴿ش. هق ذ افثالثىي»مع مو بف وفد افزكو، ؾؼول:  ِۡ وِ
ۡخَرٰى  

ُ
 .(7)"﴾أ

وهـوك أمثؾي أخرى فرد افصحوبي إحودةٌ دخوفػتفو طوهر افؼىرآن، ةراجىع 

، 70-67ر ؽىرم اهلل افىدمقـل: صفؾىدـتقر مسىػ "مؼوةقس كؼد متقن افسـي"هلو: ـتوب 

فؾىدـتقر صىالح افىدةـ بىـ أ ىد  "مـفٍ كؼد ادتـ ظـد ظؾامء احلدةٌ افـبىقي"وـتوب 

 . 744-708إدفبل: ص

 ب. عرض السنة على السنة: 
دخؾً ظذ ظوئشي، ؾؼؾً: "مـ ذفؽ مو روى أبق شؾؿي بـ ظبد افر ـ ؿول: 

ؾؼوفىً: أخطىل، جىوبر أظؾىؿ مـىل ش ادوء ادوء مـ»ةو أموهم إن جوبر بـ ظبد اهلل ةؼقل: 

، أةقجىى شإذا جووز ا،تون ا،تىون ؾؼىد وجىى افغسىؾ»ا ... ةؼقل: برشقل اهلل 

 .(2)افرجؿ، وٓ ةقجى افغسؾمم

ـون ةبقل ؿوئام ؾىال تصىدؿقه، مىو  مـ حدثؽؿ أن رشقل اهلل "ومـف ؿقهلو: 

                                                 

 . 700، ص4، جادعددك أخرجف احلوـؿ ذم   (7)

، حتؼقىؼ: إلثيا  مم اشددككده عمئشحة عحذ الصحيمبةاإلجمبة  حمؿد بـ هبودر بـ ظبد اهلل،افزرـق،   (2)

 . 745م(، ص7970، 2شعقد إؾغوين، )بروت: ادؽتى اإلشالمل، ط
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 .(7)"ـون ةبقل إٓ ؿوظدا

ؾؼوفىً: ش. ة افؽؾىى واحلىامر وادىرأةأكىف ةؼطىع افصىال»ومـف مو ذـر ظـدهو 

رةر بقـىف ىةصع، وإين ظذ افسى صبفتؿقكو بوحلؿر وافؽالب، واهلل فؼد رأةً افـبل "

، ؾلكسؾ مـ وبغ افؼبؾي مضطجعي، ؾتبدو خ احلوجي، ؾلـره أن أجؾس ؾلوذي افـبل 

 .(2)"ظـد رجؾقف

ؾىدمقـل ف "مؼىوةقس كؼىد متىقن افسىـي"وةـظر فذفؽ أمثؾي أخرى ذم ـتىوب 

 (. 92-79)ص

 ج. عرض السنة على العقل:
ؿول افدـتقر مسػر افدمقـل ذم هذا ادؼقوس فـؼد متقن افسـي ظـد افصحوبي: 

ٓ أجزم بلكف ـون معتزا ظـدهؿ، فؽـف وؿع مـفؿ ذم بعض مسوئؾ ٓ دمعؾ افبوحٌ "

 . (3)"متقؼـو مـ اظتبوره مؼقوشو هلؿ

هـوك مسوئؾ اشتعؿؾ افصحوبي ؾقفو ؿؾً: ٓ أرى هلذا افسدد وجفو مو دام 

، ؾقـبغل فـو أن كجزم بف ـام جزمـو بودؼقوشغ افعؼؾ، وردوا صدورهو ظـ افـبل 

                                                 

ـ رء ذم افبىوب وأصىح"رواه افسمذي، افطفورة، بوب افـفل ظـ افبقل ؿوئام، وؿول:   (7) ٌ ظوئشي أحس  "حدة

حمؿىد ؾىماد ظبىد افبىوؿل،  ، حتؼقىؼ:شحننهذم  حمؿد بـ ةزةىد أبىق ظبىد اهلل افؼزوةـىل،: وابـ موجف، 72رؿؿ

   .766، صاإلجمبةافزرـق،  واكظر: ،309، رؿؿ772، ص7(، جبروت: دار افػؽر، د. ط. د. ت)

 . 737، ص7رواه افبخوري، افصالة، بوب مـ ؿول: ٓ ةؼطع افصالة رء، ج  (2)

 .95، صمقمثوس ىقد مدون العنةافدمقـل،   (3)
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 افسوبؼغ. ومـ تؾؽ ادسوئؾ: 

، (7)شافقعقء ممو مسً افـور وفق مـ ثقر أؿط»حدةٌ أيب هرةرة مرؾقظو: 

 (2)"ا أكتقعو مـ احلؿقؿاةو أبو هرةرةم أكتقعل مـ افدهـ"ؾؼول فف ابـ ظبوس ردا ظؾقف: 

ؾال ترضب فف  ةو ابـ أخلم إذا شؿعً حدةثو ظـ رشقل اهلل "ؾؼول أبق هرةرة: 

 ، أي ٓ ترده بوفعؼؾ وافؼقوس. (3)"مثال

ش. مـ ؽّسؾ  مقتو اؽتسؾ، ومـ  ؾف تقعل»وحدةٌ أيب هرةرة أةضو مرؾقظو: 

ا ومو ظذ رجؾ فق أو كجس مقتك ادسؾؿغ"ؾبؾغ ذفؽ ظوئشي ريض اهلل ظـفو ؾؼوفً: 

 .(5)"ٓ ةؾزمـو افقعقء مـ  ؾ ظقدان ةوبسي"، وؿول ؾقف ابـ ظبوس: (4)" ؾ ظقداا

حقٌ أكؽره ابـ ظبوس ش وفد افزكو ذ افثالثي»ومـف حدةٌ أيب هرةرة افسوبؼ 

أي فقـون وفد  (6)"فق ـون ذ افثالثي مو اشتمين بلمف أن ترجؿ حتك تضعف"بؼقفف: 

                                                 

 حمؿقد بىـ ظؿىر،ثقر: ؿطعي. إؿط: هق خمقض )افؾبـ( ةطبخ، ثؿ ةسك حتك ةؿصؾ. افزخمؼي،   (7)

، د. ت(، 2ع حمؿد افبجووي وزمقؾف، )بروت: دار ادعرؾي، ط، حتؼقؼ: ظالءمئق يف غيث  احلدث 

 . 779، ص7ج

ـ بوفـور.   (2)  احلؿقؿ: هق ادوء ادسخر

   . وإشـوده صحقح.79رؿؿ 775-774، ص7رواه افسمذي، افطفورة، بوب افقعقء ممو ؽرت افـور، ج  (3)

 . 722-727، صاإلجمبةافزرـق،   (4)

مـ آدموهوت افػؼفقي فعبد ادجقد حمؿىقد،  96-95، صوس ىقد مدون العنةمقمثكؼؾف افدمقـل ذم   (5)

 . 757ص

، حتؼقىؼ: ظبىد افىر ـ حمؿىد ادوعحوعمت الكحزى: وابـ ا قزي، 720، صاإلجمبةافزرـق،   (6)

 . 777، ص3م(، ج7966، 7: ادؽتبي افسؾػقي، طادـقرة ظثامن، )اددةـي
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أو ٓ ةدخؾ ا ـي، دو ـون فالكتظور بلمف حتك تضعف، ثؿ ترععف، افزكو ذ افثالثي، 

 .(7)معـك، بؾ ـون إوػ أن ترجؿ وهق ذم بطـفو ٕكف فقس مـ أهؾ ا ـي

ؿد بدا واعحو مـ اشتؼراء تؾؽ ادسوئؾ أن افؼرآن وافسـي افصحقحي ـوكو 

ةؿؽـ أن خيتؾػو أو مؼقوشغ فـؼد احلدةٌ ظـد افصحوبي، ٕ،ام مـ ظـد اهلل تعوػ، ؾال 

ةتـوؿضو، وإذا حصؾ آختالف أو افتـوؿض بغ حدةٌ وحدةٌ ؾفذا راجع إػ خطل 

افـوؿؾ، أو كسقوكف، أو أكف مل ةـؼؾ ـومؾ مو شؿعف، أو ؾفؿ مـ افؾػظ افـبقي ؽر مو أراده 

. وأمو مسوئؾ آشتحوفي ظؼال ؾفل ـذفؽ أةضو ٕن افعؼؾ افسؾقؿ ةلبك أن افـبل 

رء مستحقؾ أو ؽر معؼقل، حتك ٓ ُةترفؿ اإلشالم  شقل اهلل ةصدر ظـ ر

 بوفالمعؼقفقي وافالمـطؼقي، وهق بريء مـفو. 

 :أصول ومبادئ التعامل مع السنة في القرون:الثاني والثالث ومابعدهما
ؿد واصؾً افسـي ادطفرة مسر و ظذ افقعع افذي تؼدم ذـره، إػ أن اكتفك 

ودخؾ افؼرن افثىوين اهلجىري، ؾقاجفىً افسىـي طروؾىو أـثىر افؼرن إول اهلجري، 

خطقرة مـ ذي ؿبؾفو، وهل خقف ذهوهبىو واكىدثورهو بىذهوب حومؾقفىو وحػوطفىو، 

بجوكى طفقر افؽثرة افؽوثرة مـ إحودةٌ ادقعقظي، أو ؽر ادعروؾي فدى ظؾامئفىو 

تؽػىؾ  وحػوطفو، ؾوؿتضً تؾؽ افظروف مـ ظؾامء إمي وحؽومفو اختىوذ إجىراءات

حػظ افسـي مـ آكدثور، وصقوكتفو مـ افدخقؾ واحلؿقىؾ، ؾىلفؼك اهلل تعىوػ ذم ؿؾىى 

                                                 

 . 64، صالعنة مقمثوس ىقد مدوناكظر: افدمقـل،   (7)
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أن ةتحىرك ه( 707ا،ؾقػي إمقي افراصد ظؿر بـ ظبد افعزةر بـ ظبد ادؾؽ بـ مروان )ت

فذفؽ افعؿؾ بام ةؾزم، ؾلصىدر أمىرا خؾقػقىو بتىدوةـ افسىـي وععفىو، ؾؽتىى إػ ظامفىف ذم 

. ؾؽتى إػ ظومؾىف وؿوعىقف ظىذ اددةـىي أيب (7)ع حدةٌ رشقل اهلل أؾوق، وأمرهؿ بجؿ

توبي احلدةٌ، ؿىول ؾقىف: ه(777بؽر بـ حمؿد بـ ظؿرو بـ حزم )ت ، وأصور ؾقف إػ شبىـ 

ون مـ حدةٌ رشقل اهلل " أو شـي موعقي، أو حدةٌ ظؿرة بـً ظبىد افىر ـ،  اكظر موـ 

توبىي مىو ظـىد ظؿىرة (2)"ؾوـتبف: ؾنين ؿد خػً دروس افعؾؿ وذهوب أهؾف .وـام ضؾى مـىفـ 

توبي مو ظـد افؼوشؿ بـ حمؿد بـ أيب بؽر أةضو )ت  .(3)ه(720ـذفؽ ضؾى مـفـ 

ـُ حزم هذا بجؿع احلدةٌ وتدوةـف حسى رؽبي ا،ؾقػي، إٓ أكىف  وبدأ ؾعاًل اب

ر فؾخؾقػي أن ةرى كتوئٍ شعل ظومؾف هذا إذ ظوجؾتف ادـقي، وأول مـ حؼؼ مبتغوه  مل ةؼدر

، وـىون ه(724ذم حقوتف هق اإلموم ا ؾقؾ حمؿد بـ مسؾؿ بىـ صىفوب افزهىري )ت

صغقؾو بجؿع احلدةٌ وافسرة، ؾجؿع حدةٌ اددةـي، وؿدمف إػ ظؿر بـ ظبد افعزةز، 

 .(4)وأخذ ظؿر ةبعٌ إػ ـؾ بؾد فف ظؾقف شؾطون دؾسا مـ دؾوتره

                                                 

اليشححملة : وافؽتىىوين، حمؿىىد بىىـ جعػىىر، 208و 204، ص7، جفححدح الوححمكياكظىىر: ابىىـ حجىىر،   (7)

 . 4م(، ص7964، 3، )دمشؼ: دار افػؽر، طادعدطيفة

، ادؼدمي، بىوب مىـ رخىص ذم ـتوبىي شننه: وافدارمل ذم 387، ص2، جطوقمتهرواه ابـ شعد ذم   (2)

افر ـ هل أكصورةي، وخوفي ظؿر بـ ظبد افعزةىز، كشىلت . وظؿرة بـً ظبد 726، ص7افعؾؿ، ج

 ه. 98ذم حجر ظوئشي ريض اهلل ظـفو، وتقؾقً ظوم

 . 27، صاجليح والدعدث اكظر: ابـ أيب حوتؿ، تؼدمي   (3)

 . 98، صجمم  بومن العلم وفضلهرواه ابـ ظبد افز ذم   (4)
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ء، وهىق وـوكً هذه أول حمووفي  ؿع احلدةٌ وتدوةـىف بشىؿقل واشتؼصىو

بذفؽ مفد افطرةؼ دـ أظؼبف مـ افعؾىامء ادصىـػغ ذم افؼىرن افثىوين اهلجىري، حقىٌ 

 كشطً ؾقف حرـي تدوةـ احلدةٌ، ودأب افعؾامء ظذ ذفؽ. 

أةضىو أثىر ذم  -ـام أذت إفقف شىوبؼو  -هذا، وـون فػشق افقعع ذم احلدةٌ 

ور إفقف اإلموم افزهىري تلـقدهؿ ظذ افتدوةـ حػظو فؾسـي، ومـعو فؾتالظى ؾقفو ـام أص

فق ٓ أحودةٌ تلتقـو مـ ؿبؾ ادؼق كـؽرهو ٓ كعرؾفو مو ـتبً "ذم ؿقفف: ه( 724)ت

 .(7)"حدةثو، وٓ أذكً ذم ـتوبف

حؼو ـوكً ا،الؾوت افسقوشقي ظذ أصدهو ذم هذا افؼىرن، وـوكىً افراؾضىي 

ٓ تؽؾؿفؿ، وٓ ": أـثر افػرق ـذبو ؾقف، ش:ؾ اإلموم موفؽ ر ف اهلل ظـ افراؾضي ؾؼول

مورأةىً ذم أهىؾ ". وؿول اإلموم افشوؾعل ر ىف اهلل ؾىقفؿ: "ترو ظـفؿ ؾن،ؿ ةؽذبقن

 .(2)"إهقاء ؿقمو أصفد بوفزور مـ افراؾضي

 تدوين السنة باالستقصاء والشمول:
وؿد آتً تؾؽ احلؿؾي افعؿرةي فتدوةـ افسـي وععفو ثامرهو ذم أوشىع كطىوق، 

غ افثوين وافثوفٌ خوصي، وبعدهو ظومي، أحودةٌ ـؾ بؾد حقٌ ععً ظذ مدى افؼرك

مـ افبؾدان اإلشالمقي ظذ أةدي ظؾامئفو، وذفؽ إمو ظذ هق:ي ادقعقظوت وإبقاب، 

أو ادسىىوكقد، أو ادعىىوجؿ، أو ا قامىىع، أو افسىىــ، أو ادصىىـػوت، أو ادقضىى ت، أو 

                                                 

 . 708، صتقوود العلمأخرجف ا،طقى ذم   (7)

 . 797-796، صالعنة قو  الددوثند ظجوج ا،طقى، اكظر: حمؿ  (2)
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ػقائد، أو إموخ، وؽرهىو، ادستدرـوت، أو ادستخرجوت، أو إجزاء احلدةثقي، أو اف

وهذه اددوكوت احلدةثقي إمو وصؾً إفقـو مـدجمىي ذم ادمفػىوت احلدةثقىي افؽىزى، أو 

خمطقضي، أو مطبقظي، وافؽثر مـفو افتل كحسبفو مػؼقدة ربام تقجد ذم مؽتبوت ترـقىو 

صومؾي وادغرب وأدوكقو وادؽتبوت إخرى ذم أرجوء افعومل افتل ٓ تقجد فدةـو ؾفورس 

 .(7)ظـ مؼتـقو و افعربقي

كلمــة مــوعنة عــن منــاها المصــنفات الحديثيــة مــن القــرن الثــاني إلــى 
 القرن السابع:

ختتؾػ مدوكوت احلدةٌ ذم افؼىرون ادختؾػىي )مىـ افؼىرن افثىوين إػ افؼىرن 

 افسوبع( بعضفو ظـ بعض ؽوةًي ومـفجًو:

هىل: عىع احلىدةٌ ؾوفسؿي افغوفبي دمفػوت افـصػ إول مـ افؼرن افثىوين 

دون مراظوة دقعقع احلدةٌ، حقٌ ـون افغرض مـف حػظ افسـي افـبقةي مـ افضقوع، 

وصقوكتفو مـ أن ةتطرق إفقفو افقعع، ؾجؿعً إحودةٌ ـقػام اتػؼ ظىذ اشىتعجول 

راء افىدرامل، ى، وأيب افعشىه725وحسى، مثؾ أحودةٌ زةد بـ أيب أكقسي افرهووي 

، و قد ه737، وافزبر بـ ظدي ه737أةقب افسختقوين ، وه726وأيب افزبر ادؽل 

، ه747، وظبقىد اهلل بىـ ظؿىر بىـ حػىص ه746، وهشوم بـ ظروة ه743افطقةؾ 

 وؽرهؿ مـ ظؾامء ذفؽ افعك.

أمو ممفػوت افـصػ افثوين فؾؼرن افثوين وافربع إول مـ افؼرن افثوفىٌ ؾفىل 

                                                 

 . 229، صبيوث يف تمكثخ العنة ادرشفةاكظر فذفؽ: افعؿري،   (7)



 

 
 حممد أبو الليث اخلريآبادي  م 1035 أغسطسهـ /3416 شوال املكرم،  الرابعالعدد  - وحدة األمة

 

___________________ ﴿11﴾ ___________________ 

 

خوص، ؾؽون فؽؾ بوب مىـ  متتوز بجؿع إحودةٌ ادتصؾي بؿقعقع واحد ذم ممفػ

أبقاب افدةـ ممفػ خوص بف، وفؽـف خمتؾط بىلؿقال افصىحوبي وؾتىووى افتىوبعغ، أو 

بجؿع أحودةٌ أبقاب خمتؾػي، وعىؿ بعضىفو إػ بعىض ذم مصىـػ واحىد، وذفىؽ 

فغرض خدمي افتؼةع وتسفقؾ اشتـبوط إحؽوم، ومـ أمثؾىي ذفىؽ: مقضىل اإلمىوم 

، ه787وا فود فف، وا،ىراج ٕيب ةقشىػ ه 787، وافزهد ابـ ادبورك ه779موفؽ 

، وإم فؾشىوؾعل ه789وأثور، وافقصقي فف، وأثور دحؿىد بىـ احلسىـ افشىقبوين 

، ومصـػ ابـ ه279، وشــ شعقد بـ مـصقر ه277، ومصـػ ظبد افرزاق ه204

، إٓ أ،ؿ مل هيتؿقا بجؿع افصىحقح مىـ إحودةىٌ، مىو ظىدا مقضىل ه235أيب صقبي 

 موفؽ ؾنن أحودةثف ـؾفو صحقحي ـام سح بف أئؿي هذا افشلن.اإلموم 

 أمو ممفػوت افربع افثوين فؾؼرن افثوفٌ ؾفل متتوز بنؾراد أحودةىٌ افرشىقل 

ظـ أؿقال افصحوبي وؽرهؿ، وذفؽ إمو ظذ هق:ىي ادسىوكقد )عىع أحودةىٌ صىحويب 

 صىقبي ، وابىـ أيبه230، وظع بىـ ا عىد ه228واحد ظذ حدة( مثؾ مسـد مسدد 

، أو ه249، وابـ  قىد ه247، وأ د بـ حـبؾ ه238، وإشحوق بـ راهقةف ه235

، وافعؾؿ فىزهر بىـ ه228ظذ هق:ي إبقاب وادقعقظوت مثؾ افػتـ فـعقؿ بـ  ود 

، دون متققز افصحقح ه255، وافســ فؾدارمل ه243، واإلةامن فؾعدين ه234حرب 

افصحقح مـ ؽىر افصىحقح، إٓ إذا ـىون مـ افضعقػ، ممو ةصعى ظذ افؼورئ متققز 

 مـ أئؿي هذا افشلن، ومـ ذوي ا،زة ذم مقداكف. 

وأمو افـصػ افثوين مـ افؼرن افثوفٌ ؾؼد صفد أزهك ظصقر افسـي وأشعدهو 

بلئؿي احلدةٌ وت فقػفؿ افعظقؿي ا،وفدة، حقٌ إن ممفػو ؿ متتوز بؿقزة هومىي، وهىل 
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ةىٌ افضىعقػي، واحلىذر مىـ إدخوهلىو ذم ـتىى مىـ إحود -بؼدر اإلمؽون -افتؼؾقؾ 

احلدةٌ إٓ مو بغ ووعح، وهذه مقزة فقسً هبقـي افؼقؿىي، إذا ظؾؿـىو أن ـثىرا مىـ 

إحودةٌ ادقعقظي ؿد زةدت ظذ افسـي، وأن إبعودهو ظـ ـتى احلىدةٌ حيتىوج إػ 

بحؿىد  -حمدثغ كوؿدةـ أوتقا ظؾام وؾرا، وبصرة كرة ذم هذا افػـ، وهذا ؿىد تىقاؾر 

، وأيب داود ه267، ومسؾؿ ه256ظـد إئؿي أصحوب افؽتى افستي: افبخوري  -اهلل

، وبظفىىقر هىىذه ه273، وابىىـ موجىىف ه303، وافـسىىوئل ه279، وافسمىىذي ه275

   افؽتى افستي ـون ؿد اشتقظبً معظؿ إحودةٌ افصحقحي واحلسـي، وؿؾام صّذ ظـفو.

رن افرابىع حتىك ،وةىي افؼىرن واشتؿرت ظؿؾقي عع احلدةٌ وتدوةـف ذم افؼى

ا،ومس، وممفػوت هذةـ افؼركغ ـوكً إمو ظذ ضرةؼي ادسوكقد، أو ظذ إبىقاب، أو 

ادعوجؿ، أو ظذ ضرةؼي ادستدرـوت، أو ادستخرجوت، أو ظذ ضرةؼي بقون افعؾىؾ، أو 

 ؽر ذفؽ، وتػووتً ؿقؿي هذه ادمفػوت كظرا فتػووت افثؼي ؾقفو، ٕن مـ افعؾىامء مىـ

حترى عع افصىحقح ذم ـتوبىف مثىؾ افؽتىى ادسىتخرجي ظىذ افصىحقحغ، أو افتىل 

، وصىحقح ابىـ حبىون ه377افتزمً إخراج افصىحقح مثىؾ صىحقح ابىـ جزةؿىي 

وأحودةثف حمذوؾي اإلشىـود، ومسىتدرك احلىوـؿ ه 353، وصحقح ابـ افسؽـ ه354

ومغ افبخىوري ظذ افصحقحغ. إٓ أ،ؿ مل ةبؾغقا ذم حتري افصحقح صلن اإلمه 405

ومسؾؿ بسبى تسوهؾفؿ ذم افتصحقح وافتحسغ، وفذفؽ احتوج مستدرك احلوـؿ إػ 

، ومو زافىً أحودةىٌ ؾقىف ذم حوجىي إػ خدمىي مموثؾىي (7)افتعؾقؼ افذهبل ظذ أحودةثف

                                                 

، )حؾى وبروت: مؽتى ادطبقظوت ديمت من تمكثخ العنة وعلوم احلدث ظبد افػتوح أبق ؽدة،   (7)

 . 700م(، ص7984، 7اإلشالمقي، ط
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،دمي افذهبل فف. ومىـفؿ مىـ عىّؿـ ذم ـتبىف افصىحقح واحلسىـ وافضىعقػ مثىؾ 

موظدا  ذةى أثىور -، ه370ـ جرةر افطزي ، وابه303ممفػوت أيب ةعع ادقصع 

، ه357، وابىـ ؿىوكع ه330، وادحومع ه327، وا،رائطل ه327، وافطحووي -فف

، ه364، وابـ افسـل ه360، وأجري ه360، وافطزاين ه354وأيب بؽر افشوؾعل 

، وؽرهؿ. ومـفؿ َمـ ممفػو ؿ هزةؾي مثىؾ تصىوكقػ أيب افشىقخ ه385وافدارؿطـل 

)مو ظدا افسىــ ه 485، وافبقفؼل ه476، وابـ مردوةف ه385ابـ صوهغ ، وه369

 افؽزى فف(، وؽرهؿ. 

ثؿ اكتؼؾ مـفٍ ظؾؿ احلدةٌ بعد هذا افؼرن فؾدراشىوت افـؼدةىي تصىحقحو، 

وتضعقػو، ودمرحيو، وتعدةال، واختصورا، وذحو، وتقؿػ عع إحودةٌ بوٕشىوكقد 

، وافؼىويض ه576ص مىـفؿ بوفىذـر: افبغىقي إٓ ؿؾقاًل، وأخ ادتصؾي برشقل اهلل 

، وظبىىد احلىىؼ ه576، وأبىىو افطىىوهر افسىؾػل ه577، وابىىـ ظسىوـر ه544ظقىوض 

، ه606، وابىىـ إثىىر ه597، وابىىـ ا ىىقزي ه584، واحلىىوزمل ه582إصىىبقع 

، وادـىىذري ه643، وافسىىخووي ه643، وابىىـ افصىىالح ه643وافضىىقوء ادؼىىدد 

، وافزةؾعىىل ه742، وادىىزي ه702، وابىىـ دؿقىىؼ افعقىىد ه676، وافـىىقوي ه656

، وابىـ ه750افىسـامين  ، وابىـه748، وافىذهبل ه744، وابـ ظبد اهلىودي ه743

، وافبقصىري ه807، واهلقثؿىل ه806، وافعراؿل ه804، وابـ ادؾؼـ ه757افؼقؿ 

، ه877، وادـىووي ه867، وابـ اهلىامم ه855، وافعقـل ه852، وابـ حجر ه840

، وابىـ ظىّراق ه923، وافؼسىطالين ه977، وافسىققضل ه879وؿوشؿ بـ ؿطؾقبغو 

، وافزرؿىوين ه7037، وادـىووي ه7074ؼىوري ، وافه975، وادتؼل اهلـىدي ه963
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  وؽرهؿ.ه 7722

 للتعامل مع التراث في السنة:أصول ومبادئ أخرى 
هذا، ومل ةؼتك تعىومؾفؿ مىع افسىـي ظىذ ععفىو وتىدوةـفو ؾحسىى، وإكىام 

ًْ ظؾىقفؿ إجيىود ظؾىقم أخىرى  صوحبتف تعومالت أخرى، حتً طروف وحوٓت أمؾ

ن ذم ـتىى ختدم افسـي، مثؾ ظؾؿ مصطؾح احلد ةٌ، وظؾىؿ ا ىرح وافتعىدةؾ )ادىدور

افرجول وتورخيفؿ(، وظؾؿ معرؾي ظؾؾ احلىدةٌ، وظؾىؿ خمتؾىػ احلىدةٌ ومشىؽؾف، 

 وظؾؿ ؽرةى احلدةٌ، وهذا مو شـبحٌ ؾقف ذم ادبوحٌ أتقي: 

 ـ تدوين علم مصطلح الحديث:1
ؿد متخضً بحقث إئؿي ودراشو ؿ وتدوةـفؿ فؾسـي إػ ظؾقم ـوكً ؿؿىي 

و وصؾ إفقف افػؽر افبؼي افسقي، وأصح مو ظرف ذم افتلرةخ مـ افؼقاظد افعؾؿقىي م

افسؾقؿي فؾرواةي واإلخبور، فقس بعدهو جمول فؾتثبً وافتقثقؼ، وؿد كسٍ ظىذ مـىقال 

ظؾامء احلدةٌ ـثرون مـ ظؾامء افسؾػ ذم شوئر جموٓ ؿ افعؾؿقي إخرى ـوفتىورةخ، 

ظؾىؿ مصىطؾح "ىىبهو، وهذه افعؾقم هل مو تسؿك وافػؼف، وافتػسر، وإدب، وؽر

 . "احلدةٌ

وظؾؿ مصطؾح احلدةٌ هق جمؿقع افؼقاظد وادبوحٌ احلدةثقي ادتعؾؼي بنشـود 

احلدةٌ ومتـف، افتل تلشسً ظذ أةدي افصحوبي ذم مـتصػ افؼىرن إول فؾفجىرة، 

 حتك تؽومؾً وكضجً ذم أواخر افؼرن افتوشع، وذفؽ حلػظ حىدةٌ رشىقل اهلل 
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مـ افدس وافتزوةر، وا،طل وافتغقر، وهذه افؼقاظىد تتصىؾ بضىبط احلىدةٌ شىـدا 

ومتـو، وبقون حول افراوي وادروي، ومعرؾي ادؼبقل وادردود، وافصحقح وافضعقػ، 

 ... ومو تػرع ظـ ـؾ ذفؽ مـ افعؾقم احلدةثقي افؽثرة. 

ببدء  -ق ؽدةـام ؿول افشقخ ظبد افػتوح أب-وبدأ تدوةـ مبودئف وبعض مسوئؾف 

تدوةـ افتلرةخ فؾرجول، وافتصـقػ فؾحدةٌ، وـون ؿبؾ ذفؽ حمػقطىو ذم افصىدور، 

كً تؾىؽ افؽتىى بىدأ ةىدخؾ ذم افتىلفقػ ُعَىٌؾ مـىف هـىو  مسددا ظذ إفسـي، ؾؾام ُدوِّ

وهـوك، ومل ةمفرػ ؾقف تلفقػ خوص جومع ذم ا ؿؾي إٓ ذم افؼىرن  افرابىع، ومىو جىوء 

وُعَاًل مـثقرة ذم بعض ادسوئؾ مـف، دملء هبو ادـوشبوت، ـام كىراه ذم  ؿبؾ ذفؽ ـون ُكَتػوً 

ه(  233، وذم أؿىقال وممفػىوت: ابىـ معىغ )ه(204افرشوفي فإلموم افشىوؾعل )ت

ه( 247وأ د بـ حـبؾ )ه( 234وحمؿد بـ ظبد اهلل بـ كؿر )ه( 234وظع بـ اددةـل )

مل ) ه( 267وافعجىع )ه( 267ومسؾؿ )ه( 256وافبخوري )ه( 242وأيب جعػر ادخرر

ه( 279وافسمىىذي )ه( 275وأيب داود افسجسىىتوين )ه( 262وةعؼىىقب بىىـ صىىقبي )

 .(7)ه(303وافـسوئل )

وذم أوائؾ افؼرن افرابع تقجفً أكظور بعض افعؾامء إػ عع مبوحٌ احلدةٌ 

وؿقاظده ادتػرؿي ذم ـتوب جومع كوطؿ دسوئؾ هذا افعؾىؿ، ؾىلفػ افؼىويض أبىق حمؿىد 

اَمُهْيُمِزيحلسـ بـ ظبد افر ـ بـ خالد ا اديحدث الءمصح  "ـتىوب ه( 360)ت اليَّ

، وـون أولر مـ وعع ـتوبًو مستؼاًل ذم ظؾقم احلىدةٌ، وفؽـىف مل "بني الياوي والواعي

                                                 

 . 709-700، صيمت من تمكثخ العنة وعلوم احلدث داكظر: ظبد افػتوح أبق ؽدة،   (7)
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ةستقظى عقع مبوحثف ومسوئؾف، صىلن أّي أول ظؿىؾ، ؾجىوءت بعىده ـتىى أخىرى 

 افـحق افتوخ: مؽؿؾي دو ؾوتف مـ ادسوئؾ وادبوحٌ ظذ 

 وهق مطبقع. ه( 405معرؾي ظؾقم احلدةٌ فؾحوـؿ )ت -7

 اددخؾ ذم أصقل احلدةٌ فؾحوـؿ أةضو، وهق مطبقع.  -2

 وهق مطبقع. ه( 463افؽػوةي ذم آداب افرواةي فؾخطقى افبغدادي )ت -3

وهىق ه( 463ا ومع ٕخالق افراوي وآداب افسومع فؾخطقى افبغدادي )ت -4

 مطبقع. 

ه( 544وع إػ معرؾي أصقل افرواةىي وافسىامع فؾؼىويض ظقىوض )تاإلد -5

 وهق مطبقع. 

 وهق مطبقع. ه( 580مو ٓ ةسع ادحدَث َجْفُؾف ٕيب حػص ادقوكجل )ت -6

وهىق ادعىروف بؿؼدمىي ابىـ ه( 643ظؾقم احلدةٌ ٓبـ افصىالح )ت -7

 كقظو.  65افصالح، وهق مطبقع ذـر ؾقف 

 ح، أو افتحشقي وافزةودات. بعده جوء دور افتؾخقص، أو افؼ

 ـ علم الجرح والتعديل ونشأته:2
ا رح وافتعدةؾ هق ظؾؿ ةبحٌ ذم افرواة مـ حقىٌ مىو ورد ذم صىل،ؿ مىـ 

تعدةؾ ةزةـفؿ، أو دمرةح ةشقـفؿ، وهق متػرع ظـ ظؾؿ اإلشـود، وظرؾـىو ممىو شىبؼ أن 

، ن بىـ ظػىون افسمال ظـ اإلشـود وآهتامم بف ؿد جوء ظؼى وؿقع ؾتـي مؼتؾ ظثام

ودخقل افقعع ذم احلدةٌ، ممو أدى بعؾامء إمي إػ ادزةد مىـ افتثبىً ذم أمىر ؿبىقل 
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احلدةٌ، ومعرؾي أحقال افرواة، ومتققز افؼقي مـ افضعقػ، وافصودق مـ افؽىوذب، 

ؾنن ـون افراوي ظدٓ ثؼي عوبطو ؿبؾ حدةثف، وإن مل ةؽـ ـىذفؽ رّد، ومىـ هـىو كشىل 

قكو فؾؼةعي، ٓ ضعـو ذم افـوس، وؿد تؽؾؿ ذم افرجول ـثرون ظؾؿ ا رح وافتعدةؾ ص

مـ افعؾامء مـذ ظفد افصحوبي حتك ادتلخرةـ مـ ظؾامء إمي، ؾؿـ افصحوبي: ظؿر بـ 

ه( 34وظبىودة بىـ افصىومً )ته( 40وظىع بىـ أيب ضوفىى )ته( 23ا،طوب )ت

وأكىس ه( 63وظبد اهلل بـ ظبوس )ته( 43وظبد اهلل بـ شالم )ته( 57وظوئشي )ت

وحمؿد بىـ ه( 704ومـ افتوبعغ: ظومر بـ ذاحبقؾ افشعبل )ته(. 93بـ موفؽ )ت

 ه(. 94وشعقد بـ ادسقى )ته( 95وشعقد بـ جبر )ته( 770شرةـ )ت

ـثىر ادتؽؾؿىقن ذم افرجىول ه( 750وذم آخر ظك افتىوبعغ )أي ذم حىدود 

، ومعؿر بـ ه(748تبسبى ـثرة ادتؽؾؿ ؾقفؿ مـ افرجول، مـفؿ شؾقامن إظؿش )

وصىعبي ه( 756وإوزاظىل )ته( 754وهشوم افدشىتقائل )ته( 753راصد )ت

وافؾقىٌ بىـ ه( 767و ود بىـ شىؾؿي )ته( 767وشػقون افثقري )ته( 760)ت

وحيىل ه( 787وظبد اهلل بـ ادبورك )ته( 779واإلموم موفؽ )ته( 775شعد )ت

ه( 797ـ ظققـىي )توشػقون بىه( 793وابـ ظؾقي )ته( 789بـ شعقد افؼطون )ت

 وؽرهؿ. ه( 798وظبد افر ـ بـ مفدي )ت

ثؿ بدأ افعؾىامء تىدوةـ أؿىقاهلؿ ذم ا ىرح وافتعىدةؾ ذم افؽتىى وادمفػىوت، 

وتػــقا ذم تـقةع هذه ادمفػوت، وتؼسقؿفو وتعرةػفو، ؾؿـ مصـػوت خوصىي بؿعرؾىي 

 ـتىى افصحوبي، إػ ـتى ظذ كظوم افطبؼوت، ومىـ ـتىى مرتبىي ظىذ احلىروف، إػ

خوصىي برجىىول بعىىض افبؾىدان، ومىىـ ممفػىىوت خوصىي بوفثؼىىوت أو بوفضىىعػوء، إػ 
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مصـػوت ظومي  ؿقع إكقاع، ومـ ـتى خوصي برجىول بعىض ـتىى احلىدةٌ، إػ 

تصوكقػ ذم ظومي رواة احلدةٌ، ومـ ـتى ذم معرؾي افؽـل وإفؼوب، إػ ؽرهو مىـ 

 . (7)ادصـػوت ذم ـؾ بوب

 ـ علم علل الحديث:  3
افعؾي شبى ؽومض ؿودح ذم احلىدةٌ مىع شىالمي احلىدةٌ مـىف ذم افظىوهر، 

وةتطرق ذفؽ إػ اإلشـود ادستجؿع ذوط افصحي طىوهرا، وؿىد تطؾىؼ افعؾىي ظىذ 

شبى واعح ـؽذب افراوي، أو ؽػؾتف، أو شقء حػظف، أو كحقهو مـ أشبوب ععػ 

 افثؼي افضوبط. احلدةٌ، وؿد ةطؾؼفو بعضفؿ ظذ خموفػي ٓ تؼدح ـنرشول مو وصؾف 

وظؾؿ معرؾي ظؾؾ احلدةٌ ظؾؿ مستؼؾ، ؽر ظؾؿ معرؾي افصحقح وافسىؼقؿ، 

وإكام ةعؾؾ احلدةٌ مىـ أوجىف "وؽر ظؾؿ ا رح وافتعدةؾ، ؿول أبق ظبد اهلل احلوـؿ: 

فقس فؾجرح ؾقفو مدخؾ، ؾنن حدةٌ ادجروح شىوؿط واه، وظؾىي احلىدةٌ ةؽثىر ذم 

افتل أصور إفقفو احلوـؿ: تػرد افراوي وخموفػىي  . ومـ تؾؽ إوجف(2)"أحودةٌ افثؼوت

ؽره فف، ووهؿ افىراوي بوإلرشىول ذم ادقصىقل، أو افقؿىػ ذم ادرؾىقع، أو دخىقل 

 حدةٌ ذم حدةٌ، أو تدفقس افراوي، أو اختالط افراوي، أو ؽر ذفؽ. 

وكشل هذا افعؾؿ ؿدةام ؿدم كؼد احلدةٌ شـدا ومتـو، ؽر أن افتىدوةـ ؾقىف بىدأ 

                                                 

، 5، )افرةىىوض: مؽتبىىي افرصىىد، طأصححول الدخححيثر و كاشححة األشححمىوداكظىر: حمؿىىقد افطحىىون،   (7)

 . 769م(، ص7983

 .772، صمعيفة علوم احلدث احلوـؿ،   (2)



 

 
 حممد أبو الليث اخلريآبادي  م 1035 أغسطسهـ /3416 شوال املكرم،  الرابعالعدد  - وحدة األمة

 

___________________ ﴿11﴾ ___________________ 

 

 بع إول مـ افؼرن افثوفٌ، حقٌ أفػ ؾقف ـؾ مـ إئؿي: مـذ افر

، وأ ىد بىـ حـبىؾ ه(234، وظع بـ اددةـل )ته(233حيل بـ معغ )ت

، وةعؼىىقب بىىـ صىىقبي ه(267، ومسىىؾؿ )ته(256، وافبخىىوري )ته(247)ت

، وأبىىق ظىىع ه(279، وافسمىىذي )ته(273، وأبىىق بؽىىر إثىىرم )ته(262)ت

، وأبىىق بؽىىر ا،ىىالل ه(307حيىىل افسىىوجل )ت، وأبىىق ه(289افـقسىىوبقري )ت

، وافىىدار ه(327، وابىىـ أيب حىوتؿ )ته(367، وابىـ جرةىىر افطىزي )ه(377)ت

، ه(597، وابىـ ا ىقزي )ته(405، وأبق ظبىد اهلل احلىوـؿ )ته(385ؿطـل )ت

 ه(. 852، وابـ حجر )ته(795وابـ رجى احلـبع )ت

افصحقح وافسؼقؿ، وتـؼقتىف وهبذا افعؾؿ افدؿقؼ اشتطوع إئؿي متققز احلدةٌ 

ظـ ادؽذوب وادقعقع، وفؽـ ا فقد ـؾفو مـصبرٌي ظذ ظؾؾ اإلشـود، ٓ ظىذ ظؾىؾ 

ةتعرض فـؼد متـ احلدةٌ، مع  -دون اشتثـوء-ادتـ، إذ مو مـ ـتوب ذم ظؾؾ احلدةٌ 

  أن كؼد ادتـ ٓ ةؼؾ أمهقي مـ كؼد افسـد.

 ـ علم مختلف الحديث ومشكله: 4
طفرت عوظي تعرعً فؾتشىؽقؽ ذم ه( 204وم افشوؾعل )توذم ظك اإلم

افسـي متذرظي ببعض إحودةٌ ادختؾػي وادتعورعي ؾقام بقـفو ذم افظوهر، ؾتصدى هلو 

، ومل ةؼصد "اختالف احلدةٌ"إموم ذفؽ افعك اإلموم افشوؾعل ر ف اهلل ؾلفػ ـتوبف 

ي ا ؿع بغ مو طوهره افتـوؿض، اشتقػوء ادقعقع، وإكام ذـر مـف عؾي ةـبف هبو ظذ ضرةؼ

 وإزافي افتعورض مـ بقـفو. 
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، افعك افىذي تالؿىح ؾقىف افعؼىؾ ادسىؾؿ ه(276ثؿ جوء ظك ابـ ؿتقبي )ت

بثؼوؾوت أجـبقي إثر ترعي افؽتى افققكوكقي وافػورشقي واهلـدوشقي إػ افؾغي افعربقي، حقٌ 

ـوضؼي وافػالشىػي، ؾظفىرت ؾ:ىي تلثر افؽثر مـ ادػؽرةـ اإلشالمقغ آكذاك بلشوفقى اد

تمثر هذه إشوفقى ظذ أشوفقى ادحدثغ وأهؾ إثر، بؾ إن مـفؿ مـ راح ةطعـ ظىذ 

أهؾ احلدةٌ ذم ،جفؿ، وةرد إحودةٌ، وةتلول افـصقص افؼطعقي افكىحيي بؿجىرد 

شً ذم ظؼقهلؿ بتلثر افعؼؾقىي ادودةىي وافػؾسىػقي افراؾىدة إفىقفؿ مىـ  إوهوم افتل ظشر

افققكون وافػرس واهلـد، حتك وجد مـ ةـؽر مىـ ادغقبىوت أصىقوء ٓ ةؿؽىـ إكؽورهىو، 

وةتلول آةوت افؼرآن، وافسـي ادتقاترة ذم ادالئؽي وا ـ، ؾوكزى هلؿ ظىومل ذفىؽ افعكى 

، (7)"تلوةىؾ خمتؾىػ احلىدةٌ"ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ؿتقبي افدةـقري، ؾصـػ ـتوبف افؼىقؿ 

 رهو ذم ثالثي أمقر: ىمـفو افػسود إػ احلدةٌ وحص وحدد افقجقه افتل ةدخؾ

 افزكودؿي ومو ؿومقا بف مـ دس إحودةٌ افشـقعي وادستحقؾي.  -7

وافؼصوص ومو ـوكقا ةؼقمقن بف مـ اشتامفي وجقه افعقام إفقفؿ، وةستدّرون  -2

   مو ظـدهؿ مـ افـؼقد بودـوـر وافغرائى وإـوذةى مـ إحودةٌ.

 .(2)وس ظؾقف ذم ا وهؾقي مـ أخبور متؼودمي تشبف أحودةٌ ا،راؾيومو ـون افـ -3

 وٓ كعرف ظـ ـتوبف صق:و. ه( 307وصـػ ؾقف أبق حيل افسوجل )ت

ؿد رأى مـ ادتؽؾؿىغ ثؾىبفؿ أهىؾ احلىدةٌ ه( 276وإذا ـون ابـ ؿتقبي )ت

                                                 

 .47-40م(، ص7986، 2، )كؼه ادمفػ كػسف، طالعنة ادطهية والديدثمتاكظر: كقر افدةـ ظس،   (7)

، )بىروت: دار تيوثح  تدلحا احلحدث  ظبد اهلل بـ مسؾؿ بـ ؿتقبي أبق حمؿد افدةـقري،ابـ ؿتقبي،   (2)

 . 2افؽتوب افعريب، د. ط. د. ت(، ص
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ذم ظكه افتطوول مىـ ه( 327وتؽػر بعضفؿ بعضو، ؾؼد رأى اإلموم افطحووي )ت

، ؾىلفػ ـتىوبغ ذم ادقعىقع، ومهىو: 7دةـ وععػوء افـػقس ظذ احلدةٌ كػسىفادؾح

 ، وـالمهو مطبقع. "بقون مشؽؾ أثور"و "ذح معوين أثور"

حقىٌ ارتىلى ادؾحىدون ه( 406وازداد إمر شقءا ذم ظكى ابىـ ؾىقرك )ت

، ؾىلفػ 2أحودةٌ افتشبقف، وتسؾؼقا هبو ظذ افطعـ ذم افدةـ، ؿبرحقا هبو أصحوب احلىدةٌ

َل احلدةٌ وذح معـوه مـ وجفي كظر إصوظرة.  "مشؽؾ احلدةٌ وبقوكف"ـتوبف   ؾلور

ـام اظتـك هبذا افعؾؿ معظؿ ذاح احلدةٌ أثـوء ذحفؿ دثؾ تؾؽ إحودةىٌ، 

وهق مطبىقع مـىف مىو وجىد،  " ذةى أثور"ذم ه( 370خوصي ابـ جرةر افطزي )ت

 "ا،الؾقىوت"ذم ـتوبىف ه( 458وافبقفؼل )ت، "معومل افســ"ذم ه( 388وا،طويب )ت

ه( 597، وابىـ ا ىقزي )ت"ذح افسـي"ذم ه( 576وخمتكه مطبقع، وافبغقي )ت

ذم ذحىف ه( 676وهق خمطقط، وافـقوي )ت "افتحؼقؼ ذم أحودةٌ ا،الف"ذم ـتوبف 

تـؼقح افتحؼقؼ ذم أحودةٌ ا،ىالف "ذم ه( 744فصحقح مسؾؿ، وابـ ظبد اهلودي )ت

، وافعقـىل "ؾتح افبوري"ذم ذح ه( 852وهق مطبقع، وابـ حجر )ت "زيٓبـ ا ق

 ، وؽرهؿ. "ظؿدة افؼورئ ذح افبخوري"ذم ه( 855)ت

                                                 

حح  أبق جعػر أ د بـ حمؿد بـ شالمي بىـ ظبىد ادؾىؽ بىـ شىؾؿي إزدي،اكظر: افطحووي،   (7)

، 7م(، ج7979، 7جور، )بروت: دار افؽتى افعؾؿقىي، ط، حتؼقؼ: حمؿد زهري افـمعمين اآلثمك

 .77ص

، حتؼقىؼ: مشحك  احلحدث  وبومىحه أبق بؽر حمؿد بـ احلسـ بـ ؾقرك إصبفوين،اكظر: ابـ ؾقرك،   (2)
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 ـ علم معرفة غريب الحديث: 5
وهق ظؾؿ ةعـك ببقون معوين افؽؾامت افغومضىي ذم احلىدةٌ، كشىل إثىر اتسىوع 

وكشقء جقؾ تشقب  افػتقحوت اإلشالمقي، ودخقل ـثر مـ ؽر افعرب ذم اإلشالم،

افعجؿي فسو،ؿ، ؾخقػ ظذ احلدةٌ افـبقي أن ةسىتغؾؼ ؾفؿىف ظىذ بعىض افـىوس، 

ؾوكزى عوظي مـ أتبوع افتوبعغ، ؾتؽؾؿقا ذم ؽرةى احلىدةٌ، أمثىول اإلمىوم افثىقري 

 ، وممـ صـػقا ذم هذا ادجول هؿ: ه(779، واإلموم موفؽ بـ أكس )ته(767)

 ه(.204افـرض بـ صؿقؾ ادوزين )ت -7

 ه(.270أبق ظبقدة معؿر بـ ادثـك )ت -2

 "ؽرةى احلدةٌ وأثىور"وـتوبف ه( 224أبق ظبقد افؼوشؿ بـ شالم )ت -3

 مطبقع، وأـؿؾف ذم أربعغ شـي. 

 ه(.256أبق ظؿرو صؿر بـ  دوةف )ت -4

  فف ذةؾ ظذ ـتوب أيب ظبقد.ه( 276أبق حمؿد ظبد اهلل بـ مسؾؿ بـ ؿتقبي )ت -5

مطبقع  "ؽرةى احلدةٌ"وـتوبف ه( 285ـ إشحوق احلريب )تإبراهقؿ ب -6

 مـف مو وجد. 

افىدٓئؾ ذم "وـتوبف ه( 302أبق ؿوشؿ بـ ثوبً بـ حزم افنؿسطل )ت -7

وفؽـف موت ؿبىؾ  "ذح مو أؽػؾف أبق ظبقد وابـ ؿتقبي مـ ؽرةى احلدةٌ

 ه(. 373إمتومف، ؾلـؿؾف أبقه )ت

وبـ خطقىىى جىىومع افدهشىىي أبىىق افثـىىوء حمؿىىقد بىىـ أ ىىد ادعىىروف بىى -8
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 .  "افتؼرةى ذم ظؾؿ افغرةى"وـتوبف ه( 334)ت

مطبىقع،  "ؽرةى احلىدةٌ"وـتوبف ه( 388أبق شؾقامن  د ا،طويب )ت -9

 مطبقع.  "مشورق إكقار ظذ صحوح أثور"و

وـتوبىف ذم ؽرةىى افؼىرآن ه( 407أبق ظبقد أ د بـ حمؿد اهلىروي )ت -70

 مطبقع.  "ـتوب افغرةبغ"واحلدةٌ بعـقان 

جمؿىع افغرائىى "وـتوبىف ه( 529ظبد افغوؾر بـ إشامظقؾ افػورد )ت -77

 . "ادػفؿ فؼح ؽرةى احلدةٌ"و "ذم ؽرةى احلدةٌ

وـتوبىف ه( 538أبق افؼوشؿ جىور اهلل حمؿىقد بىـ ظؿىر افزخمؼىي )ت -72

 مطبقع.  "افػوئؼ ذم ؽرةى احلدةٌ"

مطىوفع "أفػ ه( 569أبق إشحوق إبراهقؿ بـ ةقشػ، ابـ ؿرؿقل )ت -73

مشىورق "ظذ ؽرار ـتوب أشتوذه ا،طويب ذم  "إكقار ظذ صحوح أثور

 . "إكقار ظذ صحوح أثور

وـتوبىىف ه( 587أبىىق مقشىىك حمؿىىد بىىـ ظؿىىر ادىىدةـل إصىىبفوين )ت -74

 . "ادغقٌ ذم ؽرةى حلدةٌ"

 مطبقع.  "ؽرةى احلدةٌ"ه( 597ابـ ا قزي )ت -75

وـتوبىف ه( 606ورك بـ حمؿد، ابـ إثر ا زري )تأبق افسعودات ادب -76

وهق مطبقع، وهق أعع ـتىى افغرةىى  "ؽرةى احلدةٌ وأثرافـفوةي ذم "

 وأصفرهو وأـثرهو تداوٓ. 

مطبقع وهق ذم ؽرةى  "ؽرةى احلدةٌ"وـتوبف ه( 852ابـ حجر )ت -77
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 حدةٌ صحقح افبخوري ؾؼط. 

ؿىع افبحىور ذم فغىي إحودةىٌ جم"وـتوبىف ه( 986حمؿد ضوهر افػتـل )ت -78

 مطبقع.  "وأثور

 ـ علم معرفة األحاديث الضعيفة والموضوعة: 6
أرى أن هذا افعؾؿ كتقجي فتؾؽ ا فقد افتل بذفً ضقال افؼرون افسوفػي مىـ 

ظؾقم خمتؾػي، وتطبقؼ دو تقصؾ إفقف افعؾامء مـ ؿقاظد وأشس فـؼد احلىدةٌ شىـدا خالل 

ؾقف، ؾلول مـ عع إحودةٌ افضعقػي وادقعىقظي، وأفػفىو  ومتـو، وفذفؽ تلخر افتلفقػ

 ذم ـتوب هق: 

ؾؽتىىى تىىذـرة ه( 507حمؿىىد بىىـ ضىىوهر أبىىق افػضىىؾ ادؼىىدد )ت -7

 . "ادقعقظوت"

مطبقع، بّغ ؾقىف  "إبوضقؾ"وـتوبف ه( 543ثؿ أبق ظبد اهلل ا قزؿل )ت -2

 بطالن أحودةٌ واهقي بؿعورعي أحودةٌ صحوح هلو. 

 "ادقعىقظوت افؽىزى"ؾىلفػ ـتوبىف ه( 597ابـ ا قزي )ت ثؿ جوء -3

وذـر ؾقف أحودةٌ ظذ أ،و مقعقظي حسى كظرتىف إفقفىو، وذفىؽ بـؼىد 

بـؼد متـف ؽوفبو بؿؼوةقس كؼدةي اشتؼوهو مىـ أشىالؾف احلدةٌ شـدا أوٓ، ثؿ 

 افصحوبي وافتوبعغ ومـ بعدهؿ، وهل: 

اصىتامل  -فصحقحي افثوبتي، جخموفػتف فؾسـي ا -خموفػي احلدةٌ فؾؼرآن، ب -أ

مـوؿضىتف فصصىقل  -هخموفػتىف فؾؿعؼىقل،  -احلدةٌ ظذ أمر مسىتحقؾ، د
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خموفػتف فؾقؿوئع افتورخيقي افثوبتىي،  -افؼظقي، أو مؼوصد افؼةعي وأهداؾفو، و

دٓفىي احلىدةٌ ظىذ مشىوهبي  -رـوـي أفػوظ احلدةٌ وبعىد معوكقفىو، ح -ز

 خموفػتف فإلعوع.  -فؾطى، ي خموفػي احلدةٌ -ا،وفؼ فؾؿخؾقق، ط

ادغـل ظىـ احلػىظ وافؽتىوب "وـتوبف ه( 623ظؿر بـ بدر ادقصع )ت -4

 مطبقع.  "بؼقهلؿ: ٓ ةصح ص  ذم هذا افبوب

فىىف رشىىوفتون ؾقىىف ضبعتىىو بعـىىقان: ه( 650أبىق افػضىىوئؾ افصىىوؽوين )ت -5

 . "مقعقظوت افصغوين"

 مطبقع.  "أحودةٌ افؼصوص"ه(: 667ابـ تقؿقي )ت -6

ادـىىور ادـقىىػ ذم افصىىحقح "وـتوبىىف ه( 757ابىىـ ؿىىقؿ ا قزةىىي )ت -7

وهق مطبقع. ةؿتوز هذا افؽتوب بلكف ضبؼ ؾقف ؿقاظد وأشىس  "وافتضعقػ

  ابـ ا قزي ظذ بعض إحودةٌ افصحقحي شـدا بوفـظر إػ ادتـ.

افىىمخ ادصىىـقظي ذم "فىىف ظىىدة ممفػىىوت ؾقىىف: ه( 977افسىىققضل )ت -8

ر ؾقىف ـتىوب ابىـ ا ىقزي مىع ىمطبقع، اختصى "يإحودةٌ ادقعقظ

افـؽىً "مطبىقع. و "ذةىؾ افىمخ"افتعؼقبوت ظؾقف بىام ٓضوئىؾ حتتىف. و

افتعؼقبىوت ظىذ "مطبىقع. و "افبدةعوت ظىذ مقعىقظوت ابىـ ا ىقزي

 هذا اختك ؾقف افـؽً، مطبقع.  "ادقعقظوت ٓبـ ا قزي

افػقائىد "توبىف وـه( 942أبق ظبد اهلل حمؿىد بىـ ةقشىػ افصىوحلل )ت -9

 . "ادجؿقظي ذم بقون إحودةٌ ادقعقظي

تـزةف افؼىةعي ادرؾقظىي ظىـ إخبىور "وـتوبف ه( 963ابـ ظّراق )ت -70
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عىىع ؾقىىف بىىغ مقعىىقظوت ابىىـ ا ىىقزي ؤخ  "افشىىـقعي ادقعىىقظي

 افسققضل وذةؾفو وكؽتف ظذ مقعقظوت ابـ ا قزي. وهق مطبقع. 

 مطبقع.  "تذـرة ادقعقظوت"( وـتوبف ه986حمؿد ضوهر  افػتـل )ت -77

وـتوبىىف ه( 7074مىىال ظىىع بىىـ حمؿىىد شىىؾطون افؼىىوري احلـػىىل )ت -72

 "تذـرة ادقعىقظوت"مطبقع. و "ادصـقع ذم معرؾي احلدةٌ ادقعقع"

 فف أةضو. 

خمتكى "وـتوبف ه( 7743أبق احلسـ ظع بـ أ د احلرةق افػود )ت -73

 . "افمخ ادصـقظي فؾسققضل

افؽشىػ "وـتوبف ه( 7777حمؿد بـ حمؿد افسـدرود افطرابؾز )ت -74

 مطبقع.  "اإلهلل ظـ صدةد افضعػ وادقعقع وافقاهل

اختك ؾقف مقعىقظوت ه( 7788افشقخ حمؿد بـ أ د افسػورةـل )ت -75

 ابـ ا قزي. 

افػقائىىد ادجؿقظىىي ذم إحودةىىٌ "وـتوبىىف ه( 7255افشىىقـوين )ت -76

 مطبقع. "ادقعقظي

أثور ادرؾقظي "وـتوبف ه( 7304أبق احلسـوت ظبد احلل افؾؽـقي )ت -77

 مطبقع.  "ذم إخبور ادقعقظي

افؾمفىم "وـتوبىف ه( 7305أبق ادحوشـ حمؿد بـ خؾقؾ افؼووؿجل )ت -78

 مطبقع.  "ادرصقع ؾقام ؿقؾ: ٓأصؾ فف، أو بلصؾف ادقعقع

حتىذةر ادسىؾؿغ " وـتوبىفه( 7325أبق ظبد اهلل حمؿد افبشر طوؾر )ت -79
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 . "مـ إحودةٌ دقعقظي ظذ شقد ادرشؾغ

شؾسىىؾي "افشىىقخ حمؿىىد كىىوس افىىدةـ إفبىىوين )حػظىىف اهلل( وـتوبىىف  -20

ضبع  "إحودةٌ افضعقػي وادقعقظي وأثرهو افس  ظذ إمي اإلشالمقي

مـف حتك أن أربعي أجزاء، وكتقؿع فف إصدار أجزاء أخرى، وهق ـتىوب 

فػقائىد افعؾؿقىي  افـؼدةىي، وفؽىـ ؿؾىام ُةضىّعػ أو ةقعىع ؿقؿ حوؾىؾ بو

احلدةٌ بـؼد ادتـ، ومع ذفؽ ٓ خيؾق افؽتوب مـ مالحظوت ظذ بعىض 

 أحؽومف ظذ إحودةٌ. 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 خالص  البحث

وحتك ظك ابـ افؼقؿ  وهؽذا ٓحظـو أن إمي اإلشالمقي مـ ظك افـبل 

مؾً مع افسـي وتراثفو بام كوشى وعع افسـي ذم حقـفو، ؾوفصىحوبي ؿد تعوه( 757)ت

بوحلضقر افشخيص ذم جموفسىف وخطبىف أو بوفسىامع ممىـ  تؾؼقا افسـي مـ رشقل اهلل 

حرضهو، ثؿ حػظقهو ذم افصدور وافسطقر، وضبؼقهو ذم حقو ؿ افعؿؾقي، وهىذا هىق 

 ـون افتعومؾ إكسى فقعع افسـي آكذاك. 

فرؾقؼ إظذ تطؾىى افقعىع مىـفؿ تبؾقىغ افسىـي إػ مىـ مل بو وبعد حلوؿف 

تبؾغفؿ، وكؼهو ذم افعومل بؽؾ صدق وأموكي، وظدم ؿبقهلو إٓ بوفتثبىً مىـ صىحتفو، 

ضؾى افشوهد مـ افراوي ظذ رواةتىف  -7ا فذفؽ بعض إشس افـؼدةي مثؾ: ؾقععق

أو ظىذ  -4ظرض افسـي ظذ افؼرآن  -3اشتحالف افراوي ظذ صدق شامظف  أو -2
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 أو ظذ افعؼؾ أحقوكو.  -5افسـي  ادعروؾي فدهيؿ 

، ومىو كىتٍ ظـفىو مىـ ه35شىـي  إػ أن وؿعً ؾتـي مؼتىؾ شىقدكو ظىثامن 

اكؼسوموت واختالؾوت ذم صػقف إئؿي، وطفقر مذاهى مبتدظي، ؾقاجفىً افسىـي 

، وافقعىع ذم احلىدةٌ بـطىوق واشىع، ممىو جعىؾ طوهرة افؽذب ظذ رشىقل اهلل 

بي وؽرهؿ مـ افتوبعغ  افؽبىور ظىذ حىذر ذم تعىومؾفؿ مىع مروةىوت افـىوس افصحو

احلدةثقي، وحتػظ ظـد ذفؽ بشدة افتثبً وآشىتقثوق مىـ ا،ىز، ؾفـىو وعىع حجىر 

أشوس ظؾقم احلدةٌ، مـ آظتامد ظذ افسـد، وآحتقوط ذم تؾؼل احلدةٌ، وتؼسىقؿ 

وجرح افىرواة وتعىدةؾفؿ، وظؾىؿ  احلدةٌ إػ ادؼبقل وؽر ادؼبقل، وؾـقن اإلشـود،

ظؾؾ احلدةٌ، وؽر ذفؽ مـ افعؾقم، بجوكى تـشقط حرـي تدوةـ افسـي، ؾىدوكً ذم 

ادسوكقد، وا قامع، وافسىــ، وادصىـػوت، وادقضى ت، وادعىوجؿ، وادسىتدرـوت، 

 وادستخرجوت، وإجزاء، وادقعقظوت، وؽرهو مـ صـقف ادمفػوت ذم احلدةٌ. 

مشؽؾي أخرى جد خطرة، أٓ وهل مشؽؾي إكؽىور افسىـي،  ثؿ واجفً افسـي

ؿوم بحؿؾتفو أظداء اإلشالم، بحجىي وجىقد أحودةىٌ متعورعىي ذم ـتىى احلىدةٌ، 

وظجزهؿ ظـ افتعومؾ افسؾقؿ معفو، ؾوؿته إمر احلّد مـفو، ؾـشل ظؼى ذفىؽ ظؾىؿ 

، ه(204ظذ ةد اإلمىوم افشىوؾعل ر ىف اهلل )ت "ظؾؿ تلوةؾ خمتؾػ احلدةٌ"جدةد 

وظؼى احتؽوك إمي بثؼوؾوت أجـبقي وآراء ؾؾسػقي تعرعً افسـي وأهؾفىو هلجىامت 

ذشي مـ ؿبؾ ادؾحدةـ ؾراحقا ةطعـقن ادحدثغ ومـىوهجفؿ، وبىدأوا ةىردون مىـ 

إحودةٌ افصحقحي مو ٓةدخؾ ذم ظؼقهلؿ ادودةي، خوصي مو تعؾؼ مـفو بلمقر افغقى 

ؼىوم هلىؿ إمىوم ظكىهؿ ابىـ ؿتقبىي افىدةـقري مـ ادالئؽي وا ىـ وا ـىي وافـىور، ؾ
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، وتبؾىقر "تلوةؾ خمتؾىػ احلىدةٌ"ؾػـّد آراءهؿ، ورد أبوضقؾفؿ ذم ـتوبف ه( 276)ت

ؾىلفػ ـتىوبغ ه( 327هذا افعؾؿ، وأخذ حقزه  ادـوشى ظذ ةد اإلموم افطحووي )ت

، ؾجؿع ؾىقفام أـىز ظىدد ممؽىـ مىـ "بقون مشؽؾ أثور"و "ذح معوين أثور"ؾقف 

ٕحودةٌ افتل ذم طوهرهو تعورض، أو ؾقفو إصؽول، وأزال مـفىو آخىتالف، وحىؾ ا

اإلصؽول بام جودت بف معورؾف وؿرحيتف، وخ ذف حتؼقؼ ودراشىي ا ىزء افثىومـ مىـ 

فـقؾ درجي افدـتقراه ذم افؽتىوب وافسىـي مىـ جومعىي أم  "بقون مشؽؾ أثور"ـتوب 

 افؼرى بؿؽي ادؽرمي. 

هذا هق أول مظفر واعح مصـػ فؾتعومؾ مىع افسىـي هـو أحى أن أوـد أن 

وتراثفو مـ خالل متـ احلدةٌ بعد ظك افصحوبي، ٕن ا فقد إخىرى افتىل بىذفً 

ـوكً ؿوسة ظذ خدمي افسـي مـ خىالل  -ظذ رؽؿ ـثر و وأمهقتفو-،دمي افسـي هل 

 -واحىدا ٓو–فػً ذم معرؾي ظؾؾ احلدةٌ ٓكجد اإلشـود ؾؼط، حتك أن افؽتى افتل أ

 .(7)مـفو ةعؾؾ حدةثو واحدا بوفـظر إػ متـف، بؾ ـؾفو مـصبي ظذ اإلشـود ؾحسى

ثؿ تقؿػ افتعومؾ مع افسـي بوفـظر إػ ادتـ إػ أن جىوء اإلمىوم ابىـ ا ىقزي 

بغ افؽىالم ظىذ احلىدةٌ شىـدا  "ادقعقظوت افؽزى"ؾجؿع ذم ـتوبف ه( 597)ت

بـؼىد متـىف،  -ؽوفبىو  -ل اإلشـود، ثىؿ ةعؼبىف ومتـو، ؾؽون ةـؼد احلدةٌ أوٓ مـ خال

 واحلؽؿ ظؾقف بوفقعع متبعو ؾقف مؼوةقس افـؼد افتوفقي: 

 -3خموفػتف فؾحدةٌ أخر ادعىروف افثوبىً  -2خموفػي احلدةٌ فؾؼرآن  -7

                                                 

 . 244، صمقمثوس ىقد مدون العنةاكظر فذفؽ: افدمقـل،   (7)
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رـوـىي  -5خموفػتف فؾقؿوئع افتلرخيقي  -4خموفػتف فصصقل افؼظقي أو مؼوصد افؼظقي 

 اصتامفف ظذ أمر مـؽر أو مستحقؾ.  -6وه فػظ احلدةٌ وبعد معـ

ؾطبىؼ ه( 757ثؿ جوء بعده بؼرن وكصػ ؿرن اإلموم ابىـ ؿىقؿ ا قزةىي )ت

تؾؽ ادؼوةقس بجرأة ظذ بعض إحودةٌ افتل أشىوكقدهو صىحقحي، وحؽىؿ ظؾقفىو 

بوفقعع، ـؾ ذفؽ بوفـظر إػ متق،و، وإن ٓ خيؾق بعضفو ظـ افؽالم ظؾقفو مـ خىالل 

 . "ادـور ادـبػ ذم افصحقح وافضعقػ"ذفؽ ذم ـتوبف أشوكقدهو، و

وهؽذا خؾػ أشالؾـو ثروة هوئؾي مىـ افىساث ذم افسىـي، وؿىدمقا فـىو أروع 

وأشؿك مـوهٍ افتعومؾ معف، ٓ فـػتخر بف وكتغـك بلجموده، وإكام فـجعؾف أشىقة كتلشىك 

دػقىد افصىوفح، هبو، وؿدوة كؼتدهيو، وكتعومؾ مع افسـي وتراثفىو تعىومال حقىو بنحقىوء ا

وتـؿقي ا قىد افـىوؾع، وٓ ةىتؿ ذفىؽ إٓ بوفتعومىؾ معفىو تعىومال صىؿقفقو كىوطرا إػ 

   بىذفؽ شىقف كىتؿؽـ مالبسو و وطروؾفو، وأشبوهبو وظؾؾفو، ومؼوصدهو وؽوةو و، و

 مـ جموراة افعك وتؼـقوتف، وكتعدى ظراؿقؾف وصعوبف بلمـ وشالم.  -إن صوء اهلل-

ىوأرجق مـ اهلل افعع ركو، وؾفىام ى افؼدةر أن ةرزؿـو ظؾىام ةـػعـىو، وظؼىال ةبصِّ

ةسؾؿـو، وظؾام ةرعقف ظـو، وأن ةقؾؼـو دو ؾقف خر فدةــو وأمتـو، وآخر دظقاكو أن احلؿد 

 هلل رب افعودغ.
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 األمري احملدث الَقهُّىجٌ وإسهامه يف علىم احلديث
 أمنىذجًا «احلطة يف ذكر صحاح الستة»

 د. سيىطي بن عبد املناسأ. 
*

 

 عبد اهلل مجيل حممد أ.
**

 

 
 

 ملخص البحث

يعد إمر ادحدث صدديؼ حندـ خدان افؼـدقجل مدـ علدرز ظؾدن  افدذيـ 

رها يف دداهتؿ يف تطقير افعؾقم اإلشدممقة  وك داصتفروا يف صبف افؼارة اهلـدية لؿجفق

درأل إمدر ادحددث للكدف مدـ ادؽثدريـ يف  افؼرن افثافث ظؼ مـ اهلجدرة  وؿدد ظف

افتلفقػ  وؿدم فؾعؾقم افديـقة خدمات جؾقؾة حتك كال مؽاكة مرمقؿة مـ لغ افعؾدن  

ة افعرلقدة  ـتالدًا يف تتؾدػ افػـدقن لافؾغد 222ادنؾؿغ  ولؾغ ظدد ممفػاتدف حدقاي

                                                 

وافعؾقم اإلكناكقة  اجلامعدة اإلشدممقة ؿنؿ افؼرآن وافنـة  ـؾقة معارأل افقحل م ارك يف عشتاذ  *

 Shayuthy@iium.edu.my  افزيد اإلـسوين: مافقزيا   افعادقة

ؿندؿ افؼدرآن وافندـة  ـؾقدة معدارأل افدقحل وافعؾدقم اإلكنداكقة  اجلامعدة اة يف ضافب افددـتقر     **

 مافقزيا   اإلشممقة افعادقة

 حبوث ودراسات
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وافػارشقة  وإردية  ومـ عهؿ افػـقن افتل وجف إفقفا إمر ادحدث اهتنمدف ظؾدقم 

احلديث افـبقي افؼيػ  ومـفا مصدطؾ  احلدديث  وذح احلدديث  وآرا  يف ظؾدؿ 

احلطدة يف ذـدر "احلديث رواية ودراية   وظؾؿ اجلرح وافتعديؾ وؽر ذفؽ  عما ـتالف 

مؾ فػقائد ـثرة  ٓ ينتغـل ظـف ضافب ظؾؿ  وؿد حدث ؾفق ـتاب صا "صحاح افنتة

ؾقف ظذ ضؾب ظؾقم افنـة وؾضؾفا  وهق ـتاب مصطؾ  احلديث يف لعدض ادندائؾ  

وـتاب تراجؿ  إضاؾة إػ ؿقاظد وؾقائد ظؾؿقة متـقظة مفؿة جدا دـ فف ظـايدة لعؾدؿ 

ؾقم افديـقة  وذـر افنـة افـبقية  وذـر ؾقف افعؾقم إخرى افتل حيتاج إفقفا ضمب افع

يف ـتالف هذا افصحاح افنتة  معـاه ذـر تراجؿ هلذه افؽتب افنتة  وعضداأل إػ ذفدؽ 

منـد فإلمام عمحد لـ حـبؾ  ومقضل فإلمام مافؽ لـ عكس رمحفؿ اهلل  وـان ذفدؽ ادا 

  "احلطة"عثار اهتنم افباحث إللراز إشفام إمر ادحدث يف ظؾقم احلديث يف ـتالف 

 ددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 املقدمة
  احلؿد هلل افذي جعؾ ديـ اإلشمم خاتؿ إديان  وعرشؾ رشدقفف مؿددا 

آخر كبل يف افزمان وعكزل ظؾقف عؾضؾ افؼائع يف افؼرآن وافصمة وافنمم ظذ افـبدل 

 وظذ آفف وصحبف وشؾؿ ولعد  ادصطػك واإلمام ادجتبك كبقـا وحبقبـا مؿد 

ؽ ؾقف عن ظؾن  ادنؾؿغ ؿدمقا خدمات جؾقؾة فؾعؾقم اإلشدممقة يف اا ٓ ص

مجقع جمآهتا مـ خمل ـتبفؿ ادػقدة افرائعة ظذ مر إزمان  ومـ ؾضؾ اهلل تعاػ ثؿ 
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مـ حنـ حظ افديار اهلـدية عهنا عكجبت رجآ  وظؾن   يف صتك ادجآت افعؾؿقدة  

افطقب صديؼ لـ  عٓ وهق إمر ادحدث علق ومـ عوفئؽ افعؾن  افبارزيـ ظامل جؾقؾ

وإمر ادحدث تؾؼك افدروس يف ظؾقم  حنـ خان افَؼـُّقجل افبخاري كزيؾ هبقلال 

صتك ظذ صققخ ـثريـ مـ م ايخ اهلـد وافقؿـ واشتػاد مـفؿ يف ظؾقم افؼرآن واحلدديث 

ظؾؿقدًا يف تتؾدػ ورؽؿ صغر شـف كِنبقاًّ  ؾؼد خؾدػ إمدر ادحددث مراثدًا  وؽرمها 

 (1) جمآت افعؾقم افؼظقة  مـ تػنر  وحديث  وؾؼف  وعصقل  وظؼقدة  وؽرها

 ددددددددددددددددددددددددددددددد

 
 املبحث األول:

 التعريف باألمري احملدث القهىجٌ وحًاته العلنًة وعصره

 المطلب األول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، ونسببته، ووللب، ، وابه، ه،
 ووف، ه:القه، وعقي، ه. وون،ابه، وزه، ، وثن،ء العلم،ء عليه، وأخ

لـ حنـ لـ ظع لـ فطػ اهلل احلفَنْقـِل افبفَخداري ( 3)صديؼ( 2)علق افطقباشؿف 

                                                 

  )إدارة ؿطر: وزارة اهـر مآثر الطراز اآلخر واألولالتاج ادكلل من جوصديؼ حنـ خان  اكظر:   (1)

  535ص م( 2007ه/ 1428  2اإلشممقة  ط إوؿاأل واف مون

فؼد عمجعت ادصادر افتل ترمجت فف يف ــقتف  ٕن إمر ادحدث افَؼـُّقجل ترجؿ فـػندف يف لعدض   (2)

 تة وؽرهدا ـتبف  مثؾ: علجد افعؾقم  وافتاج ادؽؾؾ: واحلطة يف ذـر صحاح افن

ْيؼ مثدؾ   (3) مؿدد صدديؼ لدـ حندـ "وؿد ورد يف ظدد ـثر مـ ـتب افساجؿ تؼديؿ مؿد َظَذ ِصدِّ
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افـَّقَابف وآ جداه عمدر ادؾدؽ شدقد ": فؼبف وكنبتف  (1)لاهلـد "هبقلال"افَؼـُّقجل كزيؾ 

وفدد   (5)وــقتدف علدق افطقدب (4)افَؼـُّدقجل (3)افبفَخاري( 2)"مؿد صديؼ حنـ خان هبادر

                                                                                                                          

يؼ لـ حنـ خان افبخاري افَؼـُّقجل  ـن ذـدر يف ترمجتدف "خان   وفؽـ افراج  يف ترمجتف عكف   ِصدِّ

اإلمـا  الننـوجي ا الةـنة  جهوديف لعض افؽتب افتل عفػفدا يف حقاتف  اكظر: ظبد اهلل مجقؾ مؿد  

  )رشافة دـتقراه: يف احلديث وظؾقمف  اجلامعدة اإلشدممقة افعادقدة وطلومها دراسة حتلولوة ىندية

  15م(  ص2015ه/1436لنفقزيا  

اإلطال  بمن ا تاريخ اهلند من األطال  ادةمى بنزهــة اوـواصر ظبد احلل لـ ؾخر افديـ احلنـل    (1)

  1246  ص8م(  ج 1999ه/1420  1ط  )لروت: دار الـ حزم نواضر،وهبجة ادةامع وال

اكظدر: ظبدد  :هد1289فعؼ خؾقن مـ صعبان هدذا افؾؼب فؼبتف افدوفة افزيطاكقة احلاـؿ لاهلدـد    (2)

  1248  ص 8ج  ىزهـة اوواصر،احلل احلنقـل  

ل مقضـ اإلمام ادحدث افؽبر علق ظبد كنبة إػ تؾؽ ادديـة افتارخيقة لن ورا  افـفر  ه "افبخاري"  (3)

اهلل مؿد لـ إشنظقؾ افبخاري  وعلق ظع احلنغ لـ ظبد اهلل اد فقر لالـ شقـا وؽرمها مـ إئؿة 

جهـود تؼع يف ؽرب مجفقرية عوزلاـنتان احلافقدة  اكظدر: ظبدد اهلل مجقدؾ   "افبخاري"إظمم  و

  16  صاإلما  الننوجي ا الةنة وطلومها

افَؼـُّقجل كنبة إػ َؿـُّقج  وهدل مديـة تارخيقة ؿديؿة تؼع يف صنل اهلدـد  وـاكدت مدـ عؿددم لدمد   (4)

ـتدب افدساجؿ اهلدـد وعظظؿفدا  وعصفدر مراـز ادؾؽ ؾقفدا  وهدل مقضـ آلائف  وؿد ضبطفدا يف 

 دددة  ر افؼداأل وؾدت  افـدقن اددحنـ خان )ِؿـَّْقج( لؽندومؼؼقن ـتب إمر ادحدث صديؼ 

( لػت  عوفف  وت ديد ثاكقة  ؿال: وهدل مقضع يف لدمد اهلددـد   وضبطفدا ياؿقت احلؿقي  )َؿـُّقجف

اهلـقد يـطؼقن هلا "وؿال مؿد زياد افتؽؾة:  :409  ص4  جمعجم البلدان اكظر: ياؿقت احلؿقي 

يبدة مـفدا ؾلجداب مثؾ ما ضبط يف معجؿ افبؾدان وعكف شلل لعض ظؾن  ادـطؼة افؼر "َؿـُّقج"افققم 

  16اكظر: ظبد اهلل مجقؾ  ادصدر كػنف  ص "لذفؽ

أبجد العلو ، أبجـد العلـو  ادةـمى بـالور ادريفـو  ا بوـان أحـوال اكظر: صديؼ حنـ خان     (5)
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مدـ  19افَؼـُّقجل يدقم إحدد وؿدت افضدحك يف  إمر ادحدث صديؼ حنـ خان

)لاكس لدريع( لقٓيدة  لددبؾدةم 1832عـتقلر شـة  14هد  1248مجادى إوػ شـة 

يتدقن  عترا لرديش يف لقت جده ٕمف  ؾؾن لؾغ افنادشة مـ ظؿره تقيف علقه  ورلتف عمف 

وٓ خمأل لغ ـؾ مـ ترجؿ فف  يف تداريخ مقفدده   (1)وك ل ظػقػا  مبا فؾعؾؿ وافعؾن 

 ومؽان مقفده  

 اه، ه، وأخالقه، وعقي، ه:
عن يؾخدص  افباحثلعد افتصػ  افدؿقؼ دا ؿقؾ ظـ إمر ادحدث  ينتطقع 

 ات:افعديد مـ افصػات اف خصقة افتل اتنؿ هبا إمر ادحدث  مـ هذه افصػ

ـان إمر ادحدث  مجقؾ افعؼة  حنـ اخلؾؼ  مبا فؾعؾؿ وعهؾف  مؼم مدـ 

 افؽمم  ـثر احلؾؿ ؿؾقؾ افغضب  ظػقػ افؾنان ٓ يؼسح فـػنف صقئا 

ـان إمر ادحدث  ذا ظؼقدة صداؾقة متؿندؽا لافؽتداب وعما ظؼقدتف  ؾؼد  

ـدن صدفدت لدذفؽ ـتبدف  وافنـة وكالذا افبدع واخلراؾات  داظقا إػ ظؼقددة افندؾػ

 (2) ي فد لذفؽ "افّديـ اخلاص"وممفػاتف  وـتالف افعظقؿ 

                                                                                                                          

  2ظبد اجلبدار زـدار  )دم دؼ: مـ دقرات وزارة افثؼاؾدة واإلرصداد افؼدقمل  ط: حتؼقؼالعلو ، 

   271  ص3م(  ج1987

حتؼقؼ: ظع حنـ اجلؾبل  )لدروت: دار احلطة ا ذكر صحاح الةتة،   صديؼ حنـ خانمة  مؼد  (1)

 19اجلبؾ  د  ط  د  ت(  ص

  حتؼقدؼ: علدق ظبدد افدرمحـ يفصد الةبول إىل ذ  كال  التيويـلاكظر: صديؼ حنـ خان افَؼـُّقجل    (2)

  91م(  ص2000-ه1411  1شعقد لـ مع اصة  )لروت: دار الـ حزم  ط
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 :ون،ابه
ِرأل لنخمصف  وعظنفف افدائبة  وخدماتف اجلؾقؾة  مـ  وـان إمر ادحدث ظف

خمل وطقػتف حترير افقؿائع  وهلذا عرادت ادؾؽة عن تػدقض عمدر افتعؾدقؿ إػ إمدر 

 ظؼ شـة ك اط وحققية  وافؼقام لافقاجب خر ؿقام   ادحدث دا رعت ؾقف مـذ شبعة

 ن،ظرا للمع،رف: -1
ؾؾن ظغ إمر ادحدث إػ مـصبف اجلديد متؽـ عن يؼقم لتطبقؼ كظام افتعؾقؿ 

افصاف  وترلقة علـا  هبقلال ترلقة حنـة  وعك ل مدارس ومعاهد جديدة ديـقدة ظؾؿقدة 

ة  وؿد لؼل إمر ادحددث ظدذ هدذا وترلقية  وكال ؽايتف وعصاب هدؾف لؿدة ؿصر

 (1) ادـصب شـة واحدة ؾؼط

 رئيس،ً لل،يلان الملكي: -2
ظـدما تقشعت إظنل اإلمارة يف ظفد إمرة صاه جفان لدقؽؿ ؾاحتاجدت 

إػ تقشعة يف افديقان ادؾؽل  وتعقغ رئقس فإلذاأل ظدذ صدئقن اإلك دا  وتـندقؼ 

دحددث ؾـؼؾتدف مدـ كظدارة ادعدارأل إػ ديدقان ادؾػات احلؽقمقة  ؾاختارت إمر ا

ادؾؽل  ومـحف مـصب شؽرترها اخلاص  وؿام هبذا ادـصب خدر ؿقدام عظجدب لدف 

 افـاس  

                                                 

  1  )دم دؼ: دار الدـ ـثدر  طألمري سود صديق حةن خان حواته وآثارهمؿد اجتبا  افـدوي  ا  (1)

  109م(  ص 1999ه/1420
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 ن،ئب، للملكة:- 3
وؿد تقػ إمر ادحدث هذا ادـصب لعد عن تزوج ادؾؽة صداه جفدان لدقؽؿ 

ت تريد افزواج مـ عهؾ وـاكت امرعة ظاؿؾة  وؾاضؾة  وـاكت عّيًن مات زوجفا  وـاك

ولعد افزواج لادؾؽة جؾس إمر ادحددث جمؾدس احلؽدؿ يف عمدقر  افدياكة  وافعؾؿ 

افدوفة  وؿام مؼام زوجتف ادؾؽة يف إكػاذ إوامر  ويعد ادـصب افـائدب فؾؿؾؽدة مدـ 

 (1) عهؿ ادـاصب افتل وفقفا يف حقاتف ٕكف اكتػع افـاس لعؾؿف وحؽؿف ولذفف وؾضؾف

 :عب،دا هزه،  و 
  ـثر افتعظقؿ ٕهؾ افعؾؿ  ؿد ختذ ظن ٓ حيؾ فف عخدذه وـان إمر ادحدث

عو ما ي ؽ ؾقف  مـ عظظؿ ما مـحف اهلل عن عفؼك يف ؿؾبدف مبدة افعؾدن  افرلداكقغ  ـدان 

يتطؾع إػ عخبارهؿ  وفده كدقر احلندـ ـدان يؼدقل: ـدان ماؾظدا ظدذ افصدؾقات يف 

عوؿاهتا  ماؾظا ظذ عدا  افزـداة يف ـدؾ حدقل  مؽثدرا مدـ اجلنظة  يصؾقفا يف عوائؾ 

  (2)ماؾظا ظذ إدظقة ادلثقرة ظـد عوؿاهتا  افصمة ظذ افـبل 

 :ثن،ء العلم،ء عليه
فؼد صفد افؽثر مـ افعؾن  اـ ظارصوا إمر ادحدث  لؿؽاكة هذا اإلمدام  

                                                 

مؿدد هبجدة : حتؼقؼحلوة البرش ا تاريخ النرن الثالث طرش، ظبد افرزاق افبقطار افدم ؼل  اكظر:   (1)

  745  ص 2م(  ج 1993ه/1413  1لروت: دار صادر  ط، )افبقطار

   1247  ص8ج   ىزهـة اوواصرظبد احلل احلنقـل   اكظر:  (2)
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اع افػـقن  وجقدة افتلفقػ  لعد وعؿروا فف لافعؾؿ  وافػضؾ  واد ارـة يف ـثر مـ عكق

افؽتداين  يف مطافعة افعؾن  دمفػات إمر ادحدث  واـ عصاد لف افعممة ظبدد احلدل 

   ولاجلؿؾة ؾفق مـ ـبار مـ هلؿ افقد افطدقي يف إحقدا  ـثدر مدـ "حقث ؿال:  ـتالف

 (1) "ـتب احلديث وظؾقمف لاهلـد وؽره وجزاه اهلل خرا

صقخـا اإلمام افؽبر افنقد افعممدة "نن إفقد  ؾقؼقل: ويصػف خر افديـ كع

إمر افبحر يف افتػنر  واحلديث  وإصدقل  وافتداريخ وإدب  واف دعر وافؽتالدة  

 (2) "وهق افذي كطؼت عفنـ اخلمئؼ لثـائف افَؼـُّقجلوؽرها  صديؼ حنـ خان 

ديؼ حندـ خدان    عن اإلمام علق افطقب ص"وؿال ظـف خر افديـ افزرـع: 

 (3) "مـ رجال افـفضة اإلشممقة ادجدديـ افَؼـُّقجل 

ولؼل مـ ادثـقدغ ظؾقدف ظؾدن  ـثدرون  وعئؿدة "وؿال خر افديـ إفقد: 

مـصػقن مـ عهؾ شائر ادذاهب  ذوي افػضائؾ وادـاؿدب  ٓ يندعـا فضدقؼ افقؿدت 

 (4) "رسد عشنئفؿ  ولنط ثـائفؿ

                                                 

فهـــرس الـهـــارس واألثبــات ومعجــم ادعــاجم واد ــوخات ظبددد احلددل لددـ افؽبددر افؽتدداين    (1)

  1057  ص2م(  ج1982ه/1402  2دار افغرب اإلشممل  ط )لروت:وادةلةالت، 

  حتؼقدؼ: افدداين لدـ مـدر زهدقي  ة األمحد يـنجالء العونني بمحاكمخر افديـ كعنن إفقد    (2)

  69-67م(  ص2006ه/1427  1)لروت: ادؽتبة افعرصية  ط

األطال  الناموس تراجم أشهر الرجال والنةاء من العرب وادةتعربني خر افديـ مؿقد افزرـع    (3)

  167  ص6ج م( 1999هد/ 1419  14)لروت: دار افعؾؿ  ط وادةترشيفني،

   69  صجالء العوننيافديـ كعنن إفقد   خر  (4)
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افػاضدؾ افؽامدؾ  زيـدة ادجدافس "افؾؽـقي:  وؿال افعممة مؿد ظبد احلل

وادحاؾؾ  زلدة ادآكس وإمائؾ  ذي افتصدـقػات اف دفرة  افـدقاب افندقد صدديؼ 

 (1) "حنـ خان افَؼـُّقجل ثؿ افبفقلاي

 :وف، ه
ظاش عواخر شدـقاتف مظؾقمدا مضدطفدا  وعصدقب شدـة  إن إمر ادحدث

قداه افعدمج  واظدساه افدذهقل هد لؿرض آشتنؼا   واصتد لف اددرض  وعظ1307

واإلؽن   وـاكت عكامؾة تتحرك ـلكف م غقل لافؽتالة  ويف فقؾة افتاشع وافعؼيـ مـ 

مقمديدة  ؾؾدن  1890ؾزاير شـة 20هجرية  ادقاؾؼة 1307صفر مجادى أخرة شـة 

ؿاهلدا مدرة عو مدرتغ   "عفِحدبُّ فؼدا  اهلل"ـاكت كصػ افؾقؾ ؾاضت ظذ فناكف ـؾؿدة 

ب ادا   واحتفرض وؾاضت كػنف  تقيف وفف مـ افعؿر تنعة ومخنقن شـة وثمثدة وضؾ

عصفر  ودؾـ لبفقلال  وصقعت جـازتف يف مجع حاصد  وـاكت عـدز جـدازة يف تداريخ 

 (2) هبقلال

 وأعم،له العلمية: حي، ه األولى وطلبه للعلم وأشهر شيلخهالمطلب الث،ني: 
  ثدؿ اكتؼؾدت عمدف لدف مدـ "لاكس لريع" لبؾدةوفد إمر ادحدث افَؼـُّقجل 

  ولعد وؾاة وافده  ؾتعؾؿ افؼدرآن ظدذ معؾؿدل لؾدده  "َؿـُّقج"إػ لؾدة  "لاكس لريع"

                                                 

  4ص د  ت(     )د  طتذكرة الراشد برد تبرصة النايفدمؿد ظبد احلل افؾؽـقي    (1)

  1248  ص8  جىزهة اوواصركظر: ظبد احلل احلنـل  ا  (2)
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وادخترصات مـ ؾـقن صتك ظذ مجاظة مدـ عظقدان ظؾدن  افَؼـُّدقج وكقاحقفدا  وعؿدام 

ؿرا ًة ؽر    وؿرع افـحق وادـطؼ وافػؼف واحلديث"ـاكػقر"ويف  "ؾرح آلاد"صفقرًا يف 

ؿاظدة ادؿؾؽة اهلـديدة  "دهلل"وفؼل افعؾدن  واف ققخ  ولعد ذفؽ ارحتؾ إػ  مـتظؿة 

  ؾؾؼل هبا افعؾن  إجدم  اد دفقريـ يف افددظقة ه1269وظاصؿة خمؾتفا يف شـة 

  (1)واإلرصاد  ودرس شائر افػـقن ؾقف 

 :أشهر شيلخه
وعظقدان  "َؿـُّدقج"ؿدل لؾدده  شاؾر اإلمام افَؼـُّدقجل  لعدد افدتعؾؿ ظدذ معؾّ  

وـاكت مـارة افعؾؿ وافعؾن  لاهلـدد  يف  "دهع"كقاحقفا  وظؾن  ضقاحقفا  إػ مديـة 

ذفؽ افقؿت ؾلخذ افعؾؿ افؼظل مـ تػنر  وحديث  وؾؼف  وعصدقفف وؽرهدا مدـ 

 مجع مـ ـبار ظؾنئفا مـ عصفرهؿ:ظذ  افعؾقم افـاؾعة 

 (2) ياف قخ مؿد صدر افديـ خان دهؾق 

 (3) اف قخ حنغ ظع لـ ظبد افباشط افصديؼل

                                                 

 ادراجع كػنف   (1)

عحد افعؾن  اد فقريـ يف اهلـد   هق اف قخ افعامل افؽبر افعممة ادػتل صدر افديـ خان افدهؾقي   (2)

لدهع  وك ل هبا  وعخذ افعؾقم احلؽؿقة للكقاظفا  وعخذ افػؼدف وإصدقل وؽرهدا  ه 1204وفد 

  992  ص7ج ىزهة اوواصر،اكظر ترمجتف: ظبد احلل احلنـل  لدهع  ه 1285تقيف شـة 

صدديؼل افَؼـُّدقجل  عحدد هق اف قخ افػاضؾ حنغ ظع لـ ظبد افباشط لـ رشتؿ ظدع عصدغر اف  (3)

اكظر ترمجتف: ادرجدع ه  1223شـة  يف شـة  24تقيف وفف  "َؿـُّقج"افػؼفا  احلـػقة  وفد وك ل لبؾدة 

  956  ص7ج كػنف 
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 (1) اف قخ عمحد لـ عوٓد حنـ احلنقـل

اف قخ حنغ لـ منـ افندبقعل إكصداري  تؾؿقدذ افعممدة مؿدد كدارص 

  وؽرهؿ مـ عظمم اهلـدد  وعخدذ مدـ ـبدار ظؾدن  (2)احلازمل تؾؿقذ اإلمام اف قـاين

 افقؿـ مـ تممقذ اإلمام اف قـاين 

 :،له العلميةأعم
ؾنن إمر ادحدث يعتز يف مؼدمة افعؾن  افذيـ شعقا يف صبف افؼدارة اهلـديدة 

فؾعقدة إػ ما ـان ظؾقف شؾػفؿ يف ظؼقدهتؿ افصاؾقة ومتنؽفؿ لافديـ اخلافص  وـدان 

مع اك غافف لؿفا مات افدوفة ـثر آصتغال لؿطافعة افؽتب  وـتالدة افصدحػ  ـدن 

 رصأل عوؿاتف ظذ اجلقاكب افتافقة:لغ يف ترمجتف  وؿد 

افتلفقػ: ـان فألمر ادحدث افَؼـُّدقجل يف افتدلفقػ مؾؽدة ظجقبدة لحقدث -1

يؽتب ظدة ـراريس يف يقم واحد  ويصـػ افؽتب ادػخؿة يف عيام ؿؾقؾة  وؿد صداظت 

ـتبف واكتؼت يف عؿطار افعامل اإلشممل  وـتب فف ـثر مـ افعؾن  رشدائؾ ؾقفدا افثـدا  

                                                 

هق مقٓكا افنقد عمحد لـ عوٓد حنـ لـ عوٓد ظدع احلندقـل افبخداري افَؼـُّدقجل  مدـ افعؾدن    (1)

  عخذ افعؾدقم متػرؿدة يف لدمد صدتك ظدـ ه1246  وفد شـة ادززيـ يف افعؾقم افعرلقة واحلديث

  اكظر ترمجتدف: ادرجدع "لروده"لؿديـة ه 1277عشاتذة ظرصه  تقيف تنعة مـ مجادى إوػ شـة 

  897  ص7ج كػنف 

  فدف ه1245هق اف قخ افعممة افؼايض حنغ لـ منـ لـ مؿد لـ مفدي إكصاري  وفد شـة   (2)

  وؾؽرة صحقحة  ومهة يف إصداظة ظؾدؿ احلدديث  وفؼدا  مبدارك  اكظدر ظؾؿ كاؾع  وظؿؾ صاف 

  211  ص3جأبجد العلو ، ترمجتف: صديؼ حنـ خان  
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 (1) ـتبف وافدظا  فف  وؿد ضبعت ـتبف يف حقاتف يف اهلـد  وإشتاكبقل  ويف مرص ظذ

ادحؽؿة افؼضائقة ودار اإلؾتا : ـاكت هـاك دائدرة خاصدة مفؿتفدا  إك ا -2

افـظر يف افؼضا  واإلؾتا   عما افؼضا  ـان مؼصقرا ظدذ ظؼدد افـؽداح  وعمدا اإلؾتدا  

  ثؿ ضقر إمر ادحدث مفؿدة هدذيـ ـاكت مؼترصة ظذ افتصديؼ ظذ لقان افؼايض

 (2)اجلفازيـ فتنرس افدور احلؼقؼل ادـاط هبا 

افتدريس: وتممقذه افذيـ خترجقا ظذ يده دفقؾ واض  ظذ مؽاكتدف افعؾؿقدة -3

 (3) لغ عؿراكف مـ افعؾن  يف ظرصه  وحنب ما ذـر يف مؼدمات ـتبف عكف مجعفؿ يف مصـػ

فمحتػداظ  "إمر لادعروأل وافـفدل ظدـ ادـؽدر هقئة"إك ا  إدارة احلنبة: -4

    4لاف عائر افديـقة  وافـفل ظـ تافػة افؼاكقن افؼظقة يف افبمد  وظغ ؾقفا رجآ عـػا 

افتقظقة: ؾم صؽ عن افتقظقة مفؿ جدا يف ـؾ زمان  ويف ـؾ جمتؿدع  وعن -5

ام افتعؾقؿدل اجلديدد  افتقظقة ٓ تـال جقدا إٓ لافعؾؿ وافثؼاؾة  وفذفؽ اظتـدك لافـظد

وضع مـفجا تعؾقؿقا مؽن  ورؾع منتقى افتعؾقؿ يف اددارس  وعك ل مدارس فؾعؾقم 

                                                 

  20ص احلطة ا ذكر صحاح الةتة،  اكظر: صديؼ حنـ خان افَؼـُّقجل   (1)

ؽتبدة   ) افريداض: مدطوة األمري العامل صديق حةن خان واحتةـابه اكظر: ظع لـ عمحد إمحدي   (2)

   435-434م(  ص 2003ه/1420  1افرصد  ط

  وهددق لافؾغدة "سلةلة الَعْةَجد ا ذكر م ايخ الةـند"هدق ـتاب صديؼ حنـ خان افَؼـُّقجل     (3)

م( لتحؼقؼ: مؿد زياد افتؽؾة  مسجؿ 2014ه/1436افػارشقة  وؿد صدر هذا افؽتاب يف ظام )

جهـود اإلمـا  الننـوجي ا الةـنة ظبد اهلل مجقؾ مؿد   مـ افؾغة افػارشقة إػ افؾغة افعرلقة  اكظر:

  20  صوطلومها

  1249  ص8  جىزهة اوواصراكظر: ظبد احلل احلنـل    (4)



 

 
 سيوطي بن عبد املناس وعبد اهلل  م 1035 أغسطسهـ /3416 شوال املكرم،  الرابعالعدد  - مةوحدة األ

 

___________________ ﴿66﴾ ___________________ 

 

اإلشممقة  وافعرلقة  وافػارشقة  وـان اهتنم إمر لافعؾقم اإلشممقة ؽافبا ظذ اهتنمدف 

 (1) لؿجمت افعؾقم إخرى مثؾ ظؾؿ افػؾؽ  وافعؾؿ افػرزيا   عو )ظؾؿ افطبقعة(

ضبع افؽتب وكؼها وتقزيعفا: وؿام لتحصقؾ افؽتب افثؿقـة وادخطقضدات -6

افـادرة وجؾبفا  دمفػات اإلمام الـ حجر افعندؼمين  واإلمدام افدذهبل  واإلمدام زـدل 

 (2) افديـ ادـذري  واإلمام صقخ اإلشمم الـ تقؿقة  ولالـ افؼقؿ اجلقزية  وؽرهؿ

 المح،ث والح،لبة السي،سبية، المطلب الث،لث: لمحة عن عصر األوير
 :والح،لة العلمية وال،ينية، والح،لة االجتم،عية

 -م1832ه( )1307 -ه1248وؿددد ظدداش يف افػددسة افقاؿعددة مددا لددغ )

ر عيب طػدر دم( وعدرك دوفة ادغقل يف ظفد اكحطاضفا  وشدؼقضفا  وهدق ظصد1890

ٓشدتعنر ا ك ظدذ مؾؽدفدذح افديـ مؿد هبدادر آخدر مؾدقك ادغدقل  افدذي َؿَضد

راع يف مقددان افنقاشدة  د  وـان يف زمـ اإلمام افَؼـُّدقِجل  افـدزاع وافصداإلكجؾقزي

 (3) وادـاؾنة ظذ افنؾطة لغ اهلـقد  وادنؾؿغ  واإلكجؾقز

                                                 

  1249  ص8  جىزهة اوواصركظر: ظبد احلل احلنـل  ا  (1)

ة اكظر: ترمجة إمر افعامل ادصـػ صدديؼ حندـ خدان افَؼـُّدقجل  دحؿدد زيداد افتؽؾدة  )صدبؽ  (2)

   107-105ومؿد اجتبا  افـدوي  ص م: 2014  28صقهدد يف دينؿز  إفقـة(  

  )مطبعدة اجلقائدب لنطة العجالن مما متـس إىل معرفـة حاجـة اإلىةـاناكظر: صديؼ حنـ خان    (3)

  األمـري سـود صـديق حةـن خـان: ومؿدد اجتبدا  افـددوي  223  صه(1296لاهلـد: د  ط  

: وعخس مجدال مؿدد 31  صدطوة األمري العامل صديق حةن خان  : وظع لـ عمحد إمحد89ص

  )رشافة دـتدقراه من طنودة الةلف الةود صديق حةن الننوجي آراؤه االطتنادية ومويفـهفؼنن  
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عما حافة افنقاشقة ـاكت افعقامؾ افنالؼة تػعؾ ؾعؾفدا يف كػدقس ادندؾؿغ  

زي  وـان ظؾن  ادنؾؿغ يؼقمدقن وت حـفا لافثقرة وافغضب ظذ آشتعنر اإلكجؾق

ظذ جاكب مـ ت دجقع افثدقرات وصدحـ اجلنهدر حقدث إهندؿ وجددوا يف تندؾط 

يـ  وظذ احلؽؿ اإلشممل معدًا  ؾفبدقا  اإلكجؾقز  وضعػ افنمضغ  ؿضا  ظذ افدِّ

 (1) يدؾعقن هذا اخلطر لؿختؾػ افقشائؾ

ظداش ؾقدف إمدر  ر افدذيدعما مـ افـاحقة افديـقة وافعؾؿقة ؾؾؿ يؽـ افعصد

ادحدث افَؼـُّقجل للحنـ حآً  فؼد ـاكت ادعالد افقثـقة  وإصـام افبدارزة مـتؼدة 

  ومدـ يف ـثر مـ اددن اهلـدية  ؾؽان افؼك لؿظاهره ادتعددة وصقره ادختؾػة لقـداً 

صقر افؼك افندجقد فغدر اهلل تعداػ  وآشدتعاكة لدإمقات  وادؼدالر ادجفقفدة  

  (2)   وؽر ذفؽوافبؼ

وعما مـ افـاحقة آجتنظقة  ؾـمحظ عّن إمر افَؼـُّقِجل  تلثر لن ـان حيدث  

رع يف ديف ادجتؿع وعدف ذفؽ  وـدان حيداول افتدذـر واإلصدمح  ولقدان حؽدؿ اف د

إظراض افتل ـاكت مـتؼة يف ادجتؿع  وصػ اإلمدام افؼـدقجل  ادجتؿدع افدذي 

  وديـدل اإلشدمم  ؾ افرجدؾ ويؼدقل: ريب اهلل  وكبقدل مؿدد يؼت "ظاش ؾقف ؿائًم 

                                                                                                                          

  5  ص1هد(  ج1408ه/1407يف افؼيعة اإلشممقة  جامعة عم افؼرى لؿؽة ادؽرمة  

م(  1959ه/1378  1  )دار افعفدد اجلديدد  ط  ا اهلنـدتاريخ اإلسـالاكظر: ظبد ادـعؿ افـؿر    (1)

 م 2013  يقفقق  10  صقهد يف <http://www.Imanguide.com>و :412ص

  1  حتؼقؼ: مؿد شامل هاصؿ  )لروت: دار افؽتب افعؾؿقدة  طالدين اوالصصديؼ حنـ خان    (2)

  66  ص2م(  ج1995ه/1415
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  (1) وهيدر دم ادعصقم

رمحف اهلل وجعؾ اجلـة ملواه وـؿ فف مـ "وؿال مؿد مـر ظبده آؽا افدم ؼل: 

آ ياد لقضا  يف خدمة افعؾؿ وافعؾن  وإن جحدد ؾضدؾف احلاشددون وضدعػا  افعؼدقل 

 (2) "ادتصـعقن

ممة مل آثار افنؾػ افصاف  ذي إيادي افبقضدا  فإلمام افع "وؿال عيضا: 

 (3) "وافـعؿ افعظقؿة ظذ افعؾن 

وكاهقؽ لنؾػفا افصاف  افنقد صديؼ حنـ "وؿال ظـف افعممة رصقد رضا: 

 (4) "خان صاحب ادصـػات اف فرة افتل هل دظائؿ إحقا  افعؾؿ وافديـ رمحف اهلل

 ددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 الثانٌ:املبحث 
 إسهامه يف علىم احلديث: "احلطة يف ذكر صحاح الستة"

ؾؼد شاهؿ إمر ادحدث يف ظؾقم احلديث  وعفػ وذح افؽتب احلدديث  

إّن افـاطر يف ممفػات إمر ادحددث يعدرأل عهدّؿ افػـدقن افتدل وجدف إفقفدا إمدر 

                                                 

   544  صلالتاج ادكلاكظر: صديؼ حنـ خان    (1)

  )افريداض: ىموذج مـن األطـ ل اورييـة ا إدارة الطباطـة ادن يـةمؿد مـر ظبده آؽا افدم ؼل    (2)

  388م(  ص1988ه/1409  2مؽتبة اإلمام اف اؾعل  ط

  395ادرجع كػنف  ص  (3)

  471  ص14ججملة ادنار، رصقد رضا    (4)
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ذوح ريػ  ومـفدا مصدطؾ  احلدديث  ودادحدث اهتنمف  وهل ظؾقم احلديث اف 

احلديث  وآرا  يف ظؾؿ ؾروع احلديث  ـعؾؿ احلديث رواية  عو ظؾؿ احلدديث درايدة  

وظؾؿ اجلرح وافتعديؾ وؽر ذفؽ  شقتطرق افباحث إػ افتعريػ مـ عصدفر ممفػاتدف 

ثدؿ افؽدمم ظؾقدف  ومدـفج إمدر  "احلطة يف ذـر صحاح افنتة"يف ظؾقم احلديث  

 ذا افػـ ادحدث ؾقف فؽل يتض  فـا جفقده يف ه

وهق ـتاب جقد كاؾع يف ظؾقم احلدديث  "احلطة يف ذـر صحاح افنتة"ـتالف  

( مخندنئة وثنكقدة 528افؼيػ وهدق لافؾغدة افعرلقدة للشدؾقبني متدغ  وصدػحاتف )

لسمجة ثنكقة ـتب هل )صدحق  افبخداري  وصدحق  مندؾؿ   وظؼون  ؿام ادمفػ

ــ افـنائل  وشــ الدـ ماجدف  ومقضل مافؽ  وجامع افسمذي  وشــ عيب داود  وش

وتترصاهتا  وتراجؿ ممفػقفا  ؾقدف مؼدمدة كاؾعدة يف ظؾدؿ مع ذوحفا ومنـد عمحد( 

احلديث وضرق افتصـقػ  ويف هذا افؽتاب تؽؾؿ ؾقف إمر ادحددث مجقدع جقاكدب 

ره  وتـدقع دظؾؿ احلديث  لدع مـ معرؾة ظؾدؿ احلدديث ومبددع مجعدف وتلفقػدف  وك د

ػ ظؾؿ احلديث  ثؿ تؽؾؿ يف ظؾؿ احلديث رواية ودراية  وكاشدخ إؽراض يف تصاكق

احلديث ومـنقخف  وظؾؿ اجلرح وافتعدديؾ  ويف ظؾدؿ عحدقال رواة احلدديث وظؾدؿ 

ؾفق ـتاب صامؾ فػقائد ـثرة  ٓ ينتغـل ظـف وؾقف ـثدر ذح احلديث  وؽر ذفؽ  

 افنـة افـبقية مـ تراجؿ افرجال  وافعؾن   وهذا افؽتاب حيتاج فؽؾ ضافب ظؾؿ 

 :المطلب األول: التعريف ب،لكت،ب وأسب،ب  أليهه
  افسمذي  منؾؿ  افبخاري "احلطة يف ذـر صحاح افنتة"اشؿ افؽتاب: هق 
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ودراشات صامؾة لاإلضاؾة إػ منـد عمحد ومقضل مافؽ  "الـ ماجف  افـنائل علقداود

  "فؾعؾقم احلديثقة

 :أسب،ب التأليف فيه
دؾعت إػ إمر ادحدث افَؼـُّقجل فؾتلفقػ ؾقف   مـ عهؿ إشباب افتل

 ويؿؽــا عن كجؿؾ ؾقن يع:

ظدم وجقد مصـػات ظديدة هبذا افعؾؿ يف اهلـد  وعهؾ افعؾؿ ـاكقا لعقدا ظـ -1 

 ظؾقم افنـة يف ذفؽ افقؿت  وادمفػات ادقجقدة حقث تػرؿت منائؾف يف ممفػات 

رة ودراشاهتا حقث لؾغ إػ درجة اؿتـا  ادحدث افَؼـُّقجل افؽتب افؽث-2 

ظافقة مـ افعؾقم افديـقة ومتؽـ مـ ؾفؿ افؽتاب وافنـة واضؾع ظذ اختمأل افعؾن  

 وادجتفديـ وؾفؿ عشباب آختمأل ودواظقف 

يضاأل إػ ذفؽ ـثرة افػرق وإؾؽار افتل طفرت يف ادجتؿع اإلشممل  -3 

غ ضؾبة افعؾؿ لؾ افعؾن  وظامة افـاس وخاصة يف جمتؿع اهلـد واكت ار هذه إؾؽار ل

وتلثر افبعض مـفؿ هبا واظتـاؿفؿ هلا اا دؾع إػ آظتـا  لنطفار معامل ادـفج 

 اإلشممل يف ؿبقل إخبار وافؽمم ظذ افرواة اظتندا ظذ افؽتاب وافنـة 

 :ونهج المؤلف في "الحطة في ذكر اح،ح الستة"
ن  ادقشدقظقغ افدذيـ عثدروا ادؽتبدات إن إمر ادحددث ـقكدف عحدد افعؾد

اإلشممقة  لافعديد مـ ادمفػات  افتل عصبحت عمفات افؽتب يف لاهبا يف تدرينفؿ  
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 وعلحاثفؿ  واإلصارة إفقفا يف عؿقاهلؿ 

احلطدة يف "وعراد افباحث عن يبغ ادـفج افذي هنجف إمر ادحدث يف ـتالف  

  "ذـر صحاح افنتة

افؽتداب افـػدقس لؿؼددمتغ ووزع ظدذ ؾاحتدة  وعلدقاب لدع إمر ادحدث 

 مخنة  وخامتة  ويف مؼدمة افؽتاب ؾصمن:

 عوهلن: يف ؾضقؾة افعؾؿ وافعؾن  ظامة  وما يـاشبفا مـ افػقائد افعؾقا  

 وثاكقفن: يف ذأل ظؾؿ احلديث  وؾضقؾة ادحدثغ 

  ظذ مخنة ؾصقل ؾقف مبادئ مفّؿة تتعؾؼ لعؾؿ احلديث  وهق حيتقي-الباب األول

ؾقف افعؾقم ادتػرظة ظـ ظؾؿ احلدديث ادتصدؾة لدف  هدذا افبداب -الباب الثاين

 ظؼ ؾصًم  ي تؿؾ ظذ شبعة

   ؾقف مخنة ؾصقل-الباب الثالث

  عرلع ضبؼات: يف ذـر ضبؼات ـتب احلديث  وؿنؿف إػ الـصل األول

 ظقة افػصؾ افثاين: يف ذـر إحاديث ادحتج هبا يف إحؽام افؼ

 افػصؾ افثافث: يف ذـر ضبط احلديث  ودرشف  وحتؿؾف  

 افػصؾ افرالع: يف ذـر صػة ادحدث  وتؼصر افـاس يف ضؾب احلديث وما يـاشبف  

 افػصؾ اخلامس: يف ذـر ؿّؾة ظؾؿ احلديث افـبقي افؼيػ  للرض اهلـد وما يـاشبفا   

حتدث ؾقف ظـ عمفات افؽتب افنتة  وما يتعؾؼ هبا مـ ؾضائؾ   -الباب الرابع

 وذوح  وحقاش  واشتدراـات  واظتـا  افعؾن  هبا 

وهق إخر وخّص هذا افباب فساجؿ إئؿة افثنكقدة  وهدؿ -الباب اوامس
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افذيـ تؽؾؿ إمر ادحدث  ظـ ممفػاهتؿ يف افباب افرالع  ؾذـر شرهؿ  وما ؿقؾ يف 

 فثـا  ظؾقفؿ  وما ذـر يف ؾضائؾفؿ  مدحفؿ وا

ـدان يػعدؾ يف لعدض  عما اخلامتة ؾفل مبـقة ظدذ ترمجدة ادصدـػ لؼؾؿدف ـدن

وؽرمها  وذـر عشاكقده فؾعؾقم افعؼؾّقة  "  وعلجد افعؾقم"افتاج ادؽؾؾ"ممفػاتف  مثؾ 

مـفا  وافـؼؾقة  وهبا يـتفل افؽمم افؼقؿ افدذي ظدرض هدذه افعؾدقم وتعريدػ ـتدب 

ث  وتراجؿ ظؾن  احلدديث  وعئؿتدف ظرضدًا جقددًا  يبعدث اف دقق فؾؿطافعدة احلدي

 وافدراشة  ويؿأل افؼؾب ظؾًن  وؾامهًا  واهلل عظؾؿ 

وؿد فقحظت لعض افـؼاط مـ مـفج إمدر ادحددث  مدـ خدمل تدلفقػ  

 افؽتاب ؾفل أتقة: 

د شؾؽ اا ٓ صؽ ؾقف عّن افؼاري هلذا افؽتاب يعرأل عن إمر ادحدث  ؿ-1

يف ـتالف ادـفج آشتؼرائل حقث إكف مجع صتات منائؾ افنـة وظؾقمفا  وما يتعؾؼ هبا 

اا تػرؿدت يف لطدقن ـتدب مصدطؾ  احلدديث مثدؾ اجلدرح وافتعدديؾ  وافرجدال  

وافتقاريخ  وافساجؿ  وؽرائب فغات احلدديث  وعشدباب ورود احلدديث وعزمـتدف  

لؿدـفج وصدػل مدع حتؾقدؾ كصقصدفا  وظؾؿ إدظقة وإوراد وؽر ذفؽ  وحررها

 وتلويؾ م تبفاهتا  تعؿقًن وختصقصًا  وتؼققدًا وإضمؿًا 

ؾفدا ويصدػفا  "يف عؽؾدب إحدقال"ظرض ادصـػ ادنائؾ ؾصقًٓ -2 يعرِّ

 جمَؿًم لم تؽرار  ثؿ يبدع لبقاهنا  

ؾقبدع عّي ظؾؿ لؼقفف: تعريػف  مقضقظف  واضعف  ك لتف  تطدقره  ؽايتدف  -3

يف ظؾؿ رواية احلدديث  ؾ افتل تتػرغ ظـف وؿضاياه وؾقائده  وظذ شبقؾ ادثال:وادنائ
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مدـ حقدث هق ظؾؿ يبحث ؾقف ظـ ـقػقة اتصال احلدديث لرشدقل اهلل "ظرؾف للكف: 

افصحة  وافضعػ  ومـ عحقال رواتف ضبطًا وظدافًة  وعؿقال رجافف جرحًا وتعديًم  

  ثؿ ؿال: وؿدد اصدتفر للصدقل "ر ذفؽومـ حقث ـقػقة افنـد اتصآً واكؼطاظًا وؽ

احلديث  ثؿ لغ تعريػ افعؾن  فف ثؿ ذـر مقضدقظف  وواضدعف  وؽايتدف  ومندائؾف  

 واشؿف  وكنبتف  وؾضؾف  واشتؿداده 

ظباراتف عثـا  افؼح وافبقان واضحة  وظرضفا للشؾقب ٓئؼ  وهق دفقؾ -4

 ظـ ظؾقم افنـة افـبقية  ظذ عكف ذو ذهـ  وذاـرة ؿقية  وعن فديف معؾقمات ـاؾقة 

ؿد اجتفد للن يليت يف مّؾ افـزاع للفػاظ شفؾة  وواضحة  ؽدر ؽامضدة  -5

وٓ جمؿؾة  وٓ مبفؿة  فقػفؿ افؼاري  وضمَّب افعؾؿ لنفقفة  دون حاجة إػ تؽدرار 

 افعبارات مرارًا 

يغؾددب افرؾددؼ  وافؾددغ  وادحبددة ظؾقددف يف مؼددام ادـاؿ ددات وافددردود  ـددلن -6

ه يف رّده ظذ ادخافػ  هق لقاكف اخلطل  وافتقضق   افدذي وؿدع ؾقدف  شدقا  ـدان مؼصقد

: فؽل يرجع ظـ اخلطل افذي وؿع ؾقف  وخيتار افطريؼ افصحق  افنؾقؿ   لعؾؿني عو لغِر ظؾؿني

ويدقرد ادصدـػ يف هنايدة افعديدد مددـ إكدقاع افتدل يتـاوهلدا ؾقائددد  عو -7

عـاويـ افػرظقدة  وٓ تتعؾدؼ هدذه افػقائدد إضاؾات  عو تـبقفات يدرجفا حتت هذه اف

لعؾقم افنـة افـبقية ؾؼط  لؾ ؿد تؽقن فغقية  عو ؾؼفقة  عو ؾقائد ترلقية  اا زاد ؿقؿدة 

 (1) افؽتاب  وعلرزت مدى إحاضة إمر ادحدث لػـقن ظؾقم افنـة افـبقية

                                                 

 وؽرمها  142  و118  صطة ا ذكر صحاح الةتةاحلاكظر: عمثؾة إػ ذفؽ  صديؼ حنـ خان    (1)
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ع مـ ادؿقزات إشاشقة افتل امتاز هبا ـتاب إمر ادحدث ظامدة افتـدق-8

افؽبر فؾؿعؾقمات افتل يـؼؾفا ؾتجد ؾقف ظؾؿ احلديث ضبعًا إضاؾًة إػ معؾقمات ظدـ 

افعؼقدة  وافّنؾقك  وإصدقل  وافّؾغدة  وؽرهدا مدع اإلصدارة إػ اخدتمأل حجدؿ 

 ادعؾقمات افتل ختّص ـّؾ كقع مـفا 

طفقر اف خصقة افعؾؿقة افػائؼة  فألمر ادحددث لصدقرة واضدحة مدـ -9

ت افتل عوردها عثـا  ذحف  وعفػاطف افتدل اشدتعؿؾفا يف افؽتالدة  وعكدف خمل افعبارا

ـثر افؼرا ة وادطافعة  واإلحاضة ظذ ادقاضدقع  ودؿدة افـظدر وافبحدث وإن ـاكدت 

 إصقا  كؼًم مـف ظـ ؽره مـ افعؾن  عو ادصـػات  

 انتق،دات على ونهج األوير المح،ث القّنلجي في التأليف
اإلكنان يف مؽاكةني ظافقةني يف افعؾؿ  ؾبؾغ ؾقف رتبًا ظافقدًة إٓ عن  ٓ صؽ مفن ـان

افـؼص شؿة افبؼ  إٓ ما ظصؿ اهلل تعاػ  وفؽدـ ظدذ اددر  عن يبدذل جفدده لؼددر 

اشتطاظتف  وافتقـؾ ظذ اهلل تعاػ لعد إخذ لإشباب  ؾنن وؿع يف خطل لعد ذفؽ ٓ 

 يمم  ٕن افؽنل هلل افعؾقؿ اخلبر 

دت عن عورد لعض آكتؼادات افتل ٓحظتفا مـ خمل ؿدرآ  يت فؽتداب وعر

 إمر ادحدث افَؼـُّقجل  وؿد اتض  ي ؾقن خيتصُّ لؿـفجف أيت:

إن إمر ادحدث يـؼؾ افـصدقص ظدـ ادصدادر إخدرى لدافؾػظ  وٓ -1

يرصح لذفؽ يف لعض إحقان ـن ؾعؾ ذفؽ يف ـتالف ؾدقن كؼؾدف ظدـ حداجل خؾقػدة 

يف لقان ؾروع ظؾؿ احلديث  ؾعـد ادؼاركة لغ افـصقص افتل  "ـ ػ افظـقن"ممفػ 
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عوردها إمر ادحدث  وافـصقص إصؾقة افتل عوردها حاجل خؾقػة  ٓ كجدد عي 

 اختمأل يف افؾػظ وٓ يف افعبارات 

واا يمخذ إمر ادحدث عيضًا ظدم كنبتف لعدض ادعؾقمدات  وافعؾدقم -2

 ـتالف إػ عصحاهبا  وٓ صؽ عكف مـ إماكدة افعؾؿقدة عن تـندب تؾدؽ افتل عوردها يف

  وذفؽ لاإلصارة إػ ادصدادر "إذا ـاكت ؿد عفِخَذْت مـ ادصادر إخرى"ادعؾقمات 

افتل عخذت مـفا  ويرجع افػضؾ ؾقف إػ عهؾف  وـان يف لعض إحقان يضقػ لعض 

 ّكف مـ ادـؼقل ادعؾقمات وإمثؾة  وإؾضؾ مـ ذفؽ عن يبغ ع

إػ  "احلطة يف ذـدر صدحاح افندتة"إن إمر ادحدث مل يتطرق يف ـتالف -3

ادباحث ادعروؾة يف ـتب ظؾؿ مصطؾ  احلديث  مـفا: تعريػات احلديث  وعحؽامف  

وعؿنامف  وذـر إمثؾة وؽرها  ـن هق صلن ـتب مصطؾ  احلديث  مدع عكدف لدغ يف 

دع مجعدف  وتدويـدف  وكؼؾدف  وؾدروع ظؾدؿ احلدديث  ـتالف معرؾة ظؾؿ احلديث  ومبد

وافؽتب ادصـػة ؾقفا  وضبؼات ـتب احلديث  وعكقاع ضدبطف  وحتؿؾدف  وإمفدات 

 افنت  وذوحفا  وتراجؿ عصحاب إمفات افنت 

وؿد لغَّ إمر ادحدث  يف مؼدمة افؽتاب عهنا رشافة مػصدؾة  وـامؾدة  -4

ػظف ؿّرا  افصحاح افندتة  وضؾبدة ظؾدؿ احلدديث فؾؿ غقأل لنحقائفا ؾنهنا عوػ ما حي

افـبقي  وـذفؽ عكف يريد عن يؽقن هذا افؽتاب تلفقػًا مػردًا يف هذا افباب م تؿًم ظذ 

مآ لد مـ تعؾؿف  فطافب افؽتداب  وافندـة افـبقيدة ادطفدرة  وفؽدـ ٓ تقجدد ؾقدف 

ع ادصدطؾ  معؾقمات مفؿة فطافب افؽتاب وافنـة  مثؾ تعريػدات احلدديث  وعكدقا

 احلديث  وؽرها مـ ادعؾقمات ادذـقرة يف ـتب مصطؾ  احلديث 
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وجقد لعض إخطا  يف ادقافقد مـ حقث افتاريخ  وافقؾقات  وؿدد كبدف -5

إػ  (1)"كؼد عوهام صديؼ حنـ خان"افعامل ظبد احلل افؾؽـقي رمحف اهلل تعاػ يف ـتالف 

 "احلطة يف ذـر صدحاح افندتة"قجل يف ـُّ إوهام وإخطا  افتل وؿع ؾقفا اإلمام افؼَ 

ـنائر افؽتدب -: عكف وؿع يف افؽتاب "احلطة يف ذـر صحاح افنتة"وؿال مؼؼ ـتاب 

 (2) يف ظدد مـ إوهام  وعكف كبف ظؾقفا يف تعؾقؼف ظؾقف-افتل عفػت

ؿؾت: هذه ادنامات افتل ذـرها افعامل ظبد احلل افؾؽـدقي ـاكدت يف تداريخ 

قد  وفقنت هـاك منائؾ تتعؾؼ لافعؼقدة  وافعبادات  وادعاممت عو افقؾقات  وادقاف

ؽرها  ومـ ادعروأل عكف ظادة يقجد ـثرًا مـ إخطا  يف افؽتب  وادصدـػات  افتدل 

ـِّػت يف افرجال  وافساجؿ  يف تاريخ ادقافقد  وافقؾقدات: ٕن ادصدـػغ عؿعدقن  صف

 ظـ لعض ادعؾقمات مـ ـتب ظديدة  وؿد خيتؾػ لعضفا 

احلطدة يف "هذه مجؾة مـ ادمحظات ادـفجقة افتل اتضحت ي يف عثـا  ؿدرآ يت 

فألمر افَؼـُّقجل رمحف اهلل وٓ صؽ عن افؽتاب ؾقف ؾقائد ـثرة جدا   "ذـر صحاح افنتة

 وافعز  واإلرصاد  وافدروس فطافب افعؾؿ  وافعؾن   وؽرهؿ وجزاه اهلل خرا اجلزا  

 دددددددددددددددددددددددددددد

                                                 

  80-77  صىند أوها  صديق حةن خاناكطر: ظبد احلل افؾؽـقي    (1)

  13  صاحلطة ا ذكر صحاح الةتةاكظر: صديؼ حنـ خان    (2)
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 نتيجة البحث

ؾبحؿد اهلل تعاػ عتقت ظذ هناية هذا افبحث ادتقاضع لعد هذه افصحبة افطقبدة 

مع إمر ادحدث صديؼ حنـ خدان افَؼـُّدقجل رمحدف اهلل تعداػ مدـ خدمل مطافعدة 

 ممفػاتف وعود عن عخلص عهؿ افـتائج افتل تقصؾت إفقفا مـ خمل افـؼاط أتقة:

افَؼـُّقجل وفد يف يقم إحد وؿدت  صديؼ حنـ خان دحدث هقإمر ا-1

 لبؾدددةم 1822عـتدقلر شدـة  14  ه1248مدـ مجدادى إوػ شدـة  19افضدحك يف 

لقٓية عترا لرديش  وتقيف  يف فقؾة افتاشع وافعؼيـ مـ صدفر مجدادى  "لاكس لريع"

افنقاشدقة  م  وؿد اتنؿت حقداة1890ؾزاير شـة 20  ادقاؾؼة ه1307أخرة شـة 

ر افَؼـُّدقجل  مل ختتؾدػ دلآضطراب وظدم آشتؼرار  وعما حقاة آجتنظقة يف ظصد

شالؼفا لنب اكت دار افتؼندقؿ إػ ؾدرق افديـقدة وافنقاشدقة  وـدذفؽ حافدة افديـقدة 

 وافعؾؿقة ـاكت عشقع حافة  

و  "َؿـُّدقج"رحؾ إمر ادحدث  يف ضؾب افعؾؿ لعد تتؾؿذه ظدذ ظؾدن  -2

ؾاكتؼؾ إػ لعض مدن اإلشممقة  وـان حريصًا ظذ كػع جمتؿعف مـ خدمل  "الهبقل"

 افتعؾقؿ  وافتلفقػ  وآؾتا   وافسلقة افروحقة 

خؾػ إمر ادحدث صديؼ حنـ خان حقاي ثمثنئة ـتاب يف تتؾدػ -3

يف مقاديـ افعؾقم افؼظقة  وترك إمر ادحدث ضؿـ تراثف افعؾؿل ثن كقة ظؼ ـتالًا 

افنددـة وظؾقمفددا مددـ مصددطؾ  احلددديث  واجلددرح وافتعددديؾ  وافددساجؿ  وذوح 
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 احلديث ـن ضؿـ ـتبف إخرى افؽثر مـ ادباحث ادتعؾؼة هبذا افػـ 

فألمر صديؼ حنـ خدان  ؾفدق ـتداب رائدع ومػقدد  "احلطة"عن ـتاب -4

قدف افؽتدب جدًا  وهق ـتاب جامع ف تات ـثر مـ ادنائؾ افـػقنة افػريددة  وذـدر ؾ

افنتة وما يتعؾؼ هبا مـ ؾضائؾ  وؾقف علحاثًا كاؾعًة ٓ تؽاد تقجد جمؿقظدة يف مصدـػ 

واحد  وهق ـتاب مجع ؾقف مادة اشتؼاها مـ ظؼات ـتب احلدديث وافدساجؿ  وؿدد 

م إمر ادحدث افَؼـُّقجل خدماتف ٕصدـاأل ادجتؿدع مدـ خدمل ـتبدف افػائؼدة   ؿدَّ

 دة مـ علرزها:وفألمر ادحدث آثار متعد

كؼ ـتب احلديث افؼيػ  وتعؿقؿ ادعدارأل لدغ علـدا  ادندؾؿغ يف اهلـدد 

وؽرها لؾغات متعددة  وإك ا  لعض ادمشنات اإلصمحقة  وماوفة افؼضدا  ظدذ 

صخصدقة كدادرة  ادـؽرات ادـتؼة افظاهرة واخلػقة يف اهلـدد  وـدان إمدر ادحددث

  رئاشتغ ظظقؿتغ ؿؾَّن  ومها رئاشتا اإلمارة وافعؾؿ لاجلؿع وافتقؾقؼ افتام لغ متقزت

حتؼقؼ اشؿ افبؾدة افتل يـنب إفقفا اإلمام افَؼـُّقجل  حقدث اختؾدػ لدغ -5

 افعؾن  يف ـقػقة كطؼفا 

 هذه علرز افـتائج افتل تقصؾت إفقفا يف هذا افبحث 
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 ؟ما هي البدعة
 اجتهاٌد إسالمي جديد

 
 د. حيىي رضا جاد أ.

*
 

 

 
 

 البحث لخصم

افٌدظٜ ومٍٓقمٓٚ، هق واحدٌد مدـ طخىدر وطوأ وطهدؿ ادٌٚحدٞ اةشد مٜٔ 

ًٜ بًٌٛ افتًٚمدِؾ  ًٜ وتقترًا وحًٚشٜٔ، خٚص افًٚفٜٔ، مثِام هق واحٌد مـ طـثرهٚ إصُٚفٔ

قص ـتٚب اهلل وشْٜ ورشقفف ادتًَِٜ بدف، حٔدٞ افتجزيئل افتًوقي افتٍتٔتل مع ٕه

ًٚ ب  ـِٔٚت ُتٍٓؿ ذم ودقهٓٚ، وبد   -فألشػ - ـثرًا مٚ ُيْير إػ هذه افْهقص مجًٔ

ٕٚطؿ ََيًّٓٚ، وب  تًْٔؼ ومجع وتقفٔػ فددٓٓاٚ بًِودٓٚ مدع بًدض، وبد  إوراٍ  

 ًض ).. إفخ(.فنٌُٜ افً ؿٚت افُثٍٜٔ، وبًٔدة افٌقر، بغ هذه افْهقص بًِوٓٚ وب

ٜ هذه  ِٔ ٚ فتج ْ ًَ ٍُ ٚ ٕط ٕتدْب ذفؽ، ا ـٚن ذفؽـ   ٚ ٜ ادحقرٜي"ودََ ؤ : "اَف غ ومتدبرـي  ، متتًٌ

                                                 

 فف، مك.صقبٚحٞ طـٚويّل حّر، متخهص ذم افٍَف وط *

 yahiaredagad@gmail.com :افزيد اةفُسوين

 حبوث ودراسات
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دَِٚ ورو بخهقصٓٚ ذم ـتٚب اهلل ادجٔد مـ آيٚت ـريامت ذم شقر احلديدد،  -

ٕغ  قِّ َُ مـ خ ل هدذا افتتٌدع  -وإحَٚف، وافٌَرة، وإًٕٚم، ويقٕس، وافْحؾ.. ُم

ًٜ هبذا اخلهقص. -وافتدبر ًٜ صٚمِ ًٜ ـِٔ ًٜ ؿرإٓٔ  رؤي

: ٌقي هلدذا افدٌ غ افَدرآين? طحٚويدٞثؿ دَِٚ ورو بخهقصٓٚ ذم افتىٌٔؼ افْ -

، "ـدؾ بدظدٜ ود فٜ"، و"ؿقم يًدتْقن بٌدر شدْتل"، و"مـ طحدث ذم طمرٕٚ هذا"

ًٚ "، و"ظُِٔؿ بًْتل"، و"َمـ وظٚ إػ و فٜ"و إٕدؽ "، و"َمـ طحدث ذم ادديْٜ حددث

.. ؾٚؿٓغ هذه إحٚويدٞ ذم ودقا افرؤيدٜ افَرإٓٔدٜ طوًٓ، "ري مٚ احدثقا بًد ٓ تد

ًٚ، وذم ودقا شدٔٚأ وم بًدٚت  وذم وقا وؿِّ هذه إحٚويٞ بًِوٓٚ إػ بًض ثٕٚٔد

.ًٚ ٍٞ مْٓٚ ظذ حدٍة ثٚفث  ومًٚين ـؾِّ حدي

دؾ خىدقٍة مدـ خىقاتْدٚ، ظدذ ادْٚؿندٜ ادًرؾٔدٜ، افهد رحيٜ طو دمع حرصْٚ، ذمـ 

ؾ إيراُوُه مـ اظساوٚت طو اشتنُٚٓت ظذ اجتٓٚواتْٚ هبذا اخلهقص.افوّْ َّ ٚ ؿد حُيَت َ
 ٜٔ، دِ

 

 دددددددددددددددددددددددددددد

 مقدمة

ًٚ وؾَٓٔدًٚ  -مًِقٌم منتٌٓر افتُٓٚب إووٚع افٍُريدٜ  ًٚ وطصدقفٔ بدغ  -ـ مٔد

ؾ وتًدًر هدذا خمتِػ اددارس افٍُريٜ اةش مٜٔ مـ ؿديؿ.. وُيَقطَُّػ ذم اشتٌَٚا، ب

، حتك طصٌحٝ مـ طـثدر وطشدٓؾ "آبتداع"آفتٓٚب وزيٚوة طواره، افساصُؼ بتّٜٓ 

 وطصٔع مٚ تتَٚذؾف إفًـ مـ ااٚمٚت ودمرحيٚت واشتَْٚصٚت.

َوٝ  ُّ ـُ طمرًا، ؽ ًُ ذم ـثر مدـ إحٔدٚن، وظدذ ؿىٚظدٚت  -وإذا ٓـٝ إف
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م حمف، وتٚهٝ خريىتدف  -جلامهرظريوٜ مـ افْٚس، شقاٌا ِمـ ضٚفٌل افًِؿ طو ِمـ ا

 "ؿذاهػ افْٚبٚمل احلٚرؿدٜ"افَٚهّٜ ظذ وٍٚؾف، وذم شٔؾ  "احلروب افٍُريٜ"ذم ِخَوؿ 

، وٓ تُٚو  ٍٛ َِ ًٚ ِمـ َظ افتل تتَٚذؾٓٚ اجلٌٓٚت ادتهٚرظٜ، ؾ  تُٚو تتٌغ هلذا إمر رطش

 ًٚ ًٚ واوح ٌَّد بٚفَدذاهػ واحلدقا -دمد فف بْٕٔٚ َِ بًدد طن  -رأ وافهدقاظؼذم هذا اجلق ادُ

دمٚذبٝ خمتِػ إضراَف ؿامصتف إػ حد افتّزيدؼ وافتٌديدد، وتْٚوفدٝ طوفتدف إػ حدد 

افتنتٔٝ وافتٍتٔٝ.. وـٖنَّ ادرَا ُمٌٌَِؾ ٓ ظذ وراشٜ ظِّٜٔ مًتَّٜٔ ذات مْٚبع وطوفٜ 

ـُٚم واحلُىٚم واجلُثٞ وإص ا  (1).وم مح، وإٕام ُمٌٌَؾ ظذ خط افْٚر حٔٞ افرُّ

دُحٛ افتٌدديع وافتًٍدٔؼ،  ًُ ٌَِد إجقاا افدئْٜ بدغ ادًدِّغ ب وِمـ طجؾ َت

وتًّؿ افُثر مـ مٔٚهٓدٚ وآبٚرهدٚ بًدٌٌٓٚ، تدٖه هدذه افدراشدٜ اجلديددة واجلريئدٜ 

ًٚ  -وإصِٜٔ وادَُرـزة? فُتَجعِّ  ِّْٔ ًٜ مدـ طخىدر ؿودٚيٚ افٍُدر اةشد مل  -ج ًا َب ؿؤ

ًٚ، ومـ طـثرهٚ ح َٜ ؿدياًم وحديث ًٜ وإثٚرًة فِجددل واةصدُٚفٔٚت، ؿودٔ افٌدظدٜ "ًٚشٔ

ًٚ طصًٔ  جديدًا ؽدَر مًدٌقأ ذم مٔدإدف )ذم "ومٍٓقمٓٚ ًٜ ؾٔٓٚ اجتٓٚوًا إش مٔ ، ضٚرح

حدوو ظِّْٚ واض ظْٚ(? ُيقوُح افٌٚموٚت، ويزيؾ آفتٌٚشٚت، وحيؾ اةصُٚٓت، 

 َٜ بغ ادًِّغ بًِوٓؿ  وخيٍػ مـ افهدامٚت واحلًٚشٔٚت وافتحرينٚت، وُئًد اّفِحّ

)بٚفتٖشدٔس ظدذ افزاهدغ  "إٕتٚج ادًرؾٜ"وبًٍض، وذفؽ مـ خ ل آظتامو ظذ مْٟٓ 

                                                 

ـَ مٚ َٕهد، اةصٚرَة إػ افتًٚمِؾ افتجزيئل افتًوقي افتٍتٔتل مع ٕهقص ـتدٚب   (1) َٕهد هبذا، وّ

ًٚ ب  ـِٔٚت ُتٍٓؿ ذم وقهٓٚ، وبد  ٕدٚطؿ ََيًّٓدٚ، وبد   اهلل وشْٜ ورشقفف، حٔٞ ُيْير إفٔٓٚ مجًٔ

إوراٍ  فنٌُٜ افً ؿدٚت افُثٍٔدٜ، وبًٔددة تًْٔؼ ومجع وتقفٔػ فدٓٓاٚ بًِوٓٚ مع بًض، وب  

 افٌقر، بغ هذه افْهقص بًِوٓٚ وبًض ).. إفخ(.
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افًَِٜٔ، وبٚفتًٚمؾ ادٌٚرش وافُع وافنّقيل مع ٕهقص افَرآن وافًْٜ، مع آشتٍٚوة ممٚ 

ت ف يُّـ آشتٍٚوة مْف مـ افساث وافْتٚج افٍُري افَديؿ وادًٚرص، ظذ تْقظف واخد

ُٕجٔدُز ًٍٕٕدْٚ "اشتٓ   واجسار افَٚهؿ مـ ادًرؾٜ"ادمٚهٚتف( ٓ ظذ مْٟٓ  .. ؾدْحـ ٓ 

 ًٚ ًٚ فف، طو إيامٕ ًٚ? تَديً َِؽ مٚ هق ؿٚهٌؿ طو شٚهٌد ؿدياًم طو حديث ًٚ  -طن ٕدوَر ذم َؾ ًٚ طو خٍٔد ُمٌَّىْد

َٜ وافًَػ افذي ٓ َيقز دمٚوزه وٓ ختىٔف. -طو ـٚمًْٚ   بُقٕف ادرجًٔ

 هلل ويل افتقؾٔؼوا

ِ ﴿يَقل تًٚػ:  -1 َِٰن ٱَّللَّ ًۡ إَِّلَّ ٱةۡخَِغآءَ رِۡطَن ًِٓۡ
ا َعيَ َٓ ا َنَخۡتَنَٰ ٌَ ا  َْ ًًَّث ٱۡبَخَدُعٔ َتاجِ ْۡ  َوَر

ا   َٓ ِ ا َحقَّ رََِعيَخ َْ ۡٔ ا رََع ٍَ  [.>7]احلديد  ﴾َف

َٜ افُريّٜ  مل تذم جمرو ابتدداظٓؿ ٕمدٍر مدٚ ابتٌدَٚا َوجدِف اهلل  -ؾٔام ٕرى -وأي

ًٚ إفٔف شٌحٕٚف ، وإٕام َذمَّٝ وطخذت ظذ هٗٓا تَهَرهؿ ذم رظٚيٜ هدذا إمدِر (1)وتَرب

حؼَّ رظٚيتف )مثً : فًدِم حمٚؾيتٓؿ ذم هذا إمِر ظذ تٍْٔذ ورظٚيدٜ مدٚ طمدر اهللُ بدف، طو 

فًدِم حمٚؾيتٓؿ ؾٔف ظذ دمْٛ مٚ ََنك اهللُ ظْف، طو فُقَنؿ ؿد ؿٚمقا هبدذا إمدر ٓ ظدذ 

تَهٌر طو تٌدديؾ  -مـ ادْيقر افديْل -ِف افذي َيٛ طن يُقن، بؾ ظذ وجٍف ؾٔف افقج

ٌٜ دَِٚ ٓ َيقز  افتَهُر ؾٔدف  -مـ ادْيقر افديْل -طو حتريػ طو تٌٔر طو إشٌَٚط طو إوٚؾ

 (7).طو افتٌديُؾ طو افتحريػ طو افتٌٔر طو اةشَٚط طو اةوٚؾٜ.. إفخ(

                                                 

دُف   (1) ُٓ دك ؾٔدف َوج ٌَ درُب إػ اهلل وُيٌَت ََ ٍ ُي  صٚفٍح َخدرِّ
ٍ
وذم هذا إصٚرٌة إػ طنَّ جمرَو ابتداِع طو إحداِث يشا

ٌٜ فِخِؼ وٓ خُيٚفِػ طو ُيهِٚوم طو ُيِْٚؿُض  مَررًا مـ مَرراِت افقحل: طمدٌر  شٌحٕٚف ويُقن ؾٔف مًٍْ

ُف اهلل. ـٌ ؽُر مذمقٍم، وإٓ َفَذمَّ ًَ ٌٛ َح  ضٔ

 إير: ادرجع افًٚبؼ.  (7)
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ْٛ ابتداَع افره
ًِ ٌٕٜٚٔ افتل ؿهدوا هبٚ َوْجدَف اهلل تًدٚػ، وإٕدام ظَٚبدٝ ؾٚٔيٜ مل َت

 وَذمَّٝ ظدَم رظٚيٜ هذه افرهٌٕٜٚٔ حؼَّ افرظٚيٜ.

ذم ـتٚب اهلل ادجٔد يٖه ذم شٔٚؿٚت مدح مدرة، وذم  "افرهٌْٜ"وهلذا دَمِد فٍظ 

ًٚ،  -رإٜٔدذم خهقص افْهد -شٔٚؿٚت ذم طخرى? ٕنَّ طصَؾ افرهٌٕٜٚٔ  مل يُدـ ذمقمد

ُع افذمِّ مْف: ظدُم رظٚيتف حؼَّ افرظٚيٜ.. ؾٍل شٔٚؿٚت اددح يَدقل شدٌحٕٚف: وإٕام مقو

ة  ﴿ َٔدَّ ٌَّ  ً ُٓ ۡكَرَب
َ
ََ ّىِ  َوََلَِجَدنَّ أ يِسني ًۡ كِّسِ ُٓ ِۡ ٌِ نَّ 

َ
َٰلَِم ةِأ ٰۚ َذ ٔٓاْ إَُِّا ََُصََٰرىَٰ ُ ََ كَال ِي ٔاْ ٱَّلَّ ُِ ٌَ ََ َءا ي ِ َّلَّ

َتاج   ْۡ ًۡ َوُر ُٓ جَّ
َ
وَن ا َوأ ََ  ٨٢ََّل يَۡسخَۡهِِبُ ٌِ ًۡ حَفًُِض  ُٓ َِ ًُ ۡخ

َ
ُزَِل إََِل ٱلرَُّسِٔل حََرىٰٓ أ

ُ
آ أ ٌَ ٔاْ  ُع ٍِ ِإَوَذا َس

 ََ ِِٓدي ني َٰ نيَع ٱى َّ ٌَ َِا  َِّا فَٱۡكُخۡب ٌَ َِآ َءا ِّۖ َحُلٔلَُٔن َربَّ ّقِ ََ ٱۡۡلَ ٌِ  ْ ٔا ا َعَرفُ ٍَّ ِع ِم ٌۡ ]ادٚهددة  ﴾٨٣ٱدلَّ

ظدٚة افرهٌْدٜ حدؼَّ [.. وذم شٔٚؿٚت افذم )افتل هدل بًدُض َطْوُجدِف ظددم مرا8= -7=

ۡحَتارِ إِنَّ َنثِي  ﴿افرظٚيٜ( يَقل شدٌحٕٚف: 
َ
ََ ٱۡۡل ِ ٌّ ُكئَُن  ا 

ۡ
َتنياِن َيَنيأ ْۡ ََٰل ٱََّّنياِس َوٱلرُّ نيَن ٌۡ

َ
أ

ِه  وَن َعَ َسبًِِو ٱَّللَّ َُ َوكَاىَنيِج ٱَََّّصَٰنيَرى ﴿[، 89]افتقبٜ  ﴾ةِٱۡىَبَِٰطِو َوَيُصدُّ ُُ ٱۡبني ِسنيً ٍَ ۡ  ٱل
  ِ َُذوٓ ﴿[ 83 :]افتقبٜ﴾ٱَّللَّ ۡرَباب  ٱَّتَّ

َ
ًۡ أ ُٓ َِ َبَٰ ْۡ ًۡ َوُر ُْ ۡحَتاَر

َ
ِنيَ ُدوِن ٱاْ أ ٌّ ِ ا  [ 81]افتقبدٜ:  ﴾ َّللَّ

ن ُحۡطِف ﴿
َ
ًۡ  ُٔ يُرِيُدوَن أ ِٓ ِ َْٰ ۡفَن

َ
ِ ةِأ  [.87]افتقبٜ:  ﴾ٔاْ َُُٔر ٱَّللَّ

وهْٚ  َوجٌف تًٍري آَخر فميٜ طٓر فْٚ، وهق طنَّ اهلل تًٚػ ؿدد ـتدٛ ظِدٔٓؿ 

 ِٓ ًٜ ابتٌَٚا وج َّْٔ ًَ ًٜ ُم ِف، ؾام َرَظقهٚ حؼ رظٚيتٓٚ.. طْي: مدٚ طضدٚظقا اهللَ ؾٔٓدٚ، ومدٚ رهٌٕٚٔ

وا  ؾقا طو َؽرَّ فقا طو َحرَّ وا ؾٔٓٚ طو َبدَّ ؿٚمقا هبٚ ظذ افقجِف افذي َيٛ طن يُقن، بؾ َؿكَّ

ؿ، ووَن شٍْد طو إرصٍٚو ِمـ افدقحل، و/ طو بدام ٓ  ِٓ ًِ ٍُ ىقا طو طوٚؾقا ِمـ ظْد طٕ ََ طو َطْش

: ؾام َرَظْقا هذه افرهٌٕٜٚٔ افتل ـتٌْٚهٚ ظِٔٓؿ حدؼ -وبًٌٚرة طخرى -يتقاؾؼ مًف.. طْي 

ًٚ ٕٕف جٚا ذم شٔٚأ افًْل ظِٔٓؿ  رظٚيتٓٚ، بؾ ابتدظقا ؾٔٓٚ? ؾُٚن آبتداُع هْٓٚ مذمقم
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 ِٜ ُٜ افرهٌٕٚٔ ذم ظدم افَٔٚم بحؼ افرظٚيٜ? إذ ابتٌُٚا وجِف اهللِ حؼَّ آبتٌٚا، ورظَٚيُتُف ورظٚي

فرهٌٕٜٚٔ حؼَّ افرظٚيٜ، ٓ يُّـ طن يُقن بٚفٍُٜٔٔ افتل صٚرت إفٔٓدٚ إصِٜٔ/ طصِؾ ا

 ِٜ ِٜ احلَ  احلؼِّ وفِرظٚي
ِ
تٓٚ ف بتٌٚا ٍَ  (1).رهٌٕٚٔتٓؿ ادٌتدظٜ تِؽ، دخَٚف

ْغ  َٓ ٌٛ  -افَِذْيـ َبَديٚ فْٚ -ومًْك هذيـ افَقْج ? ٕنَّ افقجدَف إوِل ئٍدد  (7)ؿري

 ًٚ ًٚ تَربد وطواِمدَره  -إفٔدف شدٌحٕٚف، وفُدْٓؿ مل ُيراُظدقا اهللَ طنَّ افَْٚس ؿد اخسظقا صدٔئ

ِٜ طثَْٚا ؿِٔٚمٓؿ بف وذم تٍْٔدذهؿ فدف )وهْٓدٚ مقودُع  -ومَرراتِِف وتقجٔٓٚتف حؼَّ افرظٚي

افذم ٓ جمرُو آبتداع/ اةحداث(? وٕنَّ افقجَف افثٚين ئٍد طنَّ اهلل ؿد طمر بقا مًغ، 

 آَخر، و
ٍ
َـّ افَْٚس حقفقه إػ يشا هذا يًْل طَنؿ مل ُيراُظقا مٚ طمَر اهللُ بف حؼَّ رظٚيتدف وفُ

ًٚ مقوع افذم ٓ جمرُو آبتداع/ اةحداث(  (8).)وهْٓٚ طيو

ََ ٱلرُُّسوِ ﴿ويَقل تًٚػ:  -7 ِ ٌّ ا ُنُِج ةِۡدَع   ٌَ  [: <]إحَٚف ﴾كُۡو 

َع طو َطحَدَث طو َطَتدك طو وظدٚ إػ يشا خُمتِد ُٝ رشقًٓ َطْوَجَد طو اخَسَ ٍػ طي فً

 
ٍ
 ٓ ٕير فف وٓ صٌٔف ذم وظقات شٚبِِؼ افرشؾ، طو يشا

ٍ
ـ شٌَف ِمـ افرشؾ، طو يشا َّّ َظ

 مِْٚؿٍض طو مهِٚوٍم فقحل افًاما 
ٍ
ٓ شْد فف مـ رشٚٓت اهلل افًٚبَٜ وٓ ؾٔٓٚ، طو يشا

                                                 

مًِقٌم مٚ آل إفٔف طمُر افرهٌٕٜٚٔ ذم افْكإٜٔ/ ادًٔحٜٔ ِمـ تندقه وؽِدق ومجدقح وجْدقح ُيهدٚوم   (1)

َٜ وافىٌٚهع افٌؼيٜ وادَررات افًامويٜ. وم َىر اةًٕٕٚٔ ٍِ دك اف ٌَ ُف ـذفؽ: ٓ يُّـ طْن ُيٌَت ٍُ ٚ ـٚن َوص

دَْـ اهللِ وُشدَْْف  ًَ ك وجُف اهلل بحدٍٚل طٕدٝ ؾٔٓدٚ وهبدٚ ُمهدِٚوٌم ف ٌَ بف َوجُف اهلل وفق اوظًٚا ! إذ ـٔػ ُيٌَت

 ومَررات َوحٔف ومَٚصد رشظف؟!

 وإن ـٚن افقجُف إوُل ظْدٕٚ طؿرب وططٓر وطبِغ.  (7)

  ٌم ضقيؾ، ُٕتٍل بخهقصف بام طوروٕٚه.ذم تًٍر هذه أيٜ افُريّٜ ـ  (8)
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ٌٛ ظدـ وحدل اهلل  دٌؾ وٕدٚبٌع وُمٌْثدٌؼ وُمْندً ِّّ َُ وُمراو اهلل، ؾٕ٘ام طٕٚ امتداٌو ومتٌّؿ وُم

 ًِٜ افرشؾ افًٚبَغ. وشِ

ًٚ? إذ: امَّ ـٚن افرشقل )دوفَ   ( ـذفؽ، مل يُـ بِْدَظ

ف ـثرون. - ََ ٌَ ًَٔتٌِربقه، بؾ َش
 فَٔس طوَل ُمرَشٍؾ إػ افْٚس، فِ

ِف بام يدظق إفٔف، فًٔتُْروه، بؾ هق يدظق إػ اهلل،  - ًِ وفَٔس يٖه ِمـ ِظِْده وـِٔ

ٌَدِؾ اهلل بٖمٍر ِمـ اهلل، وظذ َهدٍي ِمـ اهلل، وب ُٝ طٕف رشدقُل ِمدـ ِؿ زهٍٚن مْف شٌحٕٚف ُيثٌِ

ٍٜ تٍْتح هلٚ افًَقُل وافَِقُب، مثِام ـٚن شٚبَقه مـ افرشؾ. ٍٟ وطوف  فِْٚس، وبّْٓ

ددُر مْٓددٚ افًَددقل  - ٍِ ٍٜ طو طمددقٍر طو إرصددٚواٍت َتْْ ٍٟ طو طوفدد وفددٔس يددٖه بّددْٓ

شدتئذاٍن، مدثِام ـدٚن وافَِقب، بؾ هق يٖه بُؾ مٚ َيدخؾ ظذ افًَقل وافَِقب ب  ا

 شٚبَقه مـ افرشؾ.

ۡرِضِّۖ ﴿ويَقل تًٚػ:  -8
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن  [: 131، إًٕٚم >11]افٌَرة ﴾ةَِديُع ٱلسَّ

ًِدؾ"هْٓٚ )وهل ِمـ صٔغ ادٌٚفٌٜ( بًّْدك  "ؾًٔؾ"وصٌٜٔ  ? طي حُمدِدث "ُمٍ

ٌَؼ، وٓ طص ع وُمقِجد افًاموات وإرض? طي ُمٌدظٓٚ ظذ ؽر مثٍٚل َش ٍؾ ُيرَجع وخُمَسِ

إفٔف، وٓ شٚبؼ دمربٜ ُيًتٍُٚو مْٓٚ، ؾٓق شٌحٕٚف إصُؾ وافًٚبُؼ وإوُل بد  رشيدٍؽ 

ٍٍق وٓ صٌٍٔف وٓ ُمًِٚظٍد وٓ ُمًدٍغ، وهدذا  ـُ ُٜ افَددرة وافدتُّـ"وٓ ٕيٍر وٓ   "ؿّد

 افذي ٓ َمراَم َبًَده.

ُ ىَلُ ﴿ويَقل تًٚػ:  -9 َُزَل ٱَّللَّ
َ
آ أ ٌَّ رََءۡحُخً 

َ
َِ ّرِۡزق  كُۡو أ ٌّ  ً   ٌ ُّ َحَرا ِۡ ِ ٌّ ا فََجَعيۡخًُ 

ٓ وََحَلَٰل   وَن  كُۡو َءا ِ َتۡفََتُ ۡم لََعَ ٱَّللَّ
َ
ًۡ  أ ذَِن ىَُل

َ
ُ أ ِ  ٥٩َّللَّ وَن لََعَ ٱَّللَّ ََ َحۡفنيََتُ ِيني َُّ ٱَّلَّ ني ََ نيا  ٌَ َو

ثِ   ٍَ َٔۡم ٱۡىلَِيَٰ ُ َحَلَٰ ﴿[.. 3; -<:]يقٕس ﴾ٱۡىَهِذَب يَ ًُ ٱَّللَّ ا َرَزكَُل ٍَّ ٔاْ ِم ِت  ل  فَُُكُ ًّ ََ  ....﴾ا 
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مَ ﴿ ًَۡخَث َوٱدلَّ ٍَ ۡ ًُ ٱل ًُۡل َم َعيَ ا َحرَّ ٍَ ًُ ٱۡىَهنيِذَب ﴿.....  ﴾إِجَّ لِۡسنَُخُل
َ
ا حَِصُف أ ٍَ ِ ٔاْ ل ُ َوََّل َتُلٔل

واْ لََعَ ٱ َهََٰذا َحَلَٰو   َۡفََتُ ِ ٱۡىَهِذَب َوَهََٰذا َحَرام  َّلِ وَن لََعَ ٱَّللَّ ََ َحۡفََتُ ِي ِ ٱۡىَهِذَبٰۚ إِنَّ ٱَّلَّ ََّل  َّللَّ
َتَٰع   ١١٦ُحۡفيُِحَٔن  ً  كَيًِو   ٌَ ِي

َ
ًۡ َعَذاٌب أ ُٓ َ [.. >11 -;11، :11، 119]افْحؾ  ﴾١١٧ َول

ًُ ٱ﴿ ُٓ ا َرزََق ٌَ ٔاْ  ُم ََ وََحرَّ َخِدي ۡٓ ٔاْ ُم ا ََكُُ ٌَ ٔاْ َو ِٰۚ كَۡد َطيُّ ُ ٱۡفَِتَآءً لََعَ ٱَّللَّ  [:193]إًٕٚم ﴾١٤٠َّللَّ

ُٜ وآؾساُا ظذ اهلل افذي هق ظُغ افٌ ِٜ افتل هل و فٜ: هدق ًٕدٌ ِٜ ادذمقم دظ

ًٜ طو حذؾًٚ  -طمٍر مٚ إػ ويْف  وون إذٍن/ برهٍٚن ِمـ هذا افديـ )واةذن/ افزهٚن  -إوٚؾ

ـَ مٚ ينّ ن -َينّ ن  مٚ ُيٌديف ادرُا بٚٓجتٓٚو، َوْؾَؼ مٚ اضّدٖنَّ وؽِدٛ ظدذ  -ِوّ

ًٜ طو حذؾًٚ إوٚ -طْف طٕف هق افدفٔؾ(.. طي: طْن حُتِدَث ذم افديـ  مٚ مل ُيرصد إفٔف هدذا  -ؾ

ـُ طو يٖذن بف )واةرصٚو واةذن ينّ ن مٚ ُيٌديف ادرُا بٚٓجتٓٚو(.  افدي

ؾُؾُّ مٍٍس: مٌتدٌع، وـؾُّ مٌتدٍع: ُمٍسي? ٕنَّ ـِٔٓام يريُد طْن يَدقَل ظدـ يشا 

 ِمدـ فَٔس ِمـ افديـ: إٕف ِمـ افديـ، وهبذا ُيزيُد ذم افديـ مدٚ فدٔس مْدف? طو ظدـ 
ٍ
يشا

َط ِمـ افديـ مٚ هق مْف. َِ ُص/ ُيً َِ  افديـ: إٕف فٔس مـ افديـ، وهبذا ُيْ

ًٚ متُدٚمً ،  -: ِِّٓٚ ِمـ ـتٚب اهلل ادجٔد تدبرًا ـِٔد وبتدبر أيٚت افًٚبَٚت ـ

 يتٌغ:

 خُيسع طو ُيًتحدث طو يقَجد ظذ ؽدر مثدٍٚل شدٌؼ، وٓ 
ٍ
: ـؾُّ يشا َٜ طنَّ افٌدظ

 بًْٔف، وٓ شٚبِؼ دمربٜ ُيًتٍُٚو مْٓٚ طو ُيًَتًُٚن هبٚ ؾٔف. طصٍؾ ُيرَجع إفٔف ؾٔف

 -بذاتدف -وطنَّ هذا آشتحداث وآبتداع واةَيٚو وآخساع ٓ َيتًِدؼ بدف 

ََِّف: ًَ  مدٌح وٓ ذم، وإٕام بٚظتٌٚر ُمَت

* :ًٚ  ؾ٘ن ـٚن إحداث
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 فقا ذم ويـ اهلل. -ط

 ف اظتّد ظِٔف:وٓ شَْد فف مْف إٌثؼ ظْف، وٓ وفَٔؾ فف ؾٔ -ب

.ًٚ ًٚ حُمرم  ـٚن اةحداُث هْٓٚ مذمقم

:ًٚ  * وإن ـٚن إحداث

 فقا ذم ويـ اهلل. -ط

وفف َوجٌف ممٚ شٌؼ? طي فف شٌْد مـ ويـ اهلل إٌثؼ ظْف، طو فف وفٌٔؾ ذم ويدـ  -ب

 اهلل اظتّد ظِٔف وتٍرع ظْف وإنًٛ مْف:

ًٚ ؾٔف، يَٗجُر ظِٔف صٚ ٌُُف طجدرًا واحددًا إن ـٚن اةحداُث هْٓٚ اجتٓٚوًا مٖذوٕ ِح

 طخىٖ ؾٔف، طو طجريـ إن طصٚب.

 :ًٚ  * وإن ـٚن إحداث

 ذم افُقن واحلٔٚة مـ َضَرِف اةًٕٚن، 
ٍ
ًٚ فقا فقا ذم ؽر ويـ اهلل )طي إحداث

َِّدؼ فدف  ِٔدف وطمدِره ادٌدٚرِش، طو ٓ ُمتً ٌُُف حُمِدُثُف إػ ويدـ اهلل َوَوح
ًِ ًٚ فقا ٓ َيْ طو إحداث

 ًٚ  مٌٚرشًا(: بٚفديـ تًَِ

بّٔدزان ادًٍْدٜ وادهدِحٜ واةحًدٚن  -ظًَ  ورشظًٚ  -ؾٓق بحًٌف? ُيقَزن 

ًٚ، طي يقزن بّٔزان مدى ؿربف ِمـ، طو ُبًده ظـ، َمَهِد  واجلقوة وافًدل وافتزـل مجًٔ

ٌَثِِؼ ظْٓام. "ظّران احلٔٚة" ِر بٚفَٔؿ وإخ أ وادُْ ضَّ َٗ  ادُ

:ًٚ  * وإن ـٚن إحداث

 ذم افقجقو 
ٍ
 ِمـ َضَرِف اهلل تًٚػ: فقا

 ـٚن وفًٔ  ظذ ؿّٜ افَدرة وافتُّـ وآشتقاا ظذ افًرش.
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ًٚ فذفؽ ـِف، ٕجد  ًٚ  "افٌ غ افَدرآين"هلذا  "افتىٌَٔؼ افٌْقي"ومهداؿ واودح

:ًٚ َّٔ
 َجِِ

 (1)."َمـ طحدث ذم طمرٕٚ هذا مٚ فٔس مْف ؾٓق َرو  ": --يَقل  -;

ا َكَ ﴿وبٚفتدبر ذم ؿقفِف تًٚػ:  ٌَ َ  َو ٌِ
ۡۡ ٍُ ِ ٍَِث إَِذا كََظ َوََّل مُ  َن ل ٌِ ٓٓ نيۡۡ ُ َورَُسنئُهُ ى ٱَّللَّ

ه  ًۡ ۡمرِِْ
َ
َۡ أ ٌِ ًُ ٱۡۡلَِيَةُ  ُٓ َ ن يَُلَٔن ل

َ
ۡمًرا أ

َ
 [ افذي ئٍد:;8]إحزاب  ﴾أ

ُة ِمـ  "فِّٗمْغ"طنَّ إصَؾ هق طن يُقن  - ًٚ "طمِرهؿ"اخِلَرَ َٙ "، إٓ صٔئ  "َؿ

 (7)."طمراً "اهلل ورشقُفُف ؾٔف 

َٙ اهللُ ورشقُفُف ؾٔف طمرًا. -  َؿ
ٍ
 وطنَّ َطْمَر اهللِ ورشقفِِف، ِمـ ثؿ، هق ـؾُّ يشا

راحٜ واحلًدؿ دوطنَّ صٍٚت افً ٕٜٔ وافيٓدقر وافٌٔدٚن وافقودقح وافهد -

 ")افتل حيِّٓٚ مٍٓقُم 
ِ
ذم طحنٚهف( هدل ادىِدقُب ذم ـدِؾ تُِٔدٍػ شداموي.  "افَوٚا

 وهذا يًْل، ِمـ ثؿ، طمريـ: 

ي تقاُؾِر هذه افهٍٚت ذم إوفٜ افتل ُيراو آحتجدُٚج هبدٚ  :امطوهل رِّ وجقب حَتَ

ًٚ طو ؽددر ذفددؽ، وإٓ )طي إذا مل تتددقاؾر هددذه افهددٍٚت ؾددٔام ُيددقِرُوُه  ًٚ طو ؾَٓٔدد ـ مٔدد

، وإٕام  ًٜ ًٚ ويٕٚ افُ مٔقن وافٍَٓٔقن وادٍنون ِمـ وجقِه احتجٍٚج( مل يُـ إمُر ُمِِزم

 بف ٓ ؽر. هق ُمِِزٌم دَِـ اؿتْع

َيدٛ طن يدتحذ هبدذه  "ٓ تًٍدؾ"و "اؾًدؾ"طنَّ ـؾَّ طمٍر شامويٍّ بد  :وثٕٚٔٓام

                                                 

ادحَدؼ: حمّدد  ، صحيويه ذمطخرجف افٌخٚري، حمّد بـ إشامظٔؾ طبق ظٌداهلل افٌخٚري اجلًٍدل،  (1)

 .><;7، رؿؿ9=1، ص8ه(، ج1977، 1افَٚهرة: وار ضقأ افْجٚة ، ط، )زهر بـ ٕٚرص افْٚرص

 ؿٍِٔؾ ِمـ طحٚويٞ ٌٕقيٜ ذم اهلٚمش وادتـ.ؾٔام شٖٔه ِذـُرُه بًَد  -ظذ شٌٔؾ ادثٚل -تدبر   (7)
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، وإٓ َطْظَْْتَْٚ افَْٚس وطفزمْٚهؿ بام ٓ ُيِِزم. ًٜ ًٚ ويٕٚ  افهٍٚت فٔهَر ُمِِزم

 وًٕقو ؾَْقل: 

بٚفتدبر ذم هذا افَقل افَرآين ادجٔد، وذم وقا مًٕٚٔف وؾَٓف، يتوح طنَّ مًْك 

َٕٚ هذا" مجِٜ / طمدٍر/ "ذم َطمِر
ٍ
: طي ذم ويدـ اهلل.. طي ذم طمدِر اهلل ورشدقفِف.. طي ذم يشا

َٙ اهللُ ورشقُفُف ؾٔف طمرًا. / مقوقٍع َؿ
ٍٜ  مًٖف

طي: َمدـ  "َمـ طحدث ذم طمِرٕٚ هذا مدٚ فدٔس مْدف ؾٓدق َرو"وِمـ ثؿ، ؾًّْك 

 مٚ  طحدث ذم طمِر اهلل ورشقفِف مٚ فٔس مْف ؾٓق َرو.. طي َمـ طحدث ذم
ٍ
ؿٙ اهلل  -يشا

/ مقودقِع  -ورشقُفُف ؾٔف طمراً  ِٜ مٚ فٔس مْف، ؾٓق َرو.. طي َمـ طحدث ذم طمدِر/ مًدٖف

/ مقودقِع هدذا  ِٜ .. طي: َمـ طحددث ذم طمدِر/ مًدٖف  مٚ فٔس مْف ؾٓق َرو 
ِ
هذا افَوٚا

ًٚ ِمـ هذا افَوٚا، طو مٚ مل ُيرِصد إفٔف هذا افَوٚا، طو مدٚ مل يت  مٚ فٔس ٕٚبً
ِ
قاؾدؼ افَوٚا

 (1).مع طو يْدرج حتٝ هذا افَوٚا، ؾٓق َرو  

                                                 

ًٜ "وهْٚ    (1)  "طمرٕدٚ"، ويدزواو هبدٚ مًْدك "افٌ غ افَدرآين"ـثرة تْتح ِمـ مًِغ هذا  "تىٌٍَٔٚت ٌٕقي

ًٚ ظذ ووقحف افًٚبؼ، مْٓٚ:   اتوٚح

ـَ شدٍٔٚأ ظدـ اددرطة وادحدٔض  -( ( طنَّ افٔٓدقَو ؿدٚفقا ظدـ رشدقل اهلل )ظـ طٕس ) - ِودّ

ًٚ )طي ِمـ طمر ضَقشٓؿ وتًدٚفّٔٓؿ افدئْدٜ ": -ٚرةوافىٓ مٚ يريد هذا افرجؾ طن َيَدَع ِمـ طمرٕٚ صٔئ

َْٚ ؾٔف ٍَ مًِؿ بدـ احلجدٚج . طخرجف مًِؿ،  "افتل يًٌْقَنٚ فؼيًٜ مقشك وطمِرِه/ ؿوٚهِِف( إٓ َخَٚف

وت: وار إحٔدٚا ادحَؼ: حمّد ؾٗاو ظٌد افٌٚؿل، ) بدريف ادسلم، طبق احلًـ افَنري افًْٔٚبقري، 

 . 837، رؿؿ;79، ص1افساث افًريب، و. ط. و. ت(، ج

َُٕؿ بدف، وإن ـدٚن "( ؿٚل: ( طنَّ رشقل اهلل )وظـ طٕس ) - ًٚ مـ طمر ؤٕدٚـؿ ؾندٖ إن ـٚن صٔئ

ًٚ ِمـ طمقر ويُْؿ ؾ٘يلَّ   سحنن،اليف حمّد بدـ يزيدد طبدق ظٌدداهلل افَزويْدل،  ،. طخرجف ابـ مٚجٜ"صٔئ
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 ُٜ : تٍُٔد طنَّ هذا ادُحَدَث ذم افديـ ٓ شَْد فف مـ ويـ اهلل "مٚ فٔس مْف"* ومجِ

إٌثؼ ظْف، وٓ وفَٔؾ فف ذم ويـ اهلل اظتّد ظِٔف وتٍرع ظْف وإنًٛ مْف، و/ طو يهٚوم 

ًٚ ِمـ مَررات اةش م.  طو خيٚفػ طي

ٚ إذا ـٚن  افقُا ادُحَدُث ذم افديـ فف َشٌَْد ِمـ ويـ اهلل إٌثؼ ظْدف، طو وفٔدٌؾ ذم طمَّ

اً "ويـ اهلل اظتّد ظِٔف وتٍرع ظْف وإنًٛ مْف، ؾِٔس  ، وإٕدام "ود فٜ"وٓ هق بد  "َروَّ

.ًٚ ًٚ شِقـٔ ًٚ طو ظِّٔ ًٚ ـٚن طو ؾَٓٔ  هق اجتٌٓٚو مٖذوٌن ؾٔف واهٌر بغ إجر وإجريـ، ـ مٔ

ؾ: ؾٚحلديٞ مل يَ  َمـ طحددث "، وإٕام ؿٚل: "َمـ طحدث ذم طمرٕٚ هذا ؾٓق َرو  "َُ

ـ َطحَدَث ؾٔف مٚ هق مْف )وهذا ينّؾ "ذم طمرٕٚ هذا مٚ فٔس مْف ؾٓق َرو   َّ .. وبٚفتٚيل: ؾ

اةحداَث ظـ ضريؼ آجتٓٚو، ؾٓاًم وتْزيً ( ؾِٔس ـذفؽ.. وـذفؽ َمدـ طحددث ذم 

ٌف. ًَ ًٚ ؾٓق بَح  ؽر طمِرٕٚ صٔئ

ًٚ ِمـ طمِرٕٚ، طو مٚ فٔس َيًتْد  وبًٌٚرة طخرى، َمـ طحدث ذم طمِرٕٚ مٚ فٔس ٕٚبً

إػ طمِرٕٚ، طو مٚ فٔس ُيرِصد إفٔف طمُرٕٚ، طو مٚ ٓ يتقاؾؼ مع طو يْدرج حتٝ طمِرٕدٚ، طو مدٚ 

ُط طمَرٕدٚ، طو  َِ ًٚ طو اجتٓٚوًا، طو مٚ ُيهِٚوُم طو ُيوٚو طو ُيٌىؾ طو ُيًد ُؿ مـ طمِرٕٚ ٕه َٓ ٓ ُيٍ

                                                                                                                          

? 7879، رؿدؿ<>>، ص7بروت: وار افٍُدر ، و. ط. و. ت(، ج(ظٌد افٌٚؿل، حتَٔؼ: حمّد ؾٗاو 

 وصححف إفٌٚين. 

ؿ، وإن ـٚن طمَر ويدُْؿ "( ؿٚل: ( طنَّ رشقل اهلل )وظـ طيب ؿتٚوة ) - ُُ ُٕ إن ـٚن طمر ؤٕٚـؿ ؾنٖ

مسحند  يفطبق ظٌد اهلل طمحد بـ حمّد بـ حٌْؾ بدـ هد ل بدـ طشدد افندٌٔٚين،   ،. طخرجف طمحد"ؾ٘يلَّ 

ون، ) افَدٚهرة: مٗشًدٜ ظٚول مرصدد، وآخدرو ادحَؼ: صًٔٛ إرٕٗوط  اإلمام أمحد بن حنبل،

 ، وصححف إفٌٚين. ;;:17 ، رؿؿ;78، ص>8م(، ج 7331 -هد  1،1971 افرشٚفٜ، ط
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.. وطمٚ ؽُر ذفؽ، ؾٓق بحًٌف.مٚ يُ  ُٛ ظـ طمرٕٚ، ؾٓق َرو   َرؽِّ

تْتح مـ مًدغ ؿقفِدف  "مٚ فٔس مْف"وبٚةوٚؾٜ إػ هذا ـِف، ييٓر فْٚ طنَّ مجِٜ 

ًَع  ﴿تًٚػ:  ٔاْ ِش ًۡ َوََكُُ ُٓ َِ ٔاْ دِي كُ ََ فَرَّ ِي ٍء  ا ىَّۡسَج إِنَّ ٱَّلَّ ًۡ ِِف ََشۡ ُٓ ِۡ [، وؿد <:1]إًٕٚم ﴾ٌِ

)افتدل فًٔدٝ ِمدـ طمدر اهللِ  "افندٔع"وهدذه  "افٍرؿدٜ"ػ إػ مًْك هذه طصٚر اهللُ تًٚ

ًَع  ﴿ورشقفِِف( ذم ؿقفف تًٚػ:  ًۡ ِش ۡو يَۡيبَِسُل
َ
َس َبۡعٍض  ا َوُيِذيَق َبۡعَظُلً أ

ۡ
]إًٕٚم  ﴾ةَأ

 "إفٍددٜ"إػ طمهٔددٜ وحمقريددٜ مًددٚين  -وددّـ مددٚ ينددر -[.. وهددذا ـِددف ينددر :;

دٌف  ، وطنَّ ـؾَّ طمرٍ "آجتامع"و ًِ حُمَدٍث َيذهٛ بٚدًِّغ بًٔدًا ظدـ هدذه ادًدٚين، وَيْ

، وطٕف ظذ صٚحٌف مرووٌو، وـٔػ 
ٍ
ٌُُف إػ اةش م، ؾٕ٘ف فٔس مـ اةش م ذم يشا صٚح

تف وُمٌتٌٔٚتف ومَرراتف ومًٕٚٔف تِؽ؟ ٍَ ًَ   (1)يُقن ِمـ اةش م وهق يوٚو مَِٚصَده وؾِ

َٜ افْ َٝ هذه اجلِّ َٜ )مجِٜ وـذفؽ احلُٚل إذا تٖمِ َٜ افؼيٍ ( "مٚ فدٔس مْدف"ٌقي

 َطَخَقاِاٚ، مثؾ ؿقفف )
ِ
 (: ذم وقا

 .. (7)"فٔس مْٚ َمـ فىؿ اخلدوو وَصؼَّ اجلٔقَب ووظٚ بدظقى اجلٚهِٜٔ"

ََِؼ وَمـ َخَرأ"و َِؼ وَمـ َح  .. (8)"فٔس مْٚ َمـ َش

                                                 

(1)   ِٜ ف إػ، مجِ َّّ َِّف مع، وُو ُٝ مْدف"اربط هذا ـ ِٞ افدقاروة ؾٔٓدٚ، تِدؽ  "فٔس مْدل وفًد وإحٚويد

 .9، ص <? وافتل تِٔٓٚ، ج8، ص < ، جيٞ ادذـقرة ذم ؾَرتْٚ هذهإحٚو

 . 9<17، رؿؿ 178، ص7ج يف الصيوح،طخرجف افٌخٚري،   (7)

طبق واوو شِٔامن بـ إصًٞ بـ إشحٚأ بـ بنر بـ صداو بدـ ظّدرو إزوي  طخرجف طبق واووو،  (8)

تٚين ،  ًْ ِج ًِّ ريٜ، دظٌد احلّٔد، )بروت: ادُتٌٜ افًهادحَؼ: حمّد حمٔل افديـ  يف سنن أيب داود،اف

 . 8183، رؿؿ 8<1، ص8ج صٔدا ، و. ط. و. ت(، 
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 ..(1)"َمـ محؾ ظِْٔٚ افً ح ؾِٔس مْٚ"و

 .. (7)"فٔس مْٚ َمـ َؽشَّ "و

َٛ امرطًة ظذ زوجٓٚ، طو ظٌدًا ظذ شٔدهفٔ"و ٌَّ  .. (8)"س مْٚ َمـ َخ

َمـ خرج ظذ طمتل: ييب َبرهٚ وؾٚجرهٚ، وٓ يتحٚصك مـ مٗمْٓٚ، وٓ "و

                                                                                                                          

ى )ومْف ؿقفف تًٚػ - دَّ ًَ ٍَِث ِحَدادٍ ﴿ :وَشِؼ هْٓٚ: طْي آَذى وَت لِۡس
َ
 [( .<1]إحزاب  ﴾ َسيَُلُٔكً ةِأ

ى.  دَّ ًَ  وصَٚح وَرَؾع صقَتف وَت

ف )ومْف ؿقهل - ًَ ٍْ َٕ َِؼ هْٓٚ: طْي طوَجَع  ًٚ "ؿ: وَح َِدَؼ ؾ ٕد ََِدف افددااُ "، وؿدقهلؿ "َح طْي طوَجدَع  "َح

ََِؽ وطؾَْك )ومْف ؿدقهلؿ:  ف( .. وطْي َؿَتؾ وطه ََ ِْ َِدَؼ افَدقُم طظددااهؿ"َح دتٓؿ "، وؿدقهُلؿ: "َح ََ َِ َح

ُٜ افٌَْٚت "طْي طهُِتٓؿ افندة(، و "َح ٍأ  ٝ ادٚصٔ ََ َِ ِٜ "? طْي طتٝ ظِٔدف، و"َح َِدَؼ ِرُع ادٚصدٔ  "َح

ٌَُُْف وَصحَّ وارتٍع .. وحُيتُّؾ طن يُقن فِحِؼ  طْي َخػَّ  مًْك آَخدر، وٓ  -هْٓٚ، ذم هذا احلديٞ -َف

َٜ بْٚ إػ افتقشع ذم بٕٔٚف اـتًٍٚا هبذه اةصٚرة.  حٚج

 وَخَرأ هْٓٚ: طْي َصؼَّ وَؿَىَع افثَٔٚب. -

َْـ -وادَهقو هْٓٚ  ًُّ  ذم اف
ِٞ صٚح بٚفهقت ظْدد  : فٔس مْٚ َمـ-ـام يتوح ِمـ تٖمِؾ شِٔٚأ احلدي

ًٚ ظِٔدف، طو َصدؼَّ اجلٔدقَب  ف بٚفِىؿ ظدذ اخلددوو حزٕد ًَ ٍْ َٕ مقِت ظزيٍز إطٓٚرًا ٕمل ؾراؿف، طو طوَجَع 

 وافثَٔٚب إطٓٚرًا فَِجَزع ).. إفخ(. 

 طْي: فٔس مْٚ َمـ طتك بٖؾًٚل اجلٚهِٜٔ ظْد مقِت طهِِِف طو آفِِف طو ظزيٍز فديف.

 .97، رؿؿ =<، ص1ج صيويه، ? ومًِؿ، ذم9>=;رؿؿ،9، ص<ج صيويه، طخرجف افٌخٚري، ذم  (1)

، 178، ص:ج  سحننه، ?  وابـ مٚجدف، ذم89:7،  رؿؿ8:9، ص7ج سننه، طخرجف طبق واووو، ذم  (7)

 ، وصححف إفٌٚين.7779رؿؿ 

ًٚ: :>71، رؿؿ178، ص9ج سننه، واووو، ذمطبق طخرجف   (8) َٛ ظِٔدف ؾ ٕد ٌَّد ، وصححف إفٌٚين. وَخ

َده ًَ  ظِٔف بٚخلداع. طي طؾ
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ُٝ مْف  .. (1)"يٍل فذي ظٓد ظَٓده? ؾِٔس مْل وفً

ِذهبؿ وطظَٚنؿ ظدذ ُطِّٓدؿ، ؾِدٔس "و َُ َؿٓؿ ب شُٔقن بًدي طمراٌا? َمـ َصدَّ

ُٝ مْف ؿ (7)مْل، وفً ُٓ دْْ
ًِ ؿٓؿ بُدذهبؿ ومل ُي ، وفٔس بقاِرٍو ظعَّ احلقَض? وَمدـ مل ُيَهددِّ

 .. (8)"ظذ ُطِّٓؿ، ؾٓق مْل وطٕٚ مْف، وهق وارٌو ظعَّ احلقَض 

طٕتؿ افذيـ ُؿِتؿ ـذا وـذا؟ طَمدٚ واهللِ إين ٕخندٚـؿ هلل وطتَدٚـؿ فدف، فُْدل "

ـ ر َّ  (9)ؽدٛ ظدـ شدْتل ؾِدٔس مْدلطصقُم وُطؾىر، وطصع وَطْرُؿد، وطتزوج افًَْٚا، ؾ

ه ظْف ؿقٌم، ؾَدٚل ))وذم روايٜ: َصَْع افٌْل ) َص ؾٔف، ؾَتَْزَّ ًٚ، ؾَرخَّ (: مدٚ بدُٚل ( صٔئ

) ًٜ هؿ فف خنٔ ؿ بٚهلل وطصدُّ ُٓ ُّ ُف، ؾقاهلل إين ٕظِ ًُ  طصَْ
ِ
 .. (:)"طؿقاٍم يتْزهقن ظـ افقا

 .. (;)"َمـ مل يرحؿ صٌَرٕٚ، وَُيِؾ ـٌَرٕٚ، ؾِٔس مْٚ"و

                                                 

،رؿدؿ 718، ص7ج السحنن، ? وافًْٚهل، ذم=9=1رؿؿ  ،897، 9ج صيويه، طخرجف مًِؿ، ذم  (1)

9119. 

ُٝ مْف"  (7) َٞ افقاروة، َ ؾٔف، بد:"فٔس مْل وفً  : اربِط هذه اجلِّٜ افٌْقيٜ افؼيٍٜ، واحلدي

-  ِٜ ٍء  ىَّۡسَج ﴿آي ًۡ ِِف ََشۡ ُٓ ِۡ  تـ طظ ه.[ ادذـقرة ذم اد<:1]إًٕٚم  ﴾ٌِ

-  ِٜ  افقاروة ذم احلديٞ افؼيػ ادذـقِر ذم ادتـ طظ ه. "مٚ فٔس مْف"وبجِّ

-  ِٜ  افقاروة ذم إحٚويٞ افؼيٍٜ ادذـقرة ذم ادتـ طظ ه. "فٔس مْٚ"وبجِّ

، رؿدؿ 71، ص9ج  سننه، ?  وافسمذي، ذم>973، رؿؿ 178، ص8ج سننه، طخرجف افًْٚهل، ذم  (8)

 ٚين.? وصححف إفٌ<:77

ِرَهف.  (9) ـَ َٛ ظـ افقا: طي   َرِؽ

، 3:، ص9ج صيويه، ذم  ،? ومًِؿ 398:، رؿؿ 778، ص1جصيويه، طخرجف افٌخٚري، ذم   (:)

 .;:78  -1931رؿؿ 

ْف إفٌٚين;:8طخرجف افٌخٚري، ذم إوب ادٍُرو، رؿؿ  (;) ًَّ ? وإير: ;<71رؿؿ ه،  يف صيوي ،?  وَح
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ُِْٚ ذم يقمْٚ هذا ]يَهد يقَم ظٔد إوحك[ طْن ٌٕددط بٚفهد ة، إ"و ًُ ُٕ نَّ طوَل 

ـ ؾًؾ ذفؽ ؾَد واَؾَؼ ُشََّْتْٚ، وَمـ َذَبح ؿٌؾ ذفدؽ ؾدٕ٘ام هدق يشٌا  َّ ثؿ ٕرجع ؾْْحر، ؾ

ِؽ ذم يشا ًُ َمف ٕهِِِف(، فٔس مـ افُّْ َُِف ٕهِِِف )وذم روايٜ: حَلٌْؿ َؿدَّ  .. (1)"َظجَّ

 .. إفخ.(7)"افهُٔٚم ذم افًٍر فٔس مـ افِزِّ "و

ًٚ طنَّ مًْك  ِف َيزواُو اتوٚح ِِّ مٚ فدٔس مدـ ضريَتْدٚ "طْي:  "مٚ فٔس مْف"وهبذا ـ

َّْٚٔ  .. "ومْٓجْٚ ومَرراتِْٚ وَهْدِيْٚ وُشَّْتِْٚ وآوابِْٚ وطخ ؿْٚ وِؿ

َتَْدٚ ومْٓجْدٚ ومَرراتْدٚ  ََ ًٚ مل ُيدراِع ؾٔدف ضري طْي: َمـ طحدث ذم طمرٕٚ هذا صٔئ

.. وه  ديْٚ وشْتْٚ وآواَبْٚ وطخ َؿْٚ وؿّْٔٚ، ؾٓق َرو 

ًٚ إيددٚه إػ ويْْددٚ وطمِرٕددٚ، ومل ُيددراِع ذم  ًٚ ٕٚشددٌ طْي: َمددـ طحدددث وابتدددع صددٔئ

َتْدٚ  ََ ِٜ هذا اةحداِث وٓ ذم ممٚرشدٜ هدذا ادُحدَدِث ضري ِٜ وِويٕٚٔ اشتدٓٓتف ظذ رشظٔ

َجْٚ ومَرراتْٚ وَهْدَيْٚ وشْتْٚ وآواَبْدٚ وطخ َٓ  َؿْدٚ وؿّْٔدٚ، ؾ٘حداُثدُف هدذا مدرووٌو ومْ

                                                                                                                          

 .73<1، رؿؿ 718، 7ج سننه، افسمذي، ذمطخرجف 

، 9جصحيويه،  ?  ومًِؿ، ذم ;:< -;><، رؿؿ 971، ص1جصيويه،  طخرجف افٌخٚري،  ذم   (1)

ُٞ افٌْل )1;<1، رؿؿ >=ص  ُع فَِروِّ )= ظدم َؿٌدقل( . وتٖمؾ هْٓٚ مٚ صٚا فؽ افتٖمؾ، حٔ ( ُيَؼِّ

 ُِ ٌَ ؽ، وَيَ ًُ ُمُف ادرُا ٕهِدف إذا مل هذا افِحِؿ ادذبقِح َؿٌَؾ افه ِة إذا ـٚن ظذ َوجِف افُّْ دِّ ََ ًٚ ُي ًٚ ضٌٔ ُف صٔئ

ؽ. ًُ ـ ظذ َوجِف افُّْ ُُ  َي

، 7ج صححيويه،  ?  ومًددِؿ، ذم ;9<1، رؿددؿ 183، ص8، جصححيويهطخرجددف افٌخددٚري، ذم   (7)

. ومًْك احلديٞ )ـام يتٌدغ ِمدـ =:77، رؿؿ =:، 8ج سننه، ? وافًْٚهل، ذم:111، رؿؿ 18ص

خٚري وؽره(: فٔس مـ افز ذم حؼِّ صخٍص ؤًٍػ طْن يتَرَب إػ افتٖمؾ ذم شٔٚأ احلديٞ ظْد افٌ

 اهلل بٚفهقِم ذم شٍٍر ُمرِهٍؼ فف.
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 مذمقٌم ؽُر مٌَقٍل.

ُٜ بدـ افدٔامن:  -> ـدٚن افْدُٚس يًدٖفقن "وذم هذا آدمٚه يٖه مٚ رواه حذيٍد

َٜ طْن ُيدرـْل.رشقَل اهلل ) ُٝ طشٖفف ظـ افؼ? خمٚؾ  ( ظـ اخلر، وـْ

، ؾجٚإٚ اهلل هبذا   ورَشٍّ
ٍٜ : يٚ رشقل اهلل، إٕٚ ـْٚ ذم جٚهِٔ ُٝ اخلر، ؾٓؾ بًدد ؾَِ

؟ ؾَٚل ) : هؾ بًد ذفؽ افؼد ِمدـ خدر؟ ؾَدٚل ) (: ًٕؿ.هذا اخلر رش  ُٝ (: ؾَِ

: ومٚ َوَخْف؟ ؾَٚل ) ًٕؿ، وؾٔف َوَخـ. ُٝ (: ؿقٌم يًتْقن بٌدر ُشدْتل، ودتددون ؾَِ

: هؾ بًد هدذا اخلدر ِمدـ رش؟ ؾَدٚل  ، َتًِرف مْٓؿ وُتُِْر.(1)بٌر َهْدِيل ُٝ : ()ؾَِ

ؿ  طبقاِب جْٓؿ، َمـ طجٚهبؿ إفٔٓٚ: ؿذؾقه ؾٔٓٚ.وظٌٚة ظذ  ُٓ : يدٚ رشدقل اهلل، ِصدٍ ُٝ ؾَِ

: ؾام َتَرى إْن طورـْل  : ًٕؿ، ؿقٌم ِمـ جِدتْٚ، ويتُِّقن بٖفًْتْٚ.()فْٚ؟ ؾَٚل  ُٝ ؾَِ

َٜ ادًِّغ وإمَٚمٓؿ.()ذفؽ؟ ؾَٚل  ٌٜ وٓ  : َتَِزُم مجٚظ : ؾ٘ن مل يُدـ هلدؿ مجٚظد ُٝ ؾَِ

دضَّ ظدذ طصدِؾ صدجرٍة حتدك (: ؾٚإمٌٚم؟ ؾَٚل ) ًَ َرأ ـِٓٚ، وفق طْن َت
ٍِ ظتزل تِؽ اف

َٝ ظذ ذفؽ َؽ ادقُت وطٕ ـَ  .(7)"ُيدِر

ِٞ ـِدف هْٓدٚ: يددور حدقَل   "اخلدر"و "اجلٚهِٔدٜ"و "ردافند"ؾًُٔٚأ احلدي

َرأ"و "مجٚظٜ ادًِّغ"و "اةش م"و ٍِ َتـ وادََٚتِؾ"و "اف ٍِ ، (8)"ـٍٜٔٔ اجتْٚب هذه اف

                                                 

ا ََجًِع  ﴿تدبر ؿقَفف شٌحٕٚف:   (1) َٓ ِۡ ٌِ تُِطٔاْ  ْۡ َِا ٱ د  كُۡي ُْ ِّّنِ  ٌّ َُِّلً  حِيَ
ۡ
ا يَأ ٌَّ َ حَتِعَ ى ا  فَإِ ٍَ نيَداَي فَنيَل  َف ُْ

ًۡ ََيَۡزُُ  ُْ ًۡ َوََّل  ِٓ ًۡ
ٌٔۡف َعيَ  [.=8]افٌَرة  ﴾٣٨َٔن َخ

، 9ج صحيويه،ومًدِؿ، ذم ? 9=3>، ;3;8 ، رؿدؿ879، 7ج صحيويه،افٌخٚري، ذم  طخرجف  (7)

 .<8>7طفٌٚين  وصححف .>9=1، رؿؿ718ص

ًٚ اشَتْحِي وتدبر:   (8)  وذم شِٔٚأ حديثِْٚ هذا طيو



 

 
 حييى رضا جاد  م 1035 أغسطسهـ /3416 شوال املكرم ،الرابعالعدد  - وحدة األمة

 

___________________ ﴿999﴾ ___________________ 

 

ِٜ وافتَٚتؾ وطصدٌِٚهٓٚ وحُيَِذُر حتذير رؿ ٍُ ـِ افؼ واجلٚهِٜٔ واف ًا صديدًا ِمـ افقؿقع ذم براثِ

 ِمـ شْتف وٓ ِمـ هديف. -وٓ يُّـ طن تُقن -ِمـ إمقر افتل فًٔٝ 

ًۡ إِۡذ َوٱۡذُنني﴿وإذا تدبرَت وتٍُرَت ذم ؿقفف شٌحٕٚف:  ًُۡل ِ َعيَني نيَج ٱَّللَّ ٍَ ُرواْ ُِۡع
ۡعَدآء  

َ
ًۡ أ َ  ُنُِخ َۡ ىََّف َب

َ
ُ  فَأ َٰ خِِّ ٓ إِۡخَن ٍَ ۡبَتۡحُخً ةِِِۡع

َ
ًۡ فَأ  [.138]آل ظّران ﴾ ا كُئُبُِل

َٝ بْٔف وبَغ حدديثْٚ افٌْدقي  ًْ َّٝ ومَجَ إذا تدبرَت وتٍُرَت ذم هذا ـِف، وَرَبى

 بًِودٓٚ افدًٌِض: 
ِ
ِِّٓدٚ ذم ودقا َٝ ذم هذه افْهدقص ـ افرهٔيس ذم هذه افٍَرة، وتٖمِ

 وافؼِّ 
ِٜ َٝ طنَّ طمَر اجلٚهِٔ هْٓٚ هق افؼ  وافٍُر، وافيِدؿ وافُدذب، وافتْدٚزع  َظِِّ

                                                                                                                          

، افَٚظد ؾٔٓٚ خٌر مـ افَٚهؿ، وافَٚهُؿ ؾٔٓٚ خرٌ ": ()ؿقَفف  - ـٌ مـ ادٚيش، وادٚيش ؾٔٓٚ  شتُقن ؾَِت

َتْن  ًْ دذ بدفدخٌر مـ افًٚظل، وَمـ ُيِؼف هلٚ َت ًُ َٔ ِْ ًٖ طو َمًدٚذًا: َؾ . طخرجدف "ِرْؾُف، وَمدـ َوَجدد مِجد

 . 31;8، رؿؿ3<، ص7ج  صيويه،افٌخٚري، ذم 

دِذهبؿ "افذي طوروٕٚه ذم ادتـ ؿٌدؾ ؿِٔدؾ:  ()وؿقَفف  - َُ َؿٓؿ ب شدُٔقن بًددي طمدراٌا? َمدـ َصددَّ

ُٝ مْف )طي? َٕندؿ وطظَٚن َيًدتْقن بٌدر شدْتل ودتددون بٌدر "ؿ ظذ ُطِّٓؿ، ؾِٔس مْل، وفً

ؿ ظذ ُطِّٓدؿ، ؾٓدق مْدل "هديل ُٓ ْْ
ًِ ؿٓؿ بُذهبؿ ومل ُي (، وفٔس بقاِرٍو ظعَّ احلقَض? وَمـ مل ُيَهدِّ

?  >973، رؿدؿ 971، ص1ج سحننه،. طخرجدف افًْدٚهل، ذم "وطٕٚ مْف، وهدق وارٌو ظدعَّ احلدقَض 

 . وصححف إفٌٚين.<:77سمذي،  رؿؿواف

ُٝ مْف"* وطمٚ مجِٜ  ِٜ "فٔس مْل وفً َٞ افقاروَة ؾٔدف، بدد:آي ٚ، واحلدي َٓ ًۡ ِِف ىَّۡسنيَج ﴿، ؾْٚربِْى ُٓ ِۡ ٌِني
ٍء    . 8، ص<ج ،ادذـقرة ذم افٍَرة افًٚبَٜ [<:1]إًٕٚم  ﴾ََشۡ

 يٍٜ ادذـقرة ذم ذات افٍَرة.افقاروَتْغ ذم إحٚويٞ افؼ "فٔس مْٚ"و "مٚ فٔس مْف"ومُجَِتْل  -

ٚ مجِٜ  ? ؾأِلنَّ ؾٔام ؾًِف هٗٓا إمراا: اظتداًا ظذ حَدقِأ افْدٚس "فٔس بقارو ظعَّ احلقَض "* وطمَّ

ًٚ ظذ احلرمٚت، وإخ ًٓ بُدؾ مدٚ  ًٚ فًِدل، وإخٍٚرًا فِذمؿ، وتًدي افتل طوجٌٓٚ افؼُع هلؿ، وَخرم

 تٍٚؿٚت وافًٓقو? ؾٚشتحؼَّ إمُر هذا افتنديَد واحِلرمٚن.ٓ َيقز اةخ ُل بف ِمـ آفتزامٚت وآ
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 وافتىٚحـ وافتْٚحر وافتَٚتؾ.

ِٜ  ()وبف يتوح طنَّ َهْدَي رشدقِل اهلل  ادَهدقَو هْٓدٚ هدق ادَٚبدُؾ فِجٚهِٔد

ًٚ دَدررات افدقحل  ًٚ واتٌٚظ ًٜ وِصدؿ ًٚ وشُْٔ ًٜ واجتامظ ًٚ وظدًٓ وخرًا وُطفٍ : إيامٕ وافؼِّ

 وابتًٌٚا فقجف اهلل.

ٌْتدٍغ ذم ": ()وهلذا ؿٚل  : ُمِحدٌد ذم احلدرم، وُم ٌٜ دُض افْدِٚس إػ اهلل ث ثد ٌَ َطْب

ُٔٓريؼ َوَمف ُٛ وِم امرئ بٌر حؼ ف
ِِ ، وُمىَّ ِٜ َٜ اجلٚهِٔ  .(1)"اةش ِم ُشْ

ِِِّف، طنَّ ـؾَّ مٚ ُيهِٚوُم طو ُيِْٚؿُض َهْدَي حمّدد  ـُ ُٜ هذا  وُشدََّْتف: ٓ  ()وخ ص

وٓ ِمـ طمره ورشيًتدف، وإٕدام هدق طمدٌر حُمدَدٌث ذم اةشد ِم  ()يُّـ طْن يُقن مْف 

ُمٌَتَدٌع ؾٔف ضٚرٌئ ظِٔف، وِمـ َثؿ: مرووٌو مدذمقٌم.. طْي إنَّ ـدؾَّ مدٚ ُيهدِٚوم طو يْدِٚؿُض 

َٜ وافهدأ واتٌَٚع مَرراِت افدقحل  َٜ وآجتامَع وافًُْٔ اةيامَن وافًدَل واخلَر وإُفٍ

، "ضريَتدف"وٓ ِمـ  "َهْدِيفِ "وٓ ِمـ  ()افرشقل  "شْٜ"ِمـ وابتٌَٚا وجِف اهلل: فٔس 

 وٓ يُّـ طن يٖه بف طو ُيرِصَد إفٔف.. وطنَّ هذا هق ادذمقُم ذم طي إحداٍث طو ابتداٍع.

إذا  () ـدٚن رشدقُل اهلل"( ؿٚل: وذم ذات آدمٚه يٖه مٚ رواه جٚبر ) -=

: امحرت ظْٔٚه، وظ  صقُتُف، واصتد َؽَو  َٛ  -ٌف، حتك ـٖٕف ُمِْذُر جدٍٔش، ويَدقل َخَى

ُهَدى حمّد، ورشَّ إمقِر  (7): إنَّ خَر احلديٞ ـتُٚب اهلل، وخَر اهلَُدى -طي رشقُل اهلل

ٍٜ و فٜ  .(8)"حمدثُٚاٚ، وـؾَّ بدظ

                                                 

 .7==;،  رؿؿ 1=1، ص7جصيويه،طخرجف افٌخٚري، ذم   (1)

ـٌ مًًْك.  (7) ًَ ، وَح ًٜ  بوؿ اهلٚا وؾتح افدال، وـذفؽ بٍتح اهلٚا وتًُغ افدال، ـ مهٚ صحٌٔح فٌ

 . >;=، رؿؿ 987، ص7ج صيويه،طخرجف مًِؿ، ذم   (8)
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ٌٜ بغ طمريـ:  ؾْٓٓٚ مَٚبِ

ِٞ وخِر اهلُدى. -  خِر احلدي

 ورَشِّ إمقِر. -

.. طي "خدِر احلدديٞ وخدِر اهلُدَدى"ٚ ذم مَٚبؾ مذـقرٌة هْٓ "ادحدثُٚت "ؾد

َٜ بخر احلديٞ وٓ بخر اهلَدْدِي.. طي ادحددثٚت  ادحدثُٚت افتل ٓ ًٕٛ هلٚ وٓ صِ

ٛ، و/ طو افتل  ًَ افتل ٓ متٝ فِقحل بًٌٛ، وٓ تتهؾ إفٔف بًْد، وٓ تْتًٛ إفٔف بَِْ

ِٞ وخَر اهلُدى.. ؾدد هدق هدذا،  "رشُّ إمدقرِ " تهٚوم طو تْٚؿض طو ختٚفػ خَر احلدي

ٍٜ ظذ هذه افنٚـِٜ وهذا افقصػ ؾٓل و فٜ..   وـؾُّ بدظ

هذا، ذم طْْٚ واجتٓٚوٕٚ، وب  َظْٚا وٓ افتقاا، مٚ ُيرصد إفٔف ويْىؼ بدف شدُٔٚأ 

ُِق افهقت، واصتداِو افٌودٛ،  ًٜ بٚشتحوٚر امحراِر افًْٔغ، وُظ ? خٚص احلديٞ اجلعُّ

تىٌَٔٓدٚ "و "افرؤيٜ افُِٔدٜ افَرإٓٔدٜ"ريـ ؾٔف، وبٚشتحوٚر واةٕذار، وادَٚبِٜ بغ طم

ِْٚهٚ ؿٌؾ ؿِٔؾ. "افٌْقي  افتل ؾهَّ

ًٚ ظذ ووقح، ؿقُفُف  -< ؾدٔام رواه ظْدف طبدق هريدرة  ()وَيزيد إمَر ووقح

( :)" ُص ذفدؽ مدـ َُ ف، ٓ َيدْ ًَ مـ وظٚ إػ ُهدى ـٚن فف ِمـ إجر ِمْثُؾ طجقِر َمـ َتٌِ

ًٚ. ومَ  ُص طجقرهؿ صٔئ َُ دف، ٓ َيدْ ًَ  ـٚن ظِٔف ِمـ اةثؿ ِمثُؾ آثِٚم َمـ َتٌِ
ٍٜ ـ وظٚ إػ و ف

 .(1)"ذفؽ ِمـ آثٚمٓؿ صٔئًٚ 

                                                 

، رؿدؿ 178، ص:، جسحننه?  وافسمذي، ذم 9>;7، رؿؿ7<7، 9ج صيويه،مًِؿ، ذم طخرجف   (1)

 .<3;9، رؿؿ 879، ص8ج  سننه،،  وطبق واووو، ذم 9>;7

ٍٜ "و ٓٚ "َمـ وظٚ إػ و ف َِ دٍس "(: ؿقُل افرشقل ) -ظذ شٌٔؾ ادثٚل -: ِمـ مهِٚوي ٍْ َٕ فدٔس ِمدـ 
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ٌٜ بغ طمريـ:  ؾْٓٓٚ مَٚبِ

 َمـ وظٚ إػ ُهدى. -

 وَمـ وظٚ إػ و فٜ. -

ُٜ "ؾد   .(1)"اهلَُدى"بٚفتًريػ هْٓٚ هل ادَٚبُِؾ وادوٚوُّ فد  "افو ف

                                                                                                                          

َـّ افَتدَؾ ُتََتُؾ ُطِاًم إٓ ـٚن ظذ ابـ آَوَم إول ـٌٍِؾ  . طخرجدف افٌخدٚري، ذم "مْٓٚ? ٕٕف طوَل َمـ َش

 . >>;1، رؿؿ =>1، ص7ج صيويه،? ومًِؿ، ذم :888،  رؿؿ =:، ص8جصيويه، 

ًٚ فَقفف تًٚػ:  ٰۚ  َوََّل حَزُِر َوازَِرة  ﴿وفٔس يشٌا ِمـ هذا ـِف ُمهِٚوم ۡخَرىَٰ
ُ
[? ٕنَّ 9;1]إًٕٚم  ﴾وِۡزَر أ

 ٌٜ َٜ متًَِ ٌَّٓٓؿ هذه إحٚويٞ افؼيٍ َٕد  طو َؾتََّح ظٔقَن افْدِٚس ظِٔٓدٚ طو 
ٍٜ بٌِٔٚن إثؿ َمـ وظٚ إػ و ف

إفٔٓٚ، شقاٌا بَقفف طو بًٍِف وشِقـف، ؾّقِرُو هذه إحٚويٞ ؽُر مقرو أيٜ افُريّٜ، بؾ هدل مدـ 

ًۡ ََكِميَنينيث  ﴿بددٚب ؿقفددف تًددٚػ:  نيني ُْ ۡوَزاَر
َ
ٔٓاْ أ يُنيني ٍِ ۡوَزارِ  ِيَۡح

َ
َۡ أ ٌِنيني نينيثِ َو ٍَ َٔۡم ٱۡىلَِيَٰ ً ينَيني ُٓ ََ يُِظنينيئَُّج ِينيني  ٱَّلَّ

ۡثَلاَّل  ﴿[، وؿقفف تًٚػ: :7]افْحؾ  ﴾ةَِغۡيِ ِعۡيٍم  
َ
ًۡ َوأ ُٓ َ ۡثَلال

َ
ََّ أ يُ ٍِ َع َوَيَۡح ٌَّ ًۡ  َوىَيُۡس   ِٓ ِ ۡثَلال

َ
َٔۡم  َٔ أ ََّ يَ يُ

وَن  ا ََكُُٔاْ َحۡفََتُ ٍَّ ثِ َخ ٍَ ُُٔٚؾٖ ظذ ؾًِف فِخر18]افًٌُْقت  ﴾١٣ٱۡىلَِيَٰ َـّ خرًا ش ـ َش َّ وظدذ  [? ؾ

َـّ هذا افؼَّ دَِـ َتًٌِف. ًَُٔٚؿٛ ظذ ؾًِف فِؼ وظذ طٕف َش َـّ رشًا ؾً ف، وَمـ َش ًَ
َـّ اخلَر دَِـ َتٌِ  طٕف َش

 َٞ وِۡزَر  َوََّل حنَيزُِر َوازَِرة  ﴿تْتح مدـ مًدغ ؿقفدف تًدٚػ:  -بٚةوٚؾٜ إػ ذفؽ -بؾ إنَّ هذه إحٚوي
 ٰۚ ۡخنيَرىَٰ

ُ
بدٚفَقل طو بٚفًٍددؾ  -ْزِر ادتًِدِؼ بددٚدرا طن يددظق ؽددَره [? ٕنَّ ِمدـ افددقِ 9;1]إًٕددٚم  ﴾أ

ْدِر إثِؿ َمدـ اشدتجَٚب فدظقتدف  -وافًِق  ََ  ِمـ اةثؿ ب
ِ
إػ افو ل، وِمـ ثؿ، يُقن ظذ هذا ادرا

افَقفٜٔ طو افًٍِٜٔ وافًِقـٜٔ تِؽ، مثِام طنَّ فف ِمـ إجر بَدر طجِر َمـ اشتجَٚب فدظقتف إػ اخلر? 

ٌٛ ؾٔف، وـذفؽ افداّل ظذ افؼ. ٓنَّ افدالَّ   ظذ اخلِر ـٍِٚظِِف ٕٕف شٌ

ـَ مٚ تنّؾ:  (1) ّْ دى َتنّؾ ِو ُٓ ٌة فِ ٌٜ وُموٚوَّ ُٜ افتل هل ُمَٚبِِ  وافو ف

َ َورَُسنئَهُٓ َفَلنيۡد َطنيوَّ َطنيَلَٰل  ﴿ؿقَفدف تًدٚػ: ، تدبر "ظهَٔٚن اهللِ ورشقفِف" - نيَ َحۡعنيِ  ٱَّللَّ ٌَ  َو
  ِ تِي  [.;8]إحزاب  ﴾٣٦اٌُّ
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 وظِٔف َٕقل:

ٌٜ ـ"إذا ـٕٚٝ  ٍٜ و ف  .."ؾُّ بدظ

دى"وإذا ـٕٚٝ افو فٜ هل  ُٓ  .."ادَٚبُِؾ وادوٚوُّ فِ

ددى، وفدٔس طي  ُٓ ٌٜ وادَُوٚوُة فِ : هل ادَٚبِِ ٌٜ َٜ افتل هل و ف اتوح طنَّ افٌدظ

 ُمٌَتَدٍع ُمًتحَدٍث دجرو ذفؽ.

ًٜ ظدـ اهلُددى، طو  ُؾ ظذ َوجدِف افتَدرب هلل: ُمٌْثَد ًَ ُٜ افتل ُتٍ ؾ٘ذا ـٕٚٝ افٌدظ

ٍٜ وٓ مروووٍة.. طي م ٍٜ فف: ؾًِٔٝ بّحرم ٍٜ طو خمٚفٍِ ًٜ إيٚه، طو ؽَر موٚوٍة طو مِْٚؿو َٔ ِّٔ ٌَ ت

ًٜ حتٝ وفٍٔؾ خٚصٍّ طو ظٚمٍّ )َوْؾَؼ مٚ يىّئـ ادجتُٓد إػ طٕف هق افدفٔؾ  إذا ـٕٚٝ مْدرج

ٍٜ وٓ مروووٍة، وإٕام هل اجتٓدٌٚو حمّدقٌو/  ُٛ ظذ طْف مـ ذفؽ(، ؾًِٔٝ بّحرم وَيٌِ

 ذوٌن ؾٔف، واهٌر بغ إجريـ وإجر.مٖ

ًٚ يٖه مٚ رواه افًربٚض بدـ شدٚريٜ ) -13 (، حٔدٞ وذم ذات آدمٚه طيو

ًٜ ؿٚم ؾْٔٚ رشدقُل اهلل )"ؿٚل:  َِدٝ مْٓدٚ (1)( ذات يدقم، ؾقظيْدٚ مقظيدٜ بٌِٔد ، َوِج

ٍع، ؾامذا تَ (7)افَِقُب  ُٜ ُمَقوِّ د إفْٔٚ؟ ، وَذَرؾٝ مْٓٚ افًٔقن، ؾَٚل ؿٚهؾ: ـٖنَّ هذه مقظي َٓ ً

ًٚ? ؾٕ٘دف َمدـ ()ؾَٚل : طوصُٔؿ بتَقى اهلل، وافًّع وافىٚظٜ، وإن ـٚن ظٌددًا حٌندٔ

                                                                                                                          

ًُ ٱ﴿، تدبر ؿقَفف تًٚػ: "آؾساَا ظذ اهلل"و - ُٓ ا َرزََق ٌَ ُمٔاْ  نيا وََحرَّ ٌَ ِٰۚ كَۡد َطئُّاْ َو آًء لََعَ ٱَّللَّ ُ ٱۡفَِتَ َّللَّ
 ََ َخِدي ۡٓ  [.193]إًٕٚم  ﴾١٤٠ََكُُٔاْ ُم

ٜ? طي بَٚفَغ ؾٔٓٚ   (1) ٌَ َِٝ "بَريْٜ طَنٚ ؿد  بٚةٕذار وافتخقيػ وافتذـر بٚهلل تًٚػ? -هْٓٚ -ِمـ ادٌَٚف َوِج

 ."مْٓٚ افَِقب

 طي َخَٚؾٝ وخنًٝ وخوًٝ.  (7)
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ًٚ ـثرًا، ؾًِدُٔؿ بًدْتل وشدْٜ اخلٍِدٚا افراصدديـ  ًِش مُْؿ بًدي ؾًرى اخت ؾ َي

قا ظِٔٓٚ بٚفْقاِجدذ، وإيدٚـؿ وحمددثٚت إمدقر،  ادٓديغ ِمـ بًدي، متًُقا هبٚ وَظوُّ

ٌٜ ؾ٘نَّ ـؾَّ حمدَ   .(1)"َثٜ بدظٜ، وـؾَّ بدظٜ و ف

ٌٜ بغ طمريـ:  ؾْٓٓٚ مَٚبِ

ِٜ بٚفدظقة إػ تَدقى اهلل، وافًدِّع وافىٚظدٜ - فِحٍدٚظ ظدذ افْيدٚم  افقصٔ

 .(8)، وافتًِّؽ بٚفًْٜ(7)افًٚم

                                                 

?  وطبددق واووو، ذم 8;9:، رؿددؿ 9;7، ص:ج مسححند  طخرجدف طمحددد،  ذم مًددْد افنددٚمٔغ ِمدـ   (1)

?  وابدـ ;>;7، رؿدؿ 789، ص8جسحننه، ?  وافسمدذي، ذم >3;9، رؿدؿ  =>7، ص:جسننه،

ُٝ حتِٔع هلذا احلدديٞ، ، وصححف إف97ٌرؿؿ  سننه،مٚجف،  ذم  ْٔ  ثٌقتِِف: َبَْ
ِٜ ٚين. وظذ اظتٌِٚر صح

 وإٓ ؾ٘ين مل طٕنط فتخرَيف ووراشتف وتٌغ ثٌقتِِف طو وًٍف.

ادَهقو بٚفًّع وافىٚظٜ ذم هذا احلديٞ: آفتزاُم بٚفْيدٚم افًدٚم افدذي طؿٚمدف افْدٚس، واحدساُم   (7)

ًٚ "ٚس، بدفٔؾ افًِىٚت وادٗشًٚت وافؼظٔٚت أتٜٔ برؽٌٜ افْ ُٜ "وإن ـٚن ظٌدًا حٌنٔ ? ؾٚفتقصٔ

ظذ افْيٚم افًٚم، ذفؽ افتّرُو افندٚهُع طيَٚمٓدٚ بدغ  "افتّرو"هْٓٚ تًتٓدف افتٖـٔد ظذ طمهٜٔ ظدم 

ًٜ )وهدل إحددى شدْـ آجدتامع اجلدٚهع وافهدحراوي(،  ، وافٌددِو خٚصد ًٜ افٌَٚهِؾ افًربٜٔ ظٚمد

ل وٓ افْيدٚمل? دؽر احلوٚري وٓ ادددين وٓ ادٗشًد "روودافن"طن يٌُح مِجَٚح هذا  ()ؾٖراو

ًٜ بًد  َظ ـٔٚن افًِىٚت افؼظٜٔ وحئّٓٚ وحيّل طهِٓٚ مـ افتٍتٝ وافتؼذم وافكاع، خٚص ٍَ َٔح
فِ

 طن ووع فٌْٚاٚ افْقرإٜٔ ذم ادديْٜ ادْقرة.

ُٔع افًدَل، وبٚفتزام افندقرى .. طي ُشَّْٜ افٌْل واخلٍِٚا ذم إوارة إمقر، بتحري مٚ ُيريض اهللَ، وُين  (8)

دًٚ  -إفخ، وفذفؽ َوَصَػ افٌْلُّ اخلٍَِٚا  ًٚ وَظوَّ دُ ًُّ َ ؿ( مَت ِٓ
تِ ََ ؿ )طي ضدري ِٓ دَّْتِ ًُ بدد  -افذيـ طوصدٕٚٚ بِ

ٌٜ طخرى "افراصديـ ادٓديغ" ًٚ( ؿريْ مع افَريْدٜ  -، ؾٓق )طوًٓ( اصساٌط فِرصد واهلُدى، وهق )ثٕٚٔ

ُه.ظذ -افقاروة ذم اهلٚمش افًٚبؼ ََّّْٚٔ   طن افًْٜ ذم حؼ افٌْل واخلٍِٚا هْٓٚ مَهقٌو هبٚ مٚ َب
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 واجتٓدٚوات اخلٍِدٚا افراصدديـ إربًدٜ 
ِ
ُٛ اتٌدَٚع آراا ، ـام يندٔع افدًٌض، ُيقِجد ُٞ ؾِٔس احلدي

 ادنٓقريـ? ٕمقٍر:

ا*  َِف.أوُله  : مٚ شٌؼ بٕٔٚف ؿٌؾ طشىر، ذم هذا اهلٚمش، وذم اهلٚمش افذي ؿٌ

َٜ افٌْل : طّن توثاىوها*  دَٚم وطوفٔدَٚا إمدقر  ()قصٔ َُّ ٌَِؾ ـدقَِنؿ احلُ افتًَّؽ بًْتٓؿ إٕام هق ِمـ ِؿ

وـدام يددل ظِٔدف افستٔدٛ  -)ـام يدل ظِٔف افًٔٚأ افذي ووحْٚه ذم رشحْدٚ ذم اهلدٚمش افًدٚبؼ

( .. ؾَقُل طوفٔٚا إمدقر )إن ـدٕٚقا "ؾًُِٔؿ"(: ذم ؿقفف ) "افٍٚا"وافتًَٔٛ افذي ئٍده حرُف 

ُٛ افىٚظٜ ظذ افْدٚس )بُِحُدؿ ر ( واج ًٜ اصديـ مٓديغ، وإن ـٕٚٝ طؿقاهلؿ وطمقرهؿ راصدًة مٓدي

 ختقيِؾ افْٚس إيٚهؿ حؼَّ افٍهؾ ؾٔٓٚ(? إذ ُحُؿ احلٚـِِؿ َيرؾع اخل ف.

ًٜ ذم افدديـ  د ، ُيًَتدَزُ ُحجَّ
ٍٜ وفٔس ذم هذا طنَّ ؿقَل افقاحد مْٓؿ، طو ؿقَل مجٚظتٓؿ، ذم مًٖفٜ اجتٓٚوي

ًٜ ظذ ذفؽ ظذ  ِمدـ وؿدقِع آخدت ف بدغ  -بٚةوٚؾٜ إػ مٚ شٌؼ -ظٌٚو اهلل، وٓ يشَا طبُِغ وٓف

ك بدف ظّدر دافراصديـ إربًٜ طًٍٕٓؿ? ؾِٔس ـؾُّ مٚ ؿٙ بف طبق بُر ؿٙ بف ظّر، وٓ ـؾُّ مٚ ؿو

َٜ حٔٚتدف .. ـدام طٕدف فدٔس ـدؾُّ مدٚ  َجرى ظِٔف ظثامن طو ظع، وٓ ـؾ مٚ ؿٙ بف ظّر ثٌٝ ظِٔف ضِٔ

ٓؿ ظِٔف ابـ مًًقو طو ابـ ظٌٚس طو ابـ ظّدر، شدقاٌا ذم حٔدٚة افٌْدل  ََ اجتٓدوا ؾٔف طو طؾتقا بف واَؾ

()  ?طو بًد ممٚتف )ومل ٕر إُٕٚرًا مـ افراصديـ إربًٜ، وٓ ِمـ ؽِرِهؿ، ظذ َمدـ اختِدػ مًٓدؿ

ٓؿ مل يًت ًَ ٍُ َدوا ذم طظَِٔٚنِؿ مٚ ينًٔف افدًٌض مدـ دجرو طنَّ رطَيف ؿد ؽَٚير رطَدؿ. وهذا يٗـد طَنؿ طٕ

 هلذا احلديٞ(. -ظْدٕٚ -ؾٍٓؿ مٌِقٍط 

ُٞ افرشقل  ـٌ فألمٜ ِمـ بًِدهؿ:  ()وفق ـٚن حدي  هذا يًْل طنَّ طؿقاهلؿ آجتٓٚويٜ ِوي

فُٚن هذا ِمـ ًٌٕٜ افتُْٚؿِض ذم افديـ )فقؿقع آخت ف بْٔٓؿ ذم طظٔٚن ـثر مـ ادًٚهؾ، وفًدم  -

 ذ َمـ اختِػ مًٓؿ دجرو ذفؽ(.إُٕٚرهؿ ظ

َره تُرارًا )طفٔس ُيزَظُؿ طٕف  ()وٕرصَد إػ ذفؽ رشقُل اهلل  - رَّ ـَ َد ظِٔف و َـّ مـ بكيح افًٌٚرة وٕ

ًٚ، َوَجٌٝ ؾٔف افكاحٜ افكحي  !ٜ، وافتٖـٔد، وافتُرار(، وهٔٓٚتصّٔؿ افديـ؟! ومٚ ـٚن ـذفؽ حَ

ًٚ ف جتٓٚوات افٌؼيٜ  - ٝ طؿداُر طصحٚهِبٚ -وفُٚن إفٌٚش َّ  ثقَب افُْٓقت. -مٓام َظُي
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ِٜ بٚفتحذير مـ حمدثٚت إمقر. -  وافقصٔ

افًددّع وافىٚظددٜ "و "افتَددقى"مددذـقرٌة هْٓددٚ ذم مَٚبددؾ  "ادحدددثُٚت "ؾددد 

اِصَديـا ِٜ وآجتامع وافًُْٜٔ وافًدل"و "افتًّؽ بٚهلَْدِي "و "فرَّ ِّٔل إفٍ ٌَ .. طي (1)"َت

                                                                                                                          

ُٞ ظذ طحًـ حمِٚمِِف، ٓ ظذ طشقهٓٚ. َؾ احلدي َّ َٛ طن حُي ُٜ افٌى ن، َؾَقج  وث َثُتٓٚ طمقٌر مًِقم

دٚم ومْدِع  -: طنَّ ادراو بٚحلديٞ وثالثها*  َُّ ؾقَأ وجقِب حٍِظ افْيدٚم افًدٚم، وؿٌدقِل طحُدٚم احلُ

َِٝ مـ مًهٜٔ َٜ طن تْتٟٓ َندٟ هدٗٓا افراصدديـ ادٓدديغ ذم طمُر افٌْل ) -َٕوٓٚ، مٚ َخ ( إم

افًدل واةٕهٚف وافنقرى وافتًّر وافتّْٜٔ وافتَقى واةخ ص واةظراض ظـ مٍٚتـ احلٔٚة 

، وطن "افًّدُؾ فدف"و "افًّدُؾ بٚةشد مِ "افدذي هدق  "مْٓجٓؿ افًٚم"افدٕٔٚ ).. إفخ(، وطن تتٌع 

َُِؽ افًٌٔؾ افتل َطمَ  ُِقهٚ -َر اهللُ هبٚ َتً ًَ ذم إظدامِل آجتٓدٚو وافتجديدد ٓ افتَِٔدد واجلّدقو،  -َؾ

ٌٜ دوافتحدري وادنددٚورة وادحددٚورة ٓ افتًدد رع وادْٚبدذة وادُددٚرشة ).. إفددخ(. ؾٚحلددديٞ تقصددٔ

 بٚٓشسصٚو بٚفْامذج ادتّٔزة مـ إمٜ.

 .()اهٓؿ بٖوامر اهلل وشْٜ افرشقل وبًٌٚرة طخرى: إمُر بٚتٌٚظٓؿ إٕام هق طمٌر بٚتٌٚظٓؿ ذم اؿتد

ًٜ إذا اشتحو ًٚ وٕهٚظ رَت طنَّ ِمـ طظيدؿ َشدَْـ هدٗٓا إربًدٜ )رودقان اهلل دويزواُو هذا ووقح

ًٚ، وطن يىٌِدقا ُشدْٜ افرشدقل ) ؿ بًود ُٓ ( حٔدٞ ظِٔٓؿ(: طٓ يَِدوا طحدًا، وطْن ٓ يَِدد بًود

 وجدوهٚ طو تٌْٔقهٚ ؾْٔكؾقا إفٔٓٚ ويًِّقا هبٚ.

ذم إربًدٜ رودقان اهلل  "اخلٍِدٚا افراصدديـ ادٓدديغ"ُر وصدِػ د: ِمـ طيـ طتك حهدبعهاورا* 

دَص ظّدقَم افدْص، ؾٚخلٍِدٚا  ظِٔٓؿ؟! .. هذا طثٌر ِمـ آثٚر وراشٜ افتٚريخ، ومٚ يٌٌْدل فدف طن خُيَهِّ

شرة  -إمجًٚٓ  -هبدي افقحل وشٚروا  -إمجًٚٓ  -افراصدون ادٓديقن هؿ ـؾُّ اخلٍِٚا افذي اهتدوا 

ُٜ رودقاُن اهلل ظِدٔٓؿ( .. صدحٌٔح طَند ٌٜ صدٚظٝ افًدل واةٕهٚف )وظذ رطشٓؿ إربًد ٚ تًدّٔ

َص ظّقَم افْص.وذاظٝ ظـ إربًٜ َٜ ؾٔٓٚ، وفُْٓٚ ٓ يٌٌْل طن خُتَهِّ  ، وٓ ُمنٚحَّ

د افًّع وافىٚظٜ ]طْي افراِصدَدْيـ[ .. ظٌد": ()هذه ؽٚيٚت يًتِزمٓٚ ويَتؤٓٚ ويًتٌىْٓٚ ؿقفف   (1)

هْٚ حُيَذر مـ تٌر افيروف وتٌدل  ()? ؾٓق "حٌق .. اخت ف ـثر .. اخلٍِٚا افراصدون ادٓديقن
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َٜ بدٚفتَقى وٓ بٚفًدّع وافىٚظدٜ افراِصدَدْيـ وٓ  ادحدثُٚت افتل ٓ ًٕٛ هلٚ وٓ صدِ

ِٜ طو آجتامِع طوافًدُْٜٔ طو افًددل.. طي ادحددثٚت افتدل ٓ متدٝ  بٚهلُدى وٓ بٕٚفٍ

ٛ، و/ طو افتدل فِقحل وٓ فِ ًَ ًَؾ بًٌٛ، وٓ تتهؾ إفٔف بًْد، وٓ تْتًٛ إفٔف بَِْ

َٜ وآجتامَع وافًدُْٜٔ وافًددل..  تهٚوم طو تْٚؿض طو ختٚفػ افتَقى واهلَْدي وإفٍ

ٍٜ ظذ هذه افنٚـِٜ وهذا افقصػ ؾٓل و فٜ..   ؾُؾُّ بدظ

ويْىؼ بدف شدُٔٚأ هذا، ذم طْْٚ واجتٓٚوٕٚ، وب  َظْٚا وٓ افتقاا، مٚ ُيرصد إفٔف 

ًٚ وتذـرًا بٚهلل، وخدقِف  ًٜ بٚشتحوٚر افقظِظ افٌِِٔغ إٕذارًا وختقيٍ ? خٚص احلديٞ اجلعُّ

 "تىٌَٔٓدٚ افٌْدقي"و "افرؤيٜ افُِٜٔ افَرإٜٓٔ"افَِقِب، وشِٔؾ افدمقِع، وبٚشتحوٚر 

ِْٚهٚ ؿٌؾ ؿِٔؾ.  افتل ؾهَّ
(، حٔدٞ )وذم ذات آدمٚه ـذفؽ يٖه مٚ رواه ظدع بدـ طيب ضٚفدٛ  -11

ُٜ ظـ افٌْل "ؿٚل:  ُٜ َحَرٌم مٚ بغ ()مٚ ظْدٕٚ يشٌا إٓ ـتُٚب اهلل وهذه افهحٍٔ : ادديْ

ُٜ اهلل واد هُدٜ وافْدٚس  ًٚ، ؾًِٔدف فًْد ًٚ، طو آَوى حُمِدث ظٚهر وـذا، َمـ طحدث ؾٔٓٚ َحَدث

ـ طخٍر مًِامً  َّ ُٜ ادًِّغ واحدة، ؾ ٌَُؾ مْف رصٌف وٓ ظدل. وذم ؾًِٔدف  طمجًغ، ٓ ُيَ

ًٚ بٌدر  ٌَؾ مْف رصٌف وٓ ظدل. وَمـ تقػ ؿقم ُٜ اهلل واد هُٜ وافْٚس طمجًغ، ٓ ُيَ فًْ

ٌَُؾ مْف رصٌف وٓ ظدل ُٜ اهلل واد هُٜ وافْٚس طمجًغ، ٓ ُيَ  .(1)"إذن َمقافِٔف، ؾًِٔف فًْ

ُِّف ظـ  ِٞ هْٓٚ ـ . "افُّْكة"و "افيِؿ"و "افدمٚا"و "احلُُرمٚت"ؾًُٔٚأ احلدي

                                                                                                                          

تَـ. ٍِ  إحقال إػ إشقط، وحيذر ِمـ اشتحُٚم اخل ؾٚت وافكاظٚت ظذ افًِىٜ وطٓقر اف

? ومًددِؿ، ذم 833> -<>81 -3>=1، رؿددؿ 781، ص8ج صححيويه،طخرجددف افٌخددٚري، ذم   (1)

 .=187، رؿؿ 871، ص9ج سننه،? وطبق واووو، ذم 3>18، رؿؿ 871، ص9ج صيويه،
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ِٜ ادْقرة.. وٕجؾ طنَّ افُد م ٞ يًِـ افرشقل )حٔ َٜ ادديْ ِٜ ُحرم ( ذم هذه افهحٍٔ

رِاؿ( وون دُٕهدَتَقيلِّ ؿقٍم )"، وظـ "دًِّغذمٜ ا"، جٚا حديُثُف ظـ "احلرمٚت"ظـ 

َو "إذن صٚحٛ اةذن ًٚ. ()، وَصدَّ َف ختقيٍ  تنديدًا، وطٕذر إٕذارًا، وَخقَّ

ُِّف تنديٌد ذم  ـُ  ُٞ َِدـؾٚحلدي  افتحذير مـ افتًدي ظذ احلرمدٚت.. وظْددمٚ َطظ

()  ادحِدثغ? طي إٕف حتذيٌر ِمـ افتًدي 
ِ
َر مـ اةحداِث ؾٔٓٚ طو إيقاا َٜ ادديْٜ، َحذَّ ُحرم

ِٜ ذم ذفؽ طو افتًِس ظِٔف. ِٜ بٚحلرمٚت، طو حتك جمرِو ادًٚوٕ  ودمٚوِز احلدوِو وآشتٕٓٚ

ُع ظذ ؽر ادًتدِٚو واحلََدث ذم طصؾ افٌِٜ هق إمُر يَ  واجلدٚري وادَُتَقؿَّدع..  1ََ

َمٝ:  ُٜ ؿد ُحرِّ  ومٚوامٝ ادديْ

ُع ؾٔٓٚ هق ِحٍُظ احلُرمٚت ورظٚيُتٓٚ، بحٔدٞ  - ؾُٔقن ادًتُٚو واجلٚري وادَُتَقؿَّ

ـ. ًَ  يُقن هذا هق ادًروُف ؾٔٓٚ وافٍٚيش وادًُتح

ًٚ ؽَر متقؿعٍ  - وٓ مًتٍٚو وٓ جدٍٚر،  ومٚ يَع ؾٔٓٚ ظذ خ ف ذفؽ يُقن َحَدث

ًَٔدَتِحؼُّ ـدؾَّ تندديد? ٕنَّ ؾٔدف  ٌَح، ؾ بحٔٞ يُقن هذا هق ادُْر ؾٔٓٚ وافْٚوُر وادًَُتَ

ًٚ ظذ احلرمٚت،  ًٚ )تًدي ًٚ طو زمٕٚ اظتداًا ظذ حَقِأ افْٚس افتل طوجٌٓٚ افؼُع هلؿ مُٕٚ

َمِؿ، وإخدد ًٓ بٚٓفتزامدد ًٚ فًِددِؿ وإمددٚن، وإخٍددٚرًا فِددذِّ ودد َْ َٕ ٚت وآتٍٚؿددٚت و

 وآصساضٚت وادًٓقوات(.

هق: إمدُر  -ذم طْْٚ واجتٓٚوٕٚ -ذم هذا احلديٞ افٌْقي حتديدًا  "احلََدُث "إذًا، 

                                                 

ُٜ افٍَٓٚا خلروِج افٌقل وافٌٚهط وافريح بد   (1) ، وخلروج مدٚا "احلََدث إصٌر"وِمـ هْٚ جٚات تًّٔ

ًٚ ِمدـ هدذه "احلدث إـز"احلٔٚة بد  ? إذ فٔس ادًتُٚو وٓ اجلٚري وٓ ادُتقؿع ِمـ ادرا طن خُيدِرَج طيد

َٕحِقه.إ َٛ افقؿٝ طبدًا، إٓ دَِرٍض و َٜ افقؿٝ، وٓ طؽِ  صٔٚا ضِٔ
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ُؽ فِحرمٚت..  ِٓ ُر ؽُر ادًتِٚو وٓ ادًروِف وادذمقُم وادًُتٌََُح وادَُْت َُ  احلِٚوُث ادْ

ًٜ و "ادُحِدُث "و ًٚ.. ؾٔف حتديدًا هق: َمـ ارتُٛ جْٚي  ُطِاًم وتًدي

ََٕكه طو طظٕٚف طو طجدٚره طو حدٚل بْٔدف  "آِوي ادُحِدث"و ؾٔف حتديدًا هق: َمـ 

َٛ طو ُيََتصَّ مْف.  وبغ طن ُيًَٚؿ

ٌُٓٚ ذم هذا احلديٞ افؼيػ  ُٜ وادًِقُن صِٚح م وِمـ ثؿ، ؾٓذه ادُحَدثٚت ادَُحرَّ

ٍٜ مدـ احلرمدٚت، طو فًٔٝ ـؾَّ مًتحَدٍث، وإٕام مٚ ـٚن مـ ادثحَدثِٚت إتٓ ًٚ حِلُرَمد ٚـد

ًٚ ظدذ مدٚ ٓ َيدقُز  ي ددِّ ًَ فقحل ِمـ افقحل، طو فتؼيٍع ِمـ افتؼيع، طو مٚ ـدٚن مْٓدٚ َت

ُتُف، طو إخ ًٓ بام ٓ َيقُز اةخ ُل بف. ٍَ ًٜ دَِٚ ٓ َيقُز خُمَٚف ٍَ  افتًدي ظِٔف، طو خمَٚف

. ؾَٔدٚل: إٕدَؽ ٓ .": ()تٍُدر ذم ؿقفِدف وبٚةوٚؾٜ إػ ـؾِّ مٚ شدٌؼ،  -17

َ )وذم  َدـ َؽدرَّ
ًٚ دِ ًٚ ُشدحَ فقا( بًدَ . ؾٖؿقل: ُشدحَ تدري مٚ طحدثقا )وذم روايٜ: مٚ َبدَّ

َل( بًدي َـ َبدَّ
 :(1)"روايٜ: دِ

ٌ ذم تًِِؼ اةحداِث ادذمقِم بدد  ذم ويدـ اهلل  "افتٌٔدر وافتٌدديؾ"حٔٞ هق َبغِّ

ِف بد  َِ  ."ِٔٚن بجديٍد ؽِر مًٌقأجمرو اةت"افذي جٚا بف افرشقل، ٓ تًِ

 * وبًٌٚرة طخرى، هذا اجلديُد ؽُر ادًٌقِأ: 

ًٚ ظـ افقحل، ؿٚهاًم ظِٔف، مًَتِْدًا إفٔف )وهدذا  - َٛ إػ افديـ وـٚن مٌْثَ
ًِ
ُٕ إذا 

 َٜ َٜ ادذمقمد ينّؾ اةحداَث ظـ ضريؼ آجتٓدِٚو ؾٓداًم وتْدزيً (، ؾِدٔس هدق افٌدظد

َٜ أثِّٜ، وإٕام هق ا م  جتٌٓٚو مٖذوٌن ؾٔف واهٌر بغ إجريـ وإجر.ادَُحرَّ

                                                 

، 7ج صيويه،? ومًِؿ، ذم 3:1> -9=:;، رؿؿ 781، ص8ج صيويه،طخرجف افٌخٚري، ذم   (1)

 .1<77، رؿؿ 1;7ص
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ُٜ أثِّٜ?  - ُٜ ادذمقم ٌٜ ادَُحرم ـ ـذفؽ، ؾٓق افٌدظ ُُ َٛ إػ افديـ ومل َي
ًِ
ُٕ وإذا 

ِٜ مٚ فٔس مْف إفٔف، طو بحذِف وإشدَِٚط مدٚ هدق  ٕٕف تٌٌٔر ذم افديـ وتٌديٌؾ ؾٔف )ب٘وٚؾ

 ظذ اهلل.
ِ
 مْف(، وهذا ظُغ آؾساا

 فثٜ:* وبًٌٚرة ثٚ

ادَ ُ  ذم آبتداِع ادَُحرم ادذمقم افذي هق و فٜ: هق آؾساُا ظدذ اهلل بدٖن 

َط مْف مٚ هق مْف. َِ َص/ ُتً َِ  ُتدِخَؾ ذم ويْف مٚ فٔس مْف طو بٖن ُتْ

وهبذا يتوح طنَّ ادَْقِرَو افذي يتّتع بٚفدفٔؾ )َوْؾَؼ مٚ يىّئـ ادجتٓدُد ويٌِدٛ 

ِٜ وحََٔتٓٚ، ويُقن ظذ طْف طٕف هق افدفُٔؾ( يُق ًٚ ظـ مًْك افٌدظ  -مـ ثؿ -ن خٚرج

 واخً  ذم ٕىٚأ آجتٓٚو ادٖذوِن ؾٔف، واهرًا بغ إجريـ وإجر.

حُٚفدُف واهدرٌة بدغ  -فٌقاضـذم طٚهر طمدره، واهللُ طظِدؿ بدٚ -وادجتُٓد ادًُِؿ 

ؿ رصيٌح ؿىً ?طمريـ َُ ـَ )طؿهد مٚ هق مْف حُم (، وافثٚين: طن َيتٌََِّع إول: طْن َيتٌََِّع افدي ل 

مٚ َؾّٓف مـ افديـ، وـ  إمَرْيـ فٔس ؾٔف اؾساٌا ظذ اهلل تًٚػ، بؾ مهدٚ ظدُغ آتٌدٚع 

 وافىٚظٜ وافتَقى ذم حدوو آشتىٚظٜ وافَدرة افٌؼيٜ ادُتٚحٜ.

د  ﴿طمل تتدبر ؿقَفف تًٚػ:  ُْ ِّّنِ  ٌّ َُِّلً  حِيَ
ۡ
ا يَأ ٌَّ َ حَتِعَ ى فَإِ ٍَ َدايَ  َف ٌٔۡف  ُْ فَنيَل َخني

ًۡ ََيَۡزَُُٔن  ُْ ًۡ َوََّل  ًِٓۡ
ٔاْ أَِب ٣٨َعيَ ةُ ََ َكَفُرواْ َوَكذَّ ِي ا َوٱَّلَّ َٓ ًۡ فًِ ُْ ۡبَبَُٰب ٱََّّارِِّۖ 

َ
ٰٓهَِم أ َٓ ْو

ُ
تََٰيَٰخَِِآ أ

وَن  د  ﴿[.. <8 -=8]افٌَرة ﴾٣٩َخَِِٰلُ ُْ ِّّنِ  ٌّ َُِّلً  حِيَ
ۡ
ا يَأ ٌَّ نيَداَي فَنيَل ى فَإِ ُْ َتَع  َِ ٱتَّ ٍَ َف

عِيَشث   ١٢٣َوََّل يَۡشََقَٰ يَِظوُّ  ٌَ  ٓ ۡعَرَض َعَ ذِۡنرِي فَإِنَّ َهُ
َ
َۡ أ ٌَ ۡ َطِك   َو ََ ِث  َو ٍَ َٔۡم ٱۡىلَِيَٰ هُٓ يَ ُرُُشُ

ۡخََمَٰ 
َ
 [؟!.. إذ هْٓٚ: 179 -178]ضف ﴾١٢٤أ

طَٕٚط اهللُ تًٚػ افٍ َح وافْجَٚة بٚتٌِٚع اهلُددى. وَيددخُؾ ذم اتٌِٚظدِف: احلٚفتدٚن  -
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 ، إذ مهٚ ِمـ َمَهٚويؼ مًْك آتٌٚع. ادذـقرتٚن ؿٌَؾ ؿِٔؾ

دك )= اهلد َ   - َّ دَْْؽ وافً ؾ اخلقَف واحلزَن وافو َل وافندَٚا وافوَّ ًَ وَج

ٍر بآيٚت اهلل وتُذيٌِٓٚ واةظراِض ظْٓدٚ. وٓ َيددخؾ حتدٝ  ُُ ًٚ ظذ اف ََِّ ًَ وافًذاَب( ُم

 هذه ادًٚين بٖي حٚل مـ إحقاِل: احلٚفتٚن ادذـقرتٚن ؿٌَؾ ؿِٔؾ.

ٌَُتُف إػ -18 ، مل "افدديـ"وُزبدُة افَقِل: إنَّ ـدؾَّ صدٍٖن ِمدـ افندئقن ُيدراُو ًِٕد

ظـ افقحل، وٓ ظـ اجتٍٓٚو ؾٔف ُؿِهدَد ؾٔدف َوجدُف اهلل واشدُتٍِرَغ ؾٔدف افُقشدُع  "يٌْثُؼ "

ُٜ ادحرمٜ، ِمثُؾ:  ُٜ ادذمقم َٜ افتحري، ؾٓق افٌدظ َي ؾٔف ؽٚي رِّ  وحُتُ

ٚت افهِقات ادٍرووٜ طو اةَٕدٚص مْٓدٚ.. طو افدظقِة إػ زيٚوِة ظدو رـً -

زيٚوِة ظدو طيٚم رموٚن ادًِقمٜ طو اةَٕٚص مْٓٚ.. طو تٌِٔر وؿٝ احلدٟ طو طمٚـْدف طو 

ٍٜ ختٚفُػ ادًِقَم ِمدـ  صًٚهره ادًِقمٜ.. طو افدظقِة إػ طصٍُٚل وضَقٍس صًٚهريٜ تًٌدي

بٚٓتُدٚا ظدذ إثدٚرة  -قِة طصُِٚل وضَقِس افنًٚهر افتًٌديدٜ اةشد مٜٔ..  طو افددظ

ٍٜ  -افنٌٓٚت ِٜ افنؿٜ طو افزٕٚ طو اخلّر طو مٚ صَٚبَف.. طو اةتِٔٚن بًّدٍؾ طو ضٚظد َّٔ ِِّ إػ ِح

ًٚ ظذ اخلهقص بذااٚ  ٌٜ وئْ ٍٜ حتٝ طصٍؾ ذم افؼع ظذ طَنٚ مىِقب ٍٜ مْدرج ٍٜ ظٚم طو ُؿرب

 وبخهقصٓٚ.

ِٜ طو اةشَٚط( فدد َطْي: طيِّ تٌٍٔر تنقدل )بٚدُوّٚوِة طو اة - بىٚل، طو بٚةوٚؾ

خدُر احلدديٞ "افتل هل  "َمًٚمِل افديـ وطرـٕٚف وصًٚهره وثقابتف وؿىًٔٚتف ومَرراتف"

 .. (1)"خُر اهلَْدِي افذي هق َهْدُي حمّد"و "افذي هق ـتُٚب اهلل

                                                 

ِٛ افندٚرع واشدتدراٌ  ظِٔدف، وهدذا إذا   (1) وـام هق واوٌح، ؾ٘نَّ هذا افتٌٔر افتنقدلَّ اؽتهٌٚب دْه

ٌٍر بقاٌح، وإٓ ؾٕ٘ف بٚضٌؾ مرووٌو ظذ صٚحٌف.ـٚن  ـُ  مَهقوًا بذاتف ؾٓق 
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ٌُُف إ - د
ًِ ُُِف َوْصً  بٚفؼدع وَيْ ظل ؾٔف ؿٚه ٌَثل اظتٌٚضل َيدَّ فٔدف و/ طو طيِّ ؿقٍل َظ

َٕقُع تٌٍٔر تنقدلٍّ يْدرج حتدٝ  ووَن إبراِز وفٍٔؾ فف ِمـ اةش م اظتّد ظِٔف ؾٔف )وهق 

شٚبَف(.. طي: ـؾ ؿقٍل ٓ ُمًَتََْد فف/ ٓ وفَٔؾ ظِٔف ِمـ افُتٚب وافًدْٜ ومَدررااام طو 

 ِمـ مٚ اشُتٌَِْط مْٓام..

َٕحِق ذفَؽ مِمَّٚ َيُْحدق ذاَت ادَْدِٚحل طو ََيدري ذم - دِٚيع، ممدٚ ٓ و/ طو  َٓ  ذاِت ادَ

دقِح واجلُُْدقح  ُّ  افٌٚضدؾ واخلٔدٚل واجلُ
ِٜ ِٜ طوويد ًَ د ًَ

ُٜ بدف? فِ يُّـ إحهٚؤه طو اةحٚض

 وإوهٚم.

حَٚل افٌَِدِع بٚفًْدٌٜ "وذم متثٍٔؾ تنٌٔٓل تَريٌل، يُّـ طن َٕقل مىّئْغ بٖنَّ 

 بٚفًٌْٜ فألًٕٚب
ِ
َىٚا ََ ُِّ ٌٛ ? فٔس بغ طيٍّ ِمـ اف"فإلش م ـحِٚل اف ٌٜ وٓ شدٌ ىرؾغ صِ

 وٓ شْد وٓ حٌؾ وٓ خٔط.

ًٜ ـٕٚدٝ طو ؾَٓٔدٜ طو ؽدر  وطمٚ طظامُل ادجتٓديـ ادًِّغ وآراؤهدؿ، ـ مٔد

ٌٜ ظـ افُتٚب وافًْٜ وآجتٓدٚو ؾدٔٓام )صدَٖن ـدؾِّ ادجتٓدديـ ظدذ  ذفؽ، ؾٓل مٌْثَ

مُرهٚ إٕام يددوُر امتداو افزمٚن، ذم طٚهر طمرهؿ، ٓ دمد مْٓؿ طحدًا خيٚفُِػ ذم ذفؽ(، وطَ 

، وٓ "افؼ"و "اخلر"، ٓ بغ "إجر"و "إجريـ"، بغ "اخلىٖ"و "افهقاب"بغ 

 ."افو فٜ"و "اهلُدى"بغ 

ومٚ ـٚن ـذفؽ، ؾد  ُيقَصدُػ بٚٓبتدداع وٓ افًٍدقأ وٓ افود ل.. طفدٔس 

ُـّ إفٔف، طْي مٚ َيٌِٛ ظذ طْف ُرجح ِئ َّ ًٚ بٚتٌٚع مٚ َيْى ٍَِّ َُ ُٕدُف ِمدـ إوفدٜ ادجتُٓد ُم ؾٓداًم  -ٚ

َرَتف  -وتْزي ً  َّ ُف اهللُ بقا، ثؿ َيًتَِزُ َث ٍُ ِِّ َُ افتل َؿَهد ؾٔٓٚ  -بًد اشتٍراغ ُوشًف، ؾُٔػ ُي

َٜ افتحري ى ؽٚي ف وحَتَرَّ ًَ ف واشتٍرَغ ؾٔٓٚ ُوش َٓ ًٚ طو  -َوج ًٚ طو ُؾًدقؿ مد ًٚ حُمَرَّ ًٚ مدذمقم ابتداظ
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ٌٜ ؤز ِّٔؿ"ى، وفًٔٝ هل مـ افديـ و ًٓ؟!.. تِؽ إذًا، ذم طْل، ؿًّ ََ  ."اف

ِٜ ٕيٍر طخرى: إنَّ َمـ طحدث ذم طمرٕٚ هذا مٚ فٔس  -19 وُزبدُة افَقل مـ زاوي

، وإنَّ َمـ طحدث ؾٔف مٚ هق مْف، ؾٓدق اجتٓدٌٚو حمّدقٌو واهدٌر بدغ إجدريـ  مْف ؾٓق َرو 

َح طمُرُه ِظَْدُه، -ؿقًٓ ـٚن طو ؾً ً  -وإجر، َيًّؾ بف  ًٚ ومٌَدقًٓ  َمـ َتَرجَّ ويُقن جُمِزه

 ب٘ذن اهلل:

ـ ؿهد َوجَف اهلل بٚجتٓٚوه، وطؿٚم افدفٔؾ ِمـ وحدل اهلل ظِٔدف )َوؾدؼ مدٚ  َّ * ؾ

 ،ًٚ اضّٖنَّ إػ طٕف هق افدفٔؾ، طْي َوْؾَؼ مٚ ؽِٛ ظذ طْف طٕف هق افددفٔؾ(، ؾِدٔس مٌتددظ

ُْٔدَٚؿش ظدذ وٓ اجتٓٚوه بٌدظٜ، مٓام ـٕٚٝ ثّرتف، وهق واهٌر بغ افهقاب واخلىٖ،  ؾِ

 ."افٌحٞ افًِّل"مْودة 

دؿ وفدًٔ  مدـ  َِ * وطمٚ َمـ ؿهد َوجف اهلل برطيف افديْل افذي طبداه، وفُْدف مل ُي

َـّ ؿقفف هدذا ابتدداٌع  افقحل ظِٔف طبدًا، ؾٓق رشيُػ افٍْس وافْٜٔ وادَهد وافِقجٜٓ، وفُ

 حمرٌم ذم ويـ اهلل(.مذمقٌم حمرم مرووٌو ٕٕف ؿقٌل ب  ظِؿ )وافَقُل ب  ظٍِؿ مذمقٌم 

ٌَُثدٝ ُٕٔتدُف، وؿدٚم فدديْٚ افددفٔؾ  ٚ َمـ ؿهد ؽَر وجِف اهلل بٚجتٓٚوه، وَخ * وطمَّ

مٌتددَع " -ذم هذا ادحدؾ -ظذ ذفؽ ِمـ طؿقافف طو طؾًٚفف، ؾُٔقن  (7)افكيح  (1)افيٚهر

ًٚ، طمدٚ افدرطُي افدذي طبدداه مَدٔاًم ظ "افٍْس وافْٜٔ وادَهد وافِقجٜٓ ًٚ حمرم ِٔدف ابتداظ

َُْٔٚؿُش ظذ مْودة افٌحٞ افًِّل صٖٕف صَٖن ؽدره مدـ أراا، ؾد٘ن رطيْدٚه  افدفٔؾ، ؾ

 ًٚ ًٚ َؿٌِِْٚه، وإن رطيْٚه ؤًٍ بًد ادداوفٜ افًِّٔدٜ افتٖمِٔدٜ افتدبريدٜ افتٍحهدٜٔ  -صٚحل

                                                 

(1)  .ًٚ ًٚ خٍٔ  طي افذي فٔس بٚضْٔ

 طي افذي ٓ حيتّؾ افٌِس وٓ افتٖويؾ.  (7)
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 طثخْٚه بٚجلراح. -افْٚؿدة

ٚ َمـ ؿهد ؽَر َوجِف اهلل برطيف افذي طبداه، وهق  دؿ  -ؾدقأ ذفدؽ -* وطمَّ َِ مل ُي

 ظِٔف وفًٔ  مـ افقحل، ؾَد مجع افؼَّ ِمـ طضراؾف!

1:- : ٍٜ ِٜ ٕيٍر ثٚفث  وزبدُة افَقِل ِمـ زاوي

* ـؾ َمـ طتك برطي، مًتدًٓ ؾٔف طو ظِٔف بدٚفقحل وواهدرًا ذم ؾُِدف وصدٚورًا 

ًٚ ظْف، وؿٚصدًا بف َوجَف اهلل، َوْؾَؼ مٚ اضّٖنَّ إفٔف وؽِٛ ظذ طْف:  ومٌْثَ

ِِّدُػ ؾِٔس مٌتدظ َٛ طْدف، وٓ ُيُ  حمرمٜ? إذ هق ؿد اتٌَع َؽٚفِد
ٍٜ ًٚ وٓ ؿقفف بٌدظ

ًٚ إٓ ُوشًٓٚ.  اهلل ًٍٕ

ٍٜ حمرمدٜ? ٕنَّ ِٓزَم هدذا طن يُدقن  ًٚ وٓ ؿقفف بٌدظ وٓ يُّـ طن يُقن مٌتدظ

ًٚ ظـ اجتٓٚوي  ًٜ حمرمدٜ،  -ظذ امتداو تٚريخ افٍُر اةش مل -ـؾُّ اجتٍٓٚو خمتٍِ بدظد

ظـ مثؾ مٚ َصَدر ظْف اجتٓدٚوي )طي صدٚورًا ظدـ افدقحل وافددفٔؾ  وفق ـٚن صٚوراً 

ِـّ صٚحٌف واضّٖنَّ إفٔف.. هذا حُئدُؾ ـدؾَّ  وواهرًا ذم ؾُِف(، وفق ـٚن هق مٚ ؽِٛ ظذ ط

ًٚ، وحئؾ ـؾَّ ادجتٓدديـ ابتدداًا  ًٚ حمرم ًٚ مذمقم اجتٍٓٚو ذم افديـ ب٘ض أ وتًّٔؿ ابتداظ

ًٚ مـ افهحٚبٜ روقان اهلل ظِٔٓؿ إػ  يقمْٚ هذا مٌتددظغ مدذمقمغ.. ؾٓدؾ هدذا حَد

 ؟!"افَٔؿ"يُّـ طن يُقن ُمراَو طيِّ ويـ مـ إويٚن، ؾو  ظـ طن يُقن هق افديـ 

* ؾًِٔٝ افٌدظٜ هل اةتٔٚن برطي َيهدر ظـ صخص مل حيّؾ صٓٚوًة رشظٜٔ 

، وإٓ ؾٓدؾ إذا طتدك "حدقل افدقحل"ٓ  "مترـٌز حقل إصخٚص"رشّٜٔ? ٕنَّ هذا 

 احد مـ محِٜ هذه افنٓٚوات بذات افرطي، هؾ َٕقل هْٓٚ بٌَقفف دجرو ذفؽ؟! و

ًٚ وصددؿًٚ  -وهْٓٚ يثقر شٗال مٍهع ظـ ادرجًٜٔ، هؾ هل بذفؽ  هلل  -حَد
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ورشقفف )طي فِقحل وآشتْٚو إػ إوفٜ وآحتُٚم إفٔٓٚ وافهدور وإٌٓثٚأ ظْٓدٚ 

َُِٓٚ( طم هل بذفؽ فٌِؼ وافتٚر  يخ؟!وافدوران ذم َؾ

ُُٕف ذم ُزَبِد افَقل افًٚبَٜ. -ذم ٕيرٕٚ -إذًا، ادُْٚط طو ادًٔٚر افدؿٔؼ   هق افقارو بٔٚ

ُٜ هل اةتٔٚن برطي جديدد ؽدر مًدٌقأ? ٕن هدذا  مترـدز "* وفًٔٝ افٌدظ

ًٚ? ٕن هذا ُيَْحدل  "حقل افقحل"ٓ  "حقل افتٚريخ )افدذي  "مرـزيدٜ افددفٔؾ"طيو

مف واشتْد إفٔف وَص  ُٛ هذا افَقل، َوْؾَؼ مٚ اضّٖنَّ إفٔدف وؽِدٛ َتٌٔٚه وؿدَّ در ظْف صٚح

ًٚ، وحُيؾ  حمِٓدٚ.. وهْٓدٚ ـدذفؽ يثدقر شدٗال مٍهدع ظدـ  "افتٚريَخ "ظذ طْف( جٌٕٚ

ًٚ وصدؿًٚ  -ادرجًٜٔ، هؾ هل بذفؽ  هلل ورشقفف )طي فِقحل وافدوران ذم ؾُِف(  -حَ

 طم هل بذفؽ فٌِؼ وافتٚريخ؟! 

ًٚ َمـ ؿ ًٚ ٚومٚذا إذا ُوجد شٚبَ ذم زمْدف افدذي  -ل بذات افرطي، طفٔس هق طيو

ًٚ بّجرو ذفؽ؟! وهذا يٗول مٌٚرشًة إػ طنَّ ـؾَّ ؿدقٍل  -َطْبَدى ؾٔف رطيف هذا يُقن مٌتدظ

ًٚ ذم طصِف )إذ صٚحٌف مل يًٌَف طحٌد إفٔف، ابتداًا حتدك مدـ افهدحٚبٜ  ؿَٔؾ يُقن ابتداظ

ـ افذي شٌَٓؿ إػ أراا افتدل َّ طبدَدْوهٚ؟!(، ممدٚ حئدؾ تدٚريخ  روقان اهلل ظِٔٓؿ، ؾ

ًٜ وحمرمٜ. ًٜ مذمقم ًٜ وو ف  افٍُر اةش مل ـِف بدظ

ًٚ بَٚب آجتٓٚو افذي ؾتحف اهلل مند -ؾقأ ذفؽ -بؾ إنَّ هذا  ُِّٔؼ ؾًِٔ ًٚ دُيَو رظ

مـ طؿقال افًدٚبَغ )وـدٖنَّ آجتٓدَٚو ٓ يُدقن إٓ  "إٓتَٚا"وطمر بف، إذ حَيكه ذم 

" ًٚ َٜ طؿدقاهلؿ"وهدذا يًدتٌىـ  وؾَط؟!(، "إتَٚهٔ ، وهدق "احتَدَٚر ظَقفْدٚ"و "ؿدشدٔ

ُِٓؿ  "تقثغ خٍل" َٜ احلٚـّٜ"هلؿ حُئ فْٚ ٓ افدقحل، وحُئدؾ طمدَر اهللِ فْدٚ بدد  "ادرجًٔ

إػ آشتٔداع، ويٌِل تَُِٔػ اهلل تًٚػ فْدٚ بتَِدل خىدٚب افدقحل وؾّٓدف  "افتدبر"
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افقحل وٍِٕٚو إمُٕٚٔٚتف وإصًٚظٚتف، إذ  وتىٌَٔف، وَيَِزُم مْف افَقُل بّحدوويٜ ظىٚاات

ٌَط، ومل َيٌؼ فْدٚ وٓ طمَٚمْدٚ إٓ طن  ؿد طتك إؿدمقن ظذ ـؾِّ مٚ يُّـ طن يَٚل طو ُيًتْ

 ْٕتَل طو ٕتخر مـ بغ طؿقاهلؿ واشتٌْٚضٚاؿ.

ُٕدُف ذم ُزَبدِد افَدقل  -ذم ٕيرٕٚ -* إذًا، ادُْٚط طو ادًٔٚر افدؿٔؼ  هدق افدقارو بٔٚ

وهق ذمُّ وحتريُؿ مٚ ٓ يْدرج ِمـ ادُحَدثٚت حتٝ طصؾ مـ طصقل افؼيًٜ طو  افًٚبَٜ،

ـؾ مٚ فف طصؾ ِمـ هذه ادُحَدثٚت طو ـؾ مٚ إٌثؼ ظدـ  (1)مٚ ٓ يٌْثؼ ظـ طوفتٓٚ، وؿٌقل

 هٚتٔؽ إوفٜ.

ؾ٘ن ؿٔؾ: اجتُٓٚو  هذا شٔٗوي إػ صٔقع إؿدقال افودًٍٜٔ ذم إمدٜ  -;1

! ًٚ ًٚ وؾَٓٔ  ـ مٔ

 واُب:فاجل

  أوالً: -

مُتف ِمـ اجتٓٚو هق  صحٌٔح ذم ًٍٕدف، ومل  -ظْدي -هذا ٓ َيَِزمْل، ؾ٘ن مٚ َؿدَّ

ؾ"طجد مٚ يُّـ طن خُيَدَش بف، وَضًَُْؽ هذا ٓ يتقجف إفٔف، وإٕام إػ مٚ  َّ طن يٗول  "حُيَت

ٓ  "متحدر  متٌدر"، وؾدقأ ذفدؽ هدق صدٌٖن "رجدؿ بٚفٌٔدٛ"إفٔف افَقوع، وهدق 

 مٚ تَدم. "بِْٜٔ"، ؾ  يُّـ فف وٓ ٕصٌٚهف طن َيىًـ ذم "مًٔٚري ثٚبٝ"

  ثاىوًا: -

ٌٜ ِمـ وجٜٓ ٕير ، وفُْٓٚ فًٔٝ ـدذفؽ مدـ "إؿقال ؤًٍٜ" ، هل ؤًٍ

                                                 

ًٚ طو خىدٖ، ؾٓدذا ممدٚ  -ٕحـ ُٕرر وٕٗـد -ادَهقُو بٚفٌَقل هْٓٚ   (1) ، طمدٚ ـقٕدف صدقاب ًٜ طٕف فٔس مًهٔ

، ب  تٍُر وٓ تٌديع وٓ تًٍٔؼ وٓ تؤِؾ.ختتِػ ذم إٕيٚر، وهق حم ًٜ ًٚ وختىئ  ؾ آجتٓٚو تهقيٌ
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ُٛ مٚ َشَّٔتف طٕٝ بد  إؿدقال افودًٍٜٔ "ِوجٜٓ ٕير صٚجٌٓٚ وٓ َمـ اؿتْع هبٚ، وصٚح

َْٔتف فًٍْدؽ -فف ذات احلؼ  "وافنٚذة طن يهدػ اجتٓٚواتِدؽ بدذات ذم  -افذي ارَتَو

ٌٛ ظْدد ًٍٕدف، ؾد   َٝ هبٚ اجتٓٚواتف، واحلؼُّ طنَّ ـؾَّ جمتٍٓد مهٔ إوصٚف افتل َوصٍ

.. وؾقأ ذفؽ، فٔس فديؽ  ِقيَّ  "ٕؼة ربٕٜٚٔ"وٓ  "بٌٔٚن إهلل"تتًدَّ ََ ُو اف دِّ َحدوت وحُتَ

غ تددور بدغ راجدح ومرجدقح، بد "طْقن ظِّٜٔ"وافؤًَػ ِمـ إؿقال، ؾٕ٘ام هل 

ـ ِمـ هذا ـِف ظذ ِذـر. ُُ ٍٛ وبًٔد.. ؾ  ؿقيٍّ وؤًٍػ، بغ ؿري

  ثالثًا: -

 ًٜ فٍْسض طن آجتٓٚو افٍ ين ؤًٌػ ذم ًٍٕف )وٓ جمٚل دًرؾٜ ذفدؽ مًرؾد

ًٜ َنٚهٜٔ ٓ رجًٜ ؾٔٓدٚ إٓ يدقَم افَٔٚمدٜ(، طو هدق ودًٌٔػ ظْدد  وظْددي،  ًٜ ؿٚضً بٚتَّ

َ فِْدٚس  ٌَدغِّ ُٕ بٚحلجدٜ وافزهدٚن واحلُّدٜ، وِمدـ خد ل افَْدد ؾّقؿٍْٚ إزااه هق طن 

َف هذا ِمـ وجٓدٜ ٕيرٕدٚ، ؾد٘ذا اؿتْدع افْدُٚس  ٍَ واجلدل وافَْٚش واحلقار افًِّل، َوً

 بىرحْٚ: دمٌْقه وابتًدوا ظْف.

 ٌٜ َٜ صخهٔ ، وادًئقفٔ  ذم ؿىًًٚ  يتٍٚوتقن افْٚس ـٚن ، وإذا(1)إنَّ افتَُِٔػ ؾروي 

َٜ  ًْلي ذفؽ ٓ ؾ٘نَّ  افدئْٜ، ادًرؾٜ  طبدًا )ومٚ يٌٌْل فف( َمدَْح ادجتٓدِد طو ادٍتدل شدِى

 افٌٔدُٚن واةرصدٚوُ  مّٓتُُف وواجٌُفُ  بٚجتٓٚوه ورطيف، طو َؾرَوف ظذ ؽره، وإٕام إفزاِم افْٚس

ُٛ  ظدذ وادًٚظدةُ  بًدد افتٖمدؾ  -طو ظدمدف -وآؿتْدُٚع  اةورا ُ  ؽدِرهِ  افٍٓدؿ، َوواِجد

                                                 

 -ذم افً ؿٜ بغ افًْٜ وافنًٜٔ اةمٚمٜٔ اجلًٍريٜ "فَد حتدثْٚ ظـ هذا تٍهًٔ  ذم ـتٚبْٚ ؿٔد افْؼ:   (1)

 َمـ صٚا افتقشع. -بًد ضًٌف ب٘ذن اهلل -، ؾِراجًف "رؤيٜ إش مٜٔ جديدة ٕجؾ مًتٌَؾ طؾوؾ
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 ."صخهٜٔ ادًئقفٜٔ"و "ؾرويٜ افتُِٔػ"ِٔٚت مٌدَطْي وافتدبر.. هذا ـِف ِمـ فقازم ودم

ُٜ افوددٌط آجتامظددل"وبتًٌددر آَخددر:  افٌقابددٜ "هددل، وون ؽرهددٚ،  (1)"آفٔدد

طن يٌتًد مجٓقُر افْٚس ظدـ مدٚ هدق ودًٌٔػ مدـ  "افوٚمْٜ"و "افُٚؾِٜ"و "افؼظٜٔ

ِف َحدؼَّ بًدد اشدتٍٔٚا َبِٕٔٚد -وجٜٓ ٕيرٕٚ? ؾ٘ن مجٚهرهؿ ٓ دمٍق ظدـ رطي طو اجتٓدٚو 

.. "رظٜٔ ادًتدزةدظدم حتََٔف دهدٚحلٓؿ افند"طو  "ظدم اؿتْٚظٓؿ هبؿ"إٓ فد  -افٌٔٚن

وأراُا وآجتٓٚواُت، مثِام إيُٚم، ُوَول، ؾام ؿد َينٔع بغ افْٚس ذم ؾسة، ؿد يُّْش 

ذم طخرى.. ومٚ ؿد ييْقن ُرجحٕٚف ذم َزمـ، ؿد َيَرون مرجقحٔتدف ذم ؽدره.. ومدٚ ؿدد 

ًٚ دهٚحلٓؿ افؼظٜٔ ادًتزة ذم ظهَيَروٕ ر طو طدرف طو بٔئدٜ، ؿدد َيروٕدف فدٔس دف حمََ

 ـذفؽ ذم ؽرهٚ مـ افًهقر طو افيروف طو افٌٔئٚت.. إفخ.

َِدـ ِمدـ طمدرهؿ، واهللُ طظِدؿ  -افُْٚس  ذم مجِتٓؿ وجمّقظٓؿ، ذم افيٚهر وادًُ

ًٚ، ظذ مروٚة اهلل تًٚػ، ويٌتٌقن َوجٓف شٌحٕٚف حريهقن -بٚفٌقاضـ ، طصقًٓ وؾروظ

ًٚ، ويهٌقن ًٚ وؾَٓٔ َمـ ُيًَْٓؿ وُيرصدهؿ، وفٔس َمـ يٍدرض ًٍٕدف  إػ بهدأ ـ مٔ

ُح وحَيجٛ، وَيٖمر وَيْٓك. ًِ ًٚ ظِٔٓؿ َيّْح وَيّْع، وُيٍ  َوصٔ

 ًٚ طن يًدر  -ِمـ ادْيقر افَدٕٚقين ادًدٚرص -ثؿ إن ادًٚهؾ افتل حُيتٚج جمتًّٔ

                                                 

 إير بََٔٚنٚ افتٖصٔع افتٍهٔع:  (1)

تَدديؿ: طمحدد ـدامل طبدق رؤية إسالموة جديحدة،  –احلرية الفكرية والدينوة ذم: جٚو، حئك روٚ،  -

 م(. 7319، 7ادجد و مجٚل افديـ ظىٜٔ و حمّد هٔثؿ اخلٔٚط،  )افَٚهرة: افدار ادكيٜ افٌِْٕٜٚٔ، ط 

ني آلوتي الضبط االجتامعي والضحبط الاحاىوو وبحني دور تطبوق الرشيعة بوذم: جٚو، حئك روٚ،  -

 م(. 7318، 1تَديؿ: مجٚل افديـ ظىٜٔ،  )افَٚهرة: وار ادًٚرف، ط األمة ودور السلطة، 



 

 
 حييى رضا جاد  م 1035 أغسطسهـ /3416 شوال املكرم ،الرابعالعدد  - وحدة األمة

 

___________________ ﴿999﴾ ___________________ 

 

ٍٜ واحدةٍ  َٓ ًٚ فِندٖن افًدٚم، ٓ يَدرره ظدذ افْدٚس جمتٓدٌد وٓ  ؾٔٓٚ إمُر ظذ ِوج وٌى

ٌٜ "مًٚرات مٗشًٜٔ" -ذم ظكٕٚ هذا -، وإٕام هْٚ  "طؾراو"مٍتل، ٓ يَرره  ، َمرؤ

ٌَِِٓٚ بتَرير هذه إمقر )وؾٔٓٚ طظوٌٚا ِمـ خمتِػ افتخههٚت  ٌٜ ِمـ ِؿ ف ِمـ إمٜ، وخُمَقَّ

ق ظدٚم(.. ؾُٔدقن افقودُع بٚفًْدٌٜ هلدذه اةًٕٕٜٚٔ وافدئْٜ وافُقٕٜٔ? صَٖن ـؾِّ مٚ هد

ًٚ فِجّٔع مدـ حٔدٞ افتٍْٔدذ )إذ  ًٚ، ُمِِزم ادًٚهؾ، إذا َؿررت تِؽ ادٗشًٚت ؾٔٓٚ صٔئ

ٌَددؾ إمددٜ، طو  "ادٗشًددٚت"ُحُددؿ احلددٚـِؿ يرؾددع اخلدد ف، وهددذه  ادُختددٚرُة ِمددـ ِؿ

 افْٚس ظِٔٓٚ واختٔدٚرهؿ ةيٚهد "أراا"و "ادًَٚرات"
ِ
ٚ بٕٚٓتخدٚب ادَُررُة بٚشتٍتٚا

 اجتٓدٍٚو طو رطي صٚحٛ ـؾ احتٍٚظ ذم ظكٕٚ هذا(، مع "احلٚـؿ"وافتهقيٝ، هل 

 ظْدف وَٕدد أراا إخدرى ظرودف وبٕٔٚدف وافددظقِة إفٔدف وافددؾٚع ذم حَف بّامرشٜ

 افًِّٜٔ اخلٚفهٜ. افٍُريٜ وادْٚؿنٜ احلقار بٖشِقب

ذم  -ت ذاادٚ وؾقأ ذفؽ ـِف، ؿد خيتِػ مٚ تَرره هذه ادٗشًدٚت وادًدٚرا

ِ ؿْٚظدٚت طو  -ظغ هذه ادًٚهؾ درُّ ٌَ َٜ َت ِمـ طرف فيرف، طو ِمـ ظك فًك، طو ٕتٔجد

 مًتجدات.. إفخ.
ِ
 ُضروا

َرؿدلَّ طو (1)وًٕقو ؾَْقل ->1
ٍِ يِل: طنَّ أَخدَر اف : اظِؿ )ظذ اؾساٍض جديل َتَْزُّ

                                                 

، رشح أربعني حديثًا يف أصحو  الحدين -إير: وراز، حمّد ظٌد اهلل، ادختٚر مـ ـْقز افًْٜ افٌْقيٜ   (1)

التعامحل مح  ?  وافًدقين، حدٚتؿ ظدٚرف، >>7 -;>7م( ص 7311، 8)افَٚهرة: وار افَِدؿ، ط 

م(، ص =733، 1، )افريدٚض: وار افهدًّٔل، ط ادبتدع بني رد بدعته ومراعحاة حاحوإ إسحالمه

)افَدٚهرة: وار  قضحوة التكفحيف يف الفكحر اإلسحالمي،? وادًر، حمّد شدٔد طمحدد، >1 -11 -13

دسحتور افٌدزايل، حمّدد افٌدزايل افًدَٚ، ? و<:م(، ص ;<<1، 1افىٌٚظٜ ادحّديدٜ بدٕٚزهر، ط 

 .3>1م(، ص ><<1، 1)افَٚهرة: وار افؼوأ، ط  الَوحدة الثاافوة بني ادسلمني،
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، مٌتدٌع بد٘ض أ طو بخهدقص، وطنَّ  ، افُ ملَّ طو افٍَٓلَّ مقؿٍدف هدق بدظدٜ  ادذهٌلَّ

ؿىًٜٔ، ٓ حُيتّؾ طن تُقن اجتٓٚوًا، َوؾدَؼ ادودّقِن افندٚهع دًْدك افٌدظدٜ ذم تراثْدٚ 

ف ظذ ـؾ خمٚفٍِػ ذم ـثٍر  ُّ اةش مل، ظذ اخت ف مذاهٌف، وافذي يتؿ إض ُؿُف وتًّٔ

 خيدص ِمـ ادًٚهؾ افُ مٜٔ، وذم ؿٍِٔؾ ِمـ ادًٚهؾ افٍَٜٓٔ( طنَّ افتندديد وافتٌِدٔظ إٕدام

ًٚ ِمـ ادتدٖوفغ،  َٜ ًٍٕٓٚ، وافرطَي ادٌتدَع ظْٔف، وون ؿٚهِف وصٚحٌف، وافذي هق ؽٚفٌ افٌدظ

ٌَف افهٚرؾٜ ظـ احلؼ طو افهقاب.  افذيـ إصُؾ ؾٔٓؿ اةظذاُر بٚجلٓؾ طو افتٖويؾ طو افنُّ

ُل هذا ادٌتِدِع )افذي ُيًَذر بف ظْدٕٚ ذم افيٚهر، إذ ٓ شدٌٔؾ إػ آضد ع  وتٖوُّ

ظذ افٌقاضـ( يًتقجٛ طن يُقن إصُؾ ظدَم افتنديد ظِٔف، بؾ يًتقجٛ طن يُقن 

ًٚ ذم تًٚمِْٚ مًف، ِمـ جٜٓ افرؾؼ بف وظدم تٍْره بٚفٌِيدٜ ظدـ احلدؼ طو  إظذاره واوح

 .-مـ ِوجٜٓ ٕيرٕٚ َوَوْجف إوراـْٚ -افهقاب 

ؾ تَريرٕٚ هذا ذم مدْٟٓ تًٚمِْدٚ مًد ٍِ ٌُٕ ف، ؾد  وٓ يهح طن َٕرر إظذاره، ثؿ 

ف بٌدظٜ طو اثْغ طو ث ثٜ طو حتك ثِٜ ِمـ افٌدع )حتك ظذ اؾساض  ًُ ٌُّ َِ َيقز طْن يُقَن َت

ًٚ ةشَٚط مدٚ ؾٔدف ِمدـ حمٚشدـ  ٌَّس بف ابتداٌع ؿىًل( مٌٔح ًٚ ـدٚن طو  -طنَّ مٚ تِ صخهد

ًٚ فًقا تًٚمِْٚ مًف، وٓ َيقز طن ًْٕك -تقجًٓٚ  طن ادٌتددع  -ؾدقأ ذفدؽ -، وٓ مٌٔح

، ِمـ جٓتغ: )إوػ( طٕف اجتٓدد ؾٖخىدٖ، "ظِٔٓٚ"بدظتف، ٓ  "ذم"مٖجقرًا  ؿد يُقن

ُٔدَٗجر )ذم إوػ( ظدذ  ُّٛ اهلل ورشدقفف: ؾ )وافثٕٜٚٔ( طنَّ واظٔف إػ افٌدظٜ ؿد يُقن ُحد

اجتٓٚوه وإن طخىٖ، وُيَٗجر )ذم افثٕٜٚٔ( ظذ حمٌتدف هلل ورشدقفف وإن مل ُيِهدٛ شدٌِٔٓٚ 

 ٖخىٖ.افذي اجتَٓد ذم حتريف ؾ

َٞ ]طي: "(: يَقل ) ذُر ِمـ اهلل? وِمـ طجدؾ ذفدؽ َبًد ًُ ُّٛ إفٔف اف ٓ طحَد َطَح
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ُشَؾ[ ادٌؼيـ وادْذريـ  .(1)"افرُّ

دِؽ فُِحُرمدٚت،  ِٓ ف ُحَُؿ ادًِِٕٚد وٓ افٍِٚجِر ادَْت ُّ وادتٖوُل مًذوٌر، وفٔس ُحُ

َؾ فُؾ يشا ؿدرًا، طم ُٕقن ٕحـ طؽَر ظدذ و ًَ وفدَٔس "يدـ اهلل ِمدـ اهلل، ؾ٘نَّ اهللَ ؿد َج

 !(7)؟"طحٌد طؽَر ِمـ اهلل

، طنَّ ادٌَتِدَع )شقاٌا َوؾَؼ تًريٍْٚ فٌِدظٜ ودمِٔٚتف، طو 8وخ صٜ هذا ـِف  -=1

َوؾَؼ ادوّقِن افنٚهع دًْٚهٚ ذم تراث ادًِّغ ودمِٔٚتف(: حَقُأ ادًِؿ ظدذ ادًدِؿ 

مدٚ ظِدٔٓؿ، ؾًِٔدؽ طن تقؾٔدف حَدف  تنِّف، وفف ؾٔٓٚ مٚ فٌره ِمدـ ادًدِّغ، وظِٔدف

 اةش مل افًٚم افذي َطْفَزَم بف افقحُل ـؾَّ مًِؿ دمٚه طخٔف ادًِؿ.

دَره، وإٕدام  َِ َٕحَت * ؾ  يهح طن َّٕٝ ادٌتدع، وإٕدام َّٕدٝ افٌدظدٜ، وٓ طن 

 َٕحتَرهٚ، ؾ٘ذا رجع إػ احلؼ َؾِرحْٚ بًقوتف، وإذا اشتّرط افٌدظٜ: 

 طصٍَْٚ ظِٔف -

 َٕٚه )بٚحلُّٜ وادقظيٜ احلًْٜ(وَوَظقْ  -

َِف. - ًْٚ بذفؽ مًف، بؾ وَؿٌ ٍُ َٕٚ فف )بٚخلر واهلدايٜ(، ووظقٕٚ ٕٕ  وَوَظْق

ًٚ بغ ادٗمْغ:  َٔة  ﴿فَد جًؾ اهلل اةيامَن رمح َُِٔن إِۡخني ٌِ ۡۡ ٍُ ۡ ا ٱل ٍَ ]احلجدرات  ﴾إِجَّ

ؿ [، ؾددٚدٗمْقن ظددذ اخددت ف صددًقهبؿ وؿٌددٚهِٓؿ وويددٚرهؿ وطفًددْتٓؿ وطفددقاَن13

                                                 

، >17، ص7ج صحيويه،ومًِؿ، ذم  ?19;>، رؿؿ 78، ص7ج صيويه،طخرجف افٌخٚري، ذم   (1)

 .3;>7 -<<19رؿؿ 

 شٌؼ خترَيف.  (7)

 ٍٔؾ ذم هٚمٍش شٚبؼ.إير: ٍٕس ادراجع ادذـقرة ؿٌَؾ ؿِ  (8)
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ًٚ، ـدٚن  "طهٌة واحدةٌ "ومذاهٌٓؿ:  ًٚ طو ظٚصٔ ، وفق مٌتدظ ـٍ ـٌ تزط ِمـ مٗم .. ؾٖيام مٗم

ًٚ.. وتدذـر ؿدقَل احلٌٔدٛ ) ُِٓٚ ووم ِٛ َوص ًٚ هلذه افرحؿ افقاِج ٓ تددابروا، "(: ؿٚضً

ف".. و(1)"وـقٕقا ظٌَٚو اهلل إخقإًٚ  ُّ
ـدؾُّ ".. و(7)"ادًِؿ طخق ادًِؿ، ٓ َييِِّف وٓ ُيًدِِ

ٓ حَيِؾُّ دًٍِؿ طن َدُجَر طخٚه ؾقأ ث ث فٔدٍٚل، يِتَٔدٚن ".. (8)"ًِِؿ ظذ ادًِؿ حراماد

ٌَف بٚفً م ًُِٔرُض هذا وُيًِرُض هذا، وخُرمهٚ افذي يٌدط صٚح  .(9)"ؾ

ًٚ وشْٜ -ؾٓذه ٕهقٌص  ٌٜ ُتًىدل ادًدَِؿ  -وؽُرهٚ ـثٌر ؿرإٓ ٌٜ رصحيد صحٔح

ُٛ فف ظذ إخقإف ادًِّغ ًٚ دَمِ ِّٔدهٚ افْهدقُص بٌدر حَقؿ ََ  دجرو اةش م، حٔٞ مل ُت

ِٜ اةش ِم وإُُخقِة ؾٔف" افتل تودٚؾرت ظدذ ِذـرهدٚ هدذه افْهدقص ذم مجٔدع  "صٍ

 ٍٜ ًٜ ِمـ طي ؿٔد.. ؾٌٖيِّ ُحجَّ ََِ ُص هذه احلَقأ؟! -واحلُٚل ـذفؽ -ادقاوع ُمى ََ   (:)ُتَْت

َٝ هذا، ومٚ طرا  تًٍؾ، ؾد:  ْٔ  * ؾ٘ن َطَب

                                                 

، 1جصححيويه، ? ومًددِؿ، ذم ;;3;، رؿددؿ 718، ص8ج صححيويه،طخرجددف افٌخددٚري، ذم   (1)

 .8;:7، رؿؿ  9:8ص

، 7جصيويه، ? ومًِؿ، ذم 1:<; -7997، رؿؿ <87، ص7ج  صيويه،طخرجف افٌخٚري، ذم   (7)

 .3=:7، رؿؿ  ;:1ص

، رؿدؿ 78، ص7ج سننه،وو، ذم ? وطبق واو9;:7، رؿؿ 77، ص9ج صيويه،ذم  طخرجف مًِؿ،  (8)

 .>7<1، رؿؿ <19، ص8ج  سننه،? وافسمذي، ذم 7==9

، 9ج صحيويه،? ومًِؿ ذم >78; ->>3;، رؿؿ <=1، ص:ج صيويه،طخرجف افٌخٚري، ذم   (9)

 .3;:7، رؿؿ 73ص

ًٜ ظِْٔٚ ٓ  (:) ٌَّس ب٘ؾًٍٚو ُوؾع إؾًُٚوه? فدؾع رر هذا اةؾًٚو، مع بَٚا حَقؿف واجٌ ُط ًٕؿ، َمـ تِ َُ  َتً

ـ مـ هذا افتًِٔؼ ظذ ِذـٍر واربىف بام شٖٔه ذم هٚمش ؿريٛ. ـُ  بذفؽ. 
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-  ٍِ ٌَِنَِٰج  ﴿ْر فف: اشتٌ ۡۡ ٍُ
ۡ ََ َوٱل ٌِِِ ۡۡ ٍُ ۢنتَِم َولِۡي  [.<1]حمّد  ﴾َوٱۡسَخۡغفِۡر َِّلَ

( ذم ُطُحد، وهق ِمـ طو اظتِذْر إػ اهلل ِمـ هٍقتف، ـام ؾًؾ طٕس بـ افْي ) -

)يًْدل ادًدِّغ  (1)افِٓؿ إين طظتذر إفٔؽ ممدٚ صدْع هدٗٓا"ُحًـ ؾَٓف، حٔٞ ؿٚل: 

)يًْل ادؼـغ ذم  (7) ذم ُطُحد(، وطبرط إفٔؽ ممٚ صْع هٗٓاافذي خٚفٍقا طمَر رشقل اهلل

 .(8)"ُطُحد(

ًَِيّٓدٚ، وٓ تتدزط  - ط إػ اهلل ِمـ افذٕٛ طو افٌدظٜ، فِ طو ظذ طؿل تَدير، َتَزَّ

? (9)"افِٓؿ إين طبرط إفَٔؽ ممٚ َصَْع خٚفددٌ "(: ِمـ صٚحٌٓٚ ادًِؿ، حِلُرَمتِف.. تدبر ؿقفف )

 (:).(خٚفد ) "صخصِ "خٚفد، ومل يتزط ِمـ  "صًْف"افذي  "افًّؾ" ( ِمـؾتزط )

                                                 

ٓحظ طٕف اظَتَذر ِمـ مٚ صًْقا، ومل يًتذر ِمْٓؿ هؿ طًٍٕٓؿ. وهذا ِمـ ُحًـ ؾَٓف افذي شٖٔه بُٔٚن   (1)

ًِف ذم ادتـ واهلٚمش.  طصِِِف ومٌْ

 هؿ طًٍٕٓؿ.ٓحظ طٕف تزط ِمـ مٚ صًْقا، ومل يتزط مْٓؿ   (7)

، 9ج صيويه،? ومًِؿ، ذم =939 -:3=7، رؿؿ 188، ص8ج صيويه،طخرجف افٌخٚري، ذم   (8)

 .38<1، رؿؿ 198ص

 .<=1> -<988، رؿؿ 8;1، ص:ج صيويه،طخرجف افٌخٚري، ذم   (9)

َٔۡك َفُلۡو إِّّنِ ةَرِٓيء  ﴿تدبر ؿقفف تًٚػ:   (:) يُنئَن  فَإِۡن َعَص ٍَ نيا َتۡع ٍَّ ِإَوَُّنيِّن ﴿[، ;71]افندًراا  ﴾٢١٦ّمِ
ا تُرُُۡشُِكَٔن  ٍَّ ا تُرُُۡشُِكَٔن  إِّّنِ ةَرِٓيء  ﴿[، <1]إًٕٚم  ﴾١٩ةَرِٓيء  ّمِ ٍَّ ُنَيا  ﴿[، =>]إًٕدٚم  ﴾٧٨ّمِ

َ
 َوأ

ئَُن  ةَرِٓيء   ٍَ ا َتۡع ٍَّ  ةَرِٓيء  ﴿[، 91]يقٕس  ﴾٤١ّمِ
َُا 
َ
ا ُُتۡرُِمٔنَ  َوأ ٍَّ ُدٓواْ ﴿[، :8]هدقو  ﴾٣٥ ّمِ َٓ َوٱۡش

ّّنِ ةَرِٓيء  
َ
ا تُرُُۡشُِكَٔن  أ ٍَّ ََ ﴿[، 9:]هقو  ﴾٥٤ّمِ ََ ٱۡىَلاىِ ِ ٌّ يُِلً  ٍَ [ .. =;1]افندًراا  ﴾١٦٨إِّّنِ ىَِع

 وإذا ـٚن هذا ذم حؼ ادؼـغ، ؾام بُٚفؽ ب٘خقإؽ مـ ادًِّغ؟!

ًٜ ظام  ؤ إصخِٚص بًِوٓؿ ِمـ بًٍض، مل يَع ذم ـتٚب اهلل ادجٔد إٓ حُٚي * وبخ ف هذا، ؾ٘نَّ َتَزُّ
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َٝ بٌدظدٜ، َطَتدْرَى طن يدٍْضَّ  َٝ بذٕٛ ظئؿ، طو ـٌرة، طو طتٔ َٝ إْن َطدّْ طرطي

 ًٚ ِمـ حقفؽ افُْٚس، ويتزؤون ِمـ صِتٓؿ بؽ، وُيِِحَقَن بؽ إذى، ؾُٔقٕقن بذفؽ ظقٕد

                                                                                                                          

ف .. تددبر ؿقفدف يَ ًَ قفف افٌٍُٚر وادؼـقُن بًُوٓؿ فًٌٍض يقَم افَٔٚمٜ، طو ظامَّ يَقفف افنٔىُٚن دَِـ َتٌِ

ْ ﴿تًددٚػ:  َتُعنينئا ََ ٱتَّ ِينيني ََ ٱَّلَّ ٌِنيني ََ ٱحُّتُِعنينئاْ  ِينيني  ٱَّلَّ
َ
أ نَّ  ..... إِۡذ َتنينيَِبَّ

َ
ٔۡ أ َتُعنينئاْ لنَيني ََ ٱتَّ ِينيني  َوكَنينياَل ٱَّلَّ

ة   ًۡ  َََّا َنرَّ ُٓ ِۡ ٌِ  
َ
أ َِتََِبَّ ه  َف َِّا ٌِ ا َتَِبَُّءواْ  ٍَ َثِو ٱلشَّ ﴿[، >;1، ;;1]افٌَرة  ﴾َن ٍَ َِ َن نَسَٰ َِ إِۡذ كَاَل لِۡۡلِ َطَٰ ًۡ 

َِِم  ٌّ ا َكَفَر كَاَل إِّّنِ ةَرِٓيء   ٍَّ ََ ﴿[، ;1]احلؼ  ﴾ٱۡكُفۡر فَيَ ًۡ َوكَاَل ِإَوۡذ َزيَّ ُٓ ۡعَمَٰيَ
َ
َُ أ َطَٰ ًۡ ًُ ٱلشَّ ُٓ َ ل

ََ ٱََّّ  ٌِ َٔۡم  ًُ ٱۡيَ ا  اِس ِإَوّّنِ َرار  ََّل ََغىَِب ىَُل ٍَّ ًۡ  فَيَ ًِّۡ َوكَاَل حََرآَءِت ٱۡىفَِئَخاِن ََُلَ  ىَُّل َٰ َعلَِت لََعَ
ِِ إِّّنِ ةَرِٓيء   ا ََّل حََرۡونَ ٌّ ٌَ َرىَٰ 

َ
ٓ أ ًۡ إِّّنِ  [.=9]إٍٕٚل  ﴾ُل

َ ةَرِٓيء  ﴿* وطمٚ ؿقُفُف تًٚػ:  نَّ ٱَّللَّ
َ
ََ  أ ُرُۡشِكِ ٍُ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ ٰٓۚ [ ؾٓق برااة مـ ادؼدـغ 8ٜ ]افتقب ﴾َورَُسُٔهُ

اخلقٕٜ ادًَُتديـ افْٚـثغ فًِٓقو وادقاثٔؼ، وفٔس ِمـ مىِؼ ادؼـغ إحٔٚا، بدفٔؾ ؿقفدف تًدٚػ: 

﴿ 
 
ٍَ إَِّّل ٌِ

ۡۡ ٰۚ ََّل يَۡرُقُتَٔن ِِف ُم ث  ٌَّ ۡعَخُدوَن   َوََّل ذِ ٍُ ۡ ًُ ٱل ُْ هَِم  ٰٓ َٓ ْو
ُ
ٌ  . ...... ١٠َوأ ۡٔ ََّل حَُقَٰخِئَُن كَ

َ
ٔٓ أ اْ ا ََُّلُث

 ًۡ ُٓ َِ َٰ يَۡم
َ
ٍة  أ َل َمرَّ وَّ

َ
ًۡ أ ً ةََدُءوُك ُْ ٔاْ بِإِۡخَراِج ٱلرَُّسِٔل َو ٍُّ َْ [، وبدفٔؾ ؿقفف تًٚػ: 18، 13]افتقبٜ  ﴾ َو

﴿ ٰۚ ًۡ ُٓ َ ٔاْ ل ٍُ ًۡ فَٱۡسَخلًِ ٔاْ ىَُل ٍُ ا ٱۡسَخَقَٰ ٍَ ۡسِجِد ٱۡۡلََراِمِّۖ َف ٍَ ۡ ًۡ ِعَِد ٱل دتُّ َٓ َٰ ََ َع ِي
 [.>]افتقبٜ ﴾إَِّلَّ ٱَّلَّ

ٓ َعُدّو  ﴿فف تًٚػ: * وطمٚ ؿق ُّ َُّ
َ
ٓٓ أ َ َهُ ََّ ا حَبَ ٍَّ ٰۚ  فَيَ ُّ ِۡ ٌِ  

َ
أ ِ َتَِبَّ َّ دس بٚبدٜ 119]افتقبٜ  ﴾َّلّلِ ٍْ َٕ [ ؾٓق ِمدـ 

ٌٜ ذم إٕٚضٜ افدزااة بٚفًدداوة، ـدام هدق  أيٜ افًٚبَٜ، إذ هق برااٌة ِمـ افُٚؾر افًدو هلل )وأيٜ رصحي

يـ افْٚـثغ اخلقٕٜ(، وفٔس ـؾُّ ـٚؾٍر ظدوًا هلل، ؾْٓٚ  ـٍدٚر احلُٚل افذي َمرَّ ِذـُرُه مع ادؼـغ ادًتد

طظداا وـٌٍٚر ؽُر طظداا، وـٌٍٚر ُمًتدون وـٌٍٚر مًٚدقن، وـٌٍٚر مًتَّٔقن ذم ادًٚمِٜ وـٌٍٚر ؽدُر 

ٰۚ مًتَّٔغ )تدبر:  ًۡ ُٓ َ ٔاْ ل ٍُ ًۡ فَٱۡسَخلًِ ٔاْ ىَُل ٍُ ا ٱۡسَخَقَٰ ٍَ ٍدٌٚر ؽدُر [(، وـٌٍٚر ُمٗمَتَْقن وـ>]افتقبٜ  ﴾َف

ُّ ةِلَِِطار  ﴿مٗمَتَِْغ )تدبر:  ِۡ ٌَ
ۡ
َۡ إِن حَأ ٌَ ِو ٱۡىِهَتَِٰب  ْۡ

َ
َۡ أ ٌِ ُّ  َو ني ِۡ ٌَ

ۡ
َۡ إِن حَأ ني ٌَّ  ً ُٓ ِۡ ٌِني ّدِهِ ٓ إَِيۡنيَم َو َۡ يُ

َِار   ٍ  َّلَّ يُ  ةِِدي ِ ًِّۡ كَآن
َج َعيَ ٌۡ ا ُد ٌَ ّدِهِ ٓ إَِيَۡم إَِّلَّ  ه َۡ ارتٌٌٚط "[( .. إفخ. ؾِٔس هْٚ  :>]آل ظّران  ﴾ا

ُِدؼ"مـ جٜٓ، و "افٍُر"بغ  "ُُٕٔٚٔلم ِمدـ  "افًداوة هلل، طو مىِؼ افًداوة، طو مىِؼ شدقا اخلُ

 جٜٓ طخرى.
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طيٚودؿ بٚةحٚضدٜ وافًدقن وافُْهدح وافتًدديد  فِنٔىٚن ظَِٔؽ؟!.. طم حُتٛ طن متتد إفٔؽ

ًٚ فدؽ ظدذ افندٔىٚن؟.. اخدس  َٝ ؾٔف، ويُقٕقن بدذفؽ ظقٕد وادٗازرة، ؾْٔتنِقٕؽ ممٚ وؿً

َّٛ ٕخٔف مٚ حيٛ فًٍْف"فًٍْؽ، وتذـر طٕف   .(1)"ٓ يٗمـ طحدـؿ حتك حُي

َٖمَر بيدبف، ؾُيدب، ؾِدام وؿد ُطِهَ فٌِْل ) ( برجدؾ ؿدد رشب اخلّدر، ؾد

ٓ تَقفقا هُذا? ٓ تًْٔقا ظِٔف "(: ، ؾَٚل )"طخزاَ  اهلل"ف ؿٚل بًُض افَقم: إك

 .(7)"افنٔىٚن

ُٛ "ظٌد اهلل"(، ـٚن اشّف وؿد ـٚن رجٌؾ ظذ ظٓد رشقل اهلل ) ََّ َِ ، وـٚن ُي

َِده فُؼبف اخلّدر، ؾَدٚل ، وـٚن افٌْل )(8)، وـٚن ُيوِحُؽ رشقل اهلل"مِحٚراً " ( ؿد َج

ٓ تًِْقه، ؾقاهلل مدٚ "(: . ؾَٚل )"افِٓؿ افًْف، مٚ طـثر مٚ يَٗتك بف" رجؾ مـ افَقم:

ُّٛ اهللَ ورشقَفف ُٝ إٓ طٕف حُي  .(9)"ظِّ

َٝ مقاؿػ رشقل اهلل ) ( ِمـ صٚريب طمِّ اخلٌٚهٞ، بؾ وادُُثريـ مْٓٚ، ؾام طرطي

                                                 

 .:9،رؿؿ 83، ص1ج ،صيويه? ومًِؿ، ذم 18، رؿؿ78، ص1جصيويه، طخرجف افٌخٚري، ذم   (1)

، 9، جسححننه? وطبددق واؤوو، ذم >>>;،  رؿددؿ;:7، ص8جصححيويه، طخرجددف افٌخددٚري، ذم   (7)

 .>>99رؿؿ  ، 871ص

رور ظِٔف، ووصدٍف د( وإوخٚل افٌٓجٜ وافًذم إوحٚ  رشقِل اهلل ) "ختهص"ٓحظ طٕف رجٌؾ   (8)

( بٖٕف رجؾ )"اهللَ ورشقفف ُّٛ ُحٛ اهلل ".. وتٖمؾ، مٚ صٚا فؽ افتٖمُؾ، ذم افهِٜ اجلِّٜٔ بغ  "حي

 ."افوحؽ وافٌٓجٜ وافنور"و "ورشقفف

ٌْقيٜ اجلِِٜٔ تْيرًا وتْزيً ، بدل َجقِّ افُآبدٜ وافَتٚمدٜ وافدتجٓؿ مٚ طحقجْٚ إػ ؾَف هذه ادقاؿػ اف

 افذي حَيرُص افًٌُض ظِٔف ِحرَصف ظذ افهِقات اخلّس !

 .3=>;، رؿؿ 7:9، ص9جصيويه، طخرجف افٌخٚري،  ذم   (9)
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 ؟! (1)بُٚفَؽ بام هق طؿؾ ِمـ طم اخلٌٚهٞ

ٞ، وفُْف مل َيدْرض ب٘يدذاهؿ حتدك بّجدرو ( بيب صٚريب طمِّ اخلٌٚهَطَمَر )

ٌََّؼ ظِٔٓؿ افَٕٚقن ٌَّدٝ (7)افَقل بًد مٚ َض َٝ وَث ، ومل خُيرجٓؿ ِمـ ٕىٚأ ادٗمْغ، بؾ طثٌد

 ُحرمتٓؿ، وََنك افَْٚس طن يٍتحقا ُثٌرًة فِنٔىٚن إػ ؿِقهبؿ.

ََّْؽ  َِ ُٜ ضٌعٍ "ؾ  ُيذِه ظدذ  "َشدًٜ ؾودؾ اهلل"ظدـ  "ؤُؼ صددرٍ "طو  "رشاش

َٜ رشقل اهلل ) "ظئِؿ رمحتف"و َخَِف ( مقصقؾقن ذم ـتدٚب هبؿ.. وتذـر طنَّ صحٚب

ًۡ  ﴿اهلل بَٖنؿ:  ُٓ َِ  [.<7]افٍتح  ﴾رََُحَآُء ةَۡي

ٌٛ يٖشدق اجلدراَح، ويدرحؿ افودًٚف، وُيرصدد احلٔدٚرى،  : ضٌٔد ادًُِؿ احلؼُّ

 ويتِىػ مع افنٚرويـ حتك َيثقَب هبؿ إػ ضريؼ اهلل.

                                                 

ٌٜ مـ اخلٌٚهٞ. وٓ صؽ طن اخلَّر   (1) : خٌٔث َٜ م اخلٌٚهٞ. هل ط -ـام شامهٚ رشقُل اهلل -ٓصؽَّ طن افٌدظ

ًٜ مـ ُخٌدٞ جدْس  رًة ُتِْٚؿُض افنٓٚوتغ( طؿؾُّ ورج ٍِّ َُ ـ ُم ُُ َٞ ِجْس افٌِدظٜ )مٚ مل َت وظِٔف ؾ٘نَّ ُخٌ

ـ ُمًِٚؿُرهٚ ُمًتحً  إيٚهٚ ب  تٖويٍؾ وٓ صٌٜٓ(. ُُ  اخلّر )مٚ مل َي

ُد هذا:  وِّ ًَ  وُي

بٔدْام افٌدظدٜ ختدرم مَهدد رظٚيدٜ طنَّ اخلَّر خَتِرم مَٚصد رظٚيٜ افًَؾ وافٍْس وادٚل وافتديـ،  -

 افتديـ.

ت  - قِّ ٍَ  افتديـ ٓ ُت
ِٜ َٜ بَِخْرِمٓٚ مَهِد رظٚي إمَُٚن اشتدرا  خرم هدذا ادَهدد  -بذااٚ -وطنَّ افٌدظ

ٜ وإزافدٜ  )ٕٓحٍٚظ افًَؾ افذي بف ُيُّـ اشتدراً  هذا إٓخرام? بٚدْٚؿنٜ وادحٚورة وإؿٚمٜ احلُجَّ

 ٍَ ُت افنٌٜٓ(، بْٔام اخلّر ُت إمَُٚن اشتدرا  إخراِم مَهد افتديـ )فؤٚع افًَدؾ افدذي  -بذااٚ -قِّ

 هق افًٌٔؾ وإواة فَِٔٚم بَّهد رظٚيٜ افتديـ(.

 تٖمؾ تًَِْٔٚ ظـ افتٌِس بٚةؾًٚو افًٚبؼ ورووه ؿٌؾ ؿِٔؾ ذم اهلقامش، واربىف بام ذم ادتـ هْٓٚ.  (7)
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َض ظِْٔدٚ، ؾدٔام إتْٔٓدٚ إفٔدف، وإذا بٌِْٚ هذا اد -<1 ٌِغ مـ افددرس، واظدُسِ

، ومٚ يدور ذم ؾِؽ هذا إمدر? ٓرتٌٚضدف "افٍرؿٜ افْٚجٜٔ وحديٞ آؾساأ"بًّٖفٜ 

.ًٚ ض هذا افٌْٔٚن آجتٓٚوي ادتغ افذي طؿّْٚه تَقيو قِّ ََ  افقثٔؼ بام شٌؼ، وٕٕف ُي

 ؾٚجلقاب:

ًٚ وراشتْٚ ادىقفدٜ  افٍرؿدٜ افْٚجٔدٜ "ظدـ  -بد٘ذن اهللؿٔدد افْؼد  -راجع ُفىٍ

? ؾٍٔٓٚ تَقيٌض مًرذم ـٚمؾ فألضروحدٜ "اجتٓٚو إش مل جديد -وحديٞ آؾساأ 

 افنٚهًٜ هبذا اخلهقص.

 خامتة: -73

وظِٔف، وهبذا افذي شٌؼ ِمـ طوفف إػ آخره، يتَرر ظْدي بٚضّئْٚن: طنَّ جمتدي 

ًٚ، فًٔ ًٚ وؾَٓٔ ًٚ وطصقفٔ ًٜ وٚفغ، ادًِّغ، ذم ادجّؾ، ـ مٔ ًٜ ؾًَ قا ـٍرًة، وٓ مٌتدظ

وإٕام هؿ جمتٓدون يهٌٔقن وخيىئقن، وحٚهُلؿ واهٌر إمجًٚٓ بغ إجر وإجريـ، وِمدـ 

 ـٕٚقا هؿ. -ـ مل طو طصقيل طو ؾَٓل -طي مذهٛ إش مل 

 واهلل طظذ وطظِؿ
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 الثقافة اإلسالمية وتكنولوجيا االتصاالت احلديثة

 حتديات الواقع وآفاق املستقبل
 

 د. حمروس حممد حمروس بسيوينأ. 
*

 

 
 

 

 ملخص البحح

اًمذي كعقشف ًمف ؾمامشمف وأدواشمف اًمتل يؿتاز هبا قمـ همػمه وإن مما يؿقزز  إن قمٍمكا

ع ذم شمؽـقًمقضمقزا اتشمازاتت  ريزقمٍمكا احلارض؛ ذًمؽ اًمتؼدم واًمتطقر اهلائؾ واًمسز

طمتك همدا اًمعامل يريمض وراء يمؾ ضمديد؛ ًمقتاسمع اعمستجدات ذم يمؾ حلظة يعؾـ ومقفا قمـ 

مقالد ومجٍر ضمديٍد ذم قمامل اتشمااتت  وشمؽـقًمقضمقا اعمعؾقمات. ًمؼد أصبحت وؾمزائؾ 

اتشماال ؾمالطًما ًمف ؿملن سملم اًمدول اًمشعقب واًمثؼاومات ًمؼزدراا قمزغم اًمبـزاء واهلزدم 

واعمجتؿعات سملرسها. وًمق اىمتٍمت شمؾؽ اًمقؾمائؾ قمغم مد اًمبنمية سمام حتتاضمزف  ًمؾعؼقل

                                                 

  ضمامعة ىمطر ؿ اًمدقمقة واًمثؼاومة اإلؾمالمقةاألؾمتاذ اعمساقمد يمؾقة اًمنميعة واًمدراؾمات اإلؾمالمقة ىمس *

 mahrous.mohamed@qu.edu.quاإلًمؽؽموين: اًمؼميد  

 حبوث ودراسات
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مـ ؾمبؾ اًمتقاصؾ وشمعزيز ىمقؿ اخلػم؛ ًمؽػت اًمؽثػميـ قمـاء اًمبحث و اًمتحري قمـ مآل 

ًمسزػمها ذم مسزاٍر ت لتؾزػ قمؾقزف  اًمعامل اًمذى سمات أؾمػًما هلذه اًمتؽـقًمقضمقزا  وذًمزؽ

قا  وشمقضمقففزا وضمفزات متبايـزة مزـ ىِمَبزؾ اصمـان  وًمؽـ اًمسقطرة قمغم شمؾؽ اًمتؽـقًمقضم

ضمعؾزت هزذه اًمتؽـقًمقضمقزا مطقزًة  -رق زف  أو مـ ىِمَبؾ دوائر ذم اًمشاًمغرب وممؾمساشم

أصمار اًمؽثػم مـ اجلدل واًمؼؾؼ قمزغم طمزارض ومسزتؼبؾ اعمجتؿعزات  -ذًمقتً ًمتقضمفااا

جزال ذم اعمجزال اًمثؼزاذم. ذًمزؽ اعم -ظماصزة  –اعمستفؾِؽة واعمستؼبِؾة هلذه اًمتؽـقًمقضمقا 

اًمذي شمظفر ومقف أيديقًمقضمقا اعمستخدم وىمقؿزف ومبادئزف؛ وكظزًرا ألن اعمسزؾؿلم ذم هزذا 

اعمقدان هؿ اعمستؼبؾقن هلذا اًمقاومد اجلديد  يمان تسمد مـ سمقان األصمر اًمـاشمج قمـ اًمعالىمة سملم 

اًمثؼاومة اإلؾمالمقة وشمؾؽ اًمقؾمائؾ اًمتؽـقًمقضمقة احلديثة  وهذا هق هدف اًمبحث. طمقزث 

ؾمؿ صقرة اًمقاىمع قمـ شمؾزؽ اًمعالىمزة  واصمارهزا  ويتطؾزع إمم اعمسزتؼبؾ  حياول اًمبحث ر

متـبئًا سمام حتؿؾف األيام مـ خماـمر  أو ومرص ًمؾثؼاومة اإلؾمالمقة مع شمؽـقًمقضمقا اتشمااتت 

 قمـ األؾمئؾة اآلشمقة: -سمنذن اهلل شمعامم -احلديثة. ومـ صمؿ ؾمقف جيقب اًمبحث

 ًمقضمقا اتشمااتت احلديثزة؟ ما معـك اًمثؼاومة وما ظماائافا؟ وماذا شمعـك شمؽـق

 وما ظماائافا؟ 

  ما اآلصمار اًمسؾبقة ًمتؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة قمغم اًمثؼاومة اإلؾمالمقة ؟ 

 ما اآلصمار اإلجياسمقة ًمتؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة قمغم اًمثؼاومة اإلؾمالمقة ؟ 

اًمتل إن اإلضماسمة قمغم هذه اًمتساؤتت متثؾ إـماًرا ًمؾبحث  وسمقاًكا ًمؾعالىمة اعمُثغم 

يـبغل أن شمؽقن قمؾقفا قمالىمة اًمثؼاومة اإلؾمالمقة مع شمؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة  يمام 

ة اإلؾمالمقة.  شمبلم ؾمبؾ شمقفمقػ هذه اًمتؽـقًمقضمقا ًمؾحػاظ قمغم اهلُِقيَّ
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ٌ ذم اًمعزامل احلزديث سمسزبب شمؽـقًمقضمقزا اتشمازاتت احلديثزة  ًمؼد طمدث شَمَغػمر

ػم أسمـاؤها ذيماء ذم صزـع احلازارة احلديثزة ؾمقاؾمقًّا  واىمتاادًيا  وصمؼاومًقا  وطمتك يا

يمان قمؾقفؿ أن يتجاوسمقا مع أدوااا  وًمؽـ سمام ياؿـ هلؿ سمؼاء هزقيتفؿ واؾمزتؼالًمقتفؿ 

إذا يماكزت صمؼزاومتفؿ حتتزقى ذم  -ظماصزة  -وذاشمقتفؿ  وجيـبفؿ ذ اًمزذوسمان ذم اآلظمزر

ا ماززؿق ا قمززغم قمقامززؾ اًمبؼززاء واًمززـامء  ومتتززاز قمززـ همػمهززا سمؿؽقكااززا وماززادره

وظماائافا ومـ هـا ضماء اًمبحث مؽقًكا مـ متفقٍد  ومبحثزلم  وظمامتزٍة  وشمقصزقاٍت 

 ًمؾباطمث  صمؿ اعمراضمع واًمػفارس . 

 زززززززززززززززززززززززز

 
 املقدمة

احلؿد هلل ويمػك وصالة وؾمالًما قمغم قمباده اًمذيـ اصطػك  وأؿمفد أن ت اًمزف 

  ورؾمقًمف. وسمعد إت اهلل  وطمده ت ذيؽ ًمف  و أن ؾمقدكا حمؿد قمبد اهلل

اًمذي كعقشف ًمف ؾمامشمف وأدواشمف اًمتل يؿتاز هبا قمـ همػمه مما ؾمبؼف مـ  ومنن قمٍمكا

اًمعاقر  وإن شمػاوشمت شمؾؽ اًمسامت واألدوات ىمقة وضعػًا مزـ أمزة ألظمزرى. و ممزا 

ريع ذم شمؽـقًمقضمقززا زركا احلززارض؛ ذًمززؽ اًمتؼززدم واًمتطززقر اهلائززؾ واًمسزززيؿقززز قمازز

يمض وراء يمؾ ضمديد؛ ًمقتاسمع اعمستجدات ذم يمؾ حلظزة اتشمااتت  طمتك همدا اًمعامل ير

 يعؾـ ومقفا قمـ مقالد ومجٍر ضمديٍد ذم قمامل اتشمااتت  وشمؽـقًمقضمقا اعمعؾقمات.

إن اًمعامل اآلن يعقش مرطمؾة ضمديدًة مـ اًمتطقر اًمتؽـقًمقضمل  امتزضمزت ومقفزا 

ذم  كتاج وظمالصات صمالث صمقرات متتاًمقة  صمقرة اعمعؾقمات  صمؿ صمقرة اتشماال اعمتؿثؾزة
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شمؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة  صمؿ صمقرة احلساسمات اإلًمقؽؽموكقة اًمتل شمقهمؾت ذم يمزؾ 

مـززاطمل احلقززاة  وامتزضمززت سمؽززؾ وؾمززائؾ اتشماززال  وصززار  طززك اعمعؾقمززات 

زة مرشمبًطزا هبزاضمس  واتشمااتت ًمؾحدود اًمؼقمقة  وفمفزقر اًمثؼاومزة اًمتزل ازدد اهلُِقيَّ

إلكتزاج اًمثؼزاذم واًمتقزيزع  وظمؾزؼ كظزام وىماايا أؾماؾمقة مثؾ: اًمسزقطرة اًمثؼاومقزة  وا

 إقمالمل وقماعمل ضمديد .

ًمؼززد أصززبحت وؾمززائؾ اتشماززال ؾمززالطًما ًمززف ؿمززلن سمززلم اًمززدول اًمشززعقب 

واًمثؼاومات ًمؼدراا قمغم اًمبـاء واهلدم ًمؾعؼقل واعمجتؿعات سملرسها. وًمق اىمتٍمت شمؾؽ 

ؽػزت اًمقؾمائؾ قمغم مد اًمبنمية سمام حتتاضمف مـ ؾمزبؾ اًمتقاصزؾ وشمعزيزز ىمزقؿ اخلزػم؛ ًم

اًمؽثػميـ قمـاء اًمبحث و اًمتحري قمـ مآل اًمعامل اًمذى سمات أؾمزػًما هلزذه اًمتؽـقًمقضمقزا  

ًمسػمها ذم مساٍر ت لتؾػ قمؾقف اصمـان  وًمؽـ اًمسقطرة قمغم شمؾزؽ اًمتؽـقًمقضمقزا   وذًمؽ

 رق زوشمقضمقففا وضمفات متبايـة مـ ىِمَبؾ اًمغرب وممؾمساشمف  أو مـ ىِمَبؾ دوائزر ذم اًمشز

أصمار اًمؽثػم مـ اجلدل واًمؼؾؼ قمزغم  -مطقًة ذًمقتً ًمتقضمفاااضمعؾت هذه اًمتؽـقًمقضمقا -

ذم  -ظماصزة  –طمارض ومستؼبؾ اعمجتؿعات اعمستفؾِؽة واعمستؼبِؾة هلزذه اًمتؽـقًمقضمقزا 

اعمجال اًمثؼاذم. ذًمؽ اعمجال اًمذي شمظفر ومقزف أيزديقًمقضمقا اعمسزتخدم وىمقؿزف ومبادئزف؛ 

هلذا اًمقاومد اجلديد  يمزان تسمزد مزـ وكظًرا ألن اعمسؾؿلم ذم هذا اعمقدان هؿ اعمستؼبؾقن 

سمقان األصمر اًمـاشمج قمـ اًمعالىمة سمزلم اًمثؼاومزة اإلؾمزالمقة وشمؾزؽ اًمقؾمزائؾ اًمتؽـقًمقضمقزة 

احلديثة  وهذا هق هدف اًمبحث. طمقث حياول اًمبحث رؾمؿ صقرة اًمقاىمع قمزـ شمؾزؽ 

اًمعالىمة  واصمارها  ويتطؾع إمم اعمستؼبؾ  متـبًئا سمام حتؿؾف األيزام مزـ خمزاـمر  أو ومزرص 

  ًمؾثؼاومة اإلؾمالمقة مع شمؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة. ومـ صمؿ ؾمقف جيقزب اًمبحزث
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 قمـ األؾمئؾة اآلشمقة . -سمنذن اهلل شمعامم -

  ما معـك اًمثؼاومة وما ظماائافا؟ ماذا يعـل مازطؾ  شمؽـقًمقضمقزا اتشمازاتت

 احلديثة؟ 

  ؟ ما اآلصمار اًمسؾبقة ًمتؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة قمغم اًمثؼاومة اإلؾمالمقة 

 ما اآلصمار اإلجياسمقة ًمتؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة قمغم اًمثؼاومة اإلؾمالمقة ؟ 

إن اإلضماسمة قمغم هذه اًمتساؤتت متثؾ إـماًرا ًمؾبحث  وسمقاًكا ًمؾعالىمة اعمُثغم اًمتل 

يـبغل أن شمؽقن قمؾقفا قمالىمة اًمثؼاومة اإلؾمالمقة مع شمؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة  يمام 

ة اإلؾمالمقة.شمبلم ؾمبؾ شمقفمقػ هذه اًمتؽ  ـقًمقضمقا ًمؾحػاظ قمغم اهلُِقيَّ

ٌ ذم اًمعزامل احلزديث سمسزبب شمؽـقًمقضمقزا اتشمازاتت احلديثزة  ًمؼد طمدث شَمَغػمر

ؾمقاؾمقًّا  واىمتاادًيا  وصمؼاومًقا  وسمات اًمعامل مـؼسزاًم إمم ومزريؼلم األول: يؿتؾزؽ اعمبزادرة 

ىمقؿززف  وكاصززقة األمززر  واًمززتحؽؿ ذم شمؾززؽ اًمتؽـقًمقضمقززا  وًمززف قمؼقدشمززف  وومؽززره  و

وشمقضمفاشمف اًمتل يريد أن يػرضفا قمغم همػمه  وهيدف إمم أن يزذوب ومقزف همزػمه رهمبزًة أو 

رهبززًة  واًمػريززؼ اًمثززاين: مسززتؼبٌؾ هلززذه اًمتؽـقًمقضمقززا  وت جيززد ؾمززبقاًل ًمالكغززالق أو 

اتكؽامش  شمساوره خماوومف قمغم قمؼقدشمزف وهقيتزف وصمؼاومتزف  ومزع ذًمزؽ ت شمززال قمقـزف 

 يستطقع همض اًمبٍم قمـزف  وت اًمعزقش دون اًمتزلصمر سمزف  مػتقطمًة قمغم اًمقاومد اجلديد ت

شمؼع ضؿـ هذا اًمػريؼ. وطمتزك يازػم أسمـاؤهزا ذيمزاء ذم  -قمامةً  -واألمة اإلؾمالمقة 

صـع احلاارة احلديثة يمان قمؾقفؿ أن يتجاوسمقا مع أدوااا  وًمؽـ سمام ياؿـ هلزؿ سمؼزاء 

إذا يماكزت  -ظماصة  -هقيتفؿ واؾمتؼالًمقتفؿ وذاشمقتفؿ  وجيـبفؿ ذ اًمذوسمان ذم اآلظمر

صمؼاومتفؿ حتتقى ذم ماؿق ا قمغم قمقامؾ اًمبؼاء واًمـامء  ومتتزاز قمزـ همػمهزا سمؿؽقكاازا 
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 وماادرها وظماائافا. 

ومـ هـا وضمب قمغم ىمادة اًمرأي  ويمؾ مفتؿ سمشزلن األمزة أن يرؾمزؿقا ًم مزة 

ـمريًؼا واضًحا ًمؾتعامؾ مع هذه اًمتؽـقًمقضمقزا  ـمريًؼزا يازؿـ ًم مزة اتؾمزتػادة مزـ 

قمٍمها  وقمدم اتكعزال قمـ واىمعفا  ورم اًمقىمت كػسف ياقن ًم مة قمؼقزداا  وؾمائؾ

وشمراصمفا وىمقؿفا  وت يؽمك اعمسؾؿقن اًمسزاطمة اًمعاعمقزة عمزـ يتالقمبزقن سمعؼزقل اًمبنمز؛ 

وسمذًمؽ ياـعقن اعمستؼبؾ سمليزدهيؿ  ويشزاريمقن ذم احلازارة. سمزدتً مزـ أن يؽقكزقا 

أن شمقفمػ شمؾؽ اًمتؽـقًمقضمقزا جلعؾفزا مستفؾؽلم عمـجزااا ومحسب  سمؾ اًمذى تسمد مـف 

عما متتاز سمف هذه اًمثؼاومة مـ ؾمامت دمعؾفا  -ظماصًة  -أداًة ًمـنم اًمثؼاومة  وضامن طمققيتفا 

 ممهؾًة ًمريادة اًمعامل سملرسه.

 م 
ٍ
  ـ اًمقاضمب قمؾقفا دماه هذه اًمثؼاومةوإذا شمؿ ذًمؽ شمؽقن األمة ىمد وومَّت سمجزء

مـ هـزا ضمزاء اًمبحزث مؽقًكزا مزـ متفقزٍد  سمؾ واًمقاضمب قمؾقفا دماه اًمبنمية احلائرة  و

 ومبحثلم  وظمامتٍة  وشمقصقاٍت ًمؾباطمث  صمؿ اعمراضمع واًمػفارس . 

 مبحث متفقدي: وومقف سمقان عماطؾحات اًمبحث اًمقاردة ذم قمـقاكف. 

 اعمبحث األول: اآلصمار اًمسؾبقة ًمتؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة قمغم اًمثؼاومة اإلؾمالمقة.

جياسمقة ًمتؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثزة قمزغم اًمثؼاومزة اعمبحث اًمثاين: اآلصمار اإل

 اإلؾمالمقة.

 اخلامتة: حتتقى قمغم كتائج اًمبحث. 

 اًمتقصقات: وشمشؿؾ قمغم شمقصقات اًمبحث  واًمػفارس.
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 املبحث التنهيدي
ًمؼد ظماات اعمبحث اًمتؿفقدي ًمبقان ماطؾحات اًمبحث طمقث اؿمتؿؾ 

ُمدظماًل تسمد مـف ًمتقضق   قمـقان اًمبحث قمغم ماطؾحلم رئقسلم ُيعد اًمتعريػ هبام

دتًمة هذه اعماطؾحات  ومها: اًمثؼاومة اإلؾمالمقة  و شمؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة  

 مع ذيمر ظماائص يمؾ مـفام. 

 أوال: مصطلح الثقافة اإلسالمية:
يؿؽـ شمعريػ اًمثؼاومة ًمغة سمل ا: مازدر مشزتؼ مزـ اًمػعزؾ صَمِؼزَػ أو صَمُؼزَػ   

غة طمقل قمدة معان مـف )احلذق واًمؽمسمقزة واًمتفزذيب وشمدور مػفقم يمؾؿة اًمثؼاومة ذم اًمؾ

ۡۡ ﴿ ومزـ ذًمزؽ ىمقًمزف شمعزامم:  1)وشمسقية اعمعقج واًمظػر سماًمٌمء وإدرايمزف  ُُ إِن َيۡثَقُفوك
ووكي  ۡ  ِ با  ُِ بِۡاوووََ 

َ
ۡۡ َسم ُِ يۡووِ َي

َ
ۡۡ م ل إَِأُۡكوو كي  ُِ َب َسَطۡوُاوو ي ۡاووَ  

َ
ۡۡ د ل كَُكوو ل بَووۡك يَُككنُووك  س  َِ َسَسد 

 [23حـة: ]اعمؿت ﴾٢تَۡكُفُرسنَ 

 أما مفهوم الثقافة في االصطالح:
ومـجد أن اعمعـك اًمؾغقي أًمؼك سمظالًمف قمغم اًمتعريػات ؾمزقاء مزـ اًمبزاطمثلم أو 

                                                 

مؽتبزة ًمبـزان  د. ط   :حتؼقؼ : حمؿقد ظماـمر  )سمزػموت خمتار الصحاح، حمؿد قمبد اًمؼادر اًمرازي     1)

لسان  ري زحمؿد سمـ مؽرم سمـ مـظقر األومريؼل اعما؛ واسمـ مـظقر  23م    ص 1991 –ه 1111

القاامس  حمؿزد سمزـ يعؼزقب   ؛ واًمػػموز أسمادي 1231  ص 1)سمػموت: دار صادر  ط العرب،

 .19  ص9   ج م3221 –ه 1133) اًمؼاهرة: ممؾمسة اًمرؾماًمة  د. ط   املحوط،
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اهلقئات اًمعؾؿقة اعمعـقة سماًمؼاايا اًمثؼاومقة  وًمزذًمؽ ضمزاء شمعريزػ  ؿزع اًمؾغزة اًمعرسمقزة 

  1)فزا عماطؾ  اًمثؼاومة سمل ا )مجؾة اًمعؾقم واعمعزارف واًمػـزقن اًمتزل ُيطؾزب احلزذق ومق

ًمؾثؼاومة سمل ا: ) ؿزؾ اًمسزامت اعمؿقززة : اًمروطمقزة   3)ويمذًمؽ شمعريػ مـظؿة اًمققكسؽق

واعمادية واًمػؽرية واًمعاـمػقة اًمتل يتاػ هبا  تؿع  أو  ؿققمة اضمتامقمقة  وهل شمشؿؾ 

إمم ضماكب اًمػـقن واآلداب  ـمرائؼ احلقاة وأؾماًمقب اًمعزقش معزا  ومـظقمزات اًمؼزقؿ 

  2).واًمتؼاًمقد واعمعتؼدات

ويمذًمؽ ضماءت شمعريػات اًمباطمثلم ذم يمؾ ومـ سمام يزتالءم مزع ذًمزؽ اًمػزـ مزع 

وضمقد ىماؾمؿ مشؽمك سملم اًمتعريػات ومؿزثاًل)قمؾامء اتضمزتامع اقمتزؼموا اًمثؼاومزة اجلاكزب 

اًمػؽري مـ اًمتؼدم اًمبنمى  وشمعـك احلاارة اجلاكب اعمادي مـ ذًمؽ اًمتؼدم  أما قمؾامء 

ًمشخيص اًمـاسمع مزـ اًمتػؽزػم اعمزقروث  أمزا اًمـػس  ومػمون اًمثؼاومة كققًما مـ اًمسؾقك ا

قمؾامء اتكثروسمقًمقضمقا قمرومقا اًمثؼاومة سمل ا اًمعـٍم األؾماد  أو اًماػة اعمؿقزة اًمتل متقزز 

  1).سملم اعمجتؿعات اًمبسقطة واعمعؼدة  

وماًمؼاؾمؿ اعمنمك هـا ذم اًمتعريػات هزق األمزقر اعمعـقيزة اًمتزل شمسزتـد قمؾقفزا 

دات  وشمؼاًمقد  مع سمقان اآلصمار اًمسزؾقيمقة اًمتزل شمـزتج اًمثؼاومة مـ ىمقؿ  واقمتؼادات  وقما

                                                 

 .123) اًمؼاهرة: اعمؽتبة اًمسؾػقة  د.ط. د. ت   ص  املعجم السسوط، ؿع اًمؾغة اًمعرسمقة    1)

. هزدف اعمـظؿزة اًمرئقسزك رم سمزاريس . 1911قمزام ة ؿزة األمزؿ اعمتحزدهل ويماًمزة متخاازة شمتبزع مـظ  3)

 http:\\www.unesco.org. مؽتبا وقمدة معاهد شمدريسقة طمقل اًمعامل 12 ًمؾققكقسؽق أياًا أيمثر مـ

(2  http://www.unesco.org\bpi\eng\unescopress\1002\adivsiteculturelle.htm  

  .11ص اعمرضمع كػسة   1)
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قمـفا  ومـ هـا يؿؽـ شمعريػ اًمثؼاومة سمل ا:  ؿققمة اًمـظؿ  واًمؼزقؿ  واألومؽزار  اًمتزل 

شمسقد  تؿعًا معقـًا  متقزه قمـ همزػمه  وشمزمصمر ذم ؾمزؾقيمقات أومزرداه  اكطالىمزًا مزـ مؾزٍة 

 .قَد متقارصمةٍ متعارومٍة  أو شمؼاًم ؾمامويٍة  أو كحؾٍة أرضقٍة  أو قماداٍت 

 وهذا التعريف يؤكد اآلتي:
يمؾ  تؿع ًمف صمؼاومتف مـذ سمدء اخلؾقؼة ؾمقاء أيمان صزاطمب طمازارة أم  -1

 يمان اًمتخؾػ مفقؿـًا قمؾقف. 

أن اًمثؼاومززات  تؾززػ شمبعززًا ًمؾخؾػقززات اعمتبايـززة اًمتززل شُمسززتؼك مـفززا  -3

ا؛ اًمثؼاومات  وًمذًمؽ كجد يمؾ  تؿٍع يعتز سمثؼاومتف ويعؿؾ قمغم شمرؾمزقخفا واًمزدوماع قمـفز

 إليامكف أن احلػاظ قمغم صمؼاومتف معـاه احلػاظ قمغم هقيتف ووضمقده.

أن اعمظاهر اًمسؾقيمقة هل اعمعؼمة قمـ اًمثؼاومة . مـ أضمؾ ذًمؽ كجد قمؾؿ  -2

 اًمثؼاومة يبحث ذم ؾمؾقيمقات األومراد واعمجتؿعات.

يمؾام شمؼارسمت اًمرواومد اًمتل شمستؼل مـفزا اًمثؼاومزة مادازا  يمؾزام يماكزت  -4

ذه اًمثؼاومزة متؼارسمزة متشزاهبة  وهزذا واضز  ذم صمؼاومزة ؾمؾقيمقات اًمشعقب اعمممـة هبز

اًمشززعقب اإلؾمززالمقة. ومؿززام ت ؿمززؽ ومقززف أن هـززاك شمشززاهًبا واضززًحا ذم اًمؽثززػم مززـ 

اًمسؾقيمقات ألن أصقل اًمثؼاومة واطمدة  وىمد كجد اظمتالوماٍت ـمػقػًة متقز سمؾزًدا مزا قمزـ 

د مقزازا قمزـ مثقالاا مـ سمؾدان اًمعامل اإلؾمالمل خلاقع هذا اًمبؾزد ًمعزادات وشمؼاًمقز

 همػمها  واألمر كػسف يـطبؼ قمغم اعمجتؿعات األوروسمقة.
وهذا اًمتعريػ يـطبؼ قمغم اًمثؼاومة اإلؾمالمقة طمقث شمعرف سمل ا :اًمـظؿ واًمؼزقؿ 
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واألومؽار اعمستؿدة مـ اًمديـ اإلؾمالمل واًمعادات واًمتؼاًمقد اًمتل شمزمصمر ذم ؾمزؾقيمقات 

 األومراد ومتقز اعمجتؿع قمـ همػمه .

 :قافةثانيا: خصائص الث
رهمؿ اظمتالف اًمثؼاومزات وشمبايـفزا إت أن هـزاك ظمازائص قمامزة دمؿزع يمزؾ 

اًمثؼاومات رهمؿ شمـققمفا  وشمشؽؾ هذه اخلاائص هقيزة اًمثؼاومزة  وؾمزامت أظمزرى متقزز 

اًمثؼاومة اإلؾمالمقة قمـ همػمها مـ اًمثؼاومات  وسمدايًة أسملم اًمسامت اًمعامة ًمؽؾ اًمثؼاومات  

  صمؿ أوض  ما متقزت سمف اًمثؼاومة اإلؾمالمقة.

 :سمات الثقافات عامة ما يلى -1
وماًمثؼاومة حماؾة اًمـتاج اًمعؼزكم ًمنكسزان  وت يشزارك اإلكسزان ذم  إىساىوة: -أ

 هذه اًمسؿة أي خمؾقٍق أظمر.

ره شمززامـ مزع مسزػمشمف ذم  متطسرة: -ب ومؾؿ يستؼر اإلكسان قمغم طمال  وشمطقر

 احلقاة  ويمان شمطقر صمؼاومتف معف أمرًا ت مـاص مـف .

ث يسعك اإلكسان ًمسد طماضماشمف  وشمؾبقة رهمباشمزف  ماديزة  أو طمق التكامل: -ج 

 معـقية.

وماًمثؼاومزة فمزاهرة شمـبزع مزـ وضمزقد اجلامقمزة  ورضزاهؿ قمـفزا   مستمرة: -د 

 ومتسؽفؿ هبا  وكؼؾفا إمم األضمقال اًمالطمؼة.

أي أ ا ىماسمؾٌة ًمالكتؼال مـ ضمقٍؾ إمم اظمر مـ اًمؽبزار امم اًمازغار  اىتقالوة: -ه 
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  1)تـشئة اًمثؼاومقة واتضمتامقمقة.سمقاؾمطة اًمتثؼقػ واًم

 خصائص الثقافة اإلسالمية: - 2
إن اًمثؼاومة اإلؾمالمقة سماإلضاومة عما ؾمبؼ مـ ممقزات قمامة ًمؽؾ اًمثؼاومات  كجزد 

هلا ما يؿزها مـ ظماائص دمعؾ هلا مـزًمتفا اخلاصة  ومؽاكتفزا اًمرومقعزة سمزلم صمؼاومزات 

 اًمعامل  أوضحفا ومقام يكم :

 :الربانية -أ
اس يمؾ اًمسامت األظمرى  وهبا متتاز اًمثؼاومة اإلؾمالمقة قمـ يمزؾ هل اًمسؿة أؾم

اًمثؼاومات ذم اًمعامل  طمتك اًمتل شُمستؿد مـ وطمك ؾماموي ؾمزاسمؼ قمزغم رؾمزاًمة اإلؾمزالم  

شمػقىمفا اًمثؼاومة اإلؾمالمقة مـ طمقث اعماداىمقة وقمدم اًمتحريػ. هذا قمزـ مؽاكزة هزذه 

ادرها مـ اهلل   ومؿـ وطمقف اخلاصقة  أما قمـ معـاها ومفل شمعـك أن اًمثؼاومة اإلؾمالمقة م

ر ومقفزا كازقب  وت تكحراومزات زشُمستؿد  وإمم رضاه ادف  ومؾقس ًماالتت اًمبشز

اًمعؼؾ وضالتشمف كؼػم وت ىمطؿػم  طمقث يؿثؾ اًمؼران اًمؽريؿ واًمسـة اًمـبقية أؾماس هذه 

اًمثؼاومة  وكتقجة ًمذًمؽ قُماؿت اًمثؼاومزة مزـ اتكحراومزات واًمتخزبط  وأصمزر ذًمزؽ قمزغم 

دادت صمؼتفؿ هبا  وشمعؾؼفؿ سمؿبادئفا  واكؼقادهؿ ألوامرها  وصزار اتًمتززام معتـؼقفا  وماز

    واًمزدوماع قمـفزا هبا قمبادة  واًمتؿسؽ سمؼقـفا ومبادئفا ضمفادا ًمؾـػس واهلزقى واًمشزقطان 

أمام يمؾ مزـ يرهمزب ذم اًمـقزؾ مـفزا ذروة ؾمزـام هزذا  -سماًمسـان أو اًمؾسان أو اًمؼؾب -

                                                 

   -=29051vb.mediu.edu.my/showthread.php?tسمتٍمف.  1)
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 اخلاائص  وطمازت اعمؽاكة اًمعؾقا سمقـفؿ.اًمديـ  ومال همرو أن ىمامت قمؾقفا سمؼقة 

يمام أ ا شمعـك رسماكقة اًمقضمفة واًمغاية  ومؿػردات اًمثؼاومة اإلؾمالمقة ًمقس ومقفا أمزر 

لرج قمـ مراد اهلل وؾمـة كبقف  وماار اًمتؿسؽ سملهداهبا واًمتحزب طمقل ىمقؿفا ومبادئفزا  

اًمؼزف  هق ًمب اإلظمالص وأؾماؾمف  وسماحلػاظ قمؾقفزا شمتحؼزؼ اًمعبقديزة مزـ اتكسزان خل

 ويتحرر مـ مالطمظة اعمخؾقىملم واًمسعل عمراضااؿ  ويؽقن مهف مرضاة اهلل وطمده.

إن ظماصقة اًمرسماكقة حترر اعمسؾؿ مـ قمبقدية اًمزذات واًمغزػم  ودمعزؾ اًمتجزرد  

ؾمؿة تزمة ًمؾؿسؾؿ  وهذا حيؼؼ يمرامة اإلكسان  ويشعره سماًمػخر واتقمتززاز  ومؾزقس 

ـْ يعؾقه  أو يتحؽؿ سمؿاػمه إت  رٌب ظمؾؼف  مـف يتؾؼك أوامره   وإًمقزف يتجزف ذم هـاك َم

 قمامة أمره وظماصتف.

وهذا يقضع اًمػزارق سمزلم اًمثؼاومزة اإلؾمزالمقة وهمػمهزا مزـ طمقزث اعمازدر  

واًمقضمفة  ومشتان سملم اًمثرى واًمثريا   ؿمتان سملم مـ مهتف رضا اعمخؾقق  ومـ مهتف رضا 

زد رسمزف  اخلاًمؼ   ؿمتان مـ قمبد ذاشمف وؿمفقاشمف  وماارت اهلتف اًمعزالزم   وسمزلم مزـ وطمَّ

وماار قمبدًا رسماكقًا  وماألول: ياػم  ًبا ًمشقطاكف  وًمٍماقمات كػسف  وشمؽقن دكقاه همايزة 

مـتفاه  وأما اآلظمر: ومفق ؾمايمـ ذم األرض  وًمؽـ مهتزف ذم اًمسزامء  يعزقش ذم اًمزدكقا  

 وقمقـف قمغم اآلظمرة  يتعامؾ مع اًمبنم  وًمؽـف رهمبتف ذم مرضاة رب اًمبنم.

 الشمول: -ب
ذه اخلاصقة شمعتؿد قمغم ؾماسمؼتفا وهل اًمرسماكقة  ومال يتحؼؼ معـك اًمشؿقل إن ه

إت إذا ؾمبؼتف رسماكقة حتقل دون اًمـؼص أو اجلقر. وماًمشؿقل يمخاصقة ًمؾثؼاومة اإلؾمالمقة 
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يعـل إطماـمة اًمثؼاومة اتؾمالمقة سمؽؾ ما شمطؾبف طمقاة اإلكسزان سمسزامت ممقززة متـعزف مزـ 

ؽؾ أكقاقمفؿ وأقمامرهؿ وأًمزقا ؿ وأضمـاؾمزفؿ اجلقر أو اخلؾؾ  إطماـمة شمعؿ يمؾ اًمبنم سم

 وأزما ؿ وأمايمـفؿ   ؿمؿقًمقة حتتقي اًمزمان واعمؽان واألطمداث .

ر زوهذا ت يتحؼؼ إت إذا اؾمتـدت هذه اًمثؼاومة قمغم اًمرسماكقزة  ألن قمؼزؾ اًمبشز

يتسؿ سماًمؼاقر  ورم اإلطماـمة سماألؿمقاء زماكًا  ومؽاكًا  وحمتقى  وًمذًمؽ كرى اإلكسان 

ما سمـاه سماألمس  ويؾغك ذم اعمساء ما ىمزرره ذم اًمازباح  ُيِؼزرر اًمؼزاكقن صمزؿ يـؼض اًمققم 

يؾغقف  ويبـك اًمٌمء صمؿ يـؼاف  ويبـك شماقره وطمؽؿف قمغم رء  صمزؿ يتبزلم ًمزف ومسزاد 

رأيف  وضالل قمؼؾف  ومقعدل قمـ رأيف  ويرضمع قمـ طمؽؿف  ينمع ًمؾحؼ واًمعدل  وىمزد 

شفقاشمف  ومرة ًمعؼؾف  ومال يستؼقؿ قمغم ينمع عماؾحتف شمارة  وهلقاه أظمرى  ومقؿقؾ مرة ًم

 طمال   ومطبقعتف اًمـؼص  وأقمامًمف يتخؾؾفا اًمـسقان واألظمطاء.

هذا اًمعقرات يمؾفا طماصؾة ذم يمؾ صمؼاومة ت شمعتؿد قمغم اًمرسماكقة؛ وسماًمتازم شمػتؼزد 

إمم اًمشؿقًمقة ذم اًمطرح أو اإلطمؽام ذم اًمتنميع واألطمؽام .إن مـ ؿمؿقل هذه اًمثؼاومزة 

سان ذم دكقاه وأظمراه  قمؼاًل وضمسزًدا  روطًمزا وكػًسزا  ومزرًدا ومجاقمزًة  أ ا اقمتـت سماإلك

ًرا  زرضماًل وامرأة  صغػًما ويمبػًما  طمايماًم وحمؽقًما  همـًقا وومؼػًما  اقمتـت سمف ؾمػًرا وطما

صحًة ومرًضا  ذم اًمبداوة واحلرض  اقمتـت سمف أيام أن يمان ت يعرف ات اًمدواب وؾمقؾة 

ؾمػقـف اًمػااء  ويمذًمؽ حتتقي قمغم إمؽاكقزة اًمعـايزة ًمؾؽمطمال  واقمتـت سمف وهق يريمب 

 سمف وإرؿماده  ومقام ُيستجد مـ شمطقرات ذم طمقاشمف.

ذًمؽ ألن اًمثؼاومة اإلؾمالمقة شمدقمق إمم احلريمة وإمم اًمبـاء وشمـفك قمـ اجلؿقد وقمـ )

اًمؽسؾ واًمتقايمؾ واًمتخؾػ واًمتؼاػم  وهذا اًمتاقر اًمشامؾ )ًمؾقضمقد  يرد اإلكسزان إمم 
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 . 1) ؿة وؾمائر ما يقاضمف سمف احلقاةمـف اًمعؼقدة واًمؼقؿ واعمبادئ واألكظظماًمؼف  ومقتؾؼك 

 التوازن: -ج
مل يؽـ ذم مؼدور اًمبنم أن ياعقا مقزاًكا حلقااؿ يراقمزك مجقزع ضمقاكبفزا دون 

إهدار جلاكب مـ اجلقاكب  أو طمؼًا مزـ احلؼزقق  ذم اكعززاٍل قمزـ اًمزقطمل اعمعازقم  

ذم ؾمبقؾ ذًمؽ سماءت سماًمػشؾ اًمزذريع  ومل دمزـ ويشفد اًمتاريخ سملن يمؾ دمارب اًمبنمية 

راقمات  واكتحزار اإلكسزان زاًمبنمية مـ شمؾؽ اًمتجارب ات مزيًدا مزـ اًمبزمس واًماز

ـْ راقمك اًمػرد؛ ومازحك سماجلامقمزة  مثزؾ اًمرأؾمزامًمقة   وقمدواكف  ومؿـ ومؾسػات اًمبنم َم

ـْ اقمت ـْ راقمك اجلامقمة  وماحك سمحؼقق اًمػرد  مثزؾ اًمشزقققمقة  ومـفزا َمز ـزك ومـفا َم

ـْ اقمتـك سماًمروح قمغم طمسزاب  سماجلسد  وماؿرت اًمروح مثؾ احلاارة اًمغرسمقة  ومـفا َم

ؼقام  مثؾ اجلسد  ومؿـع اإلكسان مع اًمتؿتع سمام ضمعؾف اهلل طمالًمف ذم اًمدكقا  ظماًمًاا يقم اًم

 .اًمرهباكقة ذم اعمسقحقة

يمؿ مـ طمااراٍت ىمامت وؾمؼطت   وومؾسػات راضمت وذهبت  وأظمزرى ت  

رية سمـػما زا وإظمػاىماازا  ومزا ذًمزؽ إت ًمعزقار هزذه اًمػؾسزػات ززاًمت شمؽتقي اًمبشز

تقمتامدها قمغم اًمـظرة اًمؼاسة اعمخطئة  وأمزا اًمثؼاومزة اتؾمزالمقة  ومن زا شمعتؿزد قمزغم 

اًمتقازن ذم يمؾ مقدان  تؾط ومقف احلؼقق مع اًمقاضمبات   ومزال شمازحل سمحزؼ ذم ؾمزبقؾ 

اإلؾمالمقة شمؼزر ًمؾػزرد واضمب  وت شمؼقم سمقاضمب قمغم طمساب طمؼ مػروض  وماًمثؼاومة 

                                                 

  1) اًمؼزاهرة: ممؾمسززة اًمرؾمززاًمة  طأضااساع  ااث الةقاإلاة اةساا موة، اًمعؿزرى   كاديززة ذيزػ    1)

 . 22و 39م   ص 1993
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طمؼف  وًمؾجامقمة طمؼفا  وقمغم اًمػرد طمؼقق يمدهيا ًمؾجامقمة  وقمغم اجلامقمة طمؼقق تسمزد 

مـ أن شممدهيا ًمؾػرد  سماكسجام ووئام سملم هذه احلؼقق وشمؾؽ واًمقاضمبات  ومزال يتغزقل 

إكـزا كؾحزظ ذًمزؽ طمتزك ذم  طمؼ قمغم واضمب  وت يلظمذ اًمقاضمزب كازقب طمزؼ تزم.

طمقث يتسؿ سمزاًمتقازن سمزلم اًمؽمهمقزب واًمؽمهقزب  وسمزلم  )أؾمؾقب اخلطاب اإلؾمالمل

طمقار اًمعؼؾ سملكقاع احلقار اًمعديدة  ومالمسزة اعمشزاقمر واًمعقاـمزػ  وذًمزؽ ًمقزدرك 

اًمعؼؾ اعمسؾؿ مروكزة هزذا اإلؾمزالم  وإن إىمامزة اًمتزقازن واًمعزدل ذم األرض ت يزتؿ 

إلؾمزالمل سماجلؿقد قمغم  ج واطمد  وإكام سماعمروكة اًمتل هزل ؾِمزَؿُة أؾمزؾقب اخلطزاب ا

  1)اًمذى كديـ سمف .

إن اًمثؼاومة اتؾمالمقة دمعؾ اًمتقازن ؾمؿة ًم ظمذ وًمؾعطاء ذم احلقاة  ومـ أضمؾ 

األمثؾة ذم ذًمؽ اإلقمجاز اًمتنميعل ذم شمقزيزع اًمؽميمزة قمزغم أهزؾ اعمقزت  طمقزث يبزدو 

اًمتقازن اًمعظقؿ اًمذى يقازن سملم أطمؼقة اإلكسان ذم مال اعمتزقرم  ومؼزدار اطمتقاضمزف إزم 

اًمرضمؾ قمـدما يؿقت ويؽمك واًمًدا ووًمًدا وماألب يتازؾ سمزف مزـ كاطمقزة اجلزذر اعمال  وم

واتسمـ يتاؾ سمف مـ كاطمقة اًمػرع. قمالىمتفام سماعمقت مبزاذة  ت وؾمزاـمة ومقفزا  وًمؽزـ 

اإلقمجاز اًمتنميعل اعمتقازن أقمطك األب ؾمدس شمريمزف وًمزده اعمتزقرم  وأقمطزك اتسمزـ 

تؼبٌِؾ هلا  وماطمتقاج األب ًمؾامل أىمؾ سمؽثػم اًمباىمل؛ ألن األب ُمْدسمٌر قمـ احلقاة واتسمـ مس

  مـ اطمتقاج اتسمـ  ومال طمرمان ألطمد  وًمؽـ اًمتقازن هـا ؾمقد اعمقاىمػ.

                                                 

) اعمؿؾؽة اًمسعقدية اًمعرسمقة: مطاسمع  ةقاإلة اةس موة وقضايا ثقاإلوة معارصة،الطمقايت  حمؿد قمبد اهلل    1)

 .139م   ص 3212  3اتسمتؽار اًمدمام   ط
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 الواقعية: -د
إن اًمقاىمعقزة هـزا معـاهززا ىماسمؾقزة هززذه اًمثؼاومزة ًمؾتطبقززؼ قمزغم أرض اًمقاىمززع   

قة شمازقر ومراقمااا ًمف   ومؾقس ًمؾخقال اعمػيض إمم اًمشطط  ال ومقفا  وماًمثؼاومة اإلؾمالم

اإلكسان يمام هق سمجسده وروطمف  سماقاسمف وظمطئزف  سمحسزـاشمف وؾمزقئاشمف  سمؼزبس اًمـزقر 

اًمذي أودقمف اهلل ومقف  وىمباة اًمطلم اًمتل أكشله اهلل مـفا  وماإلكسان مزـ مـظزقر اًمثؼاومزة 

اإلؾمالمقة ت هق اعمؾؽ اعمعاقم  وت اًمشزقطان اعمرضمزقم  وًمؽـزف اعمخؾزقق اعمؽؾزػ  

وهيزبط  يسزئ وحيسزـ  ىمزد شمغؾبزف ؿمزفقشمف  أو يسزتذًمف اًمذي ياقب ولطئ  يرشمؼك 

ؿمقطاكف  أو شمستعبده مااحلف  أو يزتحؽؿ ومقزف هزقاه  يعزقش ذم دكقزا شمتعزارض ومقفزا 

 .ًم  همػمه  وطمؼقىمف مع طمؼقق اآلظمريـمااحلف مع ماا

إكف اعمخؾقق اًمذى حيقا ويؿقت  يا  ويؿرض  يػرح وحيزن  يعقش سمؿػرده 

ة اإلؾمالمقة اإلكسان ذم قمامل مـ اخلقال  أو ذم مديـزة ويؾتؼل سمجامقمتف   ومؾؿ شماع اًمثؼاوم

وماضؾة ُيـظر ومقفا ًمنكسان سمعلم واطمدة. إكام اًمقاىمعقة هـا أ ا شمتعامؾ مع اإلكسان سمؽزؾ 

مؽقكاشمف وأطمقاًمف وشمؼؾباشمف؛ ومؽمؾمؿ ًمف اًمطريؼ  وشماقب ًمف اعمسار  وشمقض  ًمف اهلدف  

اط اعمستؼقؿ  وحتثف قمزغم اًمرضمزقع شمرومعف إذا أطمسـ  وشمؼقمف أذا أؾماء  شمرؿمده إمم اًمٍم

 إمم احلؼ يمؾام اسمتعد قمـف؛ أل ا شمعؾؿ أن ذًمؽ مـ ـمبقعتف.

إن هذه اًمثؼاومة شمراقمل إكساكقة اإلكسان  ومفل صمؼاومزة إكسزاكقة واىمعقزة سمامتقزاز. 

وهذا جيعؾ اطمتقاج اعمسؾؿ ًمثؼاومتف قمظقام  أل ا معايشة حلاًمف  ومال وماام سملم مزا شمزدقمق 

 شف ذم واىمعف  ومـ هـا يماكت ىماسمؾقة هذه اًمثؼاومة ًمؾتطبقؼ.إًمقف صمؼاومتف وما يعاي
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 اإليجابية:  هـ .
إن هذه اخلاصقة أؾمتطقع أن أقمدها حماؾة ًمؾخازائص األظمزرى وصمؿزرة هلزا 

ورم اًمقىمت كػسف ضمزًءا مـ أضمزائفا؛ ألن اًمـافمر إمم ما ؾمؾػ مـ ظمازائص جيزد أ زا 

عمسزارقمة ذم يمزؾ ؾمزؾقك ؾمزـل  شمغرس ذم اعمسؾؿ روح اعمبادرة  وماًمرسماكقزة شمزدقمقه إمم ا

واًمتـزه قمـ يمؾ ظمؾؼ وؾمؾقك دين  ؾمعقا إمم مرضاة اهلل  وشمؾؽ إجياسمقة كالطمظفا ذم هذه 

اًمثؼاومة اكطالىًما مـ رسماكقتفا  يمام أن واىمعقة اًمثؼاومة شممدى إمم قمدم اكػازال اعمسزؾؿ قمزـ 

واىمعف  ويتحسس ظمطاه مـ وطمل صمؼاومتزف  ومقجزد ومقفزا مزا يشزػل همؾقؾزف  ومقبزادر إمم 

 تثاًمف  واًمسػم قمغم هداه  وشمؾؽ إجياسمقة .ام

يدومع اعمسؾؿ إمم اًمسزػم ذم دروب احلقزاة همزػم وضمزؾ وت  يمام أن شمقازن اًمثؼاومة

ظمائػ  ألن طمؼقىمف ماقكف  وًمـ شمتعارض مع طمؼقق اآلظمزريـ  وًمزذًمؽ يسزارع إمم 

أداء ما وضمب قمؾقف  سمال مؾٍؾ وت يمسٍؾ. أما اًمـزافمر امم ؿمزؿقًمقة هزذه اًمثؼاومزة جيزد أن 

جياسمقة كاسمعة مـ إطمساس اعمسؾؿ سملن ما وُمرض قمؾقف ىمزد وُمزرض قمزغم اآلظمزريـ  وأن اإل

اجلؿقع يسعك إمم ما يسعك هق إًمقف  وهذا يقرصمف شمـاومسًا وشمسزاسمؼا ذم كقزؾ اخلزػم  وأداء 

احلؼقق واًمقاضمبات ومال متايز ذم اًمقاضمبات  وت قمـٍمية ذم احلؼزقق؛ وًمزذًمؽ شمؽزقن 

 ؾؿسؾؿ يستؿدها مـ صمؼاومتف.اعمبادرة اإلجياسمقة ؾمؿة تزمًة ًم

 اً: مصطلح تكنولوجيا االتصاالت الحديثة:ثالث
)  ؿقع اًمتؼـقات أو األدوات أو اًمقؾمزائؾ  اًمتعريػات هلذا اعماطؾ  أكف:مـ 

أو اًمـظؿ اعمختؾػة اًمتل يتؿ شمقفمقػفا عمعاجلة اعماؿقن أو اعمحتقى اًمزذى يزراد شمقصزقؾف 
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يص أو اًمتـظقؿزل أو اجلؿعزل أو زمـ ظمزالل قمؿؾقزة اتشمازال اجلامهزػمي أو اًمشخز

اًمقؾمطل  واًمتل يتؿ مـ ظمالهلا مجع اعمعؾقمزات واًمبقاكزات اعمسزؿققمة أو اعمؽتقسمزة أو 

اعماززقرة أو اعمرؾمززقمة أو اعمسززؿققمة اعمرئقززة أو اًمرىمؿقززة مززـ ظمززالل احلسززاسمات 

  صمززؿ اؾمززتخراضمفا ذم اًمقىمززت اإلًمقؽؽموكقززة  صمززؿ  زززيـ هززذه اًمبقاكززات واعمعؾقمززات

ؿؾقة كنم اعمقاد اتشمااًمقة أو اًمرؾمائؾ أو اعمااملم مسؿققمة أو مرئقة أو   صمؿ قماعمـاؾمب

إمم مؽزان اظمزر  وشمبادهلزا  وىمزد شمؽزقن شمؾزؽ  مطبققمة أو رىمؿقة  وشمـؼؾفا مزـ مؽزان

طمسزب مرطمؾزة اًمتطزقر اًمتزارلل  اًمتؼـقات يدوية أو اًمقة أو إًمقؽؽموكقزة أو يمفرسمائقزة

أمزا قمبزارة شمؽـقًمقضمقزا   1)طزقر. ًمقؾمائؾ اتشماال واعمجاتت اًمتزل ؿمزؿؾفا هزذا اًمت

اتشماال احلديثة ومتطؾؼ ذم اًمقىمت احلارض قمغم) أىمامر اتشمازاتت ؾمزقاء مـفزا أىمزامر 

اخلدمة اًمثاسمتة اًمتل شمؼقم سمعؿؾقة شمقزيع اإلؿمزارة اتًمقؽؽموكقزة اخلاصزة سمزاًمتؾػزيقن أو 

ر اعمبزاذ اًمتؾقػقن ومشتؼاشمف أو اًمراديق أو اىمامر اًمبث اعمباذ اًمتل شمتعامؾ مزع اجلؿفزق

   3) .قمـ ـمريؼ أضمفزة اتؾمتؼبال اعمـزًمقة أو األىمامر متقؾمطة اًمؼقة

 اً: السمات المميزة لتكنولوجيا االتصاالت الحديثة :رابع
إن شمؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة شمتػؼ مع وؾمائؾ اتشماال اًمؼديؿة ذم يمثزػم 

                                                 

  1ط  ) اًمؼزاهرة: مؽتبزة اإلؿمزعاع اًمػـزل ظاهرة العسملاة األوهااو وااقاا  ،مسعد  حمك حمؿد    1)

 .33م   ص1999

)شمزقكس: اعمـظؿزة اًمعرسمقزة ًمؾؽمسمقزة ال العربواة ، الةسرة التكنسلسجوة ووساا ل اتصصاًمبقب  ؾمعد    3)

 .22م   ص1991واًمتعؾقؿ واًمثؼاومة  د. ط 
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ذم  ؿؾ مـ ؾمزاسمؼتفامـ ؾماماا  همػم أن احلديثة متقزت سماػاٍت ضمعؾتفا أيمثر ىمدرة  وأؿم

إكجاز اًمرؾمائؾ اإلقمالمقة  أو اخلدمات اعمعؾقماشمقة  واًمتل ؾمزفؾت قمؿؾفزا  وضمعؾتفزا 

ىمادرة قمغم  طك طمدود اًمزمان واعمؽان  واخلاقصقات ًم ومراد واًمدول قمغم اًمسزقاء  

وؾمبب ظمطرها مـ هذه اًمسامت اًمشزققع واتكتشزار  واًمتزدويؾ  أو  وهذا رس ىمقاا 

اًمتقصززقؾ  واًمالشمزامـقززة   واًمالمجاهػميززة  واًمؼاسمؾقززة ًمالكتؼززال اًمؽقكقززة  واًمؼاسمؾقززة 

 واحلريمة  واحلػظ واًمتخزيـ. 

وقمـدما كتحدث قمـ شمؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة وقمالىمتفا سماًمثؼاومزة كجزد 

أن ذًمؽ يتؿقز سمسؿٍة قمامٍة كستطقع أن كطؾؼ قمؾقفا همزوًا إقمالمقا؛ عما كؾؿسف مـ ؾمزامٍت 

ؼدورها أن شمـؼؾب مـ أداٍة ًمؾتقاصؾ إمم أداة ًمؾغزو  إذ أن دمعؾ هذه اًمتؽـقًمقضمقا مـ م

اًمتقاصؾ يعتؿد قمغم مبدأ احلريزة ذم اتظمتقزار  ويمزذًمؽ اتظمتقزار سمزلم اًمبزدائؾ  أمزا 

شمؽـقًمقضمقا اتشماال اآلن شمعتؿد قمغم مبدأ اإليمراه واإلضمبار  طمتك سمات اعمتؾؼل حماَسًا 

ة شمعززز ذم اًمػزرد اًمرهمبزة ذم اتؾمزتعداد سمام ُيراد ًمف أن يتؾؼاه  يمزام أن اًمقؾمزائؾ احلديثز

ًمالكػاال قمـ ضمذوره اًمثؼاومقة  ويمان مـ اعمؿؽـ أن شممدى إمم متؽلم اًمػرد مـ شمرؾمقخ 

اتكتامء واًمؼدرة قمغم اتظمتقار  ًمؽـ أل ا شمػرض صمؼاومًة معقـًة  ومؼزد أماشمزت ذم اعمتؾؼزل 

ـ صمؼاومتزف إمم صمؼاومزة اًمؼدرة واًمرهمبة ذم اتكتؼاء واتظمتقار  وضمعؾتف متفقئا ًمالكػاال قمز

أظمرى  ويعزز مـ هذا اتؾمتـتاج أن دور هذه اًمتؽـقًمقضمقا ذم صقاهمة اًمعؼقل واضزٌ  

وت  ال إلكؽاره  وًمذًمؽ قمـدما حيذر اًمباطمثقن مـ همزو هذه اًمتؽـقًمقضمقا ًمؾثؼاومزات 

ًمؾػزارق سمزلم اتشمازال  و قومفؿ قمغم اًمثؼاومات اعمحؾقة واإلىمؾقؿقزة؛ ومزذًمؽ ًمزتػفؿفؿ

عزز صمؼاومة اًمشعقب ويـؿقفا ويؼقهيا  وسملم اًمغزو اًمثؼاذم اًمذى هيدف إمم اًمثؼاذم اًمذى ي
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 ا قار اًمثؼاومات األظمرى ويدقمؿ ؾمقادة صمؼاومٍة واطمدٍة. 

ومنذا يمان اعمستعؿر اًمؽالؾمقؽل ىمد مارس دوًرا شمؼؾقدًيا مـ ظمزالل اتطمزتالل 

بقلم اًمعسؽري؛ ًمتحؼقؼ أهداف اىمتاادية وديـقة  ومنن اتؾمزتعامريلم اجلزدد أو اًمازؾق

اجلدد هدومفؿ اهلقؿـة مـ ظمالل اًمزؽمويج ًمؾثؼاومزة اإلمؼمياًمقزة  ًمتحزؾ حمزؾ اًمثؼاومزات 

اًمقـمـقة واًمؼقمقة  ًمطؿس معامل اًمثؼاومة األصؾقة ًمؾبؾد اعمحتؾ  ًمتحؼقزؼ مبزدأ اًمتبعقزة  

مستعقـا ذم ذًمؽ سمقؾمائؾ اًمتؽـقًمقضمقا احلديثة  وإن أي سمؾد ذم اًمعامل يتعرض إمم قمؿؾقة 

قمغم صمؼاومتف اًمقـمـقة  ومنن اًمـتائج اعمؽمشمبة قمغم ذًمزؽ شمؽزقن ومؼزدان  ـمؿس صمؼاذم وهقؿـة

وؾمائؾ اإلقمالم ذم اًمدول اعمَُفْقَؿـ قمؾقفا تؾمتؼالهلا اًمػؽري  وهذا اديٌد مباٌذ حلرية 

وسمام أن اًمعاعملَم اًمعريب واإلؾمالمل يؼعان ضزؿـ كطزاق هزذه  اًمدول اًماعقػة اًمـامقة 

ر اآلصمار اًمسقئة هلذه اًمتؽـقًمقضمقا قمؾقفزا ُيعزد مزـ اًمدول اًماعقػة واعمستفَدومة  ومنن ذيم

 األمهقة سمؿؽان  وذًمؽ ذم اعمبحث اًمتازم:

 

 املبحث األول:
 اآلثار السلبية لتكنولوجيا االتصاالت احلديجة

 على الجقافة اإلسالمية

يماكت وؾمائؾ اتشمااتت ذم اعمايض حمدودة اًمؼدرة  ويمان شملصمػمها قمزغم ىمزدر 

ا قمغم شمقصقؾ اًمرؾماًمة اإلقمالمقة  ًمؽـ األمر أصب  خمتؾًػا اكتشارها وؿمقققمفا  وىمدرا
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رية زطمقث سمؾغت شمؽـقًمقضمقا اتشمااتت ذم اًمعٍم احلارض مبؾغًا قمظقاًم مل شمعفده اًمبشز

مـ ىمبؾ  وت أزقمؿ أن ما شمقصؾت إًمقف اًمتؽـقًمقضمقا ذم  ال اتشمازاتت يؿثزؾ  ايزة 

هلزؿ معرومزة وقمؾزؿ سمتطزقر هزذا  اعمطاف  وًمؽـفا ـمػرة شمقىمعفا اًمؼؾقؾ مـ اًمعؾامء  ممـ

اًمعؾؿ  أما اًمؽثػمون ومؼد وُمقضمئقا هبذا اعمقج اهلادر اًمذى ومت  يمزؾ سمزاب  و طزك يمزؾ 

ريع هلزذه زاحلدود  وأصمار ىماايا ضمديدة ما يماكت ًمتظفر ًمقت هذا اًمتؼدم اعمذهؾ واًمسز

 اًمتؽـقًمقضمقا  ومـفا مشؽؾة هذا اًمبحث.

يعـقـا ذم طمد ذاشمف  إكزام يعـقـزا هزق سمقد أن هذا اعمد وذًمؽ اتكتشار واًمذيقع ت 

ذًمززؽ األصمززر اًمسززؾبل أو اإلجيززايب اًمززذى أطمدصمتززف شمؾززؽ اًمثززقرة ذم  ززال شمؽـقًمقضمقززا 

اتشمااتت قمغم اًمثؼاومة  وًمذًمؽ ؾملسمدأ سماآلصمار اًمسؾبقة اكطالىًما مـ اًمؼاقمدة األصزقًمقة 

ؿـ هزذه اًمتل شمؼقل )درء اعمػاؾمد مؼدم قمغم ضمؾب اعمااًم   صمؿ أصمـك سماآلصمار اإلجياسمقة وم

 اآلصمار ما يكم:

 عولمة الثقافة:   -1
وهذا فماهر ذم ؿمققع اًمـؿط األمريؽل ًمؾحقاة ذم يمثزػٍم مزـ دول اًمعزامل   ورم 

اًمعديد مـ األىمطار اًمعرسمقة واإلؾمالمقة  وهذا ُيؿثؾ ظمطًرا يمبػًما قمغم شمؾؽ اعمجتؿعات. 

ت واًمتؼاًمقزد إن اًمعقعمة اًمثؼاومقة شمؼػز قمزغم اًمزديـ واًمدوًمزة واًمزقـمـ واًمؾغزة واًمعزادا

واألقمراف اعمتقارصمة ويمؾ مؽقكات اهلُقية  وشمسارع اخلطك ذم ؾمبقؾ إذاسمة يمؾ مزا يؼزػ 

ماكًعا أمام اكتشارها وهقؿـتفا  وت شمؼتٍم قمغم ومئزٍة دون أظمزرى وت قمزغم مؽزان دون 

ؾمقاه ) ومؼد ايمتسحت اًمعقعمة اًمثؼاومقة اًمبقادي واحلرض  وومرضزت كػسزفا قمزؼم صمؼاومزة 
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  1)ئات  مدؿمـًة سمذًمؽ قمٍم ما سمعد اعمؽتقب  .اًماقرة قمغم مجقع اًمػ

وكرى قمقعمة اًمثؼاومة ذم يمؾ ما يبدو طمقًمـا مـ أطماديث يسزتعؿؾ ومقفزا اًمـزاس 

اًمؾغات األضمـبقة قمغم طمساب اًمؾغة اًمعرسمقة ؾمقاء مزـ ومئزة اعمثؼػزلم  أو طمتزك اًمعامزة  

شُمقضع  اًمذيـ يػخرون سمنماء اعمالسمس اعمحالة سماألطمرف اإلكجؾقزية  أو اًمالومتات اًمتل

قمغم اعمحالت سملؾمامء همػم قمرسمقة  وأما اعمثؼػقن ذم أطماديثفؿ ؾمقاء ذم اًمؾؼاءات اخلاصزة 

أو اًمعامة شمرى اًمتعبػمات اًمعرسمقة شمتقارى و جؾ  وشمظفر شمعبػمات اًمؾغزة اإلكجؾقزيزة 

متادرًة اعمجاًمس  شمعؼم قمام يريده اعمتحدث  وشمراه ومخزقًرا سمزذًمؽ  مستلكًسزا سمحديثزف 

ًمغتف سمؾغة أظمرى  كاهقؽ قمـ احلقاة اًمعامة ـمعاًما  وذسًمزا  وصمقاسًمزا  اًمذى اظمتؾطت ومقف 

ًمؽؾ ومئات اعمجتؿع. إن اعمرء يمؾام ازداد همـًا  يمؾام اشمسعت ىمدراشمف  وأصب  هدوًما ًمؾعقعمة 

ؾمقاء ذم شمعؾقؿ أسمـائف ذم اعمدارس األضمـبقة  أو ذم شمسقػم طمقاشمزف سمطريؼزة حتزايمل اًمقاومزد 

ؼػ ضمزٌء مـ اًمشعب مسؾقب اًمؾب مـدهًشا  ألكف يزرى اجلديد مـ اًمثؼاومة اًمغازية  وي

قماعما اظمر داظمؾ  تؿعف  قماملٌ ًمف ىمدرات ماًمقة وصمؼاومقة مل يتؿ اؾمتقعاسمف  ومقضمد ذم اًمقاومزد 

اجلديد ضآًمتف اعمـشقدة  ومارشمقى مـفا سمعد فمؿل  وأظمذ يـفؾ مـفا طمتك همرق ذم مظاهر 

  اًمذي يؾبل ـمؿقطمات شمؾؽ مع قمدم وضمقد اًمبديؾ اًمقـمـل -ظماصة– اًمعقعمة إمم أذكقف

ره  وت زاًمػئات وشمطؾعااا ذم قمامل مػتقح  اًمؽؾؿة ومقفا ًمؾغاًمب اعمتسؾ  سمزلدوات قماز

 ال ومقفا ًمؾاعقػ أو اعمتلظمر اعمتخؾػ  وًمؽزـ اخلطزقرة ت شمؼزػ قمـزد ) اتظمزؽماق 

                                                 

)حمارضة مطبققمة صزادرة قمزـ ممؾمسزة قمبزد  العسملة والفكر املعارص،  ضمـاطمل  احلبقب ضمـاطمل   1)

 .32م   ص 1992  احلؿقد ؿمقمان رسمقع  د.ط 
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اًمثؼاذم اًمذى متارؾمف اًمعقعمة  ومال يؼػ قمـد طمدود شمؽريس اتؾمتتباع احلااري سمقضمزٍف 

ألكف ؾمالٌح ظمطػٌم يؽرس اًمثـائقة واتكشزطار ذم اهلُقيزة اًمقـمـقزة  ًمزقس اآلن  قماٍم  سمؾ

ومؼط  سمؾ وقمغم مدى األضمقال اًمااقمدة واًمؼائؿزة  وًمزذًمؽ ومزنن اًمقؾمزائؾ اًمسزؿعقة  

ؾمف  إكام متؾؽفا وشمسزتػقد  واًمبٍمية  اعمرئقة  واًمالمرئقة اًمتل حتؿؾ هذا اتظمؽماق وشمؽرِّ

ية وطمقاؿمقفا  ومفل اًمتل شمستطقع امتاليمفا واًمتعامزؾ مـفا ومئٌة معقـٌة هل اًمـخبة اًمعٍم

مع ًمغااا األضمـبقة  سمحؽؿ اًمتعؾقؿ اًمعٍمي اًمذى شمتؾؼزاه  أمزا قمؿزقم اًمشزعب وقمزغم 

رأؾمف اًمـخبة اًمتؼؾقدية  ومفق ذم ؿمبف قمزًمة  جيؽم سماقرٍة أو سملظمرى صمؼاومزة اجلؿزقد قمزغم 

ـائقزة كػسزفا  صمـائقزة اًمتؼؾقد  واًمـتقجة اؾمتؿرار إقمادة إكتاج متقاصزؾة ومتعارضزة ًمؾث

  وًمؼد فمفرت اصمار اًمعقعمة اًمثؼاومقة ىمقًة وضعػًا  وشمبايـزت مزـ  1)اًمتؼؾقدي واًمعٍمي 

قمغم ؾمبقؾ اعمثال أصب  مقزاتً إمم   -ذم سمعض طماتشمف -وماإلكسان اًمعريب» مؽان إمم اظمر

اتؾمتفالك  ضعقػ اإلطمساس سماًمؼقؿ اًمقـمـقة  واًمؼقمقة  واتضمتامقمقة  طمرياًا قمزغم 

شململم طماضمتف دون اًمـظر ذم ذقمقة األؾمزؾقب وأظمالىمقاشمزف  راومازًا  تؿعزف راهمبزًا ذم 

  3)ش.اهلجرة مـف

بزؾ اؾمتنمزاء مما جيعؾ هقية هذه اعمجتؿعات ذم ظمطٍر سماًمٍغ ت سمد مـ شمداريمزف ىم

إذا يمان اًمقاومد اجلديد ًمف سمريؼف اًمالمع   -ظماصة -وقمدم اًمؼدرة قمغم اًمتعاذم مـف  اصماره 

                                                 

سية الةقاإلوة ىف صقووم ىقدي ملامرساات العسملاة ىف العرب والعسملة واهل  اجلاسمري  حمؿد قماسمد اجلاسمري   1)

 .31صاملجال الةقايف، 

 3  ) ؾزف ىمازايا اؾمزؽماشمقجقة  اًمعزدد الةقاإلة العربوة والقارن اااادي والعناينروطمل  ؾمحر    3)

 .11ص   م  3222طمزيران   د. ط  
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ؾ ًمف اًمقصقل  وشمؾبل ذم اًمقىمت كػسف سمعض ما اقاه اًمـػقس   ويتؿتع سمنمؽاكقات شُمسفِّ

ذم طملم أن األصقؾ اًمقاىمل مـ يمؾ مظاهر اًمتشتت واًمذوسمان ت زال حيتزاج إمم اًمؽثزػم 

 قمغم اعمـاومسة  ت ًماعػ ذم ذاشمف وًمؽـ ًمػشؾ مـ يسقىمف ويروضمف.مـ اًمؼدرة 

يمذًمؽ مـ أوضمف اخلطقرة ذم قمقعمة اًمثؼاومة هق )اًمؼااء قمغم اًمتـقع اًمثؼاذم مزـ 

ظمالل اًمقؾمائؾ اتشمااًمقة اًمتل حتؿؾ ىمقاًم متامصمؾة متشاهبة قمغم اًمـؿطقة واعمعقاريزة ؿمزبف 

ؼزاذم واحلازاري اًمزذى يؿقزز ل شمزدرجيًقا قمزغم اًمثزراء اًمثزمقطمد  وهذا اًمقضع يؼاز

اجلامقمات اًمبنمية  واًمتل شمتـزقع ذم اًمؾغزة واًمتجرسمزة واإلطمسزاس اعمشزؽمك ويسزعك 

اتظمؽماق اإلقمالمزل إمم ظمؾزؼ  تؿزع اؾمزتفاليمل طمقزث شمؼزقم أضمفزشمزف اإلقمالمقزة 

  1). رية اعمرشمبطة سمـؿٍط معقٌٍم معلمٍ سماًمؽمويج ًمؾبااقمة اًمثؼاومقة اًمتجا

 االعالمية والتلقي من جانب واحد( الهيمنة( القصف اإلعالمي)2)
ًمؼد أؾمفؿت شمؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة ذم أن يـظر اًمؽثزػمون مزـ أسمـزاء 

سمعلٍم واطمدٍة؛ وذًمؽ ألن شمدومؼ اعمعؾقمات صار يليت مـ  -ظماصة اًمعامل اًمثاًمث –اًمعامل 

ؾقة ادماٍه واطمٍد ذم يمؾ اعمجاتت شمؼريًبا  ؾمقاء ذم  زال اعمعؾقمزات واألظمبزار  أو اًمتسز

واًمتثؼقػ طمقث شمسقطر اًمؼقى اًمعظؿك اًمعاعمقة قمغم مادر ذًمؽ يمؾزف  وأصزب  اًمعزامل 

اًمثاًمث أو اجلـقب يلظمذ مـ اًمشامل يمؾ معؾقماشمف شمؼريًبا  وطمتك أظمباره قمـ  تؿعاشمزف 

روب اعمستؼبؾ ) اعمعرومة هل اعمحقر اًمذى ؾمتدور طمقًمف طم هق  ويمام يؼقل اًمػـ شمقًمػر:

                                                 

  1ر واًمتقزيززع   طز)األردن: دار أؾمزامة ًمؾـشز بسااو  دااد الاران، األمان اة  ماا ،اعمشزاىمبة    1)

 .113ص  م  3213
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ن هذه اعمعرومة اًمتل شملشمك مـ ضماكب واطمد هلا اصمارهزا اًمسزقئة   ومن  1) وصمقراشمف اتضمتامقمقة

قمغم اًمػرد وقمغم اعمجتؿع قمغم اًمسقاء )إذ أن ىمدرة إدراك األؿمزخاص ًمؾقاىمزع حتجبفزا 

وشمشقهفا اًمرؾمائؾ اًمتل شمـؼؾفا وؾمائؾ اإلقمالم ذم طمقزااؿ  ويمثزػمًا مزا أدى ذًمزؽ إمم 

  3). يمرمفا اًمزمـ   وممارؾماٍت طمااريةٍ زقمزقمة قماداٍت شمرضمع إمم مئات اًمسـلم

ويـتج قمـ هذا شمبعقٌة أيمقدٌة عمـتجل هذه اعمعؾقمات وكاذي األظمبار  ويتا  

هذا سمجالء قمـدما كتتبع هذه اإلطماائقات اًمتل شمتحدث قمزـ اًمتزدومؼ اإلقمالمزل مزـ 

م 1991سمؾزدا قمزام  91أضمريت قمغم   دول اًمشامل إمم دول اجلـقب  ومؼد أصمبتت دراؾمة

% مـ 12%  وشمبؾغ ذم اعمتقؾمط ىمراسمة 11% و22شمؽماوح سملم  أن كسبة اًمؼمامج اعمستقردة

مجقع اًمؼمامج اعمؼدمة  وشمؼقم سمعؿؾقة إكتاج وشمادير اًمؼمامج اًمتؾػازية األمريؽقزة أيمثزر 

%  سماإلضزاومة إمم ذًمزؽ يؿؾزؽ اعمسزتثؿرون 92مبقعااا ًمؾخارج   ذيمة مع 112مـ 

و مزع أن اًمدراؾمزة   2)ًمعزامل األمريؽققن أؾمفاًم ذم حمطات اًمتؾػزيقن ذم خمتؾػ أكحزاء ا

ىمديؿة سمعض اًمٌمء إت أن اًمقاىمع احلارض مل يتغػم يمثػًما قمـ واىمع اًمتؼرير إن مل يؽـ ىمد 

 شمغػم ًم ؾمقأ. 

                                                 

  رزاًمدار اجلامهػمية ًمؾـششمرمجة قماام اًمشقخ ىماؾمؿ  ) اًمؼاهرة: حضارة املسجة الةالةة، شمقًمػر  اًمػـ    1)

  132م    ص 1992د. ط  

  )اجلزائززر: دار اتمززف  د. ط  املساالمسن يف حضااارة اة اا و ا دياادةًمعؼززاب  حمؿززد ًمعؼززاب     3)

 .31م   ص1993

)اجلزائزر: ديزقان وساا ل وأكاكال الساوطرة ات  مواة والةقاإلواة، قضمالل  قمبد اهلل سمزقضمالل  سم  2)

 .191م    ص1991د. ط     اعمطبققمات اجلامعقة
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هذا مـ كاطمقة اًمؽؿ  ويبدو ومقف سمجالء هذا اًمؽؿ اهلائؾ واًمسقؾ اجلزارف مزـ 

اًمؽثػم مـ ىمقؿ  األظمبار واعمعؾقمات  كاهقؽ قمـ اًمؼمامج اًمؽمومقفقة اًمتل حتؿؾ ذم ـمقااا

ومبادئ اعمرؾمؾ. أما مـ طمقث اعمقضقع  ومنن األظمبار واعمعؾقمات يتؿ إرؾماهلا سمحرومقٍة 

ومفـقٍة ًمتاـع رأًيا قماًما  وصمؼاومًة معقـًة  طمقث يتؿ اًمؽميمقزز قمزغم يمزؾ مزا يشزقه اًمعزامل 

اًمثاًمث  ويتغاىض قمؿًدا قمـ إجياسمقات أو إكجازات شمؾؽ اعمجتؿعات  هزذا ومازاًل قمزام 

هزيؿٍة كػسقٍة  وومؼزداٍن ًمؾثؼزة سمزاًمـػس  واًمؼطقعزة مزع اعمزايض واحلزارض   حتدصمف مـ

وومؼدان األمؾ ذم اعمستؼبؾ وهذا يمؾزف جيعزؾ هقيزة اعمجتؿعزات حتتزاج إمم مزيزد مزـ 

 اًمتؾؼلم واًمتليمقد.

يمذًمؽ ومنن اهلقؿـة اإلقمالمقة األمريؽقة سمام شمعـقزف مزـ قمقعمزة اإلقمزالم .شمعـزك 

 ـؼدي واكدصمار اهلُِقيَّات.ضؿقر اًمثؼاومات  وشمراضمع اًمػؽر اًم

أيمده شمؼريزر مايمػميزد اًمزذى صزدر قمزـ اًمققكسزؽق    هذا اًمؼاػ اإلقمالمل

واًمذى كبف إمم ظمطقرة اًمؼاػ اإلقمالمل اعمتسارع  واهلقؿـة اإلقمالمقزة ًمؾقصزقل إمم 

هقؿـة صمؼاومقة  واًمذى ؾمقمدي طمتاًم إمم ـمغقاٍن صمؼاذم قمغم اًمزدول اًمازعقػة  ويشزخص 

اإلقمالمل ذم اًمدول اًمـامقة قمغم اًمـحزق اًمتزازم طمقزث يؼزقل: )إن  اًمتؼرير واىمع اإلكتاج

ؿماؿمات اًمتؾػزيقن هلذه اًمدول متتؾئ ًمعده ؾماقمات سمؼمامج مسزتقردة ُصزـعت أؾماؾًمزا 

ًمؾؿشاهديـ مـ اًمدول اعمتؼدمة  ومتثؾ هذه اًمؼمامج اعمستقردة ذم معظؿ اًمدول اًمـامقة 

ذات أيمثر مـ همػمه طمقث شمثزقر أيمثر مـ كاػ وىمت اإلرؾمال  ورم  ال اًمتؾػزيقن سماًم

  1). طار اًمتل ادد اًمذاشمقة اًمثؼاومقةاعمخاوف مـ اًمغزو احلااري واألظم

                                                 

ر زريمة اًمقـمـقزة ًمؾـشزز)اجلزائر: مـشزقرات اًمشز أصسات متعددة وصست واحد،شمؼرير مايمؼمايد    1)
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_____________________ ﴿045﴾ _____________________ 

 

ًمالقمتامد قمغم اإلكتزاج اإلقمالمزل األضمـبزل شمتؿثزؾ   يمام أن مـ اآلصمار اًمقظمقؿة

أيًاا شمؽقيـ رأي مـحزاز ًمؾؿازاًم  األضمـبقزة  ومؿزـ ظمزالل رؾمزؿ صزقرٍة مشزقهٍة 

يـ األطمداث طمسزب هزقى ويمزاتت األكبزاء اًمعاعمقزة ًمشعقب اًمعامل اًمثاًمث  يتؿ شمؾق

)وؾماقمد قمغم ذًمؽ اًمبقن اًمشاؾمع سملم ما متؾؽزف وؾمزائؾ اإلقمزالم ذم اًمزدول اعمتؼدمزة 

واًمززدول اًمـامقززة؛ ومززاألومم متؾززؽ شمؽـقًمقضمقززا ضززخؿة ومتطززقرة سمقززـام اًمثاكقززة متؾززؽ 

  1). شمؽـقًمقضمقا ضعقػًة ضمًدا وىمديؿةً 

هذه اًمدول ذم حماوتت ضمزادة ًمؾحػزاظ  وؾمقظؾ هذا اخلطر ىمائاًم ما مل شمسارع

ة ومظاهرها ذم شمؾؽ اعمجتؿعات اعمستفدومة .  قمغم صمؼاومتفا  وشمرؾمقخ معاين اهلُِقيَّ

 :صناعة المعرفة -3
إن اعمعرومة هل سمقت اًمؼاقد وًمقس اًمعؾؿ؛ ألن اعمػفقم يتعدى اًمعؾقم سمؿعـاهزا 

اعمعؾقمزات  اًمٍمف؛ ًمقـسحب قمغم اًمثؼاومة سمؿختؾػ ضمقاكبفا  وًمقشزؿؾ مجقزع أكزقاع

واعمفارات اًمتل يؽتسبفا اإلكسان  وأؾماًمقب شمرىمقة قمؼؾف وكػسف واًمدراؾمات اإلقمالمقة 

ذم ضقء هذا اًمػفؿ مـ أهؿ  اتت صـاقمة اعمعرومة اًمتل يتؿقز هبا اعمجتؿع اجلديزد  إت 

أ ا متثؾ فماهرة مـ فمقاهر اعمجتؿع اًمذي يطؾ قمؾقـا  وهل فماهرة اًمتقاصؾ واًمزؽماسمط 

  3).ؿمعقب اًمعامل وخمتؾػ اًمـشاـمات اإلكساكقة واًمتشاسمؽ سملم
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   1)مٍم: اهلقئة عمٍمزية اًمعامزة ًمؾؽتزب  ط وسا ل اة  و ومشكلة الةقاإلة،ذف  قمبد اًمعزيز    3)

 .31م   ص 1999
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إن مـ اعمخاـمر ًمتؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة قمغم اًمثؼاومة أن وؾمائؾفا مل شمعد 

شمرومع اًمقاىمع اعمعرذم يمام هق  وًمؽـفا شماـعف ذم يمثػم مـ األطمقان  وماإلمؽاكقات اًمؽبػمة  

سمام يزتؿ شمازؾقؾف مزـ واًمتؼدم اًمتؼـل اًمبارع ضمعؾ مـ مل حيرض احلدث ويشاهده سمعقـف ر

ظمالل هذه اًمقؾمائؾ احلديثة اًمتل شمؼدر قمغم إًمباس اًمباـمؾ صمقب احلؼ  وإًمبزاس احلزؼ 

صمقب اًمباـمؾ  وشمسؾقط األضقاء قمغم األمر اًماغػم ًمقْؽؼُم  ويلظمذ أيمثزر مزـ طمجؿزف  

وإهمػال أطمداٍث يمبػمٍة رهمبًة ذم قمدم ًمػت األكظار إًمقفا  وشمؽقن اعمحاؾة اًمـفائقة ًمؽؾ 

ت أن اعمعؾقمات واعمعرومة يتؿ شماـقػفا وشمرشمقبفا سمحقث ت ياؾ مـفا إت ما هذه اعمعطقا

ـْ يتحؽؿ ذم هذه اًمتؽـقًمقضمقا؛ وسمذًمؽ شمتشؽؾ صمؼاومة اجلامهػم طمقل األطمزداث  لدم َم

ـْ يسؾط شمؾؽ اًمقؾما  .ئؾ قمغم هذه األطمداث وشمؾؽ اًمؼااياواًمؼاايا شمبًعا عما يريده َم

رة ًمؾثؼاومة اإلؾمالمقة اًمقزقم هزل قمزدم وسمـاًء قمغم ذًمؽ أؤيمد قمغم أن أيمؼم ظمسا

رياداا ذم  ال شمؽـقًمقضمقا اتشمااتت  طمتك صار اًمتحؽؿ ذم ماؿقن اًمرؾمائؾ اًمتل 

ـْ يرهمبزقن ذم إزهزاق  شُمبث مـ ظمالل هذه اًمقؾمائؾ لاع ظماققًما ؿمبف يمامزٍؾ إمم َمز

 . اًمثؼاومة األمريؽقة ومااًم  أهؾفا روح يمؾ اًمثؼاومات  ؾمقى

اًمتخبط واًمتشتت واًمٍماع اًمػؽزري يـشزل سمزلم أسمـزاء إضاومة إمم ما ؾمبؼ  ومنن 

اًمثؼاومة اًمقاطمدة؛ ألن مـفؿ مـ وضمف وضمفتف ًمتؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة  واؾمتؼك 

قمـفا يمؾ ما يرهمب ذم معرومتف  وسمـك قمغم ذًمؽ ىمقؿف  ومبادئزف  وأطمؽامزف  وادماهاشمزف  

ا ُيزراد هلزؿ وؾمؾقيمقاشمف  وسملم اظمريـ مل يسزؼطقا ذم اًمػزخ  وأصزب  قمـزدهؿ وقمزٌل عمز

وًمثؼاومتفؿ وألمتفؿ  وهمتء أىمؾقٌة إذا ما ىماركتفؿ سماًمازـػ األول  ومزـ هـزا حيزدث 

اتكؼسام واتكتشار سملم أسمـاء اًمثؼاومة اًمقاطمزدة  ومزع شمتزاسمع األيزام وشمرؾمزقخ اعمػزاهقؿ 



 

 
 حبوث ودراسات  الثقافة اإلسالمية وتكنولوجيا االتصاالت احلديثة

 

_____________________ ﴿041﴾ _____________________ 

 

ف طمقؾتزف رهمزؿ ىمؾز -اًمقاردة اًمغازية شمززداد اهلزقة يمزؾ يزقم سمزلم مزـ يتشزبث هبقيتزف 

ذب مما شمبثف وؾمائؾ اًمتؽـقًمقضمقا احلديثزة طمتزك صمؿزؾ  وهزذا  وسملم مـ -وإمؽاكقاشمف

سمدوره ُيـذر سمخطٍر ضمسقٍؿ إذ أن همتء اًمسزؽارى اعمػتزقكلم سماًمثؼاومزة اًمقاومزدة اًمغازيزة 

ؾمقؽقكقن هؿ أول اعمداومعلم قمـفا واعمروضملم هلا ذم  تؿعااؿ  وؾمقؿثؾقن أيمزؼم قمؼبزٍة 

ا  أو اًمـفزقض مزـ يمبقازا  وهزذا أمام أمتفؿ قمـدما شمرهمب ذم اؾمتعادة قماومقة صمؼاومتفز

يقض  ًمـا مقىمػ أهؾ احلداصمة أو احلداصمققن مـ اًمثؼاومزة اإلؾمزالمقة وىمازاياها  ومزا 

يبذًمقكف مـ ضمفد ذم ؾمبقؾ اعمزيد مـ اًمتبعقزة وإذاسمزة ًمؾفقيزة  ألن هزمتء هزؿ أذكزاب 

اتؾمززتعامر اجلديززد  اتؾمززتعامر اإلًمؽززؽموين اًمززذى هيززدف إمم اًمتززلصمػم ذم اًمعؼززقل  

اهات  واًمرهمبزات  واتقمتؼزادات  وأكزامط احلقزاة  واتؾمزتفالك وماتؾمزتعامر واتدم

اإلًمؽؽموين وإدارشمف أطمؽؿقا ؾمقطراؿ قمغم شمداول اًماقر واعمعؾقمات  سمؾ واإلذاف 

قمغم قمؿؾقة مراضمعتفا وشمـؼقحفا  واًمسبب ذم ذًمؽ أن اًمازقر واعمعؾقمزات هزل اًمتزل 

قمـدما يعفزد  -ظماصة  -اية اعمطاف  وحتدد معتؼداشمـا ومقاىمػـا  سمؾ حتدد ؾمؾقيمـا ذم  

اًمؼائؿقن قمغم اتشماال واإلقمزالم إمم ـمزرح أومؽزاٍر وشمقضمفزات شمتازادم مزع طمؼزائؼ 

اًمقضمززقد اتضمتامقمززل؛ وًمززذًمؽ ومفززؿ يتحقًمززقن يمززام يؼززقل روسمززرت ؿمززقؾؾر ذم يمتاسمززف 

ائز اًمعؼزقل  ذًمزؽ ) أن األومؽزار شمـحزق قمزـ قمؿزٍد إمم زسماًمعؼقل إمم ؾمز  اعمتالقمبقن

روط زئػ  وإمم إكتاج وقمٍل ت يستطقع أن يسزتققمب سمنرادشمزف اًمشزاؾمتحداث معـك زا

اًمعؼؾقة ًمؾحقاة اًمؼائؿة  أو أن يرومافا ؾمقاء قمغم اعمستقى اًمشخيصز  أو اتضمتامقمزل  

  1).ومفل ًمقست ذم واىمع احلال إت أومؽار ممقهة أو ماؾؾة  
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وقمغم ذًمؽ شمعد صـاقمة اعمعرومة مـ اعمخزاـمر اًمتزل شمقاضمزف اًمثؼاومزة اإلؾمزالمقة 

 عرسمقة سمؾ دول اًمعامل اًمثاًمث قمغم وضمف اًمعؿقم.واًم

  نشر الثقافة االستهالكية: -4
ًمؼد أؾمفؿت شمؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة ذم كنمز سمعزض اًمؼزقؿ اهلدامزة  

واًمتل شممصمر قمغم مـظقمة اًمؼقؿ ذم اعمجتؿعات اإلؾمالمقة  ومـ اًمؼقؿ اًمتل اكتنمت مزع 

واًمـزقمة اتؾمتفاليمقة قمـزد أومزراد اعمجتؿزع  اكتشار اًمتؽـقًمقضمقا  اًمؼقؿ اًمـػعقة اعمادية  

ومؾؼد شمسارقمت اخلطك كحق مزيٍد مـ اتؾمتفالك مع زيادة اتقمتامد قمزغم اًمتؽـقًمقضمقزا 

احلديثة  وؾمقؾ اإلقمالكات اًمتل مل شمدع ؿمقًئا إت وروضمت ًمف  ومل شمدع ومزرًدا مزـ أومزراد 

اًمطراز األول  مثؾ األرسة إت وظماـمبتف سمام يرهمب  ومثؼاومة اًمعقعمة صمؼاومة اؾمتفاليمقة مـ 

روسمات اًمطاىمزة  زروسمات اًمغازيزة  ومشززريعة  واعمشززاإلقمالكات قمـ اًمقاضمبات اًمسز

واًمسقارات اًمػارهة  واعمسايمـ اًمتل شمتؿقز سماتكعزال قمـ سمؼقة ـمبؼات اعمجتؿع  وشمعؾـ 

اتكػاال قمـف ذم قماملٍ ضمديٍد ت يتحؿؾ شَمبَِعات  ؾػ اعمجتؿع  وت مشزؽالشمف احلقاشمقزة 

اذٍة ًمؾعلم  ويعطزل إطمساؾًمزا سمزلن احلقزاة ت  اًمققمقة  اىمٍة أظمَّ وهذا يمؾف يـتنم سماقرة سمرَّ

شمؽقن طمقاًة إت هبذا اعمستقى مـ اًمعقش  اًمذي يعتؿد قمغم اإلكػاق قمغم يمامًمقاٍت يمثزػمٍة 

شُمثؼؾ يماهؾ األرس  وت شمراقمل طمال اعمجتؿعات اًمـامقة  وشمنمزئب األقمـزاق ذم ؾمزبقؾ 

قمغم طمسزاب  -ذم سمعض األطمقان  -اس طمتك وًمق يمان ذًمؽ اتكاامم هلذه اًمػئة مـ اًمـ

                                                                                                                          

 . 123د. ت   ص



 

 
 حبوث ودراسات  الثقافة اإلسالمية وتكنولوجيا االتصاالت احلديثة

 

_____________________ ﴿051﴾ _____________________ 

 

 . اًمؼقؿ األظمرى ًمؾؿجتؿع  وىمقاقمد اًمديـ

وشمعززقد وتدة اًمثؼاومززة اتؾمززتفاليمقة سماًمدرضمززة األومم إمم سمززروز اعمجتؿعززات »

اًماـاقمقة احلديثة  واعمجتؿعات ما سمعزد اًمازـاقمقة اعمعزاسة  اًمتزل طماوًمزت شمشزقيف 

اعمجتؿعات اًمؼديؿة  وإسمداهلا سمثؼاومة اؾمتفاليمقة شُمَزيُِّػ  وشمدمػم اًمؼقؿ اًمثؼاومقة اعمقروصمة ذم

وقمل اجلامهػم  وشمػؼدها اًمؼدرة قمغم اًمتػؽػم اًمسؾقؿ؛ وًمزذًمؽ شمزؿ اؾمزتبدال مازطؾ  

اًمثؼاومة اإلكساكقة اًمذي ياؾ  ًمؽؾ زمان ومؽان سمؿؼقتٍت يمثزػمٍة شمريمزز قمزغم اًمثؼاومزة 

ثؼاومة اتؾمتفاليمقة اًمتزل شمتخزذها اًمققمقة  أو اًمثؼاومة يمؾ يقم  أو ًمؽؾ ضمقٍؾ صمؼاومة  أو اًم

مـطًؼا هلا ًمؾتقؾمع ذم اإلكتاج اًمسؾعل اًمرأؾمامزم  اًمذى أدى إمم شمرايمٍؿ هائزٍؾ ذم اًمثؼاومزة 

   1)ش.اعمادية ذم صقرة مـتجات اؾمتفاليمقة  ومقاىمع ًمؾنماء واتؾمتفالك

   نشر القيم الهدامة: -5 
ظمالل كنمها ًمؼقؿ  أصمرت اًمتؽـقًمقضمقا احلديثة قمغم يمؾ ومئات اعمجتؿع مـ  ًمؼد

هدامة  وأظمص سماًمذيمر اًمتلصمػم قمغم اجلقؾ اجلديزد مزـ ظمزالل اًمزؼمامج اًمتزل  اـمزب 

األـمػززال  واًمتززل ت شُمَعززدر طمارؾمززًا أمقـًززا قمززغم األضمقززال وصمؼاومااززا  طمقززث أؾمززفؿت 

شمؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة مـ ظمالل سمرامج وأومالم اًمؽرشمقن ًم ـمػال مزـ صزـع 

  وهمػمهؿ مـ ومئات اعمجتؿع  ومؼزد أصمزر اإلكتزاج اًمعزاعمل ذم صمؼاومة اًمعـػ قمـد األـمػال

ذوق اجلؿفقر  وضمعؾف يؿقؾ ؿمقًئا ومشزقًئا إمم أومزالم احلزرب واًمعـزػ اًمطاهمقزة قمزغم »

                                                 

  )قمامن: مؽتبة ضمؾقس اًمزمان  د.  اقع وىن الةقاإلة اتسته كوةصلفزيسن الساًمؼايض  ؾمامح طمسلم     1)

 .31م    ص3212ط  
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  وسمدتً مـ أن شمؽقن وؾمائؾ اتشماال احلديثة سمتؽـقًمقضمقتفا اًمعاًمقزة  1)شاإلكتاج اًمغريب

زِة ذم اًمتعؾزقؿ حَّ
  واًمازحة  واتضمزتامع  واًمسقاؾمزة  مقداكا عمعاجلزة ىمازايا األمزة اعمُؾِ

واتىمتااد  وهمػم ذًمؽ مـ  اتت احلقزاة  صزارت ؾمزاطمًة ًمؾغزرام واًمؽمومقزف وسمقىًمزا 

ًمزدى جلامهزػم  وومازؾ سمزلم   ًمتزيقػ اًمعؼؾ أو اًمققمل اًمثؼاذم واتضمتامقمل و اًمسقاد

ومثزؾ »وهقيتف وىمقؿف اًمثاسمتة ًمؾؿخزاـمر  اًمديـ واألظمالق مما يعرض اؾمتؼرار اعمجتؿع

اعماؿقن قمـدما يليت مـ اخلارج يعؽس ىمقؿ  تؿٍع أضمـبل  ويؼدم وؾمائؾ  تؾزػ هذا 

طمقهلا اآلراء  وشمثػم ىمؾًؼا طمؼقؼًقا سملم اعمفتؿلم سماعمحاومظة قمغم ؾمقادة اًمثؼاومة اًمقـمـقزة. أي 

أن اتهتامم اعمعتاد ًمؾؿداومعلم قمغم اؾمتؼالل وؾمقادة اًمثؼاومة اًمقـمـقة يريمز قمغم أن اًمثؼاومة 

رومات زؽ اعمحظقرات اًمثؼاومقة اًمسائدة  ًمقس ومؼط ومقام شمؼدمزف مزـ شمازاعمستقردة شمـتف

اضمتامقمقة همػم مؼبقًمة وقمـػ وضمزـس  وًمؽزـ أيًازا مزـ ظمزالل شمؼزديؿ ىمزقٍؿ ضمديزدٍة 

ًمؾتعامؾ  وقماداٍت اؾمتفاليمقٍة  ومترد قمغم ؾمقطرة األرسة  وهذا أمٌر واضٌ  ًمؾجؿقزع  

   3)ش.ؿمعقب اًمعامل اًمثاًمث وهق يعطل مؼمًرا طمؼقؼًقا وصادىًما ًمؾؼؾؼ اتضمتامقمل قمـد

  ىمقؿ اًمػردية واتكعزاًمقة  طمقزث -زيادة قمغم ما ؾمبؼ -ومـ هذه اًمؼقؿ اهلدامة

شمؽرس شمؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة ًمؾػردية واتكعزاًمقة  طمقث أصب  ًمؽؾ واطمزٍد 

زَّ مزـ اكعززال سمعزض األومزراد قمزـ أرسهزؿ  ممـ أدمـقا اإلكؽمكت قماعمف اخلاص  مما قمزَّ

ؿمبؽة اإلكؽمكت متثؾ وؾمقؾًة ضمديدًة ت مريمزية ًمؾتخاـمب »ؿعفؿ  ورهمؿ أن وىماايا  ت

                                                 

ر: دار اًمـفازة ز  ) مازر العسملة الدور والتحديات ا ديادةااتصصال يف  صؾمـق  مل اًمعبد اهلل     1)

 .93م    ص 3221  1ط. اًمعرسمقة ًمؾطباقمة واًمـنم

 . 112ص ا ل اتصصال العربوة،الةسرة التكنسلسجوة ووس  ًمبقب  ؾمعد ًمبقب   3)
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إت أن ذًمزؽ مل   1)شواًمتحاور سملم األومراد واعممؾمسات ظمزارج احلزدود وقمزؼم اًمؼزارات

جيعؾ اًمتقاصؾ ذم ظمدمة ىماايا األمة ومشؽالاا وهماًمًبا ما أدى إمم احلزقار اًمؽمومقفزل 

 وهمػم اهلادف. 

ممزا يػزد قمؾقفزا مزـ ضمديزد يمزؾ يزقم قمزؼم هزذه طمًؼا إن طمازقكـا مفزددة    

اًمتؽـقًمقضمقا  مما يعزز اًمدقمقة إمم اؾمتـػار قمزام ًمؾؼزقؿ األصزقؾة؛ ًمتؽزقن طمزائط صزٍد 

 وردٍع ووىمايٍة ًمؾؿجتؿع مما هيدده ويستفدف ُهقيتف. 

 تشويه اإلسالم:  -6
إن ؾمقادة اًمـظام األمريؽل ًمؾعامل وهقؿـتزف قمزغم صمؼاومتزف ًمزـ يتزلشمك إت سمنزاًمزة 

اًمعؼقدة اإلؾمالمقة  واًمتل  اًمػ ما شمعؿؾ اًمعؾامكقزة قمزغم كنمزه قمزؼم وؾمزائؾ  ؾمؾطان

اًمتؽـقًمقضمقا احلديثة  ومعداء اًمدول اًمعؾامكقة اعمسقطرة قمغم وؾمائؾ اًمتؽـقًمقضمقا احلديثة 

ضمعؾفا شمسعك ضماهدة ًمالؾمتػادة مـ شمؾؽ اًمقؾمائؾ ذم دطمر قمدوها األول اًمزذى يؼزػ 

ر أومؽارها وىمقؿفا  ويؿثؾ اإلؾمالم سمؼقؿزف وشمازقره أمامفا ؾمًدا مـقًعا حَيُقل دون اكتشا

طمقل اًمؽقن واحلقاة واإلكسان ذًمؽ اًمسد اعمـقع اًمذي حياول اًمغرب ارشمؼائزف أو هدمزف 

  واإلطمزالل ًمقـػذ إمم شمؾؽ اعمجتؿعات اًمتل شمعتـؼف  ومتحزدث اًمتغريزب اًمزذى شمريزده

 .واًمتبديؾ اًمذى شمبتغقف

احلديثزة قمزغم شمروجيفزا وهـاك ىمازايا وماصزؾة قمؿؾزت وؾمزائؾ اًمتؽـقًمقضمقزا 

وشمزيقػ ماؿق ا مسامهًة ذم كنم اًمعؾامكقة  وشمازؾقؾ اعمسزؾؿلم. مزـ هزذه اًمؼازايا 

                                                 

 .12م   ص3222  1)مٍم: اًمدار اجلامعقة   ط  ، اهنوار العسملة، قمبد اًمسالم  رضا قمبد اًمسالم  1)
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ماداىمقة اًمؼران اًمؽريؿ  وًمؼد شمعدت مظزاهر شمشزقهيف واًمتعزدي قمؾقزف  ومزـ ذًمزؽ 

ك سمزاًمؼران اجلديزد  ومرىمزان احلزؼ  واًمزذى ُيعزده »حتريػف قمـدما كنمت أمريؽا ما ُيسؿَّ

ؼران اًمؽريؿ سمعد أن طمذومقا مـف ما يؼرب مزـ ُمزس اياشمزف  ويمؾفزا األمريؽان سمدياًل ًمؾ

    1)ش.شمتعؾؼ سماًمعػة واجلفاد  ويمؾ ما لاًمػ قمؼقدة ومااًم  وكظام احلقاة ًم مريؽان

ويمذًمؽ ىماايا األًمقهقة  واًمرؾماًمة  واًمؼااء واًمؼدر واقمتبار يؼقـفؿ ذم ىمااء 

شُمـنم قمزؼم وؾمزائؾ اًمتؽـقًمقضمقزا اهلل وىمدره ؾمببا ًمتخؾػفؿ  ومنن اًمغرب ذم أدسمقاشمف اًمتل 

احلديثة ت يؽػ قمـ اًمؼدح ذم قمؼقدة اعمسؾؿلم وأؾمزس إؾمزالمفؿ  واإلكؽمكزت مزكمء 

وشمشؽؽ ذم صمقاسمت اإلؾمالم وصمؼاومتزف وشمزقمززع إيزامن »سماعمؼاتت اًمتل شمميد هذا اعمعـك 

وماًمغرب ت يممـ سماًمغقب  وت سماًمقطمل ـمريؼزًا ًمؾؿعرومزة  وهزذا يعزارض   3)شاعمتاػ 

 ؾمالم ذم إيامكف سماًمغقب  واقمتامده قمغم اًمقطمل ـمريؼا مـ ـمرق اعمعرومة.كظرة اإل

يمام أن كظرة اًمغرب ًمؾـبقة واألكبقاء كظرٌة دوكقٌة يـؼافا اًمتبجقزؾ واتطمزؽمام  

ويبدو ذًمؽ ضمؾًقا مـ ظمالل ازدراء اًمغرب ًم كبقاء ذم أقمامهلؿ األدسمقة واًمػـقة اعمختؾػة. 

ة سماهتامٍم سماًمٍغ ذم وؾمائؾ اًمتؽـقًمقضمقزا احلديثزة  يمام طمظقت ىماايا اعمرأة  وىماايا احلري

وصار شمادير معتؼد اًمغرب وومفؿف هلاشملم اًمؼاقتلم يؿثؾ حتدًيا ًمثقاسمزت اعمجتؿعزات 

اًمعرسمقة واإلؾمالمقة قمغم اًمسقاء؛ وذًمؽ تؿمتامل اًمـظرة اًمغرسمقة قمغم ما لاًمػ ساطمة 

تفزا ًمؾـظزام ريعة اًمغزراء  ومازال قمزـ خماًمػزكاقص اًمؼزران واًمسزـة  وأطمؽزام اًمشز

                                                 

 .92ص  م   3221)مٍم: مؽتبة اًمسػػم  د. ط   أمريكا صعلن اارب  ث اهلل،قمرومات  وًمقد قمرومات    (1)

)اعمجؾة اًمعرسمقة ًمؾدراؾمزات  ى  واتحتساب  لوها،جرا م اتىرت  قمبد اًمرطمقؿ  حمؿد قمبد اًمرطمقؿ   3)

 .1   ص 2قمدد  19 ؾد   3222  األمـقة واًمتدريسة
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اتضمتامقمل اعمحاومظ ًمؾؿجتؿعات اًمعرسمقة واإلؾمالمقة وما شمعتد سمف مـ أقمراف وشمؼاًمقزد 

   مما جيعؾ اهلقية ذم ظمطر  وأصحاهبا ذم حتد طمؼقؼل.

إن مما ت ؿمؽ ومقف أن حتؽؿ اًمؼقى اعمعادية ًمؾثؼاومزة اإلؾمزالمقة ذم شمؽـقًمقضمقزا 

ؾمالم وصمؼاومتف أمًرا ؾمفؾ اعمـزال اتشمااتت احلديثة ضمعؾ ومرصتفا ذم اكتؼاد وشمشقيف اإل

مع اًماعػ واًمتخؾػ اًمتؼـل اًمذى يعاين مـف أصحاب هذه اًمثؼاومة  وصار  –تؾمقام –

يؿثؾ مطقًة ذًمقتً ًمؽؾ ما يريده اًمؼادطمقن ذم اًمثؼاومة اإلؾمزالمقة وطمامؾقفزا    اتكؽمكت

 لمقل.وت شمزال حماوتت اًمرد قمغم هذه اتكتؼادات قمؼم هذه اًمقؾمائؾ أىمؾ سمؽثػم مـ اعم
 

 املبحث الثاني:
 ابية لوسائل التكنولوجيا احلديجةاآلثار اإلجي

 على الجقافة اإلسالمية

مل شمؽـ اآلصمار اعمؽمشمبة قمغم شمؽـقًمقضمقا اتشمااتت احلديثة يمؾفا ؾمزقئًة حمازًة  وإكزام 

 يماكت هلا إجياسمقات يؾحظفا يمؾ مـ ًمف أدكك قمالىمة سمتؾؽ اًمقؾمائؾ  مـ هذه اآلصمار اإلجياسمقة:

 شر الثقافة اإلسالمية: ن -1
ـَت وؾمائُؾ اتشمااِل احلديثة مـ كنم مجقع اًمثؼاومات ومـ سمقـفا اًمثؼاومة  ومؼد مؽَّ

اإلؾمالمقة  هذه اًمثؼاومة اًمتل حتؿؾ ذم ـمقااا احلرية  و اًمعداًمة  و اعمساواة  واًمتسام    

 واإلظماء  و همػمها مـ اعمبادئ  واًمؼزقؿ  واألظمزالق  و اًمسزؾقيمقات  و اآلداب اًمتزل

يؼبؾفا اًمعؼؾ و اعمـطؼ اإلكساين  وهذا سمدون شمسؾط و هقؿـة قمغم اًمثؼاومات اعمجاورة هلا  
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وهذا يظفر اًمػارق اًمؽبػم سملم قماعمقة اًمثؼاومة اإلؾمالمقة واًمعقعمة؛ وماًمعقعمة شمعؿؾ ضماهدًة 

قمغم إًمغاء اخلاقصقات اًمثؼاومقة ًمؾؿجتؿعات  وحتاول د فا وإذاسمتفا ذم صمؼاومٍة واطمزدٍة 

كشل كتقجزًة »ًمغاًمب اًمذي متؽـ مـ أدوات قمٍمه  وهذا اًمتغقل مـ اًمعقعمة هل صمؼاومة ا

ًمثقرة اتشمااتت واعمقاصالت األمر اًمذي ضمعؾ اًمعزامل ىمريزًة صزغػمًة  وهبزذا  ومزنن 

وهذا مغزاٌير   1)شظماقصقات اًمثؼاومات واًمدياكات واًمعادات واًمتؼاًمقد معظؿفا مفددة

ـنمز مبادئفزا وىمقؿفزا وت متز  اخلاقصزقات متاًما ًمعاعمقة اًمثؼاومة اإلؾمالمقة  واًمتل شم

وضمب قمغم األمة اإلؾمالمقة دماه اًمبنمية أن شمـنم اعمبزادئ »اًمثؼاومقة ًمؾشعقب  وًمذًمؽ 

ر اجلفزقد ز  وأت شمؼتاز 3)شو اًمؼقؿ اًمثؼاومقة اإلؾمالمقة ذم قمؿؾقة شمطقير ًمؾػرد واعمجتؿع

 قمغم اعمجتؿعات اعمحؾقة سمؾ تسمد مـ اتكطالق ًمؾعاعمقة.

 ح على الثقافات األخرى:االنفتا -2
ومؾؼد اكػتحت األسمقاب قمغم مٍماقمقفا أمام مستخدمل وؾمزائؾ اًمتؽـقًمقضمقزا 

احلديثة  وصار اـمالقمفؿ قمغم صمؼاومة اآلظمريـ أمًرا مقسقًرا إن مل يؽـ مػروًضا ذم يمثزػم 

مـ األطمقان  وهذا مع ما ومقف مـ ؾمؾبقاٍت  ومؼد ومتؼ أذهان اًمؽثػميـ مزـ مسزتخدمل 

أمقٍر يمثػمٍة يماكقا جيفؾق ا  ومل يؽـ هلؿ هبا ؾماسمؼ معرومزة ًمزقت هزذه شمؾؽ اًمقؾمائؾ إمم 

                                                 

  )اجلامعة األردكقة: إصدار يمؾقزة الةقاإلة اةس موة وقضايا العرصكقومؾ  أمحد إؾمامقمقؾ  واظمرون    1)

 .311م   ص 3213  1اًمنميعة   ط

ر واًمتقزيزع  د. ز)ًمقبقا: دار اًمػجر ًمؾـشز  تدات و املعلسمات،التقنوة يف املك اهلقش  أسمق سمؽر اهلقش   3)

 .331م   ص3223ط   
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اًمتؽـقًمقضمقا احلديثة  وهذا مما حيسب هلزذه اًمقؾمزائؾ  ممزا يسزاقمد مسزتخدمل هزذه 

اًمقؾمائؾ قمغم اتكدماج ذم اعمجتؿعات اًمدوًمقة  واتؿمؽماك ذم مشاريع وصمؼاومات قماعمقة  

ػقؾسزقف و اًمسزقاد اهلـزدي مؼقًمزة ًمؾ وزيادة اًمرصقد اًمثؼاذم اعمتـقع ًمزدهيؿ  وهزذه

ؼاومات سمنمط أت شمؼتؾعـل مـ جيب أن أومت  سمقتل ًمؽل اب قمؾقفا رياح يمؾ اًمث"هماكدي 

اعمسزايرة ًمؾريمزب »   وهذا هق اعمراد. اكػتاح ت اكبطاح واًمزذي شمبزدو ومقزف  1)"ضمذوري

%  12احلااري اًمعاعمل ذم هذا اًمعٍم واًمذي  أصبحت ومقف اإلكؽمكقت شمـؿق أيمثر مزـ 

اًمتؿقزز اًمثؼزاذم ًمؾثؼاومزة »ومما ت ؿمؽ ومقزف أن هزذا اتكػتزاح ؾمزقظفر   3)»ؿمفريا شمؼريًبا

اإلؾمالمقة واًمذي ت يتعارض مع اًمتعايش اًمثؼاذم  ومؼد اؾمتطاقمت اًمثؼاومة اإلؾمزالمقة 

ظمالل شمارلفا اًمطقيؾ أن دمؿع سملم هقيتفا اًمثؼاومقة اعمتؿقزة وسملم ىمدراا قمزغم اتكػتزاح 

ومات اعمتـققمة  وهبذا يؽقن اإلؾمالم سمحؼ هق رائد احلقار واًمتعايش واًمتعايش مع اًمثؼا

سملم اًمثؼاومات  ًمقس كظرًيا ومؼط سمؾ وقمؿؾًقا  وًمؽـ اتكػتاح هـا تسمد وأن يؽزقن حماـًمزا 

سماقاسمط حتقل دون اًمذوسمان ذم صمؼاومات اآلظمريـ. اكػتزاح شمتحؼزؼ ومقزف اتؾمزتػادة ممزا 

  أو اعمسارقمة ذم ـمريؼ اًمتبعقة  أو اًمؽػران أكتجف اًمعؼؾ اإلكساين دون شمـازل قمـ اهلُقية

 سماًمثؼاومة اعمحؾقة كتقجة اتكبفار سماجلديد.    

 فة اإلسالمية والعربية في الغرب:تصحيح صورة الثقا - 3 
مـ اًمبدهيقات أن شمؾؽ اًمقؾمائؾ اًمة ًمـؼؾ اعمحتقيات   و ًمذًمؽ شماػم مطؾقسمة عمزا ُيبزث 

                                                 

 .9ص.العسملة و أثرها يف املجتمع اةس م ،  مسعد  حمك حمؿد مسعد  (1)

  .113ص.  )سمػموت: داراًمؽتب اًمعؾؿقة  د. ط. د. ت  املعلسمات و التنموة اتقتصادية،  قمباس  سمشار قمباس  (3)
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مـ اًمثؼاذم ًمـ يليت إت سمزامتالك األدوات ظمالهلا مـ ماؿقن ُيراد كؼؾف ًممظمريـ. واأل

رها وسمنمؽان أصحاب اًمثؼاومة اإلؾمالمقة أن زواألضمفزة اعمتحؽؿة ذم اكتاج اًمثؼاومة وكش

جيعؾقا مـ وؾمائؾ اًمتؽـقًمقضمقا احلديثة أداًة ًمؾعديد مـ اإلكجازات واعمؽاؾمب  اعمفؿة  

مت ومقف األؾم قار وطمطؿزت ومقزف وؾمزائؾ وماتكطقاء قمغم اًمذات مل يعد  دًيا ذم قمامل ادَّ

اتشماال احلدود  وشمؼؾات ومقف ؾمقادة اًمدول ًمااًم  وؾمزائؾ اًمتؽـقًمقضمقزا احلديثزة  

وت مـاص مـ اتكػتاح قمغم اآلظمر  سمطريؼٍة ت يتؿ ومقفا اًمتـازل قمـ اًمؼزقؿ واًمثقاسمزت  

وت اًمتخكم قمـ معامل اًمثؼاومة األصقؾة  ًمتؼديؿ صقرًة ضمديدًة ًمنؾمالم شمعؽس طمؼقؼتزف 

  احلقاة .ومـفجف ذم

إن اتكطقاء واتكزواء اكتحاٌر ذايٌت  واترمتاء ذم أطماان اًمثؼاومة اًمقاومدة ضقاٌع 

ًمؾُفقية  وذهاٌب ًمؾثؼاومة األصؾقة  أما اًمتعامؾ مع شمؾزؽ اًمقؾمزائؾ ذم اكتػاضزٍة ؿمزامؾٍة 

شُمعقد سمـاء األمة مـ ضمديد  وشمظفر صقرة اًمثؼاومة اإلؾمالمقة ذم صمقهبزا اًمقؾمزطك اًمزذى 

اإلرهاب  ويرومض يمذًمؽ اًمذوسمان واًمتبعقزة واعمقققمزة واًمتحؾزؾ مزـ يرومض اًمعـػ و

ريعة اًمغزراء  هزق سمزاب األمزؾ ذم اؾمزتعادة اًمثؼاومزة اإلؾمزالمقة عمؽاكتفزا  زأطمؽام اًمش

وشماحق  صقراا  ورد اًمشبفات اعمحقطة سماًمثؼاومة هبا  واًمتل مل شمدع مقداًكا مـ مقاديـ 

 اًمثؼاومة اإلؾمالمقة إت وجلتف.

 قات االجتماعية: تعزيز العال - 4 
مـ اعمالطمظ أن اًمتؽـقًمقضمقا ووؾمائؾفا أصب  هلا أصمٌر ذم شمسفقؾ اًمتقاصؾ سملم 

أومراد األرسة اًمقاطمدة ؾمقاء سماًمرؾمائؾ  أو اًمتحدث قمؼم اًمقؾمائؾ احلديثة  وهذا سمال 
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ًمثؼاومة ؿمؽ ىمد زاد مـ ىمقؿ اًمتقاصؾ واًمؽماطمؿ ويمؾفا قمالىماٌت إكساكقٌة شمـشدها ا

 اإلؾمالمقة.

 زززززززززززززززززززززززززززز
 

 اخلامتة

وسمعد  ومننَّ اًمقاىمع اعمعاش يؼقل: إن وؾمائؾ اًمتؽـقًمقضمقا احلديثة أصزبحت ذا 

ر صمؼاومتزف زؿملٍن قمظٍؿ مما حيتؿ قمغم اًمعامل اإلؾمالمل امتاليمفزا  وإضمزادة اؾمزتعامهلا؛ ًمـشز

اإلؾمالمقة ومحاية قمريـفا  وىمد ظمؾات اًمدراؾمة إمم  ؿققمة مـ اًمـتائج واًمتقصزقات 

 يماًمتازم: وهل

 أوال: النتائج

. اًمثؼاومة اإلؾمالمقة صمؼاومة طمقة هلا مـ اخلاائص مزا جيعؾفزا ىمزادرة قمزغم أن 1

 شمتبقأ مؽان  اًمادارة ذم اًمعامل مما جيعؾفا هدوًما ًمؾغزو.

. اًمثؼاومات اعمعاسة مل شمرشمؼ إمم مؽاكف اًمثؼاومة اتؾمالمقة عما ومقفا مزـ ىمازقر 3

 ذم مادرها أو ذم ظماائافا .

ًمقضمقا احلديثة أداة ووؾمقؾة  حتؿؾ اخلػم وحتؿزؾ اًمنمز  وشمقضمقففزا . اًمتؽـق2

مـ اًمغرب إمم اًمنمق  أو مـ دول اًمشامل ًمؾجـقب  ضمعؾفا أؾمػمة ألومؽزار وصمؼاومزات 

 ما يتعارض مع صمؼاومتفؿ. -وت زاًمت -هذه اًمشعقب. ومـؼؾت إمم اًمعامل اإلؾمالمل

طمقث أدت إمم قمقعمة  . أصمرت وؾمائؾ اًمتؽـقًمقضمقا احلديثة ذم اًمثؼاومة ذم اًمعامل1



 

 
 حمروس حممد حمروس   م 1035 أغسطسهـ /3416 شوال املكرم،  الرابعالعدد  - وحدة األمة

 

___________________ ﴿051﴾ ___________________ 

 

 .اومة معقـة وهك اًمثؼاومة األمريؽقةصمؼ

. أدى اًمؼاػ اإلقمالمل مـ اًمغزرب إمم اًمنمزق إمم ؾمزؾبقات يمثزػمة مـفزا 1

اًمتاؾقؾ اًمثؼاذم ًمشعقب اًمدول اًمـامقة  وشمزيػ األومؽار واًمققمل سماًمؼاايا اًمرئقسزة ذم 

 اًمعامل  وومرض رؤية أطماديف اجلاكب.

مـ وؾمزائؾ اًمتؽـقًمقضمقزا احلديثزة  طمقزث شمزؿ  . مل شمسؾؿ اًمثؼاومة اتؾمالمقة1

شمشقهيفا واًمطعـ ومقفا  وأصمر ذًمؽ قمغم سمعض معتـؼقفا  ومزآمـقا سمرؤيزة اًمغزرب ًمؾؽزقن 

 واحلقاة واإلكسان  وأصبحقا مداومعلم قمـ اًمػؽرة اًمغرسمقة أيمثر مـ اًمغرسمقلم أكػسفؿ.

أىمؾ . ت شمزال حماوتت اًمرد واًمدوماع قمـ اًمثؼاومة اإلؾمالمقة ذم هذه اًمقؾمائؾ 9

 .اؾمب مع إمؽاكقات اًمعامل اإلؾمالملسمؽثػم مـ اعمتقىمع  وت يتـ

. اإلؾمفام ذم كنمز اًمثؼاومزة اتؾمزالمقة قمزؼم وؾمزائؾ اًمتؽـقًمقضمقزا احلديثزة 9

ضعقٌػ ًمؾغاية  مما يميمد أن قمدم امتالك هذه اًمتؽـقًمقضمقا أصمزر سماًمسزؾب قمزغم اكتشزار 

 .ؾمالمقةاًمثؼاومة اإل

ؼاومززة اإلؾمززالمقة قمززؼم وؾمززائؾ . شمقضمززد اآلن ومرصززة قمظقؿززة ًمتؿززدد اًمث12

اًمتؽـقًمقضمقا احلديثة  عما هلا مزـ ظمازائص ؾمزتجعؾفا ىمزادرة قمزغم اعمـاومسزة  وإصمبزات 

 أطمؼقتفا ذم اًمسقادة اًمثؼاومقة ًمؾعامل.

. ُيعد اتقمتـاء سمـنم اًمثؼاومة اإلؾمالمقة قمؼم وؾمزائؾ اًمتؽـقًمقضمقزا احلديثزة 11 

يدل قمزغم أن اجلقزؾ اًمؼزادم  مـ ؾمبؾ اًمدوماع قمـ هقية اعمجتؿعات اإلؾمالمقة  وماًمقاىمع

ضمقؾ إًمؽؽموين سمامتقاز  وشمرك األضمقال اًمااقمدة  بزا ًمؾثؼاومزات اعمتبايـزة )اعمختؾػزة ذم 

   ماؿق ا مع اًمثؼاومة اإلؾمالمقة  ومشؾ زريع  ويـذر سمخطر وظمقؿ.
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 ثانيا: التوصيات

ف سماًمؼقؿ اإلؾمالمقة وسماًمتـقع اًمثؼاذم اًمذى  1)  إكشاء ىمـقات شمؾػزيقكقف وماائقة شُمَعرِّ

متتاز سمف طماارشمـا  و رج مـ شمراصمـا ما يبلم اًمثراء اعمعرذم اعمتقازن سملم اعمزادة واًمزروح   

 ويعؼم قمـ هقية اًمثؼاومة اإلؾمالمقة. 

شمبـك منموقمات صمؼاومقة يمؼمى قمؼم اًمقؾمائؾ اإلًمؽؽموكقة شمسفؿ ذم كنم اًمثؼاومزة    3)

 اإلؾمالمقة. 

اًمغرسمقة  وحتت إذاف اًمتليمقد قمغم كنم اعمقاد اإلقمالمقة اًمتل  اـمب اًمعؼؾقة    2)

 قمؾامء متخاالم  وسماًمؾغات اًمعاعمقة طمتك شمتسع دائرة اكتشار هذه األقمامل. 

اعمسارقمة ذم إقمداد اًمؽزقادر اإلقمالمقزة اًمؼزادرة قمزغم خماـمبزة اًمعزامل اًمغزريب     1)

 سمخطاٍب إؾمالمٍل مستـػٍم ت يتخغم قمـ اًمثقاسمت وت لتؾػ قمـ ًمغة اًمعٍم.

قة ًمؾدول اإلؾمزالمقة  وذًمزؽ مزـ ظمزالل شمسزفقؾ اًمعؿؾ قمغم سمـاء اجلبفة اًمداظمؾ   1)

 وصقل اًمثؼاومة اإلؾمالمقة إمم ؿمباب األمة واعمتعامؾلم مع وؾمائؾ اًمتؽـقًمقضمقا احلديثة.

اًمتقاصؾ مع مرايمز األسمحاث ذم أورسما قمؼم اهلقئات اعمتخااة وومت  ىمـزقات    3)

 اشمااٍل وطمؾؼات كؼاٍش وطمقاراٍت ًمؾتعريػ سماإلؾمالم وصمؼاومتف وطماارشمف.

قمغم ايمتساب اًمتؽـقًمقضمقا  ومايمتساب اًمتؽـقًمقضمقا سمازػٍة قمامزٍة  وذم اًمعؿؾ    1)

 ززال اتشماززال واإلقمززالم سماززػٍة ظماصززٍة  رضورٌة طمتؿقززٌة ًمؾززقـمـ اًمعززريب واًمعززامل 

 اإلؾمالمل.

 متاسمعة ما يتؿ شمداوًمف قمؼم وؾمائؾ اًمتؽـقًمقضمقا واًمرد قمغم ما ومقفا.
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 ياملعجم العرب يف األلفاظ اهلندية
 دراسة العالقات احلضارية بني العرب واهلنود ودورها يف

 
 أ. د. خالد فهمي

*
 

 

 
 

 ملخص البحث

يتـاول هذا اًمبحث كؼطة سمحثقة ضقؼة شمتعاًمق سمواطمدد ندن اصمدار اًمعتىمداع اًمعرسمقدة 

 ي ومرع االىمؽماض اعمعجؿي. اهلـدية نن ظمتل ومحص اًمتباد اًمؾغوي قمغم نستوى اعمعجم، إل

واًمبحث يدقمو إمم اؾمتثامر شماريخ اًمتجارة واًمعتىماع االىمتصادية سملم اًمعدر  

 واهلـود ذم اًمتاريخ اًمؼديم خلدنة هذه اًمـؼطة .وؾموف يعاًمج اًمبحث اعمطاًمب اًمتاًمقة:

 .ذم شماريخ اًمعتىماع اعمتبادًمة 

 قة ذم اهلـدية.اًمعتىماع االىمتصادية سمواسمة اًمعتىماع اًمؾغوية ًمتلصمػم اًمعرسم 

  اًمعـاية سماألًمػاظ اهلـدية ذم اعمعجدم اًمعدريف ذم اًمتصدـقمل اعمعدام : نؼاًمدة ذم

 طمدود اعمـجز.

                                                 

 waleedkassab@gmail.comاًمؼميد اإلًمؽؽموين:  ،يمؾقة اآلدا  ضمانعة اعمـوومقة نرص *

 حبوث ودراسات
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 .أمهقة دراؾمة اعمعرسماع اهلـدية ذم اعمعجؿقة اًمعرسمقة 

 .ظمامتة 

وحياول هذا اًمبحث أن يػتح اًمبدا  أندام ادمداه ضمديدد يسدتثؿر اًمدراؾمداع 

اًمتجارة اًمؼديم ًمقؼدم طمؾوال رسمام حتسم اجلددل  اًمؽمخيقة اًمـوقمقة، نن نثل دراؾمة شماريخ

 اًمدائر طمول أصاًمة ىموائم نن األًمػاظ ذم دراؾماع اًمتلصقل اًمؾغوي. 

واًمبحث ذم ؾمعقه كحو هذا اهلدف يعقد ومحص اعمحداوالع  اعمعجؿقةاًمؼؾقؾدة 

اًمتي مجعت األًمػاظ اهلـدي اعمعرسمة، واضمتفد ذم دراؾمدتفا ندن وضمفدة كظدر اًمتصدـقمل 

                                      .اعمعجؿي شمعققـا

 تاريخ العالقة النتبادلة بين الهنود والعرب ياستهالل: ف -1
جماالع نتـوقمة اصمار ًمؾعتىمدة اعمتبادًمدة سمدلم اًمعدر   ذم يقمرف اًمدرس اًمعؾؿ

 ًمألنتلم. يه اًمعتىمة قمغم شمطور اًموضع احلضارواهلـود، واكعؽست هذ

اهلـديدة سمعدد دظمدول اإلؾمدتم إمم  رسمقة ذمعونن اًمشائع ضمدا االقمؽماف سملصمر اًم

بب مما أطمدصمه هذا اًمدين ؿمبه اجلزيرة اهلـدية، ونن اًمشائع ضمدا االقمؽماف هبذا األصمر سمس

قمدغم نسدتوى األًمػداظ اًمؾغويدة  يصدبغت اًمؾسدان اهلـدد ياعمعرومة اًمت سمـقة اًمعظقم ذم

 اًمعانة، واألًمػاظ اًمؾغوية اعمختصة.

أصمبتفدا دارؾمدوا اًمعتىمدة سمدلم اهلـديدة     يتدًمهذا اًمسقاق شمرد اًمتحؼقؼداع ا وذم

 .يسمـقة اعمعجم اهلـد أطمدصمته اًمعرسمقة ذم ياًمعرسمقة سمغقة اًمؽشمل قمن األصمر اًمذو

دظمدل اإلؾمدتم نددن " نؼدنته: ديمتور ؾمؿػم قمبد احلؿقد إسمراهقم ذميؼول اًم
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اهلـد، وقمؿروا ندكا ضمديدة وأكشلوا ندكا أظمدرى، واظمدتؾط اًمعدر  اعمسدؾؿون سملهدل  

اؾمدتخداناع أهدل اهلـدد وهمطدت  وشمرايمقبفا ذم ،اظ اًمؾغة اًمعرسمقةودظمؾت أًمػ اًمبتد،

 .(1)"نساطماع ؿماؾمعة

يؼرره أطمد اًمدارؾملم اعمرصيلم ندقموم سملصواع قمؾؿقدة  يوهذا اًمصوع اًمذ

 يمتاسمده: اهقم قمن سمـقدانلم ؿمدؾزه ذمأظمرى، طمقث يـؼل اًمديمتور: ؾمؿػم قمبد احلؿقد إسمر

شمطدوير اًمؾغدة  يمان أؾماؾمدا ذم يأن اًمعانل اًمديـة يتضح نن ىمراءة شماريخ اًمؾغة األردي"

 .(2)"فمفور اًمؾغة وشمطويرها دقماة اعمسؾؿون ًمعبوا دورا هانا ذمواًمرىمي4 وماًم

فم يؼول ظمورؿمدقد وهو نا شمميمده يمذًمك أصواع قمؾامء اهلـد اعمعامين أكػس

ويمام اكتنم اإلؾمتم اكتنمع اًمؾغة اًمعرسمقة قمغم كطداق " يمتاسمه: ذم يأرشف إىمبال اًمـدو

 ًمتداريخ أن اهلـدود اًمدذين أؾمدؾؿوا ذمؾمع سملم ؾمؽان هذه اًمبتد،طمقث شمروى يمتب اوا

يدوم  تفم، صحقح أن اًمعرسمقة مل شمتحدول ذمأىماًمقم اًمسـد يماكوا يتحدصمون إمم اًمعر  سمؾغ

رة سمسدبب داهلـد ًمؽـفا، وهو صحقح يمذًمك يماكدت نـتشد نن األيام إمم ًمغة رؾمؿقة ذم

 .(3)"كؿو اًمثروة اًمؾػظقة ًمؾغة اهلـود ؾمفم ذمأ ياًمذ، وهو االكتشار ياإليامن اإلؾمتن

اًمعتىمة اًمؼائؿة قمدغم  يد صتسمة اًمعتىمة سملم اًمؾغتلم، وهوهذا ضماكب نفم يمي

                                                 

 )اًمرياض: ضمانعة اإلنام حمؿددالؾغة األردية،  معجم األلػاظ العربقة يف ؾمؿػم قمبداحلؿقد إسمراهقم، (1)

 .44م(،  ص4331-هد4141سمن ؾمعود اإلؾمتنقة، د. ط، 

الؾغةة  املعجم األلػاظ العربقةة يف4 وكؼت نن 2صقواعد الؾغة اهلـدوستاكقة، ، يأسمو اًمؾقث اًمصديؼ (2)

  .42ص  )اًمؼاهرة: داراًمستم، د. ط. د. ع(،األردية، 

  .42ص ،م2002تا اهلـد قمؼم اًمعصور، اهلقئة اعمرصية اًمعانة ًمؾؽ اًمؾغة اًمعرسمقة ذم  (3)
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 .وإيامين يأؾماس ديـ

 ياًمعرسمقدة، وهدو اًموضمده اًمدذ ذم ياآلظمر ًمؾعتىمة هو اًمتلصمػم اهلـد ًمؽن اًموضمه

ب نن اًمعتىماع ؾمتم، سمسبيدقمم نسلًمة ىمدم اًمعتىمة سملم اهلـود واًمعر  إمم نا ىمبل اإل

اًمعدر   شمطور ًمقخؾق شملصمػما هـدديا ذم ياألؾماس، وهو األؾماس اًمذ اًمتجارية سمقـفام ذم

 شمريمدت اصمارهدا ذم يىمتصاديا، وهو اًموضموه اًمثتصمة اًمتطمضاريا واضمتامقمقا يمان ندظمؾه ا

 اًمثروة اًمؾػظقة اًمعرسمقة.

 :العربية يف عالقات اللغوية وتأثير الهنديةبوابة ال يدالندخل االقتصا -2
اًمتداريخ  يماكدت ىمائؿدة ذم ينن ظمدتل اًمتجدارة اًمتد ييعد اعمدظمل االىمتصاد

شمرك  يع اًمؾغوية سمقـفام، وهو األنر اًمذاًمؼديم سملم اهلـود واًمعر  ؾمببا نبارشا ًمؾعتىما

يؼرره دارؾموا شماريخ اًمتجارة اًمؼديؿة، قمدغم  ي. وهو األنر اًمذأصماره قمغم اعمعجم اًمعريف

ر اًمسدقادة دقمصد ذم ييمتاسمده )دمدارة اعمحدقط اهلـدد قمدثامن ذم يوىميمتور ؿمدنا يثبته اًمد

أن ىمددررع أن االقمددتامد قمددغم اجلغراومقددا اًمزراقمقددة  ي، وىمددد ؾمددبق نـدد(1)اإلؾمددتنقة(

 يسمقدان أصدول اًمؽؾدامع األقمجؿقدة اًمتد ىمتصادية يؿؽن أن يؽون أداة طمسدم ذمواال

 ها.دظمؾت اًمعرسمقة نصاطمبة ًمؾؿوارد واًمبضائع اهلـدية قمن ـمريق قمامن وهمػم

ممدا  رسمت إمم اعمعجدم اًمعدريفدشمسد يوىمع أن شمؽون اًمؽؾامع اهلـدية اًمتونن اعمت

األندر  ية، ال سماًمؽؾامع أو اعمعـويداع، وهديتعؾق سماعمـتجاع، واعمستحدصماع احلضاري

اعمستؼر رم دراؾماع االىمؽماض اًمؾغوى سمشؽل قمدام، يؼدول يمتدا  )أمجدل ىمصدة قمدن 

                                                 

 . 205ص  ،(م4330-هد4140اًمؽويت )، 454، اًمعدد سؾسؾة عامل املعرفة: اكظر ( 1)
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اإلـمتق أن يتم اىمؽماضفا نن صمؼاومة أظمدرى،  إهنا نػاهقم يمؾقة نا نن داع قمغم" اًمؾغة(:

يؼدرر قمؾدامء اًمؾغدة  يوهذا اًمدذ (1)"وذًمك سمختف اعمػرداع اعمعجؿقة اًمتؼـقة واًمعؾؿقة

اىمؽمضدفا اعمعجدم  يه ومحص كوع اعمػرداع اعمعجؿقة اًمتىماكون نستؼر يؿؽن قمغم ضوئ

 .ينن كظػمه اهلـد اًمعريف

ع اعمعجؿقددة اهلـديددة إمم جمددال نسدداراع اكتؼددال اعمػددردا واعمتصددور أيضددا ذم

 اعمعجؿقة اًمعرسمقة أن يؽشمل قمن نسارين مها:

 نسار نبارش، أى اىمؽماض أًمػاظ هـدية نن ـمريق ًمغاع أظمرى أىمانت -أوال

اًمؾغة اًمػارؾمقة4 سمؿعـى أن اًمػارؾمقة شمؼدؽمض ندن  يقمتىماع  نارؾمت دور اًموؾمقط ه

ػاظ نن ـمريق االىمؽماض اهلـدية نن ظمتل اًمعتىماع سمقـفام، صمم شمـتؼل اًمعرسمقة هذه األًم

 نن اًمػارؾمقة.

ػضدل كؿدو اًمثدروة اًمؾغويدة اًمعرسمقدة سم د يمان إدراك هذا األندر وشمدلصمػمه ذموىم

يمتاسماع اًمؾغويلم اعمعامين اًمذين ومحصوا أنر هدذا  االىمؽماض نن اهلـدية واضحا ذم

 اًمتلصمػم، وحمدداشمه.

سمدلم  وضمود صتع ىمديؿة ال جمال ًمؾشك ذم" يؼول اًمديمتور أمحد خمتار قمؿر:

اهلـود واًمعر ، يرضمع سمعض نـفا إمم ومؽمة نا ىمبل اإلؾمتم، وسمعض صمان إمم ومؽمة نا سمعد 

ويشدػم  (2)"اإلؾمتم وىمبل ومتح اهلـد، ونعظؿفا إمم نا سمعد اإلؾمدتم وسمعدد ومدتح اهلـدد

                                                 

شملًمقمل سماؾمؽال سمقك واظمدرين، شمرمجدة: ريتدا ظمداـمر، )سمدػموع: اعمـظؿدة اًمعرسمقدة ًمؾؽممجدة، د. ط،    (1)

 30م(،  ص2003

   .421اًمعؾؿقة، د. ط. د. ع(، ص)سمػموع: داراًمؽتب ، البحث الؾغوى .امحد خمتار قمؿر،  راضمع يمتاسمه:  (2)



 

 
 حبوث ودراسات  األلفاظ اهلندية يف املعجم العريب

 

_____________________ ﴿171﴾ _____________________ 

 

دظمؾدت  ياألًمػداظ اًمتد  اكعؽاس هذه اًمعتىماع اًموصمقؼة ذماًمديمتور أمحد خمتار قمؿر إمم

 اًمشئون االىمتصادية واًمتجارية قمغم طمد شمعبػمه. نعظؿفا ذم، واًمعريف إمم اعمعجم

تجارية إن اًمعتىماع اًم " يميمده اًمديمتور حمؿد يوؾممل: يوهو األنر كػسه اًمذ

 .(1)"األؾمامء اهلـدية اعمعرسمة اًمؼدم، شمتؿثل ذم سملم اهلـد واًمعر  راؾمخة ذم

 ا ذمًمدذين ؾمدؽـوهذا فمفر شملصمػم ًمؾؿفاضمرين اهلـود ا يوسمجاكب اًمتلصمػم اًمتجار

ًمػؽماع، شمدززر ومؽمة نن ا ؾػة، وإن يمان اًمدين يؿثل أمهفا ذماًمبؾدان اًمعرسمقة ألؾمبا  خمت

 ذم اىمتصادياع دول اخلؾدقج اًمعدريف طمدصمت ذم يسمعد اًمطػرة اًمت ينعه اًمبعد االىمتصاد

شموضمدد قمتىمداع  " اًمعرص احلديث، وهو نا يميمده اًمديمتور حمؿد طمسن ظمدان سمؼوًمده:

ارخيفا إمم نا ىمبدل اًمعفدد يرضمع شم يؾقجقة واهلـد قمانة، واًمتل اخلشمارخيقة وصمقؼة سملم اًمدو

 .(2)"ندة ـمويؾة ياإلؾمتن

 :يتضح ًمـا جمؿوقمة احلؼائق اًمتاًمقةنن يمل ذًمك 

 انتداد اًمتاريخ، وهدو األندر قمغم اعمعجم اًمعريف ذم يقمؿق اًمتلصمػم اهلـد -أوال

 .يؼره دارؾموا اًمعتىماع اًمؾغوية واًمثؼاومقة سملم اهلـود واًمعر  ياًمذ

 شمارخيقا سمسبب نن اًمعتىماع اًمتارخيقة سملم اهلـود واًمعر . يىمدم اًمتلصمػم اهلـد -ثانيا

                                                 

 4ج 40، ندج جمؾة اًمؾسان اًمعريف )األلػاظ اهلـدية املعربة: من مظاهر الوحدة(،سمحثه اعمطول  اكظر:  (1)

 .424، ص410-401م ص4312يـاير  - هد4132ذو اًمؼعدة 

جمؾة صمؼاومدة اهلـدد  (،)تلثري الؾغات اهلـدية عىل العربقة العامقة املستعؿؾة باخلؾقج العريب :راضمع سمحثه  (2)

،  4، طكقدودهلي –ًمؾعتىمداع اًمثؼاومقدة ازان سمدوان  ي)اهلـد: ـمبعة اعمجؾدس اهلـدد  2-4 ع 10نج 

 .32-13م(، ص4323
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قمغم ندا اىمؽمضده اًمعدر  ندن  اعمعجم اًمعريف ذم يارشمؽاز اًمتلصمػم اهلـد -ثالثا

اهلـود نن أًمػاظ شمؼـقة ودمارية ًمؾؿـتجاع واًمصادراع اهلـدية ندن اًمبضدائع اًمزراقمقدة 

 فا اًمعر  نـفم.كؼؾ يرية اًمتواًمصـاقمقة واحلضا

شمـوع أؿمؽال االًمتؼاء سمدلم اهلـديدة واًمعرسمقدة، إن سمطريدق نبدارش، وإن  -رابعا

 سمطريق همػم نبارش.

 :إشارات قدينة -1.2

قمـدد اًمعدر ، ًمعدل  ياًمبحث اًمؾغو ذم يصمؿة إؿماراع ىمديؿة ًمؾتلصمػم اهلـد     

ول صـاقمة هد واطمتذائه أص415نن أفمفرها اآلراء اعمتـاصمرة طمول شملصمر اخلؾقل سمن أمحد 

، وهدو اهلـدية وومق أصول اًمؽمشمقب اًمصويت نعجؿه)اًمعلم( عما ؿماع نن شمرشمقب اعمعاضمم

 "هدد210 ع اًمعرسمقدة اًمؼديؿدة، يؼدول اًمبدػمويناعمراضم نا كجد سمعض شمؾؿقحاع إًمقه ذم

األؿمعار يمام  ا أن يؽون ؾمؿع أن ًمؾفـد نوازين ذميعرف أن اخلؾقل سمن أمحد...يمان ممؽـ

 .(4)"فمن سمعض اًمـاس

نـفا هو أن صمؿدة  قدا قمن حتؼقق أنثال هذه اًمظـون إصمباشما أو كػقا ومنن نا يؾزموسمع

 كؿو اًمثروة اًمؾػظقة اًمعرسمقة. شملصمػم ًمؾفـدية ذم

ونن أىمدم نن صـع ندظمت نوضوقمقا ًمرصدد األًمػداظ اهلـديدة رم اعمعجؿقدة 

                                                 

)اهلـدد:  ـمبعدة طمقددر اسمداد  العؼة  وو مروولةة(، ؼق  ما لؾفـد من مؼولة مؼبولة يف)حتيمتاسمه:   اكظر  (1)

سمتؼدديم  ،اًمؼداهرةئة اًمعاندة ًمؼصدور اًمثؼاومدة سمم (4  نصورة اهلق4352 -هد 4111اًمديمن، د. ط،  

 .445،  صم2001 ، 403رىمم  ،ؾمؾسؾة اًمذظمائر ،ياًمديمتور حمؿود نؽ
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قدث طم (1) (سماًمؾغداع اًمؼدران ذم ورد ومدقام اعمتويمغم) يمتاسمه ذم م 344 اًمسقوـمي –اًمعرسمقة 

 :اًمؼران سماهلـدية، أورد ومقه نا يكم صـع ومصت ًمذيمر نا ورد ذم

 ﴿4 سمؾغة اهلـد.[= ارشيف44/11﴾ ]ؾمورة هوديابؾع 

 ﴿[ = اؾمم اجلـة سماهلـدية.41/23﴾ ]ؾمورة اًمرقمد طوبى 

 ﴿وهمػمها[ = رىمقق اًمديباج سماهلـدية 42/14﴾]ؾمورة اًمؽفمل السـدس" 

قمـدد اًمعدر  قمدغم شمـدوع  يـقمل اعمعجؿدشماريخ اًمتص ذم وال خيؾو نعجم قمريف

 شملصمقؾفا إهنا نن أصول هـدية. نـاهجه نن إيراد أًمػاظ، ىمقل ذم

التصةةةني   يفةةة يالنعجةةةل العربةةة ي( العنايةةةة باال ةةةاد الهنديةةةة فةةة2/2)
 :د الننجزحدو  يالنعاصر: مقال ف

 ن إمم نسلًمة اىمدؽماض اعمعجدم اًمعدريفاًمعرص احلديث ومؼد شمـبه اًمؽثػمو أنا ذم

ع ًمرصدد هدذه اهلـدية قمغم انتداد اًمتداريخ، ومصدـعوا نعجدام ًمعدد يمبػم نن اعمػرداع

لصمقؾفا،  ويمدان شم رسمقة، ورشطموا نعاكقفا، وشمؽؾؿوا ذمدظمؾت إمم اًمع ياألًمػاظ اهلـدية اًمت

 هذا اعمجال: مما اشمػؼوا قمؾقه ذم

أن  ياىمؽماض األًمػداظ اهلـديدة ذاع اًمعتىمدة االىمتصدادية واًمتجاريدة أ ووال:

اعمرشمبطة سمبضائع اهلـد ونـتجاهتم اعمـؼوًمدة إمم  ًمػاظ ذاع اعمعاينتداًء األاًمعر   كؼؾوا اسم

ذًمك  ىمديام، سمام ذم يض نن اعمعجم اهلـدطمؽم االىمؽما ياحلقاة اًمعرسمقة، وهو اعمعقار اًمذ

                                                 

م(،  4321)ًمقبقدا: ضمانعدة ؾمدبفا، د. ط،  ، يتحؼق  الدكتور عبد الؽريم الزبقةدب راضمع اًمؽتا :   (1)

 . 405-401ص
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 أًمػاظ طمضارية. ياًمػؽرية واًمػؾسػقة اخلاصة سمام ه اًمؽؾامع

اًمتداريخ،  ة ذممم اًمعرسمقدشملظمر اكتؼال األًمػداظ االضمتامقمقدة ندن اهلـديدة إ ثاكقا:

 اًمشعو  اًمعرسمقة. سمسبب نن هجرة ضماًمقاع هـدية، وإىمانتفا سملم فمفراين

اعمعجم  ىمػت أنام رصد اعمػرداع اهلـدية ذمشمو يونن اعمحاوالع اعمعامة اًمت

 :نا يكم اًمعريف

)سمايمسدتان(  نعجم األًمػاظ اهلـديدة اعمعرسمدة، ًمؾدديمتور حمؿدد يوؾمدمل، ووال:

 م.4311

ًمؾدديمتور  اخلؾقج اًمعدريف شمستعؿل ذم يًمؼارة اهلـدية اًمتػاظ ؿمبه ارسد أًم ثاكقا:

 م.4323حمؿد طمسن ظمان )سموومال( 

 :التصني  يالعربية: مقال ف يدية ف/أ( معاجل اال اد الهن2/2)
 ي4 أينعجؿه كظام اًمؽمشمقب اهلجدائ اؾمتعؿل اًمديمتور حمؿد يوؾممل ذم -ووال

ألوائدل )د،  ، ع، ،، دظمؾت اًمعرسمقة سمحسب طمروومفدا ا يإيراد اًمؽؾامع اهلـدية اًمت

سمحسدب صدقغتفا شمرشمقدب اًمؽؾدامع  يشمطبقق عمبدأ اًمرد إمم اجلدذور، أ إًمخ( نن همػم ج

اًمؾغددة، وهددو كظددام يددرى اًمؽؾؿددة وطمدددة يمانؾددة نسددتؼؾة، أو  اًمـفائقددة اعمسددتؼرة ذم

 شمانا.   stemضمذقما

دمتؿع ندن  ياًموفمقػة اًمت يه ياعمخدونة هبذا اًمـظام اًمؽمشمقبوشمبدو أن اًموفمقػة 

 مها: أنرين

متؽدلم اًمطداًمبلم ندن نعرومدة أصدول اًمؽؾدامع  ياًموفمقػة اًمتلصمقؾقدة4 أ -ووال
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 قمرسمت سمطريق اًمـؼل واالىمؽماض نن اًمؾغة اهلـدية. ياألقمجؿقة اًمت

شمؼرر  يية4 ذًمك أن سمرانج اًمتصـقمل اعمعجؿاًموفمقػة االؾمتعامًمقة اًمتقسػم -ثاكقا

 لم.اًمتقسػم قمغم اعمستعؿؾ يشمتوظم يأن شمطبقؼاع اًمـظام األًمػبائ

نمه( وىمد اسمتدأ حمؿد يوؾممل صاكع هذا اعمعجم سمذيمر اًمؽؾؿة )أسمق=اًمؼـب وىم

 .اًمصقمل( اعمطر اًمدائم ذم يواكتفى سمؽؾؿة )اًمقسارة = وه

اًمؽمشمقدب  ذم ئياعمعجدم ًمتطبقؼداع اًمـظدام األًمػبداوىمد فمفدر اطمدؽمام صداكع 

ًمؾبدا  داظمل يمل طمدرف يمدذًمك، سمؿعـدى أكده ضمعدل احلدرف األول  ذم ي، أاًمداظمكم

، ومجاءع يمؾامع طمرف األًممل اًمتقسػم واًمثواًمث ًمؾػصول، إكعانا ذم وف اًمثواينواحلر

/وأرزيدز/ وأريدن.. : أسمق/ وأسمـوس، صمم أشمرج/ وأدناؾمدة/ وأرضمدون/ وأرزيمام يكم

 يمل سما . وهؽذا دواًمقك ذم

ونع ذًمك ومرط نن صاكع هذا اعمعجم سمعض األنثؾة وموىمع سمعض االضطرا ، 

 !طمقث ضماءع يمؾؿة: )أعماس( سمعد)أًمـج(

 ) ضمقب(! وضماءع يمؾؿة )ضمؽمه( سمعد يمؾؿة:

 نرسدد أًمػداظ ؿمدبه اًمؼدارة اهلـديدة ذم أنا اًمديمتور حمؿد طمسن ظمان ذم -ثاكقا

وضع جمؿوقماع األًمػداظ  ي، أية ومؼد اشمبع نـفج اًمؽمشمقب اعموضوقماًمعانقاع اخلؾقجق

احلؼدول طمقز واطمد، ومؽان سمـاء نرسده نوزقمدا قمدغم  واطمد ذم جيؿعفا طمؼل دالزم ياًمت

 :ضوقمقة اًمتاًمقةاعمو

 .أًمػاظ اًمعدد واًمعؿتع) مل يعـون ًمه( -أوال

 أًمػاظ ؿمئون اًمبقت. -صماكقا
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 أًمػاظ األـمعؿة. -صماًمثا

 أًمػاظ اعمتسمس. -راسمعا

 أًمػاظ احلقوان.-ظمانسا

 أًمػاظ اًمػايمفة. -ؾمادؾما

 أًمػاظ اخلرضواع. -ؾماسمعا

 أًمػاظ اجلواهر.-صمانـا

 أًمػاظ األقمتم اإلكساكقة. -شماؾمعا

 أًمػاظ أؾمامء اعمدن واًمؼبائل واًمبؾدان. -قمارشا

 األًمػاظ اًمطبقة. -طمادى قمنم

 األًمػاظ اًمبحرية. -صماكى قمنم

 األًمػاظ اًمديـقة. -صماًمث قمنم

نعجدامع  سماًمتؼسدقامع احلضدارية اعمتبعدة ذم ويبدو نن هدذا اًمؽمشمقدب اًمتدلصمر

نع اًمتعديل األًمػاظ احلضارية، ورسمام يمان صـقع اًمديمتور حمؿد طمسن ظمان هـا انتدادا 

ؿدع اًمؾغدة اًمعرسمقدة، صددر قمدن جم يصاكعو نعجم األًمػاظ احلضارية اًمتعما ؾمار قمؾقه 

 ضماء أدق شمـظقام طمقث أورد نا يغم: يسماًمؼاهرة اًمذ

 أًمػاظ اًمثقا  ونا يتعؾق هبا.-4 :)أوال(

 أًمػاظ اعمليموالع. -2

 أًمػاظ اعمـزل واألدواع اعمـزًمقة.-1

 األنايمن ونا يتعؾق هبا.-4:)ثانيا(
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 اعمؽتب وأدواشمه.-2

 اعمريمباع ونا يتعؾق هبا.-1

 احلرف واًمصـاقماع واعمواد اعمستخدنة ومقفا. -1

 اًمؽمسمقة اًمرياضقة.-4:)ثالثا(

 أًمػاظ نتـوقمة.-2

: أًمػاظ اًمػـون)ومن اًمتصوير /نذاهب اًمػن احلديث/ ومدن اًمـحدت/ )رابعا(

 نن اعمرؾموناع/ اخلزف/ اًمرىمص واعموؾمقؼا/ اًمسقـام(.

حماوًمتده  شموضمقه كؼد ًمؽمشمقب حمؿد طمسن ظمان ذمتـظقم يؿؽن ونن شملنل هذا اًم

ة ًمألـمعؿد ي( وه14141( ًمشئون اًمبقت، و)2ود )اعمعجؿقة4 سمحقث شمـضم يمؾامع اًمبـ

 ىمسم واطمد نثت. ًمؾؿتسمس واجلواهر، ذم ي( وه142واًمػايمفة واخلرضواع، و)

عمرسدد حمؿدد طمسدن ظمدان، أو ومدقام يتعؾدق  يهذا ومقام يتعؾق سماًمؽمشمقب اخلارضم

وومق نا يسؿى سماًمؽمشمقب  ، ومؼد رشمبفا اًمرضمليؽمشمقب األًمػاظ داظمل يمل طمؼل نوضوقمسم

 .ياًمعشوائ

4 ينا يشدعر سماشمبداع اًمؽمشمقدب األًمػبدائيمل طمؼل  ًمؼد سمدا نن األًمػاظ األومم ذم

ضمعل األًمػاظ اًمعؿدتع أورد اًمؽؾدامع  يطمؼل )أ( اًمذ يًمؽـه نا يؾبث أن يـؼضه، ومػ

 اًمتاًمقة قمغم اًموالء واًمؽمشمقب:

 ؾدة هـديدة كقان )صورة وضمه رضمل قمدغم اًمعؿؾدة اعمعدكقدة(، سمقدزة )قمؿسما

ضمددزءا أو  42، دسمددة)وقماء(، درزن )=وطمددة قمدديددة ندن يندن اًمروسمقددة(، دمدور 4/11

 .)=ىمػماط(، صمم قماد وملورد: ضموع ريتسمقزة(،  11ىمطعة(، روسمقة )= قمؿؾة كؼدية شمساوى 
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طمقدث أورد  ضمعؾه ألًمػاظ ؿمئون اًمبقت ي) ( اًمذ احلؼل ونثل ذًمك ومعؾه ذم

 :األًمػاظ اًمتاًمقة سماًمؽمشمقب اًمتازم ومقه

 سماًمدى )=اًمسطل أو دًمو اعماء(، حيغم )=نصباح اًمقد اًمؽفرسمائى(، سمؽه 

(، )= طموض ناء نعددينيخيبز قمغم فمفره(، شماكؽ ي)= اعمؿتاز(، شماواه )= ىمرص طمديد

) = همسدال اعمتسمدس(، دوؿمدك  ويف)=طمدذاء(، ظمدوش )= مجقدل أو ضمقدد(، د ضمويت

م(، ؾماموار )= همتية(، ؾمـداس،ـمراك ) = صػعة(، يمدت )= سمعدوض(، ومراش ًمـو)=

) = طمدذاء( وعمدؼم)= رىمدم( وؾمدته  ود ومقورد: ضمب)= اؾمؽت( وؾمقؽل وضمدقكمصمم  يع

 )=ـمريق( وهؽذا.

ندن طمقدث ىمددم ظمدندة ضمؾقؾدة  يهبذا وإن أطمسن سماًمؽمشمقدب اعموضدوقم وهو

إمم اًمعانقداع يدة طمؽؿت كؼل األًمػاظ اهلـد يارية اًمتًمػحص األسمعاد احلضارية واًمتج

ومدوع قمدغم  ي، ومنن قمشوائقة اًمؽمشمقدب اًمدداخلسمؾدان اخلؾقج اًمعريف اًمعرسمقة اعمعامة ذم

 اعمستعؿؾلم سمعض اًمػائدة، وأطمل نتنح شمعسػمية، يظفر نـفا :

 ضقاع اًموىمت.-أ

 احلصول قمغم سمغقة اعمستعؿل. قمرس ذم - 

ر طمصدوًمه نراقماة نـظور اعمستعؿل، سمتقسدػم أند يكظام شمؼريب يأ واألصل ذم

 قمغم نا يريد، وشموومػم اًموىمت ًمه.

 /ب( معلومات ما تحت النداخل )معلومات الشرح(:2/2)
أورد أصحا  هذه اعمحاوالع اعمعؿقة قمددا نن اعمعؾوناع سمؼصد سمقان نعـى 
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 . اىمؽمضفا أو كؼؾفا اعمعجم اًمعريف يهذه األًمػاظ اهلـدية اعمعرسمة اًمت

 ل قمغم كوقملم يمؾقلم مها:اعمؼام األو زقمت هذه اعمعؾوناع ذموىمد شمو

 نعؾوناع اعمعـى، أو اًمـص قمغم اعمؽاومئ. -أوال

 ل اًمؾػدظ ىمبدل شمعريبده، وندا أصداسمه ذمنعؾوناع اًمتلصمقل، أو سمقان أصد -صماكقا

 نسػمة اًمتعريب نن شمغػماع صوشمقة أو مومقة.

 ومما يوضح ذًمك األنثؾة اًمتاًمقة :

: أن (1)اًمتعؾقددق قمددغم ًمػددظ )األرز( ذيمددر اًمددديمتور حمؿددد يوؾمددمل ذم -

اًمعدامل هدو  ر نـده األرز ذمداكتشد ياالقمتؼاد ادمده إمم أن اعمريمدز اًمدذ

 virinza/virinzi اًمؽميمسددتان، صمددم يؼددرر أن أصددل اًمؾػددظ هددو

 ونن اًمتانقؾقة virihi :سماًمػارؾمقة اًمؼديؿة اعملظموذة نن اًمسـسؽريتقة

arisi 

 وواضح نن هذه اعمؼاسمتع حماومظة اًمعرسمقة قمغم األصواع اعمريمزيدة ًمؾػؾدظ رم

 ًمغاع األصل.

وهو طمبل اًمؾقدمل أو اخلدوص، أو طمبدل  (2)اًمتعؾقق قمغم ًمػظ )يمر( ذم -

أصدل  يوه kayiruاًمتانقؾقة سمو kaiyarاًمسػقـة، وهو سمؾغة نؾقامل 

:oir.سماإلكجؾقزية سماالشمػاق ) 

قمؿؾقدة  )اًمؽداف( و) اًمدراء( ذم وواضح أن اًمعرسمقة طماومظت قمغم صويت -

                                                 

 . 410اعمرضمع اًمساسمق، ص  ( 1)

 .411اعمرضمع اًمساسمق،  ص  (2)
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 اًمؽؾؿة األصل. تان ذما اًمصوشمان اعمريمزيان اًمصاناًمتعريب سمام مه

إن ضمداءع قمـايتده اعمعؾوناع، و يوىمد اقمتـى حمؿد طمسن ظمان سمـوقم -

 قمؾقه رم قمـاية حمؿد يوؾممل. يهبام كاىمصة قمام ه

 ونن أنثؾة ذًمك قمـده: -

نسدحوق جمؿوقمدة شمواسمدل  يىمرر أن اًمؽار (1)اًمتعؾقق قمغم )يمارى( ذم -

 نن اًمؾغة اًمتانقؾقة. ي، وهيهـد

 ين نعـى اًمؾػظ، ويمشدمل قمدن أصدؾه اًمدذقمهذا اًمتعؾقق يمشمل اعممًممل  وذم

 األصل. إمم اًمعرسمقة نن همػم سمقان ؿمؽؾفا ذماكحدر نـه 

يؼرر اعممًممل أن نعـاها هو: ضمدوز  (2) اًمتعؾقق قمغم ًمػظ )اًمـارضمقل( ذم -

اهلـد، صمم كذيمر أهنا نـحدرة نن اًمسـسؽريتقة، ويؼرر أن أصؾفا هدو: 

 كاريبل.

ل اًمتعؾقدق قمدغم يمدل ًمػدظ سمدذيمر داظمد اعمعجامن سمتوصمقق اًمتلصمقدل ذم يوىمد اقمتـ

شموصمقدق  امد قمدغم نراضمدع اًمتجدارة اهلـديدة ذمنصادر نعؾوناشمه، وىمد ًموطمظ يمثرة االقمت

 .األًمػاظ، وشملصمقؾفا

 :يالنعجل العرب ينعربات الهندية ف( أهنية دراسة ال3)  
أمهقة فمداهرة، ندن أيمثدر  اعمعجم اًمعريف ب ىمضقة دراؾمة اعمعرسماع اهلـدية ذمشمؽتس

                                                 

 34ص  اعمرضمع اًمساسمق،  (1)

 32ص  اعمرضمع اًمساسمق،  (2)
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 يؿؽن أن شمؼدنفا ىمضقة هذه اًمدراؾمة: ي: حماوًمة ًمرصد اًموفمائمل اًمت يكمنن ضماكب، وومقام

 :الوظي ة الحضارية والتاريخية -الأو 
أن يتحول ًمقؽون نصدرا ندن نصدادر اًمدراؾمدة احلضدارية  يإن اعمعجم يـبغ

داظمؾه نن يمؾامع أو أًمػاظ شمستحقل قموامل شمؽشمل  ارخيقة واالضمتامقمقة سمام خيتزكه ذمواًمت

 شمطور احلقاة.قمام يسؽـفا نن 

اًمؽشمل قمن اعمسدتوياع  اىمؽمضفا اًمعر  نن اهلـود شمسفم ذم يوهذه اًمؽؾامع اًمت

 ياًمدذ ياهلـد يسبب نن إـمتقمه قمغم اعمـجز احلضاروصل إًمقفا اًمعر  سم ياحلضارية اًمت

 صـعفا واؾمتحدصمفا اهلـود. يمم احلقاة اًمعرسمقة نن اعمواد اًمتقمؽسته صادراشمه إ

قمغم األـمعؿدة  احلؼول اًمدالًمقة احلضارية اعموزقمة هذا اًمسقاق شُمعلم أًمػاظ وذم

شمطدور األوضداع  واألدواع قمغم ومحص دور اًمتجارة ذم واعمتسمس واًمعطور واًمستح

 احلضارية.

ػة قمن نددى ندا نن ضماكب اظمر شمسفم جمؿوقمة أًمػاظ احلؼول اًمػؽرية واًمػؾس

 ظ دالًمقا.نن ظمتل حتؾقل هذه األًمػا اًمعريفشمشؽقل اًمعؼل  ذم يأصمر سمه اًمػؽر اهلـد

 :الوظي ة اللسانية -نياثا
شمؽشدمل  ية قمن جمؿوقمة نفؿة نن اعمتندح اًمتدوشمؽشمل األًمػاظ اهلـدية اعمعرسم

 سمـقة نعجؿفا. اؾمتقعا  اعمػاهقم احلضارية ذم اىماع اًمعرسمقة اًمصوشمقة واًمرصومقة ذمقمن ـم

واًمتحؾقل اًمدىمقق ًمتعريب األصواع اًمصانتة واًمصائتة يؽشمل قمن جمؿوقمدة 
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 :ًمؾعرسمقة اًمؼائم قمغم جلفاز اًمصويتا صقؾة ذمنن اًمسامع األ

 شمؼدير فماهر ًمألصواع اًمصانتة.  -أ

 كؼل األصواع اًمصائتة. شموؾمع ذم - 

 دمـب إمم طمد يمبػم كؼل األصواع اًمضعقػة اعمفتوشمة نن نثل: اهلاء -ج

 رذمدوهذه اًموفمقػة اًمؾساكقة اًمؽاؿمػة قمدن نروكدة اجلفدازين اًمصدوشمى واًمصد

، ومؼد يمشمل ومحص هذه األًمػاظ سمام  شمعريمل اًمعؾوم اًمتؼـقةًمؾعرسمقة شمدقمم اًمدقمواع إمم

 اًمغاًمب عمػاهقم شمؼـقة قمن ىمدرة اًمعرسمقة قمغم اؾمتقعا  اعمعارف اًمتؼـقة. ذم يه

نن  يـطق اًمعام حلريمة االىمؽماض اًمؾغويمام أن هذه اًموفمقػة اًمؾساكقة أيمدع اعم

روراع دؾضدحتؽؿفا نسدلًمة أن اًمتعريدب واالىمدؽماض يؽدون ًم ياًمؾغاع األضمـبقة اًمت

 شمصل إًمقفا جمؿوقمة إكساكقة دون همػمها. ياًمعؾؿقة اًمت

ناع ضمؾقؾدة هذا اًمسقاق يؿؽن أن شمؼدم ىموائم األًمػاظ اهلـدية اعمعرسمة ظمد وذم

، ذًمك أن يمثػما نن األًمػاظ اهلـدية اعمعرسمة يؿؽن سمعدد دراؾمدة يعمنموع اعمعجم اًمتارخي

ل دراؾمدة شمداريخ اًمعتىمداع ندن ظمدت دظموهلا إمم اعمعجم اًمعدريفنتلكقة نعرومة شماريخ 

 اًمتجارية واحلضارية واالضمتامقمقة سملم اهلـود واًمعر .

 :الوظي ة النعرفية -ثالثا
وأىمصد هبا هـا نا يؿؽن أن شمؼدم اًمدراؾمة اًمتحؾقؾقة اًمدالًمقة ًمؼدوائم األًمػداظ 

اعمجاالع اعمعرومقدة  ـد ذماهلـدية اعمعرسمة نن وموائد شمضبط وشمصحح وشمطور نا يتعؾق سماهل

 ة:اًمتاًمق
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جمال اجلغراومقا اًمزارقمقة، نن ظمتل حتؾقل األًمػاظ اهلـديدة اعمعرسمدة اعمتعؾؼدة -أ

طمسدم اخلدتف طمدول أصدول سمعدض  واًمزروع، وهو نا يؿؽن أن يسفم ذم سماًمـباشماع

 اًمزروع، نن نثل : األرز وهمػمه.

جمال اجلغراومقا االىمتصادية، نن ظمدتل حتؾقدل األًمػداظ اهلـديدة اعمعرسمدة  - 

 رة واًمصـاقماع واعمواد اعمختؾػة.اعمتعؾؼة سماًمتجا

جمال قمؾم االضمتامع، نن ظمدتل حتؾقدل األًمػداظ اهلـديدة اعمعرسمدة اعمتعؾؼدة -ج

سملكظؿة االضمتامع، وكظم اًمعتىماع واًمسؾوك إًمخ وصمؿة جماالع أظمرى يؿؽن أن شمسفم 

شمطويرهدانن نثدل: قمؾدم األديدان اعمؼاركدة، وشمداريخ  دراؾمة األًمػاظ اهلـدية اعمعرسمة ذم

 إًمخ. األومؽار

 ( خاتنة:4)
ندن  كؿو اًمثروة اًمؾػظقة اًمعرسمقة ورىمة أنام إؾمفام اًمؾغة اهلـدية ذموىمػت هذه اًم

 ، وهو نا يمشمل قمن اًمـتائج اًمتاًمقة: ينن اعمعجم اهلـد ظمتل نا اىمؽمضه اعمعجم اًمعريف

نظفر نن نظاهر ىمدم  ياًمؾغوية سملم اهلـود واًمعر  سمام هىمدم اًمعتىماع  -أوال

 قة واًمتجارية واحلضارية سمقـفام.اًمعتىماع اًمتارخي

جمال اعمعجدم اًمتدلصمقغم  ة اعمعامين إمم أمهقة اًمتصـقمل ذمشمـبه قمؾامء اًمؾغ -صماكقا

حمداوًمتقتن  عمعرسمدة ندن اهلـديدة، وهدو ندا فمفدر ذميؽشمل قمن أصول اًمؽؾامع ا ياًمذ

 نفؿتلم يؿؽن اًمبـاء قمؾقفام مها:

 م.4311سمة نعجم األًمػاظ اهلـدية اعمعر ذم حماوًمة حمؿد يوؾممل-أ
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اًمعرسمقددة ؾمددـة  رسد األًمػدداظ اهلـديددة ذم حماوًمددة حمؿددد طمسددن ظمددان ذم - 

 م.4323

فمفر أن هماًمب نا كؼؾه اًمعدر  ندن اهلـدود يمدان ندن طمؼدول األًمػداظ  -صماًمثا

 يسمرانج دراؾماع االىمدؽماض اًمؾغدو ة واعمادية، وهو األنر اعمستؼر ذماحلضارية واًمتؼـق

نن يمؾقداع  يمتتؾؽفا ًمغاع اًمبنم مجقعا سمام ه ياده قمن اًمؽؾقاع واعمعـوياع اًمتاسمتع ذم

 .اعمشؽمك اإلكساين

قمدن وفمدائمل  ىماع سملم اعمعجؿقلم اهلـدي واًمعدريفيمشمل درس اًمعت -راسمعا

أن  يدية وًمساكقة ونعرومقدة، وهدو ندا يعـدنتـوقمة طمضارية وشمارخيقة واضمتامقمقة اىمتصا

ختؾػدة سمدام أن اعمدراؾماع اًمتعريب يؿؽن أن شمؼدم ظمدناع ضمؾقؾة ًمؾؿجاالع اعمعرومقة 

 .وختتزل شماريخ نن اًمتطور اإلكساين داظمؾفا قموامل األًمػاظ ختتزن ذم
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 نفخ الروح يف اجلنني

 وبني الدراسات الطبية احلديثة بني إعجاز القرآن والسنة
 

 حممد علي حسه حسه الشوكيأ.د. 
*

 

 
 

 

 البحث ملخص

 إمميدور هذا اًمبحثث طمثقم اراطمثؾ ظمؾثؼ ا ـثلما اثـ اًمـطػثة إمم اًمعؾؼثة 

ؿمثديدا ودىمثة  ريحثا صمؿ شمصقيره وكػخ اًمروح ومقفا ومؼد  ورد ذيمر اعمراطمؾ سمتصاعمضغة

 اًمؽـ اإلؿمثؽام ذم كؼطتثلم سمثاًمغتل إ قثة اواًمسـة اعمنمومة اسماًمغة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ

أن  اطمقثث ومفثؿ اعظثؿ اًمعؾث   اوزاـ كػثخ اًمثروح اوهل اعمدة اًمزاـقة هلذه اعمراطمؾ

وسمـثا  قمؾقثف يماكثت   اوشمثـػخ اًمثروح سمعثدها اإـمقار اًمثالصمة شمـتفل سمعد أرسمعة أؿمثفر

ًمؽثـ  اشمبـك قمغم هذا اًمتحديد اعمػفقم اـ سمعثض اًمـصثقص ا ـلماًمػتاوى اعمتعؾؼة سما

                                                 

اًمؼميثد اإلًمؽثؽمو   ثرا ؾقة أدابا ضمااعة سمـثل ؾمثقيػا اصثادرس اًمتػسػم وقمؾقم اًمؼرآنا يم *

mdeishwki@hotmail.com 

 حبوث ودراسات
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اًمعؾؿ احلديث أصمبت أن إـمقار اًمثالصمة شمـتفل ىمبؾ ذًمؽا وىمد صمبت سمإدًمة اًمؼاـمعة أن 

رقمقة شمطثاسمؼ كصثقص ثوهذا اًمبحث يثبثت سمإدًمثة اًم ث اا ـلم يؽقن طمقا ىمبؾ ذًمؽ

 اًمؽتاب واًمسـة  اع طمؼائؼ اًمبحث اًمعؾؿل احلديث.

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 

 مقدمة البحث

احلؿد هلل اًمذي ظمؾؼ اإلكسان اـ ـملم ٓزب وصؾصاما صمؿ ريمب صقرشمف ذم 

واًمصالة واًمسالم قمغم قمبثده ورؾمثقًمف وظمؾقؾثف اًمصثاد  أطمسـ شمؼقيؿ وأشمؿ اقمتداما 

 اعمؼاما اًمؾفؿ صؾِّ قمؾقف وقمغم آًمف وأصحاسمف أمجعلم.

ا ذم يمتثاب اهلل شمعثامموردت سحيثة ىمثد  اإن اراطمؾ ظمؾؼ ا ـلم ذم سمطـ أاف

ا وٓ يؿؽـ أن خيتؾثػ ـصقصفا حمؽؿة ٓ حتتاج إمم شملويؾوم اويمذًمؽ ذم ؾمـة اًمـبل 

هثق زاثـ هثذه إـمثقارا ويمثذًمؽ زاثـ كػثخ  اًمؽـ إار همػم اًمؼطعل اقمؾقفا اصمـان

ومفؿ اـف اعظؿ اًمعؾ   أن  اقمـ قمبد اهلل سمـ اسعقد اوىمد روى اًمبخاري طمديثا ااًمروح

ومقؽثقن اإلمجثازم اائثة  اأرسمعثلم يقاثا اشمستغر  يمثؾ واطمثدة اـفثا االَث اراطمؾصمؿَّ صم

وقمؾث    اصمؿ يـػخ ومقف اًمروح سمعد ذًمؽا وًمؽـ قمؾ   اًمطب واًمتنمثيح اوقمنميـ يقاا

ممثا ععثؾ  اشمتقاشمر أىمقاهلؿ قمغم أن ظمؾؼ ا ـلم يؽقن ىمبؾ أرسمعثة أؿمثفر سمؽثثػم اإضمـة

ويظـثقن أن اثا شمـاىمضثا اثع  اقمقةيت ؽؽ ذم اًمـصقص اًمنمث اسمعض أقمدا  اإلؾمالم

وماحلؼ اعمطؾؼ هق اا ضما  سمف اًمقطملا ؾمقا   اوإار ًمقس يمذًمؽ اطمؼائؼ اًمعؾؿ احلديث
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 سمثلم شمعثارض ٓ أكثف – وشمقومقؼثف اهلل سمػضثؾ –وهذا اًمبحث يثبثت  ايمان ىمرآكا أم ؾمـة

 اع اًمـصقص اًمنمثقمقةمج ظمالم اـ وذًمؽ ااحلديث اًمعؾؿ وطمؼائؼ ااًمثاسمتة اًمـصقص

 اوقمؾقم احلثديث اواًمنمقمقة اخلاصة سملصقم اًمػؼف اضؿـ اًمؼقاقمد اًمؾغقيةودراؾمتفا 

واًمػؼفثا ا  اريـثواًمتػسػما وهمػم ذًمؽا ويمذًمؽ سماًمرضمقع ٕىمقام اًمعؾث   اثـ اعمػسث

 وهمػمهؿ. اوذاح اًمسـة
 

 :املبحث األول

 أهنية معرفة أطوار اجلنني وموعد نفخ الروح
هثق  اويمذًمؽ زاـ كػخ اًمثروح اإن حتديد إزاان اًمتل متر ومقفا أـمقار ا ـلم

طمقثث  اهق اطؾب ذقمثل اومنن جمرد اًمعؾؿ اا اأار سماًمغ إ قةا اـ اًمـاطمقة اًمنمقمقة

وضما  حتديد إوىمات ذم صثحقح ؾمثـة  اضما  ذيمر إـمقار وشمرشمقبِفا ذم اًمؽتاب واًمسـة

 اواًمبحثِث ذم دٓٓاثا اوومفِؿ اعاكقف اوكحـ الاقرون سمتدسمر يمالم اهلل شمعامم ااًمـبل 

 واًمبحث قمـ ادًمقٓاا. اومـحـ الاقرون سمدراؾمتفا اويمذًمؽ أطماديث اًمـبل 

سمقثاُن اًمدىمثة اًمباًمغثة ذم  اويؽمشمب قمغم هذه اًمدراؾمة اعمتعؿؼة عمثؾ هذه اعمسثائؾ

ر ثوسم فادة اـ أهثؾ اًمعؾثؿ واعمعرومثة ذم اًمعصث احتديد هذه إـمقارا واعرومة أوىمااا

  يؼقــاا سملن هذا اًمديـ هق احلؼ اثـ قمـثد اهلل ومنكـا كزداد يؼقـاا ومق اواـ صَمؿَّ  ااحلديث

 واإلومادة اـ ذًمؽ ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمعامم ذم ا ار  إرض واغاراا. اشمعامم

 احيتثاج إًمقفثا اعمسثؾؿ ذم طمقاشمثف ايمذًمؽ شمقضمد أ قة ومؼفقثة عمثثؾ هثذه اًمدراؾمثة
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طمؽثام ويؿؽـ أن كرضب أاثؾثة قمثغم هثذه إ اويؽمشمب قمؾقفا أطمؽام ومؼفقة سماًمغة إ قة

 وزاـ كػخ اًمروحا وهذه هل سمعض اًمـ ذج. ااًمتل يتقىمػ احلؽؿ ومقفا قمغم حتديد إـمقار

 :المطلب األول: بداية الحياة اإلنسانية
هلثق أاثر ذم همايثة  اووصثِػف سملكثف خمؾثق  طمثل   اإن اعرومة سمداية ظمؾؼ ا ـثلم

م اًمعؾث   ذم وىمد شمبايـثت أىمثقا ايم  ؾمقليت ٓطمًؼا اويؽمشمب قمؾقف أطمؽام يمثػمة اإ قة

 يم  يكم  اويؿؽـ مجعفا ذم ىمقًملم ااًمقىمت اعمحدد ًمبداية احلقاة اإلكساكقة

 بداية احلقاة اإلكساكقة تؽون بـػخ الروح يف اجلـني:  -1

وهق سمداية اخلؾؼ أظمر اًمثذي ضمثا  ذم ىمقًمثف  اهذا ىمقم مجاهػم أهؾ اًمعؾؿ     

ٍُ َخۡنق  شمعامم ﴿ َنَٰ
ۡ
نَشأ
َ
[ ومؼد ذيمر اًمطؼمي أن اعمؼصقد سمثاخلؾؼ 41ـقن ﴾ ]اعمماا َءاَخَر  ُثهَّ أ

ا  ـِ قمبثاٍسا وقمؽراثَةا واًم ثعبلِّ أظمرا هق كػخ اًمروحا وروى هذا اعمعـثك قمثـ اسمث

ًمؽـثف  اوجماهٍدا وأيب اًمعاًمقةا واًمضحاِكا وذيمر اًمطؼمي أىمقآ أظمرى ذم شمػسثػم أيثة

ح هذا اًمؼقم7 وقمؾؾ ذًمؽ7 سملن ا ـلم يؽقن قمبارة قمـ  واضثغةا  كطػةا وقمؾؼثةا"رضمَّ

 (4)"وقمظٍؿا وسمـػخ اًمروح ومقف7 يتحقم قمـ شمؾؽ اعمعا  يمؾِّفا إمم شمؾؽ اعمعثا  اإلكسثاكقة

ـُ يمثػما وىمد ذيمر رأًيثا آظمثَرا يؼثقم أصثحاسمف  إن  ويمذًمؽ اظمتار هذا اًمرأي احلاومُظ اسم

وار سمؿراطمثؾا صمثؿ  اومؼد يمان ضمـقـا ااخلؾؼ أظمرا اعـاه  شمـؼؾ اعمر  اـ طمام إمم طمام

                                                 

 ا3ط  )اًمؼثاهرة  دار اًمسثالما امع البق ان ن ت تلوي ي ال الؼ ران ج اًمطؼميا حمؿثد سمثـ ضمريثرا  ( 4)

 .2644ا ص 4م (ا  ج 4002 -هث4146
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ا ...إًمخ اراطمؾ طمقاشمف يمان ـمػالا صمؿ وسمعد أن ذيمر اسمـ يمثػم هذا اًمرأي7 مجع  اصار ؿماسمًّ

وٓاـاوماة7 ومنكف اـ اسمتثدا  اًمثروح ومقثف7 ذع ذم هثذه اًمتثـؼالت "سملم اًمرأيلم 7 ومؼام  

 .(4)"وإطمقام

إن إـمبا  يذيمرون أن ا ـلم شمدب ومقف طمقاٌة ىمبؾ أرسمعة أؿمفرا سمثؾ ويثذيمرون 

ـُ اًمؼثقؿاًمروحا وىمد ومصَّ أن هـاك طمقاة اعقـة ىمبؾ كػخ  ا وذيمثر ؾ هذا إاَر اإلاثاُم اسمث

شمؼريًباا اًمذي يؼقًمف قمؾ   اًمطب طمديًثاا ومؼد ومرَّ   ايمالاا قمؾؿقًّا دىمقًؼاا هق اًمؽالم كػسف

طمقاة اا ىمبؾ كػخ اًمروحا وهل طمريمة كؿق واهمتذا ا ومؼطا وًمؽـ  اسملم كققملم اـ احلقاة

 .(4)"إرادشمِف إمم طمريمة كؿقه واهمتذائفاكضؿت طمريمُة طمسقتِف و"إذا كػخت ومقف اًمروح 

إًذاا اعظؿ أىمقام اًمعؾ   شمثبت ًمؾجـلم طمقاة ىمبثؾ كػثخ اًمثروحا ًمؽـفثا ًمثقس طمقثاة 

إكساكقةا وًمؽـفا طمقاة كباشمقةا وىمضقة )احلقاة اإلكساكقة( اـ اًمؼضايا سماًمغة إ قةا يمث  ؾمثق  

 قمؾ   اًمطب احلديث.أؿمػم إًمقف قمـد احلديث قمـ اعمؼاركة سملم اًمـصقص اًمنمقمقةا وأىمقام 

 تبدأ احلقاة بامتزاج الـطػة بالبويضة يف الرحم: -2

ذهب إمم هذا اًمؼقم ىمؾٌة اـ أهؾ اًمعؾؿا وضمعؾقا هلذا آاتزاج طمراًة7 وذًمؽ 

سماقمتبار أكف يمائـ طمل  سماًمؼقةا أي سماقمتبار اا ؾمقؽقنا ًمؽثـفؿ ؿمثددوا ذم طمؼقىمثف7 يمؾث  

                                                 

سمثػموت  دار تػس   الؼ ران العظ قم   اسمـ يمثػما أسمق اًمػدا  إؾم قمقؾ سمـ يمثػم اًمؼثرر اًمدا ثؼلا  ( 4)

 .424ا ص 3م (ا  ج4654هث  4104ا 4اعمعرومةا ط

التبق ان يف أسس اا الؼ ران  ا سمؽر سمـ أيقب سمثـ ؾمثعد ؿمثؿس اًمثديـحمؿد سمـ أيب  اسمـ ىمقؿ ا قزيةا ( 4)

 حتػ ة او ودود بلحؽ اا اوول ود 7 واكظر  اسمـ اًمؼقؿا 324ا د. ت(ا ص 4)سمػموت  دار اعمعرومةا ط

 . 434م(ا ص 4644 -هث4364ا 4)دا ؼ  اؽتبة دار اًمبقانا ط
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يميمثد قمثغم سمدايثة هثذه احلقثاة7  ااًمغثزازمي  ؼةا وماإلاام أسمق طمااثدٍ اكتؼؾ إمم ارطمؾة ٓطم

أوم اراشمب اًمقضمقدا أن شمؼع اًمـطػة ذم اًمرطمؿا وختتؾَط سمث   اعمثرأةا وشمسثتعدَّ "ومقؼقم  

ًمؼبقم احلقاةا وإومساُد ذًمؽ ضمـايٌةا ومنن صارت اضغًة وقمؾؼًة7 يماكت ا ـايثة أومحثَشا 

ـتفثك اًمتػثاطمِش ذم وإن ُكػخ ومقف اًمروح واؾمتقت اخلؾؼة7 ازدادت ا ـاية شمػاطم ًاا وا

 .(4)"ا ـاية سمعد آكػصام طمقًّا

 :المطلب الثاني: حكم اإلجهاض
 اعمثرأة لَؾفثاا كثاىمَص اخلؾثؼا أو  ًمغةً اإلضمفاض 

ِ
  هق اإلؾمؼاطا سمؿعـك إًمؼا 

ا وطمّده جمؿع اًمؾغة اًمعرسمقة سماًمؼاهرةا سملكف ظمروج ا ـلم اـ اًمرطمؿا ىمبثؾ (4)كاىمَص اعمدة

فاض ذم شمعريػ اًمػؼفا ا ومؾثؿ خيتؾثػ يمثثػما قمثـ شمعريثػ ا وأاا اإلضم(3)اًم فر اًمراسمع

ويمثثػما اثا يعثؼم اًمػؼفثثا  سمؿرادومثات  اإلضمفثاض يماإلؾمثؼاطا واإلًمؼثثا ا  اًمؾغثقيلما

 .(1)واًمطرحا واإلاالص

                                                 

ا 4)سمػموت  دار اعمعرومةا ط ؾوا الديت إحقاء نأسمق طمااد حمؿد سمـ حمؿد اًمغزازم اًمطقدا اًمغزازما    ( 4 )

 .24ا ص 4د. ت(ا ج 

)اًمؼاهرة   معجم لغة الػؼفاء حمؿد رواس ىمؾعجل و طمااد صاد  ىمـقبلا اكظر  ىمؾعجلا و ىمـقبلا   ( 4 )

 . 12م(ا  ص 4655 -هث  4105ا  4طا واًمتقزيعدار اًمـػائس ًمؾطباقمة  واًمـنم 

ا واًمتقزيثعر ثدار اًمـػائس ًمؾطباقمثة  واًمـ ث)اًمؼاهرة    لوسقط اوعجم ااكظر  جمؿع اًمؾغة اًمعرسمقةا   ( 3 )

 اادة )ضمفض(. ا415ا ص 4ا د. ت(ا ج4ط

)اًمؽقيثت  دار  اووسونة الػؼفق ة الؽويتق ة وزارة إوىما  واًم ئقن اإلؾمالاقة سماًمؽقيتا اكظر    (1)

 .23ص  ا 4هثا(ا ج4144اًمسالؾمؾا د. طا 
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وشمظفر أ قة اًمقىمق  قمغم وىمت كػخ اًمروحا هـاا ذم طمؽؿ اإلضمفثاضا ومؼثد 

واإلضمفثاِض سمعثدها ومر  مجفقر اًمعؾ   ذم احلؽؿ سملم اإلضمفثاض ىمبثؾ كػثخ اًمثروحا 

ومفـاك إمجاع قمغم أكف ٓ عقز إؾمؼاط ا ـلم سمعد كػخ اًمروحا وأن هثذا اإلؾمثؼاط يعثد 

قماسمثديـ ىمتال ًمـػس سمنمية يمااؾِة احلقثاةا وىمثد ؿمثدد اًمعؾث   ذم ذًمثؽا طمتثك إن اسمثـ 

يمان  "ا كص قمغم طمراة ذًمؽ7 طمتك ًمق يمان خُي ك قمغم طمقاة إم7 ومنن ا ـلم ًمق احلـػل

7 ٕن اقت إم سمف اقهثقما ومثال عثقز ىمتثؾ آداثل طمثل  ٕاثر (4)شمؼطقعفطمقًّا ٓ عقز 

 .(4)"اقهقم

وأاا اإلضمفاض ىمبؾ كػخ اًمروحا ومؼد شمبايـت أىمقام اًمعؾ   ومقثف شمبايـًثا يمبثػماا 

 ويؿؽـ إمجام هذه إىمقام ومق  يكم 

ا وىمثام سمثف ىمؾثة اثـ قمؾث   (3)  وىمد ىمام سمثف سمعثض احلـػقثةاإلباحة مطؾًؼا -1

وًمؽـفؿ أسماطمقه ومق  ىمبؾ إرسمعلما ويمذًمؽ ىمثام سمثف سمعثُض قمؾث   اًم ثاومعقةا اعماًمؽقةا 

وأيًضا اؿمؽمط أن يؽقن ىمبثؾ إرسمعثلما ويمثذًمؽ ىمثام سمثف احلـاسمؾثةا وًمؽثـ ذم سمدايثة 

 .(1)احلؿؾا يعـل ذم ـمقر اًمـطػة

  وىمد ىمام سمف سمعض اًم اومعقةا وهق طمؼقؼة اذهب احلـػقثةا اإلباحة لعذر  -2

                                                 

 اقتا.أي  شمؼطقعف داظمؾ اًمرطمؿ 7 إلؾمؼاـمف   (4)

رد اوحت ار ن ا ال در اسمـ قماسمديـا حمؿد أالم سمـ قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز قماسمديـ اًمدا ثؼل احلـػثلا   (4)

 .435ا ص 4م (ا ج 4664-هث4144ا 4ط)سمػموت  دار اًمػؽرا  اوختار 

 .435ا ص 4ج رد اوحتار نا الدر اوختار   اسمـ قماسمديـااكظر    (3)

 .25ا ص 4ج اووسونة الػؼفقة الؽويتقة  اكظر  وزارة إوىما  اًمؽقيتقةا   (1)
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 .(4)ـ ىمام سماإلسماطمة اطؾًؼاا اـ سماب أومم ويدظمؾ ذم هذا اًمرأي ا

  وىمام سمف سمعض اعماًمؽقةا ويمذًمؽ سمعض احلـػقةا يم  كثص الؽراهة مطؾؼا - 3

إذ اعمحرم ًمق "قمغم ذًمؽ اسمـ قماسمديـا ورضب اثآ سمؽرس سمقض اًمصقد ًمؾؿحرما ومؼام 

يمرس سمقض اًمصقد ضؿـف7 ٕكف أصؾ اًمصقدا ومؾ  يمان يماظمذ سما زا 7 ومال أىمثؾ اثـ أن 

 . (4)"حؼفا إصمٌؿ هـا7 إذا ؾمؼط سمغػم قمذرهايؾ

هق اعمعتؿد قمـد اعماًمؽقةا ومق  ىمبؾ إرسمعلما وهق إوضمف قمـد و  التحريم – 4

 اًم اومعقةا وهق اذهب احلـاسمؾة اطؾؼا.

وسمـا  قمغم اا ؾمبؼ7 ومنن حتديد زاـ إـمقارا وزاـ كػخ اًمروحا أاثر افثؿ      

 اسلًمة اإلضمفاض.ضمدا 7 يـطؾؼ اـف اعمػتل ذم ومتقاه سمخصقص 

 المطلب الثالث:  بعض األحكام الفقهية األخرى
شمقضمد أطمؽام ومؼفقة يمثػمةا شمؽمشمب قمغم حتديد كػخ اًمروح ذم ا ـثلما وؾمثق  

 أؿمػم إمم ك ذج اـفاا وذًمؽ يم  يكم 

ة الطالق اوعؾِق نا الوالدة -4   ىمام شمعامم قمـ قمدة اًمـسا  اًمالئثل ُيتثقرم ِندَّ

تۡ َي ؼثـا وهثـ طمقااثؾ ﴿قمـفـ أزواضُمفـا أو يطؾ َۡ ََ َ
َ
َلنُُنتيَّ أ

َ
ۡمَتاِ  أ

َ
ُُ ۡلۡأ ْوَلَٰت

ُ
َوأ

[ا ومعدة اعمطؾؼة هـا شمـتفل سمقضثع احلؿثؾا وحيؿثؾ قمؾقفثا ىمقًمثف 1﴾ ]اًمطال  َمۡنَُنيَّ  

ت ﴿  شمعامم ۡزَوَٰل 
َ
ََ أ ََ ِوٌُكۡه َوَيَذُرو ََّوفَّۡو ََِي ُي تِنيَّ َوۡلَّلَّ ِِ ُُ ً

َ
بَّۡصتَي ِِأ تُنر  ا َيََتَ

ۡۡ ََ أَ ۡرَبَ ت
َ
 أ

                                                 

 .اعمرضمع اًمساسمؼاكظر     (4)

 ..435ا ص 4ج رد اوحتار نا الدر اوختار اسمـ قماسمديـا اكظر    (4)
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[ا وىمد أومتك قمبد اهلل سمـ اسعقد سملن اًمعدة شمـتفل سمقضع احلؿؾا 431﴾ ]اًمبؼرة ا  وََعۡش  

ا وًمؽـ ذم طماًمة كزوم ا ـلم ذم اراطمؾف إومما (4)وًمقس سماعمدة اعمذيمقرة ذم ؾمقرة اًمبؼرة

 وىمبؾ ايمت ًمف ذم سمطـ أافا ومؼد شمبايـت أىمقام اًمعؾ   ذم هذه اعمسلًمةا يم  يكم 

طمتك ًمثق يمثان قمؾؼثة  وهثذا هثق رأي اعماًمؽقثةا ومبؿجثرد  وىمقع اًمطال ا -أ

 اكػصام احلؿؾ قمـ إم7 ومؼد وىمع اًمطال  اعمعؾؼ.

وىمقع اًمطال  سمـزوم اعمضغة اعمخؾؼة  وهل اعمضغة اًمتل اا صقرة آدالا  -ب

وًمق يماكت ظمػقةا وهق رأي احلـػقة واحلـاسمؾثةا وًمؽثـفؿ اؿمثؽمـمقا أن شم ثفد اًمثؼثات 

 ًمق سمؼقت7 ًمتصقرت.اًمؼقاسمؾا سملن هذه اعمضغة 

قمدم وىمقع اًمطال  ىمبؾ كػخ اًمروح  وهثذا اثا ذهثب إًمقثف اًم ثاومعقةا  - ج

ٕهنؿ يرون أن كزوم ا ـثلم ذم ارطمؾثة اًمعؾؼثةا أو اعمضثغة7 ٓ يسثؿك وٓدةا وٓ 

 .(4) شمـؼيض اًمعدة سمف

  اـ اعمعؾقم أن اًمـػسا ا متؽثث اثدة أرسمعثلم يقاثا7 طفارة اورأة الـػساء -4

اؾمفاا وعب قمؾقفا اًمغسؾا وًمؽـ اإلؿمؽام ذم اـ شُمسؼط ضمـقـًا ىمبثؾ طمتك شمطفر اـ كػ

ايمت ًمفا وٓ ظمال  سملم اًمعؾ   ومق  سمعد كػخ اًمروحا ًمؽـ اخلال  ومق  ىمبؾ كػخ اًمثروح 

 ذم ا ـلما ويؿؽـ إمجام اخلال  ذم ىمقًملم  

شمعد كػسا  سمنًمؼا  اضغة أو قمؾؼة  هذا رأي اعماًمؽقثة واًم ثاومعقةا ويؾزافثا   -أ

 يمحاًمة اًمقٓدة اًمؽااؾة. فر اـفااًمتط

                                                 

 .. 105ا ص 1ا جتػس  الؼران العظقماسمـ يمثػما اكظر    (4)

 .31ا ص 4ج اووسونة الػؼفقة الؽويتقة  اكظر  وزارة إوىما  اًمؽقيتقةا   (4)
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ٓ شمعد كػسا  إٓ إذا يمان خمؾؼا  وهق رأي احلـػقة واحلـاسمؾثةا ويثرى أسمثق  -ب

 .(4)يقؾمػا أكف ٓ همسؾ قمؾقفاا وًمؽـ عب قمؾقفا اًمقضق 

هثذه اسثلًمة يمثذًمؽ يتعؾثؼ اإلومتثا  ومقفثا   غسي اجلـني  والصالة نؾق   -3

طمـا  ىماًمقا   إذا اكػصؾ اقًتاا ومل يستفؾ7 سمؿعرومة أـمقار ا ـلما وكػخ اًمروح ومقفا ومإ

كا وٓ يصغم قمؾقفا وذًمؽ إذا شمؿ ختؾقُؼفا وإذا مل خيؾَّؼ7 ومػقف ظمثال   ومنكف يغسؾا وُيسؿَّ

قمـدهؿا ويرى  اعماًمؽقة أكف ٓ يغسؾ اًمسؼط اًمذي مل يستفؾ صارظماا وًمثق حتثركا ٕن 

إذا اؾمتفؾ أو حتركا صمؿ  احلريمة ٓ شمدم قمغم احلقاةا ويؽػـ ويدومـا ويرى اًم اومعقةا أكف

اات7 هُمسؾ وصكم قمؾقفا وإن مل يتحرك وأيمؿؾ أرسمعة أؿمفر7 يصثغم قمؾقثفا وىمقثؾ  ٓ 

يصغم قمؾقفا وإن حترك ومل يؽؿؾ أرسمعة أؿمفر7 يمػـ ودومـا ويرى احلـاسمؾة أكف إذا أيمؿؾ 

 .(4)أرسمعة أؿمفرا أو سمان ومقف اخلؾؼ7 ومنكف يغسؾ ويصغم قمؾقف

قمثغم أ قثة هثذا اعمقضثقع ذم حتديثد سمعثض  هذه سمعض ك ذجا ذيمراا أاثؾثةً 

أظمثرى يمثثػمةا اثثؾ اعمثػماِثا  إطمؽام اًمػؼفقة اعمفؿةا وهل جمرد أاثؾةا ومَثؿ أطمؽثام

واًمقصقِةا وقمؼقسمِة اإلضمفاضا وهمػِم ذًمؽ اـ إطمؽام اًمتل شمتقىمػ اًمػتاوى اا قمثغم 

 أـمقار ا ـلما وكػخ اًمروح ومقف.

                                                 

 .31ص ا4ج    اووسونة الػؼفقة الؽويتقة اكظر  وزارة إوىما  اًمؽقيتقة  (4)

 اعمرضمع اًمساسمؼ.اكظر    (4)
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 :املبحث الثاني
 واردة يف أطوار خلق اجلنني، وأقوال أهل العله فيوانصوص القرآن والسنة ال

وردت كصقص يمثػمة ذم اًمؽتاب واًمسـةا شمثذيمر أـمثقار ظمؾثؼ اإلكسثانا ومل 

ـُ إٓ ذم يمتب اًمسـةا وًمذا يؿؽثـ أن كؼسثؿ احلثديث ذم هثذا اعمبحثث قمثغم  حُيدِد اًمزا

 اطؾبلما وذًمؽ يم  يكم 

 يرهاالمطلب األول: نصوص القرآن، وأقوال العلماء في تفس
ًمؼد ضما  ذيمر أـمقار ظمؾؼ اإلكسان ذم أيمثثر اثـ اقضثع ذم يمتثاب اهلل شمعثامما 

ُّۡه ِر َرۡيت   ﴿ أذيمر اـفا اثالا ىمقًًمثف شمعثامم َنتا ۡلََّّتاُس نَِ ُنٌت يُّ
َ
أ ِْ فًََِِّتاّوِتَي ۡل َيَٰٓ  ۡۡلَۡ ت

ۡقَنَُٰكه ّوِي َُِراب  
َ   َخنَ َُ ۡط َغَ   ُثهَّ ِوۡي َعنََقَ   ُثهَّ ِوي نُّ ۡۡ َنََّقَ   ُثهَّ ِوي وُّ َ  وََغۡۡيِ ُُّمَنََّقَ   ُّمُّ َُبّّيِ َِّّ

َلل  
َ
رَۡحاِم َوا نََشآُء نََِلَٰٓ أ

َ
ّم   مَُكۡه  َوًُقِرُّ ِر ۡلۡأ َِ ت   ُثهَّ  وُّ ُۡ [ 2...﴾ ]احلثج ُُنۡرُِلُكۡه ِط

نَسََٰي ِوي ُسَلَٰنََ  ﴿  وىمقًَمف شمعامم ٌَا ۡلۡۡلِ ۡق
ٍُ ُنطۡ  ١٢ ّوِي ِطّي   َومََقۡد َخنَ َ  ُثهَّ َلَ ۡنَنَٰ تَرار   َُ

 ِر قَ
ِكّي   َ   ١٣ وَّ ََ َعنََق َُ َ   ُثهَّ َخنَۡقٌَا ۡلَُّّۡط َغ ۡۡ ََ ُم ََ ِعَظَٰى   فََخنَۡقٌَا ۡلۡمَ نََق َغ ۡۡ ٌَا ۡللُۡى ۡوًَ فََخنَۡق َِ ا ا فََك

ى   ٍُ َخۡنق  ۡلۡم َِظََٰه ََلۡ َنَٰ
ۡ
نَشأ
َ
يُ  ا َءاَخَر  ا ُثهَّ أ َِ ۡح

َ
ُ أ ََّباَرَك ۡلَّللَّ  -44﴾]اعمماـقن ١٤ۡلۡمَخَٰنِقَِّي  َف

وىمد ايمتػقت اذيـ اعمقضعلم7 ٕهن  ؿمؿال يمؾ إـمثقارا اثع اًمعؾثؿ أن ظمؾثؼ  ا[41

وس  ورة  ا(6  4)آيثثة س  ورة الس  جدةىمثثد ورد ذم اقاضثثع أظمثثرىا اثثثؾ   اا ـثثلم

وس ورة  ا(4)آيثة  وس ورة اإلكس ان ا(36و 35 )آيثة وسورة الؼقام ة ا(34)آيةغافر

 (.44  40)آيةاورسالت 
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 وطوا::المعاني اللغوية أللفاظ األ
يـطِثًػا َكْطًػثاا وُكطقوًمثاا وكِطاوًمثااا  ا  الظمقذة اـ اًمػعثؾ  َكَطثَػ الـطػة -4

أصؾفا اعما  اًمصاذما أو ىمؾقؾ اعما  اًمثذي يبؼثك ذم "ا و(4)وهق اـلي اًمرضمؾ  اسمؿعـك  ىَمَطرَ 

اًمدًمق أو اًمؼرسمثةا يؼثام  كطػثِت اًمؼرسمثًةا إذا ىمطثرت اثـ اًمـَّطثػا سمؿعـثك اًمسثقالن 

 . (4)"واًمتؼاـمر

قَمَؾًؼاا وقَمالىمًةا وقُمؾقىًماا سمؿعـك   ايعَؾؼ ا  الظمقذة اـ اًمػعؾ  قَمؾَِؼ العؾؼة -4

ا وماًمعؾؼة  اػثرد واؾمتؿسؽ سمف اومقؼام  قمؾؼ اًمٌمُ  اًمٌمَ ا وسمفا أي  ك ب ومقف اك ب

ومفل شمعَؾثؼ سمجثدار اًمثرطمؿا وشمؽثقن يمثاًمقرم ذم  ا(3)(ا وهل اًمدم اًمغؾقظ ا ااد)قَمَؾؼ

 ضمسؿ اعمرأة.

اثـ اًمػعثؾ  َاَضثَغا يؿُضثغا اضثًغاا سمؿعـثك  ٓيمثف    اثلظمقذةاوضغة -3

 سمؿؼدار اا يؿضغ.  اواعمضغة هل اًمؼطعة اـ اًمؾحؿ ا(1)سملؾمـاكف

إن اعمتلاؾ ذم أيتلم اًمساسمؼتلم7 يتبلم ًمف أن أـمقار ا ـلم شمبدأ اـ اًمـطػةا صمثؿ 

ـْ هـاك االطمظتان افؿتان ذم هاشملم أيتلما و ا   اًمعؾؼةا صمؿ اعمضغةا ًمؽ

 ا) صمثؿ(ثسمث س ورة احل  أن اًمعطػ سملم اًمـطػةا واًمعؾؼةا واعمضغةا ذم   األوىل

                                                 

 ا اادة  كطػ.635ا ص 4ج جمؿع الؾغة العربقة اكظر   (  4 )

 4145ا )اًمؼاهرة  داراًمـػثائسا د. طا صػون البقان وعاين الؼرانخمؾق ا طمسـلم حمؿد خمؾق ا   (4)

 .314ص  م(ا4004 -هث 

 ا اادة قمؾؼ.312ا ص 4ججمؿع الؾغة العربقة  اكظر   ( 3)

 ا اادة  كطػ.606جا ص  جمؿع الؾغة العربقة اكظر   ( 1)
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رقمة ثوسمـاً  قمغم ذًمثؽ7 ٓيؿؽثـ أن كؼطثع سمسث ا) اًمػا (ثسم سورة اوممـونواًمعطػ ذم 

 اًمتعؼقبا أو سمؽماظمقفا وكحتاج ذم ذًمؽ إمم دًمقؾ آظمرا اـ اًمؽتاب أو اًمسـة.

ومثنن ارطمؾثة  ااًمػا ()ثسم سورة اوممـون  أكف قمغم اًمرهمؿ اـ اًمعطػ ذم الثاكقة

 اؼصثقدا -اـثه–مما يرضمحا أن اًمؽماظمثل  ااإلك ا  ظمؾًؼا آظمرا قمطػت سمإداة  )صمؿ(

 اًمروح كػخ سمداية أهنا يرضمح هذها اًمتخؾقؼ ارطمؾة ٕن إ قةا سماًمغة االطمظة وهل

 .ا ـلم ذم

َنََّقَ   ﴿  ضغةا ىمد وصػفا اهلل شمعامم سملهناإن اعمرطمؾة إظمػمةا وهل اعم  وََغتۡۡيِ  ُّمُّ
ووَمْفُؿ اعمؼصقد اذا اًمقصػا أاٌر افؿ ذم اًمقىمق  قمغم أطمقام ا ـثلما وىمثد  ا﴾ُُّمَنََّقَ  

 ذيمر اًمعؾ   ومقفا أرسمعة أىمقاما يؿؽـ أن كؾخصفا يم  يكم 

إن ذًمثثؽ اثثـ صثثػة اًمـطػثثةا ومثث  يمثثان ظمؾؼثثا ؾمثثقياا ومفثثل اًمـطػثثة  األول:

 .قم قمـ اسمـ اسعقد وهق ىم ااعمخؾؼةاوأاا همػم اعمخؾؼةا ومفل اًمتل شمؼذومفا إرطمام

ر إكساكا7 ومفل خمؾؼةا واًمتثل  اإن اعـاه  أي شمااة الثاين: وهمػم شمااةا وماًمتل شُمصقَّ

ْر7 ومفل همػم خمؾؼةا وهق ىمقم جماهد رلف اهلل  .(4) مل شُمصقَّ

إن اعمخؾؼة هل اًمقًمد اًمذي شمليت سمف اعمرأة ًمقىمتفا وهمػم اعمخؾؼة يؼصد  الثالث:

 .(4)سمف اًمسؼط

ا ويعد ذًمؽ شمطقرا اثـ شمطثقرات اعمضثغةا  اعا ًمؾؿضغةإن اًمقصػلم الرابع:

                                                 

 .2463ا ص 4ج  جامع البقان اكظر  اًمطؼميا   (4)

ر ث)اعمديـثة اعمـثقرة  دار ـمقبثة ًمؾـ ث مع ا  التـزي ي اكظر  اًمبغقيا أسمق حمؿد احلسلم سمـ اسثعقدا   (4)

 . 333ا ص 2جم (ا 4664 -هث 4144ا 1زيعا طاًمتقو



 

 
 حممد علي حسن الشوكي  م 1035 أغسطسهـ /3416 شوال املكرم ،الرابعالعدد  - وحدة األمة

 

___________________ ﴿112﴾ ___________________ 

 

 .  (4)ومفل شمؽقن همػم خمؾؼةا صمؿ سمعد ذًمؽ ختؾؼا وذًمؽ سمتصقير أقمضائفا

واعمتلاؾ ذم أىمقام اعمػرسيـ7 عد أن هـاك شم ااا ذم إصمبات إـمقار اًمثالصمةا اع 

ومثنن  ريـ يقاثاا وًمثذاثصمالصمة أرسمعقـاتا وأن اًمروح ٓ شمـػخ إٓ سمعد ارور اائثة وقم ث

رة أيثاما ثاحلاومظ اسمـ يمثػم ذم كػسػمه ًمعدة اعمتقرم قمـفا زوضمفاا وهل أرسمعة أؿمفر وقم 

أؿمار إمم أن طمديث اسمـ اسعقد ذم اًمصحقحلما ذيمر أن إـمقار شمستغر  أرسمعة أؿمفرا 

 .(4)وزيد قمنمة أيام اطمتقاـًما7 ٕن احلريمة شمظفر سمعد كػخ اًمروح

ريـا ىمثد ثطاسمؼ عمعظؿ أىمقام اعمػسثومما ٓ ؿمؽ ومقفا أن يمالم اسمـ يمثػما وهق ا

سُمـل قمغم طمديث اسمـ اسعقد ذم اًمصحقحلما ومؼد ىمطع اعظثؿ اًمعؾث   سمتحديثد وىمثت 

كػخ اًمروحا سمـا  قمغم هثذا احلثديثا وًمؽثـ ًمـثا اعفثؿ كؼثاشا ذم اعمطؾثب اخلثاص 

 سماحلديث اًمـبقيا سمنذن اهلل شمعامم.

 المطلب الثاني: نصوص السنة، وأقوال العلماء في شرحها 
إن هذا اعمطؾب يعد أهؿ ضمز  ذم هذا اًمبحث7 ٕن اًمسـة اًمـبقية اًمنمثيػةا ورد اثا      

ساطمة ذيمر إـمقار اع أزااهناا ويمذًمؽ اًمتٍميح سمـػخ اًمروح ذم ا ـلما ويؿؽـ ًمـا 

 أن كجؿؾ إطماديث اًمـبقية اًمصحقحةا وذًمؽ يم  يكم 

قدا روى اًمبخاري واسؾؿ اثـ طمثديث قمبثد اهلل سمثـ اسثع احلديث األول:

                                                 

)شمقكس  اًمدار    التحرير والتوير اكظر  سمـ قماؿمقرا حمؿد اًمطاهر سمـ حمؿد سمـ حمؿد اًمطاهر اًمتقكز  (4)

 .465ا ص 44م(ا  ج4651اًمتقكسقة ًمؾـنما د. طا 

 .464ا ص 4ج تػس  الؼران العظقم اكظر  اسمـ يمثػما   (4)
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وهق اًمصاد  اعمصدو   )إن أطمديمؿ ُعَؿثُع ظمؾُؼثف ذم سمطثـ  طمدصمـا رؾمقم اهلل ىمام "

أاف أرسمعلم يقااا صمؿ يؽقن قمؾؼًة اثؾ ذًمؽا صمؿ يؽقن اضغًة اثؾ ذًمؽا صمثؿ يبعثث اهلل 

َاَؾًؽا ومقمار سملرسمع يمؾ تا ويؼام ًمف  ايمتب قمؿؾفا ورزىمفا وأضمؾثفا وؿمثؼل أو ؾمثعقدا 

ضمؾ اـؽؿ ًمقعؿؾ طمتك اا يؽقن سمقـف وسملم ا ـثة إٓ ذراعا صمؿ يـػخ ومقف اًمروحا ومنن اًمر

ومقسبؼ قمؾقف يمتاسُمفا ومقعؿؾ سمعؿؾ أهؾ اًمـارا ويعؿؾ طمتك اا يؽقن سمقـف وسمثلم اًمـثار إٓ 

 .(4) "ذراعا ومقسبؼ قمؾقف اًمؽتابا ومقعؿؾ سمعؿؾ أهؾ ا ـة(

ويالطمظ قمغم هذا احلديث قمدة أؿمقا ا وهل سماًمغة إ قة ذم اقضقع سمحثـثاا 

 اعمالطمظاتا هل وهذه 

اًمـص اًمساسمؼا هق رواية اًمبخاريا وهل ىمريبة اثـ روايثة اسثؾؿا إٓ أن  -أ

صمؿ يؽثقن إن أطمديمؿ عؿع ظمؾؼف ذم سمطـ أاف أرسمعلم يقااا "رواية اسؾؿ ضما ت سمؾػظ 

ا صمؿ يؽقن ذم ذًمؽ اضغة اثؾ ذًمؽا صمؿ ُيرؾَمُؾ اعمؾثُؽا ومقثـػخ ذم ذًمؽ قمؾؼة اثؾ ذًمؽ

  سمقـف  يمبػما ومرواية اًمبخاري ُيػفثؿ اـفثاا أن ا ـثلم احلديثا واًمػر "...ومقف اًمروح

سمؿر سمثالصمة أرسمعقـات )كطػةا صمؿ قمؾؼةا صمؿ اضغة(ا وأاا رواية اسؾؿا وماًمؾػظ ومقفا )صمثؿ 

ومُقػفؿ اـفا أن اًمـطػةا واًمعؾؼةا واعمضغةا يمؾفا شمؽقن  ايؽقن ذم ذًمؽ قمؾؼة اثؾ ذًمؽ(

                                                 

يمتاب سمد  اخلؾثؼا سمثاب ذيمثر   صحقح البخارل ـ إؾم قمقؾ ا عػلا ذم اًمبخاريا حمؿد سمأظمرضمف   (4)

7  و أظمرضمثف 231ا رىمثؿ44ا ص 4هثث (ا  ج4144ا 4سمػموت  دار ـمثق  اًمـجثاةا ط)اعمالئؽةا 

يمتاب اًمؼثدرا سمثاب  صحقح مسؾم ذم  اسؾؿ سمـ احلجاج أسمق احلسـ اًمؼ ػمي اًمـقساسمقريااسؾؿا 

ا 4033ا ص 1جاث اًمعثثريبا د. ط. د. ت(ا)سمثثػموت  دار إطمقثثا  اًمثثؽم يمقػقثثة ظمؾثثؼ أداثثلا

 .3153رىمؿ
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 ساسمؼا وهق أرسمعقن يقًاا.ذم أرسمعلم يقااا ٕن )ذم ذًمؽ( إؿمارة إمم اًمظر  اًم

إن أطمثديمؿ مل أىمػ قمغم أية رواية قمـد اًمبخاريا ومقفثا ًمػثظ ) اًمـطػثة( )  -ب

كطػةا صمؿ يؽقن...(ا وًمؽـ سمعض اًمنماح يثدرج  عؿع ظمؾؼف ذم سمطـ أاف أرسمعلم يقاا

وهمػُم ا. قمغم اًمرهمؿ اـ أن هثذه  ا(4) واسمـ دىمقؼ اًمعقد ا(4) هذه اًمؾػظةا يم  ومعؾ اًمبغقي

 شمرد ذم أية رواية صحقحة. اًمؾػظة مل

ا (3)روى هذا احلديث اًمؽثػم اـ أصحاب اًمســ واعمساكقدا اثؾ أيب داود -ج

 .(2)ا وأمجد(1)واًمؽماذي

ـِ َأؾمثقٍد اًمغػثاريِّ   احلديث الثاين:  روى اسؾؿ ذم صحقحف قمـ طمديػَة سمث

إذا اثر سماًمـطػثة صمـتثان وأرسمعثقن "ا يؼثقم  ىمام  ؾمؿعت رؾمقم اهلل  ا اهلل قمـفيضر

َرها وضمؾثَدها وحلَؿفثا ثقؾةا سمعث اهلل إًمقفثا اؾؽثاا ومصثقرها وظمؾثؼ ؾمثؿَعفا وسمصثًم

                                                 

ا 4)سمثػموت  اعمؽتثب اإلؾمثالالا ط رشح الس ـة اكظر  اًمبغقيا احلسلم سمـ اسعقد سمثـ حمؿثدا   (4)

  .445ا ص 4م(ا ج4653 -هث4103

 رشح األربع ني الـووي ة اكظر  اسمـ دىمقؼ اًمعقدا حمؿد سمثـ قمثكم سمثـ وهثب سمثـ اطقثع اًمؼ ثػميا   (4)

 .34م(ا  ص 4003 -هث 4141ا 3ة اًمريانا ط)اًمؼاهرة  امؾمس

يمتثاب  يف سـت أيب داود اكظر  أظمرضمف أسمق داودا ؾمؾق ن سمـ إؿمعث سمـ إؾمحا  سمـ سم ػم إزديا   (3)

  .445ا ص1اًمسـةا سماب ذم اًمؼدرا )سمػموت  اعمؽتبة اًمعٍميةا د. ط. د. ت(ا ج

 يف س ـت المم ذل اًمضثحاكا  اكظر  أظمرضمف اًمؽماذيا حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾمقرة سمثـ اقؾمثك سمثـ  (1)

ا 113ا ص 1ما ج4642 -هثث 4362ا 4)اًمؼاهرة  اؽتبة واطبعثة اصثطػك اًمبثايب احلؾبثلا ط

 .3241رىمؿ

)سمثػموت   يف مس ـد اإلم اا أ، د اكظر  اسمـ طمـبقؾا ألد سمـ حمؿد سمـ هالم سمثـ أؾمثد اًم ثبقبا ا   (2)

 .       442ا ص 3م (ا  ج4004 -هث 4144ا 4امؾمسة اًمرؾماًمةا ط
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وقمظاَافاا صمؿ ىمام  يا رب أذيمٌر أم أكثك؟ ومقؼيض رسمثؽ اثا ؿمثا ا ويؽتثب اعمؾثؽا صمثؿ 

يؼقم  يا رب أضمؾفا ومقؼقم رسمؽ اا ؿما ا ويؽُتثُب اعمؾثؽا صمثؿ يؼثقم  يثا رب رزىمثفا 

ؾؽ سماًمصحقػة ذم يدها ومال يزيد قمغم اا ومقؼيض رسمؽ اا ؿما ا ويؽتب اعمؾؽا صمؿ خيرج اعم

 .(4)"ُأِار وٓ َيـؼص

إن هذه اًمرواية اًمصحقحةا شمؼطع سمثلن ا ـثلم ُيصثقر ؾمثؿُعفا وسمٍُمثها وضمؾثُدها 

وحلُؿفا وقمظاُافا وذًمؽ قمغم رأس اصمـتلم وأرسمعلم ًمقؾًةا ويدقمؿ ذًمؽ ًمػُظ رواية اسثؾؿ اثـ 

ذم طمثديث اسمثـ اسثعقدا وروايثُة طمديث اسمـ اسعقدا ويؽقن ًمديـا صمالث رواياتا اشمـتثان 

ـِ أؾمقد ويبدو أن هـاك شمعارضا سملم رواية اسمـ اسعقد قمـد اًمبخاريا وروايتف قمـثد  اطمذيػَة سم

اح اًمسـة اع هذه اًمروايات   اسؾؿا وطمديث طمذيػةا وكؼػ هـا اع أىمقام ذَّ

  (:676)ت :أي اإلمام النووي -1
 طمديث اسمـ اسثعقد ًمؼد حتدث اًمـقوي قمـ اًمتعارض سملم إرؾمام اعمؾؽ ذم     

سمعد اائة وقمنميـ يقااا وسملم إرؾماًمف ذم طمديث طمذيػة سمعد اصمـتلم وأرسمعلم ًمقؾةاا ومعـ 

رواية طمذيػة اًمٍمحيِة سماًمتصقير ذم اصمـتثلم وأرسمعثلم ًمقؾثة7 كؼثؾ يمالاثا قمثـ اًمؼثايض 

ىمؾت  ًمقس هذا قمغم فماهرها وٓ يصح لؾف قمغم فماهره7 سمؾ اعمراد "قمقاض7 طمقث ىمام 

ا وهذا (4)"ؾمؿعفا إمم آظمرها أكف يؽتب ذًمؽا صمؿ يػعؾف ذم وىمت آظمر سمتصقيرهاا وظمؾؼ

                                                 

 .4034ا  ص 1يمتاب اًمؼدرا سماب يمقػقة ظمؾؼ أدالا ج يف صحقح  اسؾؿا أظمرضمف   (4)

ا   اوـفاج رشح صحقح مسؾم ب ت احلج اجأسمق زيمريا حمقل اًمديـ حيقك سمـ ذ  اًمـقوياًمـقويا    (4)

 .464ا ص 43هث(ا ج 4364ا  4)سمػموت  دار إطمقا   اًمؽماث اًمعريبا ط
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اًمتلويؾ اـ اًمؼايض قمقاض سمعقدا وٓ استـد ًمثف اثـ اًمنمثعا وًمثذا ومنكثف يعؾثؾ هثذا 

ٕن اًمتصقير قمؼقب إرسمعلم إومم همػم اقضمقد ذم اًمعادةا وإك  يؼع "اًمتلويؾ7 ومقؼقم 

ت ده قمثغم أن اًمتصثقير همثػم اقضمثقد ذم ا واقم(4)"ذم إرسمعلم اًمثاًمثةا وهل ادة اعمضغة

اًمعادةا ذم إرسمعلم إومما اعـاه أكف يعتؿد قمغم اًمقاىمع اعم اهدا واًمثذي يعتؿثد قمثغم 

 اخلؼمة اًمطبقةا وهل شمميمد ظمال  اا ىماًمفا يم  ؾمـذيمرا سمعد ىمؾقؾ.

 (:757:أي اإلمام ابن القيم )ت  -2
طمثديث طمذيػثة  "ومؼام أؿمار اسمـ اًمؼقؿ إمم اا فماهره اًمتعارض سملم احلديثلم7 

ـِ اسعقٍد يدم قمغم أكثف  يدم قمغم أن اسمتدا  اًمتخؾقؼ قمؼقب إرسمعلم إومما وطمديُث اسم

قمؼقب إرسمعلَم اًمثاًمثِة ومقؽقػ ُعؿع سمقـف ؟ ىمقؾ  أاا طمديث طمذيػة ومٍمثيح ذم يمثقن 

ذًمؽ سمعد إرسمعلما وأاا طمديث اسمثـ اسثعقد ومؾثقس ومقثف شمعثرض ًمقىمثت اًمتصثقير 

قف سمقان أـمقار اًمـطػة وشمـؼؾِفا سمعد يمثؾ أرسمعثلما وأكثف سمعثد إرسمعثلم واًمتخؾقؼا وإك  وم

اًمثاًمثة7 يـػخ ومقف اًمروحا وهذا مل يتعرض ًمف طمديث طمذيػةا سمؾ اظمتص سمف  طمدصمـا اسمثـ 

اسعقد7 وماؿمؽمك احلديثان ذم طمثدوث أاثر سمعثد إرسمعثلم إومم واظمثتص طمثديث 

واظمتص طمديث اسمـ اسعقد  طمذيػة سملن اسمتدا  شمصقيرها وظمؾؼفا سمعد إرسمعلم إومم

ـْ هـثاك (4)"سملن كػخ اًمروح ومقف سمعد إرسمعلم اًمثاًمثة ا وهذا ومفؿ ضمقد اـ اسمـ اًمؼقؿا ًمؽ

                                                 

  .464ا ص 43ج م بت احلجاج  اوـفاج رشح صحقح مسؾاًمـقويا    (4)

 .426ص حتػة اوودود  اسمـ اًمؼقؿا   (4)
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إؿمؽام يمبػما إذا يمان طمديث طمذيػة يثبثت اًمتصثقير قمـثد إرسمعثلم إومم7 ومفثذا ٓ 

يستؼقؿ اع أن ا ـلم يؽقن قمؾؼةا سمؿعـك ىمطعة دم ضماادةا ًمقس اا أية اعثاملا ويظثؾ 

 ر حمػًما.إا

 (:795ي اإلمام ابن :جب الحنبلي)تأ:  -3
يعد اسمـ رضمثب اثـ اًمعؾث   اًمثذيـ شمـثاوًمقا هثذه اًمؼضثقةا ومؼثد أؾمثفب ذم 

دراؾمتفاا وطماوم ا ؿع سملم اا فماهره اًمتعارضا ومثذيمر طمثديث اسمثـ اسثعقدا واثا 

يػقده ذم اًمتخؾقؼ واًمتصقيِر سمعد اائة وقمنميـ يقااا صمؿ ذيمر طمثديَث طمذيػثةا وأؿمثار 

ر ذًمثؽ ىمبثؾ إمم شم لويؾ سمعض اًمعؾ  ا وهق أن اعمعـك ذم طمديث طمذيػةا أن اعمؾؽ ُيؼثدِّ

وهذا ظمال  فماهر احلديثا سمؾ فماهره أكف يصثقرهاا "إعاده وختؾقِؼف7 ومرد اسمـ رضمب 

ا صمؿ ذيمر يمالاا اف ًّ سماًمـسبة ًمـا7 ٕكف اؾمت ثفد سمثلىمقام (4) "وخيؾؼ هذه إضمزا  يمؾَّفا...

 اًمطب ذم قمٍمها وىمد
ِ
ا ذم كؼؾ يمالافؿا واؾخص يمالافؿا أن  قمؾ   أـمام اًمـػس ضمدًّ

ا ـلم ُيتصقر وشمتؿقُز أقمضاؤه سملم مخسة وصمالصملم يقًااا وأرسمعلم يقًااا صمثؿ ىمثام يمالاثا 

ـِ أؾمثقد ذم اًمتخؾقثؼ ذم إرسمعثلم "افً   ومفذا يقاومثؼ اثا دم قمؾقثف طمثديُث طمذيػثَة سمث

عقد يؼقم ومقفا  إن اًمتصقير ٓ ا صمؿ ذيمر اسمـ رضمب رواية اقىمقومة قمغم اسمـ اس(4)"اًمثاكقة

                                                 

جامع العؾ وا واحلؽ م يف رشح زيـ اًمديـ قمبد اًمرلـ سمـ ألد سمـ رضمب سمـ احلسـا اسمـ رضمبا   (4)

ا 4م(ا  ج4004 -هثث4144ا  4)سمػموت  امؾمسة اًمرؾمثاًمةا ط مخسني حديثا مت جوامع  الؽؾم 

 .425ص 

 .426ا ص 4ج عؾوا واحلؽم جامع الا اسمـ رضمب  (4)
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يؼع ىمبؾ صم كلم يقًااا وىمد ضعَّػ ؾمـَدهاا واع ذًمؽ7 ومؼد ذيمر أن ـمقائػ اـ اًمػؼفثا  

أظمذوا ااا وشملوًمقا رواية اسمـ اسعقد اعمرومققمَة قمؾقفاا وسمـقا إطمؽام اًمػؼفقةا قمغم أكثف 

هثق أن ٓ يؽقن ختؾقٌؼ ىمبؾ واطمد وصم كلم يقًااا وحتدث قمثـ اثذهب اإلاثام ألثدا و

اعمضغة اعمخؾؼةا هل اًمػقصؾ ذم سمـا  إطمؽام اًمػؼفقةا وهل اعمضغة اًمتل اثا ختطثقطا 

واًمتل ًمقس اا ختطقط7 ُيرضمع ومقفا إمم أىمقام أهؾ اخلؼمة اـ اًمـسا ا وًمق يمان ذًمؽ ىمبؾ 

ا وىمد شمؽؾؿ قمـ وىمت اًمروحا وذيمر أن اعظؿ إىمثقام شم ثػم إمم (4)اائة وقمنميـ يقًاا

وأاا أهثؾ اًمطثبا ومثذيمروا أن "أؿمفرا ًمؽـف ذيمر يمالاا ـمبقًّا7 ومؼام  أن وىمتف سمعد أرسمعة

ر ذم مخسة وصمالصملم يقاا7 حترك ذم ؾمبعلم يقااا وُوًمِد ذم اائتلم وقمنمثِة  ا ـلم إن شَمصقَّ

أياما وذًمؽ ؾمبعة أؿمفرا ورسم  شمؼدم أيااثاا وشمثلظمر ذم اًمتصثقير واًمثقٓدةا وإذا يمثان 

ذم شمسعلم يقااا ووًمد ذم اائتلم وؾمبعلم يقاثاا اًمتصقير ذم مخسة وأرسمعلم يقاا7 حترك 

وسمعد ذًمثؽ ذيمثر اظمثتال  اًمعؾث   ذم ومفثؿ يمتاسمثة  ا(4)"وذًمؽ شمسعة أؿمفرا واهلل أقمؾؿ

اعمؾؽا هؾ يؽقن ذًمؽ سمعد إرسمعلم إومم طمسب روايثة طمذيػثةا أم سمعثد إرسمعثلم 

اثرة ذم  اًمثاًمثةا يم  قمـد اسمـ اسعقدا ومؼام سملن اًمبعض ذيمر سملن اعمؾثؽ يؽتثب اثرشملم 

ـُ رضمثب هثذا اًمتلويثؾا وذيمثر ىمثقٓ آظمثر يؼثقم  اًمس  ا وارة ذم سمطـ إما وردَّ اسمث

أصحاسمف  إن ًمػظ )صمؿ(  قمـد اسمـ اسعقدا يراد سمف شمرشمقثُب اإلظمبثارا ٓ شمرشمقثب اعمخثؼم 

قمـفا صمؿ ذيمر شملويال آظمرا أن اًمؽتاسمثة ذم إرسمعثلم إومما يمث  ذيمثر طمثديث طمذيػثةا 

طمديث اسمـ اسعقدا قمغم اًمرهمؿ اـ شمؼداثف قمثغم اعمعطثق   وًمؽـ أار اًمؽتاسمة شملظمر ذم

                                                 

 .430ا  ص 4ج  اورجع السابقا اكظر   اسمـ رضمب  (4)

 .431ا ص 4ج  اورجع السابقا اسمـ رضمب  (4)
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ِيٓ ﴿  قمؾقفا وذًمؽ ًمَقجرى قمطُػ اًمثالصمة قمغم كسؼ واطمدا واؾمت ثفد سمؼقًمثف شمعثامم  ۡلَّلَّ
نَسَِٰي ِوي ِطّي    َخۡنَق ۡلۡۡلِ

َ
ۥ  َوَبَدأ ٍُ ٍء َخنََق َي ُُكَّ ََشۡ َِ ۡح

َ
ۥ ِوي ُسَلَٰنََ  ُثهَّ َلَ َل  ٧ أ ٍُ نَ ِۡ َ  ّوِي ن

آء   ِنّي   وَّ ۡ  ُثهَّ َسوَّ  ٨ مَّ
َ
َِۡصَٰتَر َوۡلۡأ

َ
ۡىَع َوۡلۡأ َِّ وِحٍِۦ  وََلَ َل مَُكُه ۡلل َخ فِيٍِ ِوي رُّ َُ ٍُ َوَن َٰ َدةَ   ِٔت ى

ََ  قَنِي    ا تَۡشُكُرو  .(4) "[6  4﴾]اًمسجدة ٩وَّ

إًذاا اسمـ رضمب اتحػم ذم اعمسلًمةا سملم اا رؾمخ قمـد اًمؽثػميـ اـ شمؼديس صمالصمِة 

إرسمعقـاتا وسملم رواية صحقحةا ويميدها اًمقاىمع اعم اهد واًمذي أىمثره أهثؾ اخلثؼمة 

 اـ قمؾ   اًمطب ذم قمٍمه.

 (:852:أي اإلمام ابن حجر )ت -4
هذه اعمسثلًمةا  ٓؿمؽا أن احلاومظ اسمـ طمجر اـ اًمعؾ   إصمباتا ورأيف افؿ ذم

ومؼد ذيمر اًمتعارض سملم اًمروايتلما وكؼؾ يمالم اًمؼايض قمقاضا وىمد رددُت قمؾقثفا اـثذ 

ىمؾقؾا صمؿ كؼؾ اخلال  ذم إرؾمام اعمؾؽ ارةا أو قمدة اراتا صمؿ ذيمر رواية اسمـ اسثعقد 

واًمتل شمذيمر أن اًمتخؾقؼ ذم إرسمعلم اًمثاًمثةا ومرد قمغم ذًمؽ است فًدا سمثإىمقام اًمطبقثة 

  وىمد كقزع ذم أن اًمتصقير طمؼقؼًةا إك  يؼع ذم إرسمعثلم اًمثاًمثثةا سملكثف ىمؾُت "ذم قمٍمه 

 (4)"ؿمقهد يمثػم اـ إضمـة  اًمتصقير ذم إرسمعثلم اًمثاكقثةا ومتققثُز اًمثذيمر قمثغم إكثثك

واؾمتطرد ذم ذيمر شمػاصقؾ ا ـلم اـ أوم أؾمبقعا وهق شمػصقؾ ىمريب مما ذيمره احلثاومظ 

                                                 

 .434ا  ص 4ثججامع العؾوا واحلؽم  ا اسمـ رضمب  (4)

ف تح الب ارل رشح ص حقح البخ ارل  ألد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمػضؾ اًمعسثؼال ا  اسمـ طمجرا   (4)

 .152ا  ص 44هث (ا  ج4346ا 4عمعرومةا طسمػموت  دار ا 
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 يدم قمغم اقمتـا  اًمعؾ   سملهؾ اخلؼمة واًمعؾقم اًمتجريبقة. ا مما(4)اسمـ رضمبا رلف  اهلل شمعامم

إًذاا هذه أرسمعة آرا  ًمبعض قمؾ   اًمسثـةا ذيمرُاثا هـثاا كث ذَج ٕىمثقام ذاح 

اًمسـة اًمـبقيةا واًمؼاؾمؿ اعم ؽمك سمقـفاا هق احلػمة ذم مجع اًمـصثقصا طمقثث إن روايثة 

يسثتغر  أرسمعثلم  اًمبخاري رؾمخت اػفقاا قمـ أـمقار اخلؾؼ اًمثالصمةا وأن يمثؾ ـمثقر

وطمتك اثع  ايقًااا صمؿ سمعد ذًمؽ شُمـػخ اًمروحا وهذا يتعارض اع سيح طمديث طمذيػة

طمديث اسمـ اسعقد كػسف ذم رواية اسؾؿا وىمد شمبلم ًمـا اـ اؾمتعراض أىمثقام اًمعؾث  7 

اطمؽماُافؿ ا ؿي ٕصحاب اًمعؾقم اًمتجريبقة ذم قمصقرهؿا وهذا ًمقس سمؿستغرب اثـ 

 ـاس قمؾً  سماطمؽمام اإلؾمالم  ؿقع اـاطمل اًمعؾقم.قمؾ   راؾمخلما هؿ أيمثر اًم

ذم هثذه اعمسثلًمة  إن هـثاك طمثديًثا  ظمالصة اًمؽثالم قمثـ أطماديثث اًمـبثل 

صحقًحاا فماهره ارور ا ـلم سملرسمعقـات صمالصمةا يعارضف طمديث صثحقحا يػقثد سملهنثا 

طمديَث طمذيػة(ا أن احلديث إوم ًمف روايةا اًمثا  ) أرسمعقن واطمدةا ويؼقي احلديَث 

فماهرها أن إـمقار اًمثالصمة ذم أرسمعلم واطمدةا وهل رواية اسمثـ اسثعقد قمـثد اسثؾؿا 

وذًمؽ يؼقي احلديث اًمثا  ويعضدها واؾمتئـاؾما سم  ذيمره قمؾ   اًمسـةا ذم آقمت د قمغم 

يؽقن ًمـا اسثتـد  اومؿـ سماب أومم ا)اًمؼقاسمؾ( أىمقام أهؾ اخلؼمةا وسمعضفؿ سح سمؾػظ

م احلديثةا وىمثد طمبثاهؿ اهلل سمتطثقر يمبثػم ذم هثذا ىمقي ذم اًمرضمقع إمم أصحاب اًمعؾق

اعمجاما ًمعؾ اا شمقصؾ إًمقف قمؾُؿ اًمطبا وقمؾُؿ إضمـةا وقمؾُؿ اعمـاـمػما وقمؾُؿ اًمتنميح7 

 يؽقن ًمـا دًمقال يؿؽــا اـ شمرضمقح رواية اـ اًمروايتلما سمنذن اهلل شمعامم.

                                                 

 .152ا  ص 44جفتح البارل رشح صحقح البخارل  اكظر  اسمـ طمجرا    (4)
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 :املبحث الثالث
 مقارنتوا بالنصوص الشرعيةالدراسات الطبية احلديثة يف أطوار خلق اجلنني، و

ًمؼد يمرم اإلؾمالم اًمعؾؿ واًمعؾ  ا أقمظؿ شمؽريؿ وأطمسـَفا ومؼد طمٍم اهلل شمعثامم 

َ ِوتۡي ِعَبتاِِٱِ ۡلۡمُ نَ  ﴿  ظم قتف ذم اًمعؾ   ومؼط7 ومؼام شمعامم َىا ََيََۡشت ۡلَّللَّ َ نِنَّ ََّ ۡلَّللَّ ْ  نِ ا ُُ ت َمَٰٓ
ور   َعزِيز   ُُ  د طمسثـا قمثـ أيب اًمثدردا [ا وىمد روى أسمق داود سمسـ45  ﴾]اًمسجدة٢٨َغ

 ا أن اًمـبل  اـ ؾمؾؽ ـمريؼا يطؾب ومقف قمؾ 7 ؾمؾؽ اهلل سمف ـمريؼا اـ ـمر  "ا ىمام

ا ـةا وإن اعمالئؽة ًمتضع أضمـحتفا رضا ًمطاًمب اًمعؾؿا وإن اًمعامل ًمقستغػر ًمثف اثـ ذم 

اًمسؿقاتا واـ ذم إرضا واحلقتان ذم ضمق  اعما ا وإن ومضثؾ اًمعثامل قمثغم اًمعاسمثدا 

ر ًمقؾة اًمبدر قمغم ؾمائر اًمؽقايمبا وإن اًمعؾ   ورصمة إكبقا ا وإن إكبقثا  مل يمػضؾ اًمؼؿ

 .(4)"يقرصمقا ديـاراا وٓ در اا وإك  ورصمقا اًمعؾؿا ومؿـ أظمذه أظمذ سمحظ واومر

 المطلب األول: الد:اسات الطبية الحديثة في أوطوا: خلق الجنين
سمثاهلل شمعثامم ذم  سمـا  قمغم اا ذيمرت اـ ومضؾ اًمعؾثؿ واًمعؾث  7 ومثنكـل أؾمثتعلم

اًمقىمق  قمغم آظمر إسمحثاث اًمعؾؿقثة ذم اقضثقع إـمثقارا وحماوًمثة اعرومثة أىمثرب 

إوىمات ًمـػخ اًمروحا وسمداية ومنكـل ؾملًمت اًمؽثػم اـ أؾماشمذة ـمب اًمـسثا  واًمتقًمقثدا 

ووضمدت أن هـاك إمجاقًما سمقـفؿا قمغم أن ا ـلم شمؽقن سمف طمقاة وطمريمة ىمبؾ أرسمعة أؿمفر 

                                                 

 .344ا ص 3يمتاب اًمعؾؿا سماب احلث قمغم ـمؾب اًمعؾؿا ج يف سـت أيب داود أظمرضمف أسمق داودا  ( 4)
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كعتؿد قمغم جمرد اًمرواية اًم ػفقة ذم هذا اعمؼثام7 ومؼثد رضمعثت إمم  سمؽثػما وسماًمتليمقدا ًمـ

 سمعض إسمحاث واًمرؾمائؾ اًمعؾؿقة ذم هذا اعمجام.

ًمؼد أمجع قمؾ   اًمطب قمغم أن ا ـثلم يؿثر سمـثققملم اثـ احلقثاةا وكقصمثؼ هثذا 

طمقثث ىمسثؿ صثاطمب هثذه  - إزهر ضمااعة –اًمؽالم اـ رؾماًمة قمؾؿقة سمؽؾقة اًمطب 

 ىمسؿلما و ا اًمرؾماًمة احلقاة قمغم 

ا سملهنثثا )اطؾؼثثة( واًمثثبعض يسثثؿقفا طمقثثاة كباشمقثثةا واًمثثبعض يصثثػف األوىل:

واًمتسؿقة ٓ شمعـقـاا وًمؽـ اعمفؿ هق صػات هذه احلقاةا وأهؿ صثػات هلثذه  اظمؾقية()

 احلقاةا هل آهمتذا ا واًمـؿقا واحلريمُة همػُم اإلرادية.

قةا ويضثا  إًمقفثا    طمقاة إكساكقة  وهل شم ؿؾ يمؾ صػات احلقاة اًمـباشمالثاكقة

 .(4)اإلرادة واإلدراك

وهذا ااًمتؼسقؿا ىمد ىمسؿف اسمـ اًمؼقؿا يم  ؾمبؼ أن أذت إًمقف ذم هذا اًمبحثثا 

اا ٕن (4)وىمد رسمط اسمـ اًمؼقؿ سملم اإلرادة واإلدراك وسملم كػخ اًمروح ا وهق يمالم افؿ ضمثدًّ

 ىمؾقؾ. قمؾ   اًمطبا ىمد طمددوا وىمت اإلرادة واإلدراك قمـد ا ـلما يم  ؾمـذيمر سمعد

 ملخص لبعض مراحل الجنين في الرحم:
رت سماعمـثافمػما  يؿؽـ أن كؾخص سمعض اعمراطمؾ اًمتل يؿر اا ا ـلما يم  ُصثقِّ

                                                 
(1) Gad-El-hak,El-sayed  dr. Gomaa Kotb, Abortion: A Medical and Fekh study on 

the light of Holy qur,an and Prophetic sonna (Master Degree in Obsterics and 

Gynecol), Faculty of Medicine, Al Azhar Univeristy.2006,p11  

 .324ا ص التبقان يف أسساا الؼران اكظر  اسمـ ىمقؿ ا قزيةا ( 4)

 . 434ص  حتػة اوودود بلحؽاا اوولود واكظر  اسمـ اًمؼقؿا 
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ويم  وصػفا قمؾ   اًمطب وإضمـةا وكبدأ سمإؾمبقع اًمراسمعا ٕكثف سمدايثة متققثز ا ـثلما 

 يمرأسا وضمذعا وذيؾا وذًمؽ يم  يكم 

ما ويتؿقز اًمذراقمان واًمساىمانا  3-1يقًاا(  اًمطقم  45) إؾمبقع اًمراسمع -1

اًمققم احلادي واًمعنميـا يبدأ كبض اًمؼؾبا وضخي اًمدما وقمغم اًمرهمؿ اـ أن قمؿثؾ وذم 

اظفًرا ضمديًدا اـ اظاهر احلقاةا إٓ أهنا ٓ شمعـل وضمقد طمقاة إكساكقة سمعثد7 "اًمؼؾبا يعد 

 .(4)"اًمؼؾبٕن طمريمة قمضؾة اًمؼؾب ذم آكؼباض وآكبساطا هل ظماصقة ذاشمقة ًمعضؾة 

ما وشمتؽثقن اًمؽؾقتثانا 6-4يقًاا(  ـمثقم ا ـثلم  32إؾمبقع اخلااس) -2

 وا فاز اًمبقزما واًمغدد اًمتـاؾمؾقة.

ما وشمظفثر اـطؼثة 44-44يقًاثا(  ـمثقم ا ـثلم 14إؾمبقع اًمسادس) -3

اًمؽقعا وصػحة ًمقح اًمقدا واًمتل شمؼسؿ إمم اا ي بف إصاسمعا ويزداد وضقح اًمعقـلما 

فثر ذم هثذا إؾمثبقع  طمريمثات شمؾؼائقثة اثثؾ  اظمتالضمثات ا ثذع واـ أهثؿ اثا يظ

وإـمرا ا وفمفقر اؾمتجاسمة طمريمة قمـد اًمؾؿسا وإـمبا  يميمذون أهنا شمػاقمالت قمغم 

 .(4)استقى احلقاة اًمعضقيةا وًمقس احلقاة اإلكساكقة

ما ويتؿقثز اًمطثر  43-45  ـمثقم ا ـثلم (يقًاثا16إؾمبقع اًمساسمع) -4

قمضد ويد وأصاسمعا ويتؿقز اًمطر  اًمسػكم إمم ومخذ وريمبثة اًمعؾقي إمم ؾماقمد ويمقع و

                                                 
)1  (   Gad-El-hak, Abortion: A Medical and Fekh  study on the light of Holy qur,an and 

Prophetic sonna, p.21. 

(2)  Gad-El-hak, Abortion: A Medical and Fekh  study on the light of Holy qur,an and 

Prophetic sonna, p.21  

Look: Sadler T.W.  Ovulation to Implanation the embryonic Period In Langman's 

medical emproyology, by Betly S. Rebeca K (eds), 9 th ed. Williams and Wilkins, 

2004, p35  
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 .(4)وؾما  وىمدم وأصاسمعا وشمظفر اعمرايمز اًمعظؿقة ذم اًمػؽ واًمؽمىمقة واًمعضد واًمساقمد

ا وشمتؿقثز إـمثرا ا 34-44ـمثقم ا ـثلم  يقًاثا( 23إؾمبقع اًمثااـ)-5

ذم وشمظفر إصاسمع واضحةا ويؿؽـ متققز طمريمات ـمرومقة إرادية هادومةا ويبؼثك ومؼثط 

 ا ـلم اا ي بف اًمذيؾ.

-20يقًاثا  ـمثقم ا ـثلم 51  33ر)ثإؾمبقع اًمتاؾمع وطمتك اًمثا  قم  -6

ما وشمظفر ذم هذه إؾماسمقع شمطقرات افؿة ضمداا ومقبثدأ كؿثق إفمثاومر ذم اًمطثروملم 54

اًمعؾقيلما ويتؿقز فمفقر اًمرىمبة سملم اًمرأس وا ذعا ويؽتؿؾ كؿق إقمضا  اًمتـاؾمثؾقة7 

 ا ـلم اـ ظمالم اًمػحص اخلارضمل.طمتك يؿؽـ متققز ضمـس 

يقاا( ومػل هذا اًمقىمت شمظفر اظاهر  51وًمـا وىمػة اع إؾمبقع اًمثا  قمنم)     

شمدم قمغم ايمت م شمؽقيـ اعمخا وسمداية وفمائػفا ويؿؽـ اًمؼقم سمظفقر اًمؽقثان اإلكسثا ا 

 وذًمؽ سمظفقر اعمظاهر أشمقة 

 ؼباضقة شم ـجقة.شمتطقر طمريمة ا ـلم7 ًمتصبح اريمبة اتقاومؼةا وًمقست اك -أ

 فمفقر احلريمات اًمتـػسقةا قمغم اًمرهمؿ اـ قمدم شمـػسف اهلقا . -ب

 شمتاسمع ومؽمات احلريمةا واًمـ اطا واًمسؽقن. -ج

 فمفقر إؿمارات يمفرسمائقة سماعمخ. -د

 وضمقد احلس واًمققمل ًمدى ا ـلم. -و

ارطمؾثة اثقالد "وسمـا  قمغم هذه اعمظاهر7 ومنن إـمبا  يصػقن هذه اًمػؽمة سملهنا 

سمداية احلقاة اإلكساكقةا وذم هناية هذا إؾمبقع...شمظفر االاح وضمفف وضمسثده اعمخا أو 

                                                 
(1) Moore K. L. and Personal T. V. The developing human: clinically oriented 

embryology by Keith L M (ed) 7th ed Philadelphia ,2003,  WB   Saunders, p16 
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 .(4)"سماعمظفر واًمطاسمع اإلكسا 

يقًاا( يصؾ ـمقم  444  64إؾمبقع اًمثاًمث قمنم وطمتك اًمسادس قمنم) -7

ضمؿا ويؽقن اًمـؿق رسيًعلا ويزداد ـمقم إرضمؾ7 طمتك شمصؾ 400ما ووزكف 41ا ـلم

اإلكسان اًمعاديا ويظفر اًم ثعرا وشمرشمػثع إذكثان طمتثك  كسب أـمقام أضمزائفا يم  ذم

 يصال إمم استقا ا اًمطبقعل سماًمـسبة ًمؾرأس.

 يقًاا( يصثؾ ـمقًمثف410-446ريـ)ثإؾمبقع اًمساسمع قمنم طمتثك اًمع ث -8

ضمؿا وأهؿ اا يؿقز هذه اًمػؽمة  وصقم كسب أـمقام إـمرا  إمم 130ما ووزكف 460

 . (4)اًمـسب اًمـفائقة

 اقضمًزا ٕـمقار ظمؾؼ ا ـلما ويؿؽـ االطمظة اا يكم اا ؾمبؼ يمان وصًػا 

ٓ يؿؽـ أن كصػ ا ـثلم ذم إرسمعثلم إومم سملكثف كطػثةا وًمؽثـ صمبثت  -1

 وضمقد أقمضا ا ووضمقد ضخ اًمدما وهمػم ذًمؽ مما ؾمبؼ ذيمره.

ٓ يؿؽـ أن كصػ ا ـلم ذم إرسمعلم اًمثاكقة سملكف قمؾؼةا وهل ىمطعة اًمثدم  -2

   ًمديف شمؽقن واضحة وسمقـة.اعمعؾؼةا ًمؽـ اعامل إقمضا

يصثعب وصثثػف ذم إرسمعثثلم اًمثاًمثثة سملكثثف اضثثغةا وهثل ىمطعثثة اًمؾحثثؿ  -3

 اعمؿضقهمة واًمتل ٓ يظفر ومقفا أي اؾؿح ٕي قمضقا ومعؾؿ اًمطب يرى همػم ذًمؽ متااا.

 ويؿؽثـ ا ـثلما ختؾقثؼ ذم افثؿ يثقم – شمؼريبثا –اًمققم اًمراسمع واًمث كقن  -4

 اة اإلكساكقة اًمؽااؾة اعمتصػة سماإلرادة واإلدراك. شمبدأ ومقف احلقا ـلم سملن اًمؼقم

                                                 
(1)  Gad-El-hak, Abortion: A Medical and Fekh  study on the light of Holy quran and 

Prophetic sonna, p27 

(2)  
look: Gad-El-hak, Abortion: A Medical and Fekh  study on the light of Holy 

qur,an and Prophetic sonna, p.25  



 

 
 حممد علي حسن الشوكي  م 1035 أغسطسهـ /3416 شوال املكرم ،الرابعالعدد  - وحدة األمة

 

___________________ ﴿101﴾ ___________________ 

 

وضمقد طمػمة قمـد اعظؿ اًمباطمثلم ذم اعمجام اًمطبلا سمسثبب آقمتؼثاد سمثلن  -5

صمالصمة إرسمعقـات أاٌر اؼدسا عب اإلي ن سمفا صمثؿ شمثبثت إسمحثاث اًمعؾؿقثة أن إاثر 

ةا وإار ًمقس سمخال  ذًمؽا ومقحتار اًمباطمث اعمسؾؿ سملم اعتؼداشمفا وسملم احلؼائؼ اًمعؾؿق

يمذًمؽا ومنن احلؼ ٓ يتعارض أسمًداا وىمد دًمؾـا ذم اعمبحثث اًمثثا ا أن صمالصمثة إرسمعقـثات 

 ًمقست اؼدؾمةا سمؾ اًمراضمحا أهنا أرسمعقن واطمدةا يم  ذم طمديث طمذيػة سمـ أؾمقد.

 :المطلب الثاني: مقا:نة النصوص الشرعية مع الد:اسات الطبية الحديثة
ـا أيات اًمؼرآكقةا ىمد كصثت ساطمثة قمثغم سماًمـسبة ًمؾـصقص اًمنمقمقةا ومؾدي

إـمقار اًمتل يؿر اا ا ـلما وأعمحت إمم كػخ اًمثروحا وىمثد ومفؿثف اًمعؾث   اثـ ىمقًمثف 

ٍُ َخۡنق  ﴿  شمعامم َنَٰ
ۡ
نَشأ
َ
[ا وذًمؽ اـ همثػم حتديثد أزاثان يمثؾ 41﴾]اعمماـقن ا َءاَخَر  ُثهَّ أ

ؿ كػثخ اًمثروحا ذًمؽا وأاا كصقص اًمسـة ومؼد كصت ساطمة قمغم إـمقار اًمثالصمةا صمث

اع حتديد أزااهناا ذم قمدة رواياتا وىمع ظمال  ذم ومفؿفاا يم  ؾمبؼ سمقاكفا وىمد شمبلم ًمـا 

سمعد اًمبحث ومقفاا أن طمديث اسمـ اسعقد قمـد اًمبخاريا واًمثذي اقمتؿثد قمؾقثف اًمعؾث   

ىمدي  وطمديًثاا ذم حتديد أزاـة إـمقارا وزاـ كػثخ اًمثروحا هثذا احلثديث اعثارض 

يُث أظمثُر اًمثذي رواه كػسفا واًمذي يرضمح روايَة اسؾؿا احلدسمرواية اسؾؿ ًمؾحديث 

ة سمـ أؾمقدا اًمذي يـص ساطمة قمغم أن اًمـطػثةا واًمعؾؼثةا واعمضثغةا ػيذاسؾٌؿ قمـ طم

 وشمصقير اًمسؿع واًمبٍم وا ؾد واًمعظؿا يمؾ ذًمؽ قمـد اصمـلم وأرسمعلم يقًاا.

إًذاا طمديث طمذيػة راضمح قمغم رواية اسمثـ اسثعقد ذم اًمبخثاريا وذًمثؽ اثـ 

ٌح آظمثرا وهثق  ـْ ًمثديـا ُاثَرضمِّ اًمـاطمقة اًمنمقمقةا سماًمؽمضمقح سملم اا فماهره اًمتعارضا ًمؽ
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طمؼائؼ اًمعؾؿ احلديثا وذم سمحثـا هذا كعدها اـ سماب آؾمتئـاس ااا ًمؽمضمثقح اًمؼثقم 

 سملرسمعلم واطمدة ًمؽؾ إـمقارا وًمـا االطمظتان ذم هذا إار 

أصىىىحا   األولىىىا: اعدمىىىاس المفسىىىرين وشىىىراق السىىىنة والفقهىىىاء علىىىا
 الخبرة الطبية في أزمانهم: 

رها ثومعغم ؾمبقؾ اعمثاما ومؼد اؾمت فد احلاومظ اسمـ طمجر سملىمقام إـمبا  ذم قمصث

ا ويمذًمؽ صـع اسمـ رضمثبا ومبعثد (4)واًمتل رضمحت اا ضما  ذم طمديث طمذيػة سمـ أؾمقد

 ومفذا يقاومؼ اا دمَّ قمؾقف طمديث طمذيػة سمـ أؾمقد"أن أؾمفب ذم كؼؾ يمالم إـمبا 7 ىمام 

ا سمؾ إن اًمؽثػم اـ اًمػؼفثا  ىمثديً  (4)"قؼ ذم إرسمعلم اًمثاكقةا واصػمه حلً  ومقفاذم اًمتخؾ

يماكقا َيبـقن سمعض إطمؽام قمغم رأي اًمؼقاسمؾا يم  ذم اسلًمة اكؼضثا  قمثدة اعمثرأة سمعثد 

صقرة آدالا وًمق ظمػقةا "اإلؾمؼاطا ومعـد احلـػقة واحلـاسمؾةا ًمق يمان اًمسؼط اضغة اا 

 .(3)"هنا ًمق سمؼقت ًمتصقرت7 ومنهنا شمـؼيض اا اًمعدةوؿمفدت اًمثؼات اًمؼقاسمؾا سمل

وسمذًمؽ7 يؽقن اقمت دكا ذم هذا اًمعٍم قمغم أدوات اًمعؾؿا أومم وأضمدرا سمسبب 

 اًمتؼدم اًمعؾؿلا واًمدىمة اعمتـاهقة ذم اؾمتخالص اًمـتائج.

 الثانية: حيرة األوطباء بين النصوص الشرعية، والد:اسات الطبية الحديثة:
ا ومؼثد اقمتؼاد راؾمخ سمصد  يمؾ اا ضما  سمف اًمـبثل ٓؿمؽ أن أي اسؾؿ ًمديف 

                                                 

 .152ا  ص 44ج فتح البارل رشح صحقح البخارل سمـ طمجرا ا ( 4)

 .426ا ص 4ج جامع العؾوا واحلؽم  اسمـ رضمبا ( 4)

 .31ا  ص 4ج  اووسونة الػؼفقة الؽويتقة اكظر  وزارة إوىما  اًمؽقيتقةا  ( 3)
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أشمك سمحؼا ٓ يلشمقف اًمباـمؾ اـ سملم يديف وٓ اـ ظمؾػفا وًمؽـ اًمطبقب اعمسؾؿ يسؿع قمـ 

رضورة اًمؼقم سمثالصمة أرسمعقـاتا يؿر اا ظمؾؼ ا ـلما صمؿ عد احلؼائؼ اًمعؾؿقة سملم يديفا 

إي كثف سمؼدؾمثقة اًمـصثقص اا اا ىمد خياًمػ ذًمؽ7 ومنن طماًمتلم شمتـازقمثان ًمديثفا إومم 

اًمنمقمقةا واًمثاكقة احلؼائؼ اًمعؾؿقة اًمتل سملم يديفا ومفذا ـمبقثب اسثؾؿ سماطمثث ذم هثذه 

ٓ يصح اـ اًمـاطمقة اًمنمقمقة أن أرسمط وصػ اإلكساكقة سمؾحظثة كػثخ "اًمؼضقةا يؼقم 

اًمروحا إكـل أصد  همقًباا ٓ قمؾً ا سملن اًمروح كػخفا اعمؾؽ قمـد هناية إؿمفر إرسمعثةا 

ل ٓ أضمد اا يضطر  ٕىمقم  إن احلقاة ىمبؾ ذًمؽ يماكت همػم إكساكقةا وملصثبحت وًمؽــ

ريـ يقاثاا ثا وماًمباطمث يؼطع سمقضمقد طمقاة إكساكقة يمااؾة ىمبؾ اائة وقم (4)"طمقاة إكساكقة

وسماًمتحديد قمـد اًمققم اًمراسمع واًمث كلما واع ذًمؽ 7 يؼثقم سمثالصمثة أرسمعقـثات7 طمتثك ٓ 

ت احلقاة اإلكساكقة اًمؽااؾة ٓ شمعـل كػثخ اًمثروح7 خياًمػ اًمنمعا وكحـ كؼقم  إذا يماك

وم  اًمػقصؾ ذم اسلًمة كػخ اًمروح؟ واًمذي ضمعؾ هذا اًمباطمثا يتحػم هذا اًمتحػم7 هثق 

أهنثا أرسمعثقن  حىمدؾمقة صمالصمة إرسمعقـاتا وىمد أصمبتـثا أهنثا ًمقسثت ىمطعقثةا سمثؾ اًمثراضم

ار ذم اائثة واطمدةا وذم اقضع آظمر7 يظفر ًمثف اًمتـثاىمض ضمؾقًّثاا ومبعثد أن ذيمثر إـمثق

وقمنميـ يقًااا يم  ذم رواية اًمبخاريا ىمارن سملم ذًمؽ وسملم اا ًمديف اـ طمؼائؼ قمؾؿقثة7 

أاا ذم اعمػفقم اًمطبلا ويم  شمقرده يمتثُب قمؾثِؿ إضمـثة اعممًمػثُة سماًمؾغثة اًمعرسمقثةا "ومؼام 

ا واعمضغة قمغم يمتؾة اخلاليا اًمـادمثة ذم أيثام ىمؾقؾثة اثـ اكؼسثام  وماًمـطػة شمطؾؼ قمغم اعمـلِّ

قضة اعمؾؼحةا أاا اًمعؾق  ومقستؿر اـ آظمر اًمققم اًمراسمع اثـ اإلظمصثابا وشمـغثرس اًمب

                                                 
(1)  Gad-El-hak, Abortion: A Medical and Fekh  study on the light of Holy qur,an and 

Prophetic sonna, p.21  
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. ومث  يسثؿعف (4)"اًمعؾؼة ذم سمطاكة اًمرطمؿ ذم اًمققم اًمساسمعا وٓ شمؽقن سمعثد ذًمثؽ قمؾؼثة 

ويؼرؤه اـ قمؾ   اًمنمعا يميمد ًمفا أن اًمعؾؼة شمبدأ اـ اًمققم احلثادي وإرسمعثلم طمتثك 

قمقـفا أن ـمقر اًمعؾؼة يـتفل ذم إؾمبقع إوما وًمؽثـ اًمث كلما واحلؼقؼة اًمعؾؿقة أاام 

ا اتطاسمؼ متااا اع هثذه احلؼثائؼا سمػضؾ اهلل شمعامما ٓ جمام ًمؾحػمةا ومؽالم اًمصاد  

وىمد وصؾ اًمتـازع ًمدى هذا اًمباطمثا أن يرى أن ا ـلم شمدب ومقثف احلقثاةا ىمبثؾ كػثخ 

هق طمدث ظمثالم طمقثاة احلقاة ؾماسمؼة قمغم كػخ اًمروحا وماؾمتؼبام اًمروحا "اًمروحا ومنن 

 .(4)"ا ـلما وًمقس سمداية هلا

 خالصة المقا:نة:
سمؿؼاركة اًمـصقص اًمنمقمقة اًمصحقحةا وظماصثة اثا شمثرضمح اـفثا7 يتبثلم أن 

احلؼائؼ اًمعؾؿقة احلديثةا شمتطاسمؼ اعفا متاااا وذًمؽ ذم وضمقد صمالصمة أـمقارا هل اًمـطػةا 

رسمعلم إومما ويثتؿ شمصثقير صمؿ اًمعؾؼةا صمؿ اعمضغةا ويمؾفا شمتؽقن ويـتفل دورها ذم إ

ا وأاثا كػثخ ا ـلما ومتققز يمثػم اـ أقمضائف ومقفاا وهق اا ضما  ذم طمثديث طمذيػثة 

اًمروحا ومفذا أار ٓ يعؾؿف إٓ اهلل شمعامما وٓ يؿؽـ ًمـا أن كؼطع سمفا وًمؽـ اًمذي كؼثقم 

ًمـػخ  سمفا إكف يليت ٓطمؼا ًمؾؿراطمؾ اًمثالصمةا يعـل سمعد اصمـلم وأرسمعلم يقااا ومفـاك اطمت م

اًمروح ذم ا ـلما ويؿؽـ أن كستلكس سملىمقام قمؾ   اًمطب اًمذيـ سمحثقا قمـ سمث احلقثاة 

ذم ا ـلما ووضعقا ذوـًما ًمؽل يقصػ ا ـلم سملكف يمائـ طمل إكسا ا وىمد ار سمـا أكثف 

                                                 
(1)  Gad-El-hak, Abortion: A Medical and Fekh  study on the light of Holy qur,an and 

Prophetic sonna, p.16  

(2)  Gad-El-hak, Abortion: A Medical and Fekh  study on the light of Holy qur,an and 

Prophetic sonna, p.21  
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يقًاا(ا وهذا وىمثت شمؼريبثلا ومثنن حتديثد اعمققمثد سمدىمثةا ٓ  51إؾمبقع اًمثا  قمنم )

 يؿؽـ أن يؼطع سمف أطمد.

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 اخلامتة

شمـاوم هذا اًمبحث اقضققما سماًمغ إ قةا طمقث درؾمـا أـمقار ختؾقثؼ ا ـثلما 

وكػخ اًمروح ومقفا وشمقصؾـا إمم اعمطاسمؼة اًمتااة سمثلم اًمـصثقص اًمنمثقمقةا واًمدراؾمثات 

ا يمؾ اًمطبقةا ذم أن أـمقار اًمـطػةا واًمعؾؼةا واعمضغةا ويمذًمؽ اًمتصقيرا ومتقز إقمضا 

ذًمؽ يؽقن ذم إرسمعلم إومما وأاا كػخ اًمروحا ومال يعؾؿف إٓ اهللا وًمؽـ يؿؽـ شمقىمثع 

وىمتفاا سمرصد اظاهر احلقاة اإلكساكقة ذم ا ـلما ووارد أن يؽقن ذًمثؽ ذم أي يثقم سمعثد 

 أوم أرسمعلما وًمؽـ اًم قاهد اًمطبقة احلديثة شمرضمح أن يؽقن ذم إؾمبقع اًمثا  قمنم. 

 ندائج البحث:
 قمؾقفا. أ قة دراؾمة أـمقار ا ـلم ا وكػخ اًمروح ومقفا ًمؽمشمب أطمؽام ومؼفقة يمبػمة -4

 شمبدأ احلقاة اإلكساكقة سمـػخ اًمروح ذم ا ـلم. -4

 إمجاع قمؾ   اًمنميعةا وقمؾ   اًمطب قمغم شمرشمقب إـمقارا يم  ؾمبؼ ذيمره. -3

 اعظؿ قمؾ   اًمنميعة يؼطعقن سمؿرور ا ـلم سمثالصمة أرسمعقـثاتا وأن كػثخ -1

 اًمروحا يؽقن سمعد ذًمؽ.  

اًمرأي اًمراضمح اًمذي شمقصؾت اًمدراؾمة إًمقفا أن إـمثقار اًمثالصمثةا شمؽثقن  -2
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ويمذًمؽ شمتؿقز اعظؿ إقمضا  ذم اًمػؽمة كػسثفاا ويؽثقن سمعثدها  يمؾفا ذم أوم أرسمعلما

 كػخ اًمروحا وٓ يؿؽـ أن كؼطع سمؿققمده.

ا ويثرضمح اًمدراؾمة اًمطبقة شمطاسمؼت اع اًمرأي اًمثراضمح اًمثذي ذهبـثا إًمقثف -3

 يقًاا(. 51قمؾ   اًمطب أن اًمروح شُمـػخ ذم إؾمبقع اًمثا  قمنم)

 توصيات البحث:
 رضورة آطمؽمام اًمؽااؾ ًمؾجـلم ا اـ إؾمبقع إوما وقمدم اًمتعدي قمؾقف. -4

اراضمعة يمؾ اًمػتاوى اًمتثل شمتسثاهؾ ذم اًمتعااثؾ اثع ا ـثلما ىمبثؾ اائثة  -4

 ف اًمروح.وقمنميـ يقًاا7 اقمت ًدا قمغم أكف مل شمـػخ ومق

وٓ عثقز  شم تد طمراة ا ـلم7 إذا سمؾغ أرسمعلم يقًااا وًمقس اائة وقمنميـا -3

 ؿمديدةا يؼررها اًمثؼات اـ إـمبا . إكزاًمف7 إٓ ًمرضورة

رقمقةا وماإلؾمثالم ثرضورة اإلومادة اـ اًمعؾقم احلديثة ذم ظمداة اًمعؾقم اًم  -1

 يمرم اًمعؾؿ وأهؾف.

 اًمؽتثاب واًمسثـةا ومػثل هثذا رضورة إسمراز اإلقمجاز اًمعؾؿل عمثا ضمثا  ذم -2

اًمعؾؿل عما ضما  ذم كصقص اًمؽتاب واًمسـةا طمقث شمطثاسمؼ اثع  اًمبحث7 أصمبتـا اإلقمجاز

 احلؼائؼ اًمعؾؿقة.
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 سهام عومارةأ. 
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 ملخص البحث

مل تسِؿ افسْٜ افْبقيٜ افؼيٍٜ، ؿديام وحددياٚ، مدـ افىًدقن وزرع افندبٓٚت 

، وأؾًٚفف، وتَريراتف، وآل بٔتف، وصحٚبتف، وشرتف، وخدام ؿقال رشقل اهلل حقل أ

، شْتف مـ أئّٜ احلديٞ وَٕٚده: ؾتٚرة يقجف افىًـ إػ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ زوجف 

وتٚرة يقجف إػ أيب هريرة وؽره مدـ افهدحٚبٜ، وتدٚرة تقجدف شدٓٚم افَْدد إػ أئّدٜ 

افسدْٜ ومل فٍيقهدٚ، أو أ دؿ ظْدقا بٚفَْدد  احلديٞ مدـ افَْدٚد ذم أ دؿ مل يّحهدقا

                                                 

أشتٚذة احلديٞ وظِقمف بَسؿ افُتٚب وافسْٜ، ـِٜٔ أصدقل افدديـ، جٚمًدٜ إمدر ظبدد افَدٚدر  *

 hakimahafidi16@gmail.comافزيد اإلفُسوين:  ،فًِِقم اإلشالمٜٔ، ؿسْىْٜٔ، اجلزائر

بٚحاٜ ذم افسْٜ افإٜٚٔ دـتقراه )ل.م.د( بَسؿ افُتٚب وافسْٜ، ـِٜٔ أصقل افدديـ، جٚمًدٜ إمدر      **

 ظبد افَٚدر فًِِقم اإلشالمٜٔ، ؿسْىْٜٔ، اجلزائر.

 حبوث ودراسات
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 إفخ. ... اخلٚرجل فِحديٞ، أي َٕد إشٕٚٔد وَِٕتٓٚ دون آفتٍٚت إػ متق ٚ

ر ظـ شقاظد اجلدد فِدرد ظدذ هدذه افىًدقن، ؿددياًم  ّّ ويزز ذم إمٜ مـ ين

ًٚ، ويًد هذا افبحٞ حمٚوفٜ مْٚ إلبراز مٚ فًِدؿ ادهدىِم مدـ دور ذم افُندػ  وحديا

ادددرج، ادودىرب، ظْٚيٜ ادحدثغ بَْد ادتـ، وذفؽ مـ خدالل ادهدىِحٚت: ظـ 

ومـ ثؿ ؾٓق حمٚوفدٜ فِددؾٚع ظدـ ادَِقب، افتهحٔػ، افروايٜ بٚدًْك، وزيٚدة افاَٜ، 

افسْٜ وظـ َٕٚد احلديٞ وجٓٚبذتف، ذم افتٖـٔد ظذ أ ؿ مل يددخروا جٓددا مدـ أجدؾ 

، وأ دؿ وعدًقا افَقاظدد ئٓٚ ـام ثبتٝ ظْف احلٍٚظ ظذ افسْٜ افْبقيٜ وحتِّٓٚ وأدا

، ومدٚ وإشس فتّٔٔز افهحٔم مـ افسَٔؿ مدـ إخبدٚر ادْسدقبٜ إػ رشدقل اهلل 

 افَقاظد افتل شىرهٚ ظِامء ادهىِم إٓ خر صٚهد ظذ ذفؽ.

 ددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 املقدمة
ٜ خر إٕٚم شٔدٕٚ حمّدد احلّد هلل افذي أـرمْٚ بًّْٜ اإلشالم وجًِْٚ مـ أم

ظِٔف أؾوؾ افهالة وافسالم، ورشؿ فْٚ ذم ـتٚبدف افًزيدز ذظدٜ ومْٓٚجدٚ، وذم شدْٜ 

  رشقفف افُريؿ حجٜ مستَّٜٔ ٓ تًرف مٔال وٓ اظقجٚجٚ. وبًد!

ٔدؾ افندبف،  ـَ ؾ٘ذا ـٕٚٝ افسْٜ افْبقيٜ افؼيٍٜ ؿدد واجٓدٝ مدـ افىًدقن، و

 ؾ٘ن اهلل ظز وجدؾ، ؿدٔض  دٚ ظِدامء أجدالء وآؾساء وافُذب مٚ ٓ يًد وٓ فل،

خمِهغ أمْٚء، رضبقا أروع إماِٜ ذم افذب ظـ محك افسْٜ افْبقيٜ: بدذفقا ـدؾ ؽدٚل 
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ؤٍٕس ذم خدمتٓٚ وصق ٚ، ومل يسـقا شبٔال فٍظ فِحديٞ ٕدقره إّٓ شدُِقه، مدـ 

و تٖويدؾ أجؾ أن ٓ تًبٞ بف أيدي احلٚؿديـ أو ؾِتٚت افٌٚؾِغ أو ترهٚت افُدذابغ أ

ادبىِغ: ؾتابتقا وحتروا، وحٍيقا واشتقظبقا، وحََقا ودؿَقا، ووعدًقا افَقاظدد، 

حتك وصِٝ إفْٔدٚ ؽودٜ ضريدٜ:  وبٌِقا ذم آحتٔٚط ؽٚيتف: ؾحٍيقا فْٚ شْٜ ٕبْٔٚ 

حٔٞ وعًقا  ٚ مْٓجٚ رصْٔٚ اشتىٚظقا مـ خالفف إحٚضتٓٚ بسٔٚج متدغ عدّـ  دٚ 

 افبَٚء مًٚؾٚة شِّٜٔ.

اإلضٚر جٚء هذا افبحٞ مقعحٚ ؿودٜٔ مّٓدٜ وخىدرة  دٚ ظالؿدٜ  وذم هذا

صدبٓٚ  (1)وضٔدة بٚجلٕٚٛ افًّع وافًِّل فَْد مدتـ احلدديٞ: حٔدٞ أثدٚر ادُْْحدَدُثقن

ًٚ ذم  ًٚ يِقـف ـدؾ مدـ أراد ضًْد وإصُٚٓت حقل َٕد متقن إحٚديٞ، أعحٝ ـالم

ثغ اهتّدقا بَْدد افسْٜ افْبقيٜ: ؾتٚرة يًِق صدقت ادستؼدؿغ متبجحدٚ بدٖن ادُْ  َحددن

ومدـ ادٓدؿ أن ٕالحدظ "إشٕٚٔد دون افْير ذم ادتقن، ؾٓذا جقزيػ صٚخٝ يَقل: 

 (2)."أ ؿ أخٍقا َٕدهؿ دٚدة احلديٞ وراء َٕدهؿ فإلشْٚد ٍٕسف

إّن ظِدامء احلدديٞ ؿِدام يًْدقن "ويَقل افنٔخ حمّد رصٔد رعدٚ رمحدف اهلل: 

                                                 

هؿ ادنُُقن ذم افسْٜ افْبقيٜ، افذيـ حٚـقا حق ٚ افندبف واإلصدُٚٓت وآعدىرابٚت، ؿهدد   (1)

رؿغ وافًِامٕٔدغ دؿ، ومتٔدز هدذا افَدرن بددىًقن: ادستندإشَٚضٓٚ مـ ؿِقب ادسدِّغ وؽدره

واحلداثٔغ، ومـ يسّقن أيوٚ بٚفًَالٕٔغ افذيـ ظرؾقا بتَديؿ افًَؾ ظذ افَْؾ ـام ؾًِٝ ادًتزفٜ 

 افَديّٜ.

 ، ترمجٜ: دائرة ادًٚرف اإلشالمٜٔ، )بروت: دار افُتٚب افِبْٚين، د.أصول الػؼه جقزيػ صٚخٝ،   (2)

 .63ص م(،1981 ،ط
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مٓٚ، وإٕام ـٕٚٝ ظْٚيتٓؿ افتٚمٜ بٕٚشٕٚٔد وشٔٚق بٌِط ادتقن ؾٔام خيص مًٕٚٔٓٚ، أحُٚ

فق إتَدت افروايٚت مـ جٜٓ ؾحقى متْٓٚ، ـام تْتَد مـ ". وؿٚل: (1)"ادتقن وظبٚراهتٚ

 (2)."جٜٓ شْدهٚ فَوٝ ادتقن ظذ ـار مـ إشٕٚٔد بٚفَْض

وتٚرة أخرى يهٔم ؿٚئؾ مْٓؿ جمسا ـالم ؽره، مـ ماؾ مجٚل افبْٚ حغ ؿٚل: 

أن ادحدثغ أؿروا أن شالمٜ افسْد ٓ يُّـ أن تُقن مزرًا فَبقل متـ مًِقل،  ؾّع»

 ًٚ ًٚ فكيم افًَؾ، إّٓ أ ؿ ظِّٔ وأن مـ شامت افقعع ذم احلديٞ أن يُقن ادتـ خمٚفٍ

رـزوا آهتامم ظذ افسْد دون ادتـ، وظِؿ احلديٞ صٚهد ظذ ذفؽ: ؾ٘ن ـؾ ؾروظدف 

ًٚ تدور ظذ افسْد، وأب رزهٚ ظِقم افرجٚل مـ جرح أو تًديؾ، وثَٚت وعًٍٚء، تَريب

وأشامء وـْك ... ثؿ ظِؿ أصقل افروايٜ افذي يىِؼ ظِٔدف مهدىِم احلدديٞ، وهدق 

يبحٞ ظـ حََٜٔ افروايٜ وذوحٓٚ، وإٔقاظٓٚ وأحُٚمٓٚ وحٚل افدرواة وذوضٓدؿ 

أ دؿ  وأصْٚف افروايٚت ومٚ يتًِؼ هبٚ، وٓ بد أن ٕنٓد  ؿ وهؿ أجٔٚل تِق أجٔدٚل،

أوؾقا ظذ افٌٚيٜ، وحٚوفقا أن يسدوا ـؾ ادْٚؾذ، وُيِّقا بُؾ افىقارئ، و ؿ ذم هدذا 

افدرب أؾْٚن واصىالحٚت وعقابط وحدود يؤؼ ظْٓدٚ ادجدٚل، وفُْٓدٚ ـِٓدٚ ذم 

  (3).شجمٚل افسْد وافرجٚل، وفٔس ادتـ وادًْك

َْدد ؾ٘ػ أي مدى يهدق هذا آدظٚء؟ وهدؾ صدحٔم أن ادحددثغ ظْدقا ب

                                                 

 .37، ص29ه(، ج 1315، ) افَٚهرة: مىبًٜ ادْٚر، د. ط، جمؾة ادـارحمّد رصٔد رعدٚ،   (1)

، 3م(، ج1991ط،  ريٜ افًٚمدٜ فُِتدٚب، د.د، )افَٚهرة: ا ٔئٜ ادهتػسر ادـارحمّد رصٔد رعدٚ،   (2)

 .117ص

 .38ت(، ص ط، د. د. ، )افَٚهرة: دار افٍُر اإلشالمل،اإلشالم والعؼالكقةمجٚل افبْٚ،   (3)
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أشٕٚٔد إحٚديٞ دون متق ٚ؟ وهؾ يُّْْٚ افرد ظذ هذه ادزاظؿ مـ خالل مٚ ؿهدٕٚ 

 إفٔف مـ أن ظِؿ ادهىِم صٚهد ظذ ظْٚيٜ ادحدثغ بَْد ادتـ؟

هذا مٚ فٚول هذا افبحٞ اإلجٚبٜ ظْف، مـ خالل إظىٚء ٕامذج مـ ؾروع ظِؿ 

ْٚ، مرـزيـ خٚصدٜ ظدذ َٕددهؿ ادهىِم تبغ ظْٚيٜ ادحدثغ بَْد احلديٞ شْدا ومت

متقن إحٚديٞ، بىريَٜ ختتِػ صٔئٚ مٚ ظـ بًدض افدراشدٚت إـٚدئّدٜ افسدٚبَٜ 

فِّقعقع، ب٘ظامفْٚ دراشٜ مًَّٜ  ذه ادهىِحٚت ذم َٕد ادتقن ؾَط دون إشٕٚٔد، 

مع إبراز افدور افذي يًِبف ـؾ ٕقع مـ هدذه ادهدىِحٚت ذم َٕدد اددتـ بًٔددًا ظدـ 

ٖشِقب شٓؾ واعم يٍّٓف افًٚم واخلٚص، خالؾدٚ ددٚ ذهدٛ إفٔدف صدالح اإلشْٚد ب

، "مْٟٓ َٕد ادتـ ظْد ظِدامء احلدديٞ"افديـ إدفبل حٍيف اهلل، ذم بحاف ادقشقم بد 

افذي ؿٚم ؾٔف بًرض هذه افَقاظد ذم َٕد افسدْد واددتـ، وتًريٍٓدٚ دون أن يدزز فْدٚ 

د إشدٕٚٔد، وـدذفؽ مدٚ جدٚء ذم بحدٞ افدور افذي تًِبف ذم َٕد ادتقن بًٔدة ظـ َٕ

ًٚ ودحض صدبف "افسٍِل ادقشقم بد  حمّد فَامن اهتامم ادحدثغ بَْد احلديٞ شْدا ومتْ

، ؿٚم ؾٔف بتًريٍٓٚ ذم افسْد وذم ادتـ مع إظىٚء أماِدٜ فدذفؽ، ومل "ادستؼؿغ وأتبٚظٓؿ

ف ذم ادسدٖفٜ، ذم يزز فْٚ افدور افذي تًِبف ذم َٕد ادتقن بنُؾ واعم، مدع ظددم تًَّد

 ٕيرٕٚ، وظِٔف جٚء هذا افبحٞ حمٚوفٜ مْٚ إلبراز ذفؽ وافتًّؼ ؾٔف وتقعٔحف.

ادحدثغ جيدد خدالف اددزاظؿ شدٚفٍٜ  وٕستِٓف بٚفتٖـٔد ظذ أن ادتتبع دْٚهٟ

افذـر: ؾ٘ ؿ إػ جٕٚٛ اهتاممٓؿ بٚفْير ذم إشٕٚٔد، ـٕٚٝ ظْٚيتٓؿ مْهبٜ ظذ افْير 

ًٚ، وأؿقى دفٔؾ ٕزهـ بف ظذ صحٜ مٚ ذهبْدٚ إفٔدف، مدٚ ذم متقن إحٚديٞ ا فْبقيٜ أيو

جٚء ذم مهىِم احلديٞ مـ مبٚحٞ وؾروع وإٔقاع تٗـد ظذ أن َٕٚد احلديٞ، وؿٚدة 
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ظِؿ ادهىِم مل يْينروا افَقاظد اخلٚصدٜ بَْدد إشدٕٚٔد ؾَدط، بدؾ ٕيملدروا دبٚحدٞ 

افَدقل إن أبحدٚثٓؿ دارت ذم  ومسٚئؾ ختتص بَْد ادتقن أيوٚ، وهبذا افهْٔع يُّدـ

حمٔط ثْٚئل مٗفػ مـ ادتـ واإلشْٚد مًٚ، ٕحٚول تقعٔم ذفؽ ذم هذا افبحدٞ، مدـ 

خالل آشتدٓل بٖٕقاع )ـدام ظدز ظدـ ذفدؽ اإلمدٚم احلدٚـؿ افْٔسدٚبقري ذم ـتٚبدف 

، أو مسدٚئؾ، أو "بٚدَدمدٜ"، وابـ افهالح ذم ـتٚبف ادندٓقر "مًرؾٜ ظِقم احلديٞ"

تًبر بًض أهؾ افًِؿ ذم هذا افًكد( وعدًٓٚ ظِدامء ادهدىِم تبدغ مبٚحٞ )ظذ 

  اهتامم ادحدثغ بَْد ادتـ ـام اهتّقا بَْد افسْد شقاء بسقاء.

 النوع األول: المدرج:
مدـ حٔدٞ بٕٔٚدف ذم  "ادددرج"اظتْك ظِامء ادهىِم بٚفُالم ظـ مهدىِم 

ي بسبٛ اإلدراج(، ؾ٘ ؿ اإلشْٚد، وتُِّقا ظـ تًِٔؾ أحٚديٞ وردهٚ  ذا افسبٛ )أ

ظْقا أيوٚ ببٔٚن اإلدراج ذم ادتقن وبْٔدقا ظِِٓدٚ وردهدٚ  دذا افسدبٛ، وؿدد ظرؾدقا 

 هل أفٍٚظ تَع مـ بًض افرواة متهدِٜ بٍِدظ افرشدقل "اإلدراج ذم ادتـ بٚفَقل: 

ويُقن طٚهرهٚ أ ٚ مـ فٍيف، ؾٔددل دفٔدؾ ظدذ إٔدف مدـ فٍدظ افدراوي، وـادرًا مدٚ 

ًٚ ذم بًض  ؽ بٖن يرد افٍهؾ بغ ـالم افرشقل يستدفقن ظذ ذف وـالم افراوي مبْٔ

وهق أؿسٚم مْٓدٚ مدٚ أدرج ذم "، ؿٚل ابـ افهالح مبْٔٚ حََٜٔ هذا افْقع: (1)"افروايٚت

                                                 

)بدروت: دار  ،االقرتسا    يقرتان االصرتطال ابـ دؿٔؼ افًٔد، حمّد بـ ظع بـ وهٛ تَل افديـ،    (1)

ادوقظرتة   لؾرت  ويْير: افذهبل، حمّد بـ أمحد بـ ظاامن،  :23د.ت(، ص .افُتٛ افًِّٜٔ، د.ط

، 2ت اإلشدالمٜٔ، ط، حتَٔؼ: ظبد افٍتدٚح أبدق ؽددة، )دمندؼ: مُتبدٜ ادىبقظدٚمصطؾح احلديث

 .53ه(، ص1412
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مـ ـالم بًض رواتف: بٖن يذـر افهحٚيب أو مـ بًده ظَٔٛ مٚ  حديٞ رشقل اهلل 

ـ بًدده مقصدقٓ بٚحلدديٞ ؽدر يرويف مـ احلديٞ، ـالمٚ مـ ظْد ٍٕسف، ؾرويف مد

ؾٚصؾ بْٔٓام بذـر ؿٚئِف، ؾِٔتبس إمر ؾٔف ظذ مـ ٓ يًِؿ حََٜٔ احلدٚل، ويتدقهؿ أن 

، ثؿ إن اإلدراج يَع تٚرة ذم أول ادتـ، وهق ؿِٔدؾ ٕدٚدر، "(1)اجلّٔع ظـ رشقل اهلل 

أو بددمٟ وتٚرة ذم أثْٚئف، وتٚرة ذم آخره وهق إـار: ٕٕف يَع بًىػ مجِٜ ظذ مجِدٜ، 

، (2)مـ ؽر ؾهدؾ مقؿقف مـ ـالم افهحٚبٜ أو مـ بًدهؿ بّرؾقع مـ ـالم افْبل 

وماٚل اددرج ذم ادتـ، مٚ جٚء ذم حديٞ زهر بـ مًٚويٜ ظدـ احلسدـ بدـ احلدر ظدـ 

افَٚشؿ بـ خمّٔرة ؿٚل: أخذ ظَِّٜ بٔدي وحدثْل أن ظبد اهلل أخذ بٔدده وأن رشدقل 

ف افتنٓد ذم افهالة وؿٚل: ؿؾ افتحٔٚت هلل وافهِقات، أخذ بٔد ظبد اهلل، ؾًِّ اهلل 

ؾذـر افتنٓد، ؿٚل: ؾ٘ذا ؿِٝ هذا ؾَد ؿؤٝ صالتؽ إن صدئٝ أن تَدقم ؾَدؿ، وإن 

هُذا رواه مجٚظٜ ظـ زهر وؽره ظدـ احلسدـ "، ؿٚل احلٚـؿ: (3)صئٝ أن تًَد ؾٚؿًد

، بـ مسدًقد  ، مدرج ذم احلديٞ مـ ـالم ظبد اهلل"إذا ؿِٝ هذا"بـ احلّر وؿقفف: 

                                                 

أبق افٍوؾ زيـ افديـ ظبد افرحٔؿ بـ احلسغ بـ ظبد افرمحـ بـ أيب افُردي افرازيٚين ثؿ  افًراؿل،  (1)

حتَٔؼ: ظبد افدرمحـ حمّدد ظداامن، التؼققد واإليضا  رش  مؼدمة اين الصال ، ادكي افنٚؾًل، 

 .127م(، ص1971ه/1389، 1)بروت: دار افٍُر، ط

، كزهة الـظر   توضقح كخبرتة الػؽرتر   مصرتطؾح أهرتث األ رتر ابـ حجر، أمحد بـ ظع افًسَالين،  (2)

  .115ه(، ص1422، 1حتَٔؼ: ظبد اهلل بـ عٔػ افرحٔع، )افريٚض: مىبًٜ شٍر، ط

، حتَٔدؼ: افسدٔد معرفة لؾرتوم احلرتديثرواه احلٚـؿ، أبق ظبد اهلل حمّد بـ ظبد اهلل افْٔسٚبقري، ذم   (3)

م(، ظْد ذـدر افْدقع افاٚفدٞ 1977ه/ 1397، 2ؿ حسغ، )بروت: دار افُتٛ افًِّٜٔ، طمًي

 .39ظؼ، ص
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، واشدتدل احلدٚـؿ ظدذ ـقٕدف (1)"، يَْيض بَٕٚودٚء افتندٓدؾ٘ن شْده ظـ رشقل 

بٔد ظبدد  مدرجٚ بام رواه ثقبٚن ظـ احلسـ بـ احلر هبذا اإلشْٚد وؾٔف ... أخذ افْبل 

، ؾدذـر احلدديٞ إػ آخدر افتندٓد "افتحٔٚت هلل"اهلل ؾًِّف افتنٓد ذم افهالة وؿٚل: 

إذا ؾرؽٝ مـ هذا ؾَد ؿؤٝ صدالتؽ، ؾد٘ن صدئٝ ": سًقد ؾَٚل ظبد اهلل بـ م

 (2)."ؾٚؿًد وإن صئٝ ؾَؿ

هذا وإن مـ جٓقد ادحدثغ ادززة ذم هدذا افبدٚب أ دؿ تُِّدقا ظدـ شدبؾ 

 : (3)مًرؾٜ اإلدراج ذم ادتـ وهل

 : امتناع صدور مثل هذا الكالم عن النبي  -1
ًٔد بدـ ادسدٔٛ، ماٚفف: حديٞ ابـ مبٚرك، ظـ يقٕس، ظـ افزهري، ظـ شد

فًِبد ادِّدقك افهدٚفم أجدران، وافدذي : »ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ظـ أيب هريرة 

 .(4)شٍٕز بٔده فقٓ اجلٓٚد ذم شبٔؾ اهلل واحلٟ وبر أمل ٕحببٝ أن أمقت وإٔٚ ممِقك

                                                 

 ادهدر ٍٕسف.  (1)

 .41ادهدر ٍٕسف، ص  (2)

: وافسخٚوي، حمّد بدـ ظبدد افدرمحـ بدـ 227، صكزهة الـظر   توضقح كخبة الػؽرابـ حجر،   (3)

، 1ر: مُتبدٜ افسدْٜ، طدحسدغ ظدع، )مهد ، حتَٔؼ: ظدعفتح ادغقث يرش  ألػقة احلديثحمّد، 

 .311، ص1م(، ج2113/ده1424

 ر مرتن أمرتور رشرتول ا  رتاجلامع ادسـد الصحقح ادختصرت افبخٚري، حمّد بـ إشامظٔؾ اجلًٍل،  (4)

، حتَٔؼ: حمّد زهر بـ ٕٚس افْٚس، وترؿٔؿ: حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل، )افَدٚهرة: دار وشــه وأيامه

، 3(، ـتٚب افًتؼ، بٚب افًبد إذا أحسـ ظبٚدة ربف وٕهم شدٔده، جده1422، 1ضقق افْجٚة، ط

 .2548، رؿؿ149ص
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افنٚهد ذم هذا احلديٞ، أن افىرف إخر مْف مدرج ذم احلديٞ مـ ؿقل أيب 

ًٚ، وفٔس مـ  : إذ يّتْدع ظِٔدف أن يتّْدك أن يهدر ممِقـدٚ، ـالم افْبدل هريرة ؿىً

وأيوٚ ؾِؿ يُـ فف أم يزهٚ ظِٔف افهالة وافسالم، ؾ٘ن هذا افٍِظ مـ ؿقل أيب هريدرة 

 وافدفٔؾ أخر ظذ إٔف مدرج وفٔس مـ ـالم افْبل (1)أدرج ذم ادتـ ، مٚ جٚء ذم ،

مكحٚ بٖن هذا افٍِظ مدرج مـ  (2)-رمحف اهلل-روايٜ ظـ ابـ وهٛ ظْد اإلمٚم مسِؿ

 .ؿقل أيب هريرة 

 :أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي  -2
مـ مٚت وهدق ٓ »ؿٚل:  ظـ افْبل  ماٚفف: مٚ جٚء ذم حديٞ ابـ مسًقد 

 ش.يؼك بٚهلل صٔئٚ دخؾ اجلْٜ، ومـ مٚت وهق يؼك بٚهلل صٔئٚ دخؾ افْٚر

هُددذا رواه أمحددد بددـ ظبددد اجلبددٚر ": -هللرمحددف ا-ؿددٚل اخلىٔددٛ افبٌدددادي

، ووهدؿ ذم إشدْٚده وذم متْدف، ... ؾٖمدٚ (3)افًىٚردي، ظـ أيب بُر بـ ظٔدٚش ب٘شدْٚده

                                                 

، حتَٔؼ: حمّد بـ مىدر الػصث لؾوصث اددرج   الـؼثاخلىٔٛ افبٌدادي، أمحد بـ ظع بـ ثٚبٝ،   (1)

: وابدـ حجدر، أمحدد بدـ ظدع 29م(، ص1997ه، 1418، 1افزهراين، )افَٚهرة: دار ا جرة، ط

، حتَٔؼ: ربٔع بـ هٚدي ظّر اددخع، )ادديْٜ ادْدقرة: الـؽت لذ كتاب اين الصال  ،افًسَالين

 . 813-812، ص2م(، ج1984ه/1414، 1ظامدة افبحٞ افًِّل بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ، ط

ادسـد الصحقح ادخترص يـؼث العدل لرتن إير: مسِؿ بـ احلجٚج أبق احلسغ افَنري افْٔسٚبقري،   (2)

 .ت: دار إحٔدٚء افدساث افًدريب، د.ط، حتَٔؼ: حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل، )بدرورشول ا   العدل إىل

 .1665، رؿؿ1284، ص3د.ت(، ـتٚب اإليامن، بٚب ثقاب افًبد وأجره إذا ٕهم فسٔده، ج

، )ادُتبدٜ معجؿرتهأخرجٓٚ هبذا افٍِظ ابـ إظرايب، أبق شًٔد أمحد بـ حمّد بـ زيٚد افبكي، ذم   (3)
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وفدٔس  افقهؿ ذم متـ احلديٞ ؾ٘ن افًىدٚردي ذم روايتدف جًِدف ـِدف ـدالم افْبدل 

ًٚ ؿقل رشدقل اهلل  ، وافٍهدؾ افادٚين ذم ـذفؽ، وإٕام افٍهؾ ذم ذـر مـ مٚت مؼـ

، وؿدد رواه إشدقد بدـ ظدٚمر صدٚذان (2)"(1)مـ مٚت ؽر مؼك ؿقل ابـ مسدًقد رذـ

ٕددا  مـ جًؾ هلل »يَقل:  وؽره ظـ أيب بُر بـ ظٔٚش بٍِظ: شًّٝ رشقل اهلل 

مدـ مدٚت ٓ جيًدؾ هلل ٕددا أدخِدف ": وأخرى أؿق دٚ ومل أشدًّٓٚ مْدف ش دخؾ افْٚر

 ، وإٕام مـ ـالمف هق.اٚين فٔس مـ ـالمف ، و افنٚهد ذم تكفف بٖن اجلزء اف(3)"اجلْٜ

أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع  -3
 فيه بأن يضيف الكالم إلى قائله:

وماٚفف: مٚ جٚء ذم حديٞ ظبد اهلل بـ خران، ظـ صًبٜ، ظـ إٔس بـ شريـ، 

ذـر ظّر ضَِٝ امرأيت وهل حٚئض، ؾ"يَقل:  -ريض اهلل ظْٓام-إٔف شّع ابـ ظّر 

  ذفؽ فِْبل  :ؿدٚل: ؾتحسدٛ ش مره ؾِراجًٓدٚ، ؾد٘ذا ضٓدرت ؾِٔىَِٓدٚ»ؾَٚل

                                                                                                                          

حدثْٚ أمحد بـ ظبد اجلبٚر، ٕٚ أبق بُر بـ ظٔٚش، ظدـ "ؾَٚل:  822، رؿؿ323، ص2ِٜ(، جافنٚم

رك دمـ مٚت وهق يند»يَقل:  ظٚصؿ، ظـ زر، ظـ ظبد اهلل بـ مسًقد ؿٚل: شًّٝ رشقل اهلل 

 ش.بٚهلل دخؾ افْٚر، ومـ مٚت وهق ٓ يؼك بٚهلل دخؾ اجلْٜ

، حتَٔؼ: صًٔٛ إرٕٗوط، وآخريـ، )بروت: ادسـدبٚين، أمحد بـ حمّد بـ حْبؾ أبق ظبد اهلل افنٔ  (1)

 .4142، رؿؿ136، ص7م(، ج2111ه/1421، 1مٗشسٜ افرشٚفٜ، ط

 .219، صالػصث لؾوصث اددرج   الـؼثاخلىٔٛ،   (2)

، 2، جالـؽت لذ كتاب اين الصرتال . إير: ابـ حجر، 3811، رؿؿ361، ص6، جادسـدأمحد،   (3)

 .815-814ص



 

 
 سهام عومارةحفيظي و  حكيمة  م 1035 أغسطسهـ /3416 شوال املكرم،  الرابعالعدد  - وحدة األمة

 

___________________ ﴿222﴾ ___________________ 

 

 (1).شؾّف؟»تىَِٜٔ؟ ؿٚل: 

هذا مدرج، وافهدقاب أن آشدتٍٓٚم ": -رمحف اهلل-ؿٚل اخلىٔٛ افبٌدادي

 (2)."-ريض اهلل  ظْٓام -مـ ؿقل ابـ شريـ، وأن اجلقاب مـ ابـ ظّر 

واحلُؿ ظذ هذا افَسؿ افاٚفٞ بدٚإلدراج ": -رمحف  اهلل-ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر

يُقن بحسٛ ؽِبٜ طـ ادحددث احلدٚؾظ افْٚؿدد، وٓ يقجدٛ افَىدع بدذفؽ خدالف 

 (3)."افَسّغ إوفغ، وأـار هذا افاٚفٞ يَع تٍسرا فبًض إفٍٚظ افقاؿًٜ ذم احلديٞ

أن يشتتترج اماعتتة عتتن  تتيي فتتي روايتتة ويكتتون أل تتدهم  يتتا ة  -4
 هم راو بالزيا ة من غير تمييز:يختص بها، فيرويه عن

ويُقن ذفؽ بَّٚرٕٜ افروايٚت بًوٓٚ مدع افدبًض مادؾ مدٚ جدٚء ذم روايدٜ 

إوزاظل ظـ افزهري، ظـ أيب شِّٜ بـ ظبد افرمحـ، وشًٔد بـ ادسٔٛ، وأيب بُدر 

، شٓ يدزين افدزاين»حدديٞ:  بـ ظبد افرمحـ بـ احلٚرث، ثالثتٓؿ ظدـ أيب هريدرة 

َٜ وٓ يْتٓٛ ُ ْ »وؾٔف:  إٕام رواهٚ افزهري ظـ أيب بُر خٚصدٜ، بدؾ  "افْٓبٜ"، ؾجِّٜ شَب

ًٚ ظـ ظبد ادِؽ بـ أيب بُر، ظـ أبٔف أيب بُر ادذـقر أن أبدٚ هريدرة  روى افزهري أيو

 (4).ـٚن يِحَٓٚ ذم اخلز، أي مـ ؿقفف

                                                 

 .815، ص2، جالـؽت لذ كتاب اين الصال جر، ابـ ح  (1)

 . 155، صالػصث لؾوصث اددرج   الـؼثاخلىٔٛ،   (2)

 .817-815، ص2، جالـؽت لذ كتاب اين الصال ابـ حجر،   (3)

 .314-313، ص1، جفتح ادغقث افسخٚوي،  (4)
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ًٚ ـام ؿٚفف افْبدل  أفٍدقا ـتبدٚ  ـام إٔف مـ صدة ودؿٜ ظْٚيتٓؿ بَْؾ احلديٞ َٕٔ

ذم ـتٚبدف  -رمحدف اهلل-متخههٜ ذم مسٖفٜ اإلدراج  ـام  ؾًؾ اإلمدٚم افسدٔقضلٜ مستَِ

 -رمحدف اهلل-افذي خلدص ؾٔدف ـتدٚب اإلمدٚم احلدٚؾظ ابدـ حجدر "اددرج إػ اددرج"

ًٚ، واؿتك  "تَريٛ ادْٟٓ بستٔٛ اددرج" وافذي فتقي ظذ مدرج اإلشْٚد وادتـ مجًٔ

 اددرج ذم ادتـ ؾَط: ٕجؾ متٔٔدز ـدالم افْبدل ظذ ذـر  -رمحف اهلل-اإلمٚم افسٔقضل

إّٓ أين اؿتكت ؾٔف ظذ مدرج ادتـ: ٕن ": -رمحف اهلل-ظـ ـالم ؽره مـ افرواة، ؾَٚل

افًْٚيٜ بتّٔٔز ـالم افرواة مـ ـالم افْبقة أهؿ، وظقعتف مـ مدرج اإلشْٚد زوائد مّٜٓ 

   (1)."تٛ افَْٚد واهلل ادقؾؼمـ مدرجٚت ادتقن خذ ظْٓٚ ـتٚبف، وهل مسىقرة ذم ـ

   أمثلة تطبيقية:
بًدمٚ ٓحيْٚ ظْٚيٜ ظِامء ادهىِم بَْد ادتـ ظـ ضريدؼ ـالمٓدؿ ظدـ ٕدقع 

، وافىرق افتل وعًقهٚ دًرؾتف، ٕحٚول إظىٚء أماِٜ تىبَٜٔٔ ظٚمٜ مـ ظّؾ "اددرج"

 إئّٜ فِتقعٔم أـار: 

ًٚ، ؾد٘ن مـ ـٚن مهِٔٚ بًد اجلًّٜ ؾ: »حديٞ أيب هريرة  -1 ِٔهدؾ أربًد

-، ؿٚل اإلمٚم افسٔقضلشظجؾ بف رء ؾِٔهؾ رـًتغ ذم ادسجد، ورـًتغ إذا رجع

ًٚ،  (3)وهؿ ؾٔف ظبد اهلل بـ إدريدس إودي": (2)-رمحف اهلل وادرؾدقع مْدف إػ ؿقفدف أربًد

                                                 

دري افسدٚمرائل، ، حتَٔدؼ: صدبحل افبدادرتدرج إىل ادرتدرجافسٔقضل، ظبد افدرمحـ بدـ أيب بُدر،   (1)

 .17(، صت)افُقيٝ: افدار افسٍِٜٔ، د.ط، د.

 .22، صاددرج إىل اددرجافسٔقضل،   (2)

، 2، ـتٚب اجلًّدٜ، بدٚب افهدالة بًدد اجلًّدٜ، جالصحقحذم  روايٜ ابـ إدريس أخرجٓٚ مسِؿ  (3)
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ّْٔف أبق خٔاّٜ زهر بدـ حدرب افْسدٚئل اإلمدٚم  وافبٚؿل مدرج مـ ـالم أيب صٚفم، ب

، ومحٚد بـ شِّٜ أخرجف ابـ حبٚن، وٕص ظدذ أن اإلدراج (1)ف أبق داوداحلٚؾظ أخرج

 (2)."مـ ابـ إدريس

ظـ بٔع افاّرة حتدك  ؿٚل:  ك رشقل اهلل  حديٞ ظبد اهلل بـ ظّر  -2

. ؿدٚل (3)شحتدك تدذهٛ ظٚهتٓدٚ»يبدو صالحٓٚ، وـٚن إذا شئؾ ظـ صدالحٓٚ ؿدٚل: 

حتك "ـ صالح افاّرة وادجٔٛ بَقفف: ادسئقل ظ": (4)-رمحف اهلل-اخلىٔٛ افبٌدادي 

، بّغ ذفؽ مسِؿ بدـ ، وإٕام هق ظبد اهلل بـ ظّر فٔس هق افْبل  "تذهٛ ظٚهتٓٚ

 (5)."إبراهٔؿ إزدي، وحمّد بـ جًٍر ُؽْدر ذم روايتٓام هذا احلديٞ ظـ صًبٜ

                                                                                                                          

 . 881، رؿؿ611ص

ٔل افديـ ظبد احلّٔد، )بروت: ، حتَٔؼ: حمّد حمالسـن أبق داود، شِٔامن بـ إصًٞ افسجستٚين،  (1)

، 294، ص1د.ت(، ـتددٚب افهددالة، بددٚب افهددالة بًددد اجلًّددٜ، ج .ريٜ، د.طدادُتبددٜ افًهدد

 . 1131رؿؿ

، ترتٔدٛ: إمدر اإلحسرتان   تؼريرتص صرتحقح ايرتن حبرتانابـ حبٚن، حمّد بدـ حبدٚن افبسدتل،   (2)

، 1افرشددٚفٜ، طافددديـ ظددع بددـ بِبددٚن، حتَٔددؼ: صددًٔٛ إرٕددٗوط، )بددروت: مٗشسددٜ ظالء

 .2486، رؿؿ234، ص6م(، ج1988ه/1418

، ـتٚب افزـٚة، بٚب مـ بٚع ثامره، أو ٕخِف، أو أرعف، أو زرظدف، وؿدد وجدٛ الصحقحافبخٚري،   (3)

، 127، ص2ؾٔف افًؼ أو افهدؿٜ، ؾٖدى افزـٚة مـ ؽره، أو بٚع ثامره ومل دمدٛ ؾٔدف افهددؿٜ، ج

 .1486رؿؿ

 .116، صدرج   الـؼثالػصث لؾوصث اداخلىٔٛ،   (4)

، 9، جادسرتـد: وأمحدد، 1534، رؿدؿ1165، ص3، جالصحقحروايٜ حمّد بـ جًٍر ظْد مسِؿ،   (5)

 . 5499، رؿؿ358ص
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مٚ مدـ مقفدقد إّٓ يّسدف : »ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  حديٞ أيب هريرة  -3

ًٚ مـ مِسف إّٓ مدريؿ بْدٝ ظّدران وابْٓدٚ، ؿدٚل: ؾد٘ن صدئتؿ افنٔىٚن ؾٔس تٓؾ صٚرخ

ۡيَطَِٰن ٱلرَِّجيِم ؿرأتؿ: ﴿ ِعيُذَها بَِك َوُذّرِيََّتَها ِمَن ٱلشَّ
ُ
ٓ أ ؿٚل ش. [36]آل ظّران:﴾ ٣٦ِإَوّّنِ

ؿقفف: ؾ٘ن صئتؿ ؿرأتؿ إػ آخر أيٜ فٔس مـ ـدالم ": (1)-رمحف اهلل-اخلىٔٛ افبٌدادي

وظبد إظذ بـ  (2)، بّغ ذفؽ ظبد افرزاق بـ مهٚم هق ؿقل أيب هريرة ، وإٕامافْبل 

ذم روايدتٓؿ ظدـ مًّدر هدذا احلدديٞ، وـدذفؽ رواه  (4)وحمّد بـ ثقر (3)ظبد إظذ

 (5)."صًٔٛ بـ أيب محزة ظـ افزهري

، ؾد٘ن (6)ظـ تَِل اجلِدٛ  ك رشقل اهلل "ؿٚل:  حديٞ أيب هريرة  -4

                                                 

 .173، صالػصث لؾوصث اددرج   الـؼثاخلىٔٛ،   (1)

، 2، جمسـده: وأمحد ذم 4274، رؿؿ1655، ص4، جصحقحهروايٜ ظبد افرزاق ظْد افبخٚري ذم   (2)

 .7694ؿؿ، ر274ص

محدد ذم وأ :2366، رؿدؿ1838، ص4، جصحقحهظبد إظذ بـ ظبد إظذ ظـ مسِؿ ذم روايٜ   (3)

 .7182، رؿؿ233، ص2، جمسـده

 .175، صالػصث لؾوصث اددرج   الـؼثروايٜ حمّد بـ ثقر ظْد اخلىٔٛ ذم   (4)

، حتَٔدؼ: محددي بدـ ظبدد شامقنيمسـد الروايٜ صًٔٛ ظْد افىزاين، أيب افَٚشؿ شِٔامن بـ أمحد، ذم   (5)

 .3118، رؿؿ167، ص4م(، ج1984ه، 1415، 1ادجٔد افسٍِل، )بروت: مٗشسٜ افرشٚفٜ، ط

اجلِٛ: يَٚل جِبٝ افقء محِتف مـ مُٚن إػ مُٚن، ومًْٚه هْٚ: أن مٚ جِٛ مـ بِد إػ بِدد مدـ   ( 6)

ؾٔف ؿبؾ أن يًرؾقا إشًٚر. يْير:  ادتٚع ؾال يستَبؾ اجلٚفبقن فف ؿبؾ وصق ؿ فٔبتٚع مْٓؿ وخيدظقا

تػسر غريص مرتا   الصرتحقحني البخرتاري احلّٔدي، حمّد بـ أيب ٕك ؾتقح بـ ظبد اهلل إزدي، 

م(، 1415/1995، 1زبٔدة حمّد شًٔد ظبد افًزيز، )افَٚهرة: مُتبدٜ افسدْٜ، طحتَٔؼ: ، ومسؾ 

األكرتوار لرتذ صرتحا   مشرتار ظٔٚض بـ مقشك بـ ظٔٚض افسبتل اددٚفُل،  : وافَٚيض287ص
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 (1)"افسًِٜ بٚخلٔٚر إذا دخؾ ادك مٚ بْٔف وبغ ٕهػ افْٓدٚر اصساه منس ؾ٘ن صٚحٛ

إذا "شًّٝ أيب يَقل: فٔسدٝ ذم رء مدـ احلدديٞ ": -رمحف اهلل-ؿٚل ابـ أيب حٚتؿ

 (2)."دخؾ ادك ؾ٘ن صٚحبف بٚخلٔٚر مٚ بْٔف وبغ ٕهػ افْٓٚر

وٕخِص مـ ـالمْٚ ظـ هذا افْقع، إػ أن أئّٜ احلديٞ وَٕٚده، ومدـ بٔدْٓؿ 

امء ادهىِم، ـٕٚقا صديدي احلدرص ظدذ شدالمٜ ادتدقن مدـ أن تتخِِٓدٚ أي زيدٚدة ظِ

بْٔقا ؾٔف اددرج ذم إشٕٚٔد، واددرج ذم ادتقن،  "اددرج"خٚرجٜ ظْف، ؾقعًقا مهىِم 

وؽرعٓؿ مـ ـؾ ذفؽ متٔٔز ـالم افْبقة ظـ ؽره، واظتزوا احلديٞ افذي فتدقي ظِٔدف 

ًٚ مًِقًٓ، يٗثر ذم صحٜ احلديٞ خٚصٜ إذا مل يقعم افرواة ذفؽ، ؾال ٕسدتىٔع مدـ  حديا

 خالل هذا افْقع إٓ افَقل بٖٕف صٚهد ؿقي ظذ جٓقد ادحدثغ ذم َٕد ادتـ.

 النوع الثاني: المضطرب:
هق افذي ختتِػ افروايٜ ؾٔف: ؾرويف بًودٓؿ ظدذ "ظرؾف ادحدثقن بدام يٖيت: 

                                                                                                                          

 .149، ص1جادُتبٜ افًتَٜٔ ودار افساثـ د.ط، د.ت(،  :، )افَٚهرةاآل ار

مل خيرجف أحد مـ أصحٚب ـتٛ افسْٜ هبدذا افٍِدظ، إّٓ مدٚ ورد ذم مهدْػ ابدـ أيب صدٔبٜ بٍِدظ    (1)

. "رد ك ظـ تَِل اجلِٛ ؾ٘ن تَِك رجؾ ؾٚصساه ؾهٚحبف بٚخلٔٚر إذا ؿدم ادهد"مَٚرب فف وهق: 

، حتَٔؼ: ـدامل ادصـف   األحاديث واآل ارٕير: ابـ أيب صٔبٜ، أبق بُر ظبد اهلل بـ حمّد افُقذم، ا

 .21443، رؿؿ397، ص4(، جده1419، 1يقشػ احلقت، )افريٚض: مُتبٜ افرصد، ط

، حتَٔؼ: ؾريؼ مدـ افبدٚحاغ لؾث احلديثابـ أيب حٚتؿ، ظبد افرمحـ بـ حمّد بـ إدريس افرازي،   (2)

ل، د٘ذاف: شًد بـ ظبد اهلل احلّٔد َوخٚفد بـ ظبد افرمحـ اجلريز، )افريٚض: مىٚبع احلّٔودب

 .669، ص3م(، ج2116/ده1427، 1ط
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ًٚ إذا تسددٚوت وجددف، وبًوددٓؿ ظددذ وجددف آخددر خمددٚفػ فددف، وإٕددام ٕ سددّٔف موددىرب

، ـام أ ؿ ٕبٓقا ظذ إٔف ؿد يَع ذم ادتـ، وؿد يَع ذم افسْد، وؿد يَع ذفدؽ (1)"افروايتٚن

مـ راٍو واحٍد، وؿد يَع بغ رواة فف مجٚظٜ، ؽر إٔف ذم ادتـ ؿِٔؾ مَٚرٕٜ بٚفسدْد. ؿدٚل 

ًٚ، وؿد يَع ذم": -رمحف اهلل-احلٚؾظ ابـ حجر ادتـ، فُـ ؿّؾ  وهق يَع ذم اإلشْٚد ؽٚفب

أن فُددؿ ادحدددث ظددذ احلددديٞ بٚعددىراب بٚفْسددبٜ إػ اخددتالف ذم ادددتـ دون 

وآعىراب ذم اددتـ ؿِٔدؾ "، وظِؾ افدـتقر ٕقر افديـ ظس ذفؽ بَقفف: (2)"اإلشْٚد

. هدذا وؿدد ٕبدف ادحددثقن ظدذ أن (3)"جدًا: فسًٜ أوجف اجلّع وافسجٔم بغ ادتدقن

 (4).يٞ: إلصًٚره إٔف مل يوبطآعىراب مقجٛ فوًػ احلد

 أمثلة عن المضطرب في المتن:
 حديٞ ؾٚضّٜ بْٝ ؿٔس ريض اهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ: شٖفٝ أو شدئؾ افْبدل  -1

 (5).شإن ذم ادٚل حلَٚ شقى افزـٚة»ظـ افزـٚة؟ ؾَٚل: 

                                                 

 .124فِحٚؾظ افًراؿل، ص ادؼدمة مع رشحفا التؼققد واإليضا ابـ افهالح،   (1)

 .117، صكزهة الـظر   توضقح كخبة الػؽرابـ حجر،   (2)

، -دراشرتة   مـرتاهج ادحرتد ني واألصرتولقني-رد احلديث من جفة ادرتتنز اخلىٔٛ، َٕال ظـ: مًت  (3)

 .319م(، ص2111، 1)بروت: افنبُٜ افًربٜٔ فألبحٚث، ط

، حتَٔؼ: ٕقر افديـ ظس، )بروت: دار افٍُر ادًدٚس، ادؼدمةابـ افهالح، ظاامن بـ ظبد افرمحـ،    (4)

التؼريرتص والتقسرتر دعرفرتة شرتـن بدـ ذف، : وافْقوي، حمل افدديـ 94م(، ص1986ه، 1416

ه/ 1415، 1، حتَٔددؼ: حمّددد ظدداامن اخلنددٝ، )بددروت: دار افُتددٚب افًددريب، طالبشرترتر الـرترتذير

 .22، صاالقسا    يقان االصطال : وابـ دؿٔؼ افًٔد، 45م(، ص1985

: مىبًدٜ رد، حتَٔؼ: أمحد حمّد صٚـر، وآخريـ، )مهداجلامعافسمذي، حمّد بـ ظٔسك بـ شقرة،   (5)
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 -رمحدف اهلل-هذا حديٞ ؿد اعىرب فٍيف ومًْدٚه ؾدرواه اإلمدٚم افسمدذي 

ٚمر ظـ ذيؽ ظـ أيب محزة ظدـ افندًبل ظدـ ؾٚضّدٜ، هُذا مـ روايٜ إشقد بـ ظ

، ورواه (1)شفدٔس ذم اددٚل حدؼ شدقى افزـدٚة»ورواه ابـ مٚجف مـ هذا افقجف بٍِظ: 

افسمذي مـ ضريؼ حمّد بـ افىٍٔؾ ظـ ذيؽ بف مرؾقظٚ ظـ افْبدل صدذ اهلل ظِٔدف 

بدذاك، هذا حديٞ إشْٚده فدٔس "ؿٚل: ، وشإن ذم ادٚل حَٚ شقى افزـٚة»وشِؿ ؿٚل: 

وأبق محزة مّٔقن إظقر يوًػ، وروى بٔٚن وإشامظٔؾ بـ شٚمل ظدـ افندًبل هدذا 

ؾٓدذا ": -رمحدف اهلل-وؿٚل احلٚؾظ زيـ افديـ افًراؿل . (2)"احلديٞ ؿقفف، وهذا أصم

آعىراب ٓ فتّؾ افتٖويؾ، وؿقل افبَٔٓل: إٕف ٓ فٍظ  ذا افٍِدظ افادٚين: إشدْٚد 

 (3)."ذامًٚرض بام رواه ابـ مٚجف هُ

                                                                                                                          

م(، أبقاب افزـٚة، بٚب مٚ جٚء أن ذم ادٚل حَٚ شدقى 1975ه/1395، 2مهىٍك بٚيب احلِبل، ط

 . ؿٚل إفبٚين: عًٔػ.659، رؿؿ39، ص3افزـٚة، ج

، حتَٔؼ: حمّد ؾٗاد ظبدد افبدٚؿل، )افَدٚهرة: دار إحٔدٚء السـنابـ مٚجف، حمّد بـ يزيد افَزويْل،   (1)

، 571، ص1ـتدٚب افزـدٚة، بدٚب مدٚ أدى زـٚتدف فدٔس بُْدز، جافساث افًدريب، د.ط. د. ت(، 

فٔس حديٞ ؾٚضّٜ هذا بهحٔم، تٍرد برؾًدف أبدق محدزة افَهدٚب ": ؿٚل زيـ افديـ: 1789رؿؿ

إظقر افُقذم، واشّف: مّٔقن وهق وإن روى ظْف افاَٚت احلامدان وشٍٔٚن وذيؽ وابدـ ظِٔدٜ 

 "لءدفدٔس بند"، وؿٚل ابـ مًغ: "احلديٞمسوك "وؽرهؿ ؾٓق ؾّتٍؼ ظذ عًٍف، وؿٚل أمحد: 

، ؿدٚل إفبدٚين: عدًٔػ "وحُؿ افسمذي أن هذا احلديٞ مـ ؿقل افنًبل أصم ، وهق ـدذفؽ

، لؿدة الؼاري رش  صحقح البخرتاريمُْر. إير: افًْٔل، حمّقد بـ أمحد بـ مقشك بدر افديـ، 

 .237، ص8د.ت(، ج .ت: دار إحٔٚء افساث افًريب، د.ط)برو

 .45، ص3، جاجلامعفسمذي، ا  (2)

ري افندٚؾًل، دإير: افًراؿل، زيـ افديـ ظبد افرحٔؿ بـ احلسغ بـ ظبد افدرمحـ افُدردي ادهد  (3)
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، يَدقل: (1)حديٞ راؾع بـ خديٟ موىرب ذم أفٍٚطف وخمتِػ ذم مًٕٚٔف -2

، ؿٚل حْيِٜ بـ ؿدٔس: شدٖفٝ راؾدع بدـ (2)" ك ظـ ـراء إرض إّن رشقل اهلل "

ٓ بدٖس هبدٚ، إٕدام ـدٚن افّْدٚس "خديٟ ظـ ـراء إرض بٚفدذهٛ وافدقرق ؾَدٚل: 

وأصٔٚء مـ افزرع  (4)وأؿبٚل اجلداول (3)تظذ ادَِْٚذَيٕٚٚ يٗاجرون ظذ ظٓد رشقل اهلل 

                                                                                                                          

، حتَٔؼ: ظبد افِىٔػ ا ّٔؿ، ومٚهر يٚشغ ؾحدؾ، )بدروت: دار افُتدٛ رش  التبرصة والتذكرة

مقشدك بدـ أيدقب، : وإبْٚد، إبدراهٔؿ بدـ 293، ص1م(، ج2112ه/1423، 1افًِّٜٔ، ط

، 1، حتَٔؼ: صالح ؾتحل هِؾ، )افريدٚض: مُتبدٜ افرصدد، طالشذا الػقا  من لؾوم اين الصال 

توضرتقح : وإمر افهًْٚين، حمّد بـ إشدامظٔؾ بدـ صدالح، 215، ص1م(، ج1998ه/1418

، حتَٔؼ: أبق ظبد افرمحـ صالح بـ حمّد بدـ ظقيودٜ، )بدروت: دار األفؽار دعاين تـؼقح األكظار

 .36، ص2م(، ج1997/ده1417، 1فُتٛ افًِّٜٔ، طا

، رقني وأتبالف رتاهتامم ادحد ني يـؼد احلديث شـدًا ومتـًا ودحض صبه ادستشحمّد فَامن افسٍِل،   (1)

رد احلرتديث : ومًتز اخلىٔٛ، 381(، صده1421 -2)افريٚض: دار افقظل فِْؼ وافتقزيع، ط

 .321، صمن جفة ادتن

 .1547، رؿؿ1181، ص3، ـتٚب ادسٚؿٚة، بٚب ـراء إرض، جالصحقح مسِؿ بـ احلجٚج،  (2)

َٕٚت: مجع مٚذيٚن، وفٔسٝ بًربٜٔ وهل ؾٚرشٜٔ مًربٜ، و   (3) أصٌر مـ افْٓدر وأظيدؿ  "ادٚذيٚن"ادِٚذَيٚ

مـ اجلدول. وؿٔؾ: مٚ جيتّع ؾٔف مٚء افسٔؾ ثؿ يسَك مْف إرض، ومًْدٚه هْدٚ أن مدٚ يْبدٝ ظدذ 

الـفاية   غريرتص ابـ إثر، أبق افسًٚدات ادبٚرك بـ حمّد اجلزري، رض. يْير: حٚؾتٔٓٚ فرب إ

، حتَٔؼ: ضٚهر أمحد افزاوى وحمّقد حمّد افىْٚحل، )بروت: ادُتبدٜ افًِّٔدٜ، د. احلديث واأل ر

 .313، ص4جم(، 1979هد/1399ط،  

(4)   َُ ًٚ رأس اجلبؾ وإـّٜ، وؿدد أؿبٚل اجلداول: إؿبٚل هل إوائؾ وافرؤوس، مجع ُؿْبؾ، واف ْبؾ أيو

لء. واجلددول: ديُقن مجع َؿَبؾ وهق افُأل ذم مقاعع مـ إرض، وـذفؽ مٚ اشتَبِؽ مدـ افند

افْٓر افهٌر، وأؿبٚل اجلداول تًْل أوائِٓٚ، أو مٚ اشدتَبؾ مْٓدٚ وإٕدام أراد مدٚ يْبدٝ ظِٔٓدٚ مدـ 
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ؾِٔٓؽ هذا ويسِؿ هذا، ويسِؿ هذا وهيِؽ هذا، ومل يُـ فِْٚس ـراء إّٓ هذا: ؾِدذفؽ 

، وروى رؾٚظٜ ظدـ راؾدع ؿدٚل: ؿدٚل (1)"زجر ظْف ؾٖمٚ رء موّقن مًِقم ؾال بٖس بف

باِدٞ وٓ  مـ ـٕٚٝ فف أرض ؾِٔزرظٓٚ أو ؾِٔزرظٓٚ أخٚه، وٓ يُٚرهيدٚ: »رشقل اهلل 

، وروى شٚمل أن راؾع بـ خدديٟ أخدز ظبدد اهلل بدـ ظّدر أن (2)شبربع وٓ بىًٚم مسّك

، وروى ابدـ (3)" ك ظـ ـراء اددزارع أن رشقل اهلل "ظّٔف وـٕٚٚ صٓدا بدرا أخزاه: 

 (4)."ظـ إجٚرة إرض  ك رشقل اهلل "راؾع بـ خديٟ ظـ أبٔف شًّف يَقل: 

ًٚ ": -رمحف اهلل-ؿٚل ابـ ؿدامٜ  أحٚديٞ راؾع موىربٜ جددًا، خمتٍِدٜ اختالؾد

، "حديٞ راؾع أفدقان"ـارًا يقجٛ ترك افًّؾ هبٚ فق إٍردت، ... ؿٚل اإلمٚم أمحد: 

 :ًٚ ؿد جٚءت إخبٚر ظـ راؾدع "، وؿٚل ابـ ادْذر: "حديٞ راؾع رضوب"وؿٚل أيو

                                                                                                                          

الـفاية   غريص ، وابـ إثر، 116، صتػسر غريص ما   الصحقحنيافًنٛ. يْير: احلّٔدي، 

 .9، ص4، جاحلديث واأل ر

، 1183، ص3،  ـتددٚب افىددالق، بددٚب ـددراء إرض بٚفددذهٛ وافددقرق، جالصرترتحقحمسددِؿ،   (1)

 .1547رؿؿ

 .3395، رؿؿ259، ص3، ـتٚب افبٔقع، بٚب ذم افتنديد ذم ذفؽ، جالسـنأبق داود،   (2)

ًٚ، ؾدامت أحددمهٚ، ج، ـتٚب اإلالصحقح أخرجف افبخٚري مًَِٚ،  (3) ، 3جٚرة، بٚب إذا اشتٖجر أرعد

 .2285، رؿؿ94ص

االشتذكار   رش  مذاهص لؾامء األمصار مما رشؿه مالك  يقشػ بـ ظبد اهلل افَرضبل، ابـ ظبد افز، (4)

، حتَٔؼ: شٚمل حمّد ظىٚ، وحمّد ظدع مًدقض، )بدروت: دار افُتدٛ   موضئه من الرأي واآل ار

التؿفقرترتد درترتا   ادوضرترتل مرترتن ادعرترتاين . وإيددر: 61، ص7م(، ج2111/ه1421، 1افًِّٔددٜ، ط

، حتَٔؼ: مهىٍك بـ أمحد افًِقي، وحمّد ظبد افبُر، )ادٌرب: وزارة ظّقم إوؿٚف، واألشاكقد

 .36، ص3ه(،ج1387د.ط، 
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خدرى، وؿدد بًِؾ تدل ظذ أن افْٓل ـٚن فذفؽ، مْٓٚ افدذي ذـرٕدٚه، ومْٓدٚ أدس أ

، ؿٚل زيدد بدـ ثٚبدٝ: إُٔره ؾَٔٓٚن مـ ؾَٓٚء افهحٚبٜ: زيد بـ ثٚبٝ وابـ ظبٚس 

رجِغ ؿد اؿتتال ؾَٚل: إن ـٚن هدذا صدُٖٕؿ  إٔٚ أظِؿ بذفؽ مْف، وإٕام شّع افْبل "

، وروى افبخٚري ظـ ظّرو بـ ديْٚر ؿٚل: ؿِٝ فىدٚوس: فدق "ؾال ُتُروا ادزارع ...

يًْدل ابدـ - ك ظْٓٚ، ؿدٚل: إن أظِّٓدؿ  ّقن أن افْبل ترـٝ ادخٚبرة ؾ٘ ؿ يزظ

مل يْف ظْٓٚ، وفُـ ؿٚل: أْن يّْم أحدـؿ أخٚه خٌر فف مدـ  أخزين أن افْبل  -ظبٚس

ًٚ مًِقمٚ، ثؿ إن أحٚديٞ راؾع: مْٓٚ مدٚ خيدٚفػ اإلمجدٚع، وهدق  أن يٖخذ ظِٔٓٚ خراج

ذم ؾسٚده ـام ؿد بْٔدٚ، وتدٚرة افْٓل ظـ ـراء ادزارع ظذ اإلضالق، ومْٓٚ مٚ ٓ خيتِػ 

فدث ظـ بًض ظّقمتف، وتٚرة ظـ شامظف، وتٚرة ظـ طٓدر بدـ راؾدع، وإذا ـٕٚدٝ 

أخبٚر راؾع هُذا وجٛ اضنراحٓٚ واشتًامل إخبٚر افقاردة ذم خٔز، اجلٚريدٜ جمدرى 

افتقاتر افتل ٓ اختالف ؾٔٓٚ، وبام ظّؾ اخلٍِٚء افراصدون وؽرهؿ، ؾال مًْك فسـٓدٚ 

 (1)."ؾ هذه إحٚديٞ افقاهٜٔبّا

ختٍؼ رؤوشٓؿ ثؿ يهِقن وٓ  ـٚن أصحٚب افْبل ": حديٞ إٔس  -3

، هذا احلديٞ اختِػ ؾٔدف صدًبٜ وشدًٔد وهندٚم وٓ يُّدـ افسجدٔم "يتقعٗون

                                                 

، ينادغـرت    فؼرته اإلمرتام أبرتد يرتن حـبرتث الشرتقباابـ ؿدامٜ، أبق حمّد ظبد اهلل بـ أمحد ادَددد،   (1)

مـرتار : ومحدزة حمّدد ؿٚشدؿ، 311، ص5م(، ج1968ه/1388)افَٚهرة: مُتبٜ افَدٚهرة، د.ط، 

شقريٚ: و، حتَٔؼ: ظبد افَٚدر إرٕٗوط، )دمنؼ: مُتبٜ دار افبٔٚن، الؼاري رش  صحقح البخاري

. ـذفؽ ظٚفٟ هذه ادسدٖفٜ بتقشدع 334-333، ص3م(، ج1991ه/1411مُتبٜ ادٗيد، د.ط، 

 . 36، ص3، جالتؿفقد، و61، ص7، جشتذكاراالابـ ظبد ذم: 
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بْٔٓؿ: ٕ ؿ ـِٓؿ ثَٚت وتَٚرب درجٚهتؿ ذم احلٍظ ـام ؿٚل اإلمٚم أمحد: و ذا أظِدف 

يْٚمقن ثؿ يَقمقن ": ؿ ؾٓل: روايٜ صًبٜ ظـ ؿتٚدة ظـ إٔس ، أمٚ روايٚهت(1)بٚٓختالف

يوًقن "، وروايٜ شًٔد بـ أيب ظروبٜ ظْف: "(2)ؾٔهِقن وٓ يتقعٗون ظذ ظٓد افْبل 

، وروايدٜ هندٚم افدشدتقائل (3)"جْقهبؿ ؾْٔٚمقن ؾّْٓؿ مـ يتقعٖ، ومْٓؿ مـ ٓ يتقعدٖ

 (4)."يهِقن وٓ يتقعٗون يْتيرون افًنٚء أخرة حتّك ختٍؼ رؤوشٓؿ، ثؿّ "ظْف: 

مـ خالل هذا ٕستْتٟ أن ظِامء ادهىِم ـٚن  ؿ ٕير ذم ادتـ ودراشٜ أفٍٚطف 

بَّٚرٕٜ بًوٓٚ مع افبًض وحمٚوفٜ افتقؾٔؼ بْٔٓٚ، فُـ إذا مل يُـ هْدٚك شدبٔؾ فْدزع 

، وؿٚمقا بتًِٔدؾ افروايدٚت ظدـ ضريَدف "ادوىرب"هذا آختالف اصىِحقا ظِٔف 

ذم إماِٜ افسٚبَٜ، وهُذا هق ظّؾ افَْٚد بدايٜ، وافذي ـدٚن مسدتْد  وردهٚ ـام رأيْٚ

 ظِامء ادهىِم ذم رد هذه افروايٚت.

 النوع الثالث: المقلوب:
، شقف َٕتك ذم بحاْٚ هدذا ظدذ تًريٍدف (5)تبٚيْٝ أفٍٚظ ادحدثغ ذم تًريٍف

                                                 

 .131، صرد احلديث من جفة ادتنمًتز اخلىٔٛ،   (1)

 .376، رؿؿ284، ص1، ـتٚب، بٚب افدفٔؾ ظذ أن ٕقم اجلٚفس ٓ يَْض، جالصحقحمسِؿ،   (2)

ـ زيدـ ، حتَٔؼ: حمٍقظ افرمحادسـد )البحر الزخار(افبزار، أبق بُر أمحد بـ ظّرو بـ ظبد اخلٚفؼ،   (3)

 .7177، رؿؿ389، ص13م(، ج2119، 1اهلل، )ادديْٜ ادْقرة: مُتبٜ افًِقم واحلُؿ، ط

. 211، رؿدؿ51، ص1، ـتٚب افىٓٚرة، بٚب ذم افقعقء مدـ افْدقم، جالسـن ذم أخرجف أبق داود  (4)

 ؿٚل إفبٚين: صحٔم.

: 192، ص1، جلصرتال الـؽت لذ كتاب اين اَوابـ حجر،  11 ، صادؼدمةإير: ابـ افهالح،   (5)



 

 
 حبوث ودراسات  من خالل املصطلحاتعناية احملدثني بنقد املنت 

 

_____________________ ﴿222﴾ _____________________ 

 

، افدذي ظْد واحد مـ جِٜ افًِامء ادًٚسيـ، وهق تًريػ افدـتقر ٕدقر افدديـ ظدس

هق احلديٞ افذي أبدل ؾٔدف "ٕراه جٚمًٚ مًٕٚٚ وخٚدمٚ دٚ ٕحـ بهدد بٕٔٚف وهق ؿقفف: 

ًٚ بآخر ذم افسْد أو ادتـ شٓقًا أو ظّداً   (1)."راويف صٔئ

ويًتز احلديٞ ادَِقب مـ إٔقاع احلديٞ افؤًػ: ٕٕف ٕٚصئ ظـ اختالل 

ع ذفدؽ مْدف أدى إػ عبط افراوي فِحديٞ حتك أحٚفف ظدـ وجٓدف، وإذا ـادر وؿدق

 (2).اختالل عبىف وعًػ حدياف

 هذا وإن احلديٞ ادَِقب ذم ادتـ فف ظدة صقر هل:

 أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث:  -1
 وؿد ورد هذا ذم أحٚديٞ ـارة، اعىر افًِامء فردهٚ ٕجؾ ذفؽ، مْٓٚ:

اهلل ريض -حديٞ خبٔٛ بـ ظبد افرمحـ ظـ ظّتدف ُإٔٔسدٜ بْدٝ خبٔدٛ  -أ

إذا أّذن ابـ أم مُتدقم ؾُِدقا واذبدقا، وإذا أّذن : »ؿٚل رشقل اهلل "ؿٚفٝ:  -ظْٓٚ

، وإن ـٕٚٝ ادرأة مّْٚ فٔبَك ظِٔٓٚ مـ شدحقرهٚ، ؾتَدقل شبالل ؾال تٖـِقا وٓ تؼبقا

 (3)."فبالل: أمٓؾ حّتك أؾرغ مـ شحقري

                                                                                                                          

 .335، ص1، جفتح ادغقث: وافسخٚوي، 54، ص، كزهة الـظر   توضقح كخبة الػؽرو

م(، 1997ه/1418، 3، )دمندؼ: دار افٍُدر، طمـفج الـؼرتد   لؾرتوم احلرتديثٕقر افديـ ظس،   (1)

 .435ص

 .435، صمـفج الـؼد   لؾوم احلديثٕقر افديـ ظس،   (2)

ؽدة، )حِدٛ: ، حتَٔؼ: ظبد افٍتٚح أبق السـن ذم بـ صًٔٛ بـ ظع اخلرشٚينأخرجف افْسٚئل، أمحد   (3)
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ـدٖن "سٕٚٔد: ؿٚل ابـ اجلقزي ذم جٚمع اد": -رمحف اهلل-ؿٚل اإلمٚم افزرـق

، إٕام هق إن بالًٓ يْٚدي بِٔؾ. واحتٟ ظبد افٌْل بـ شًٔد بف ظذ جدقاز "هذا مَِقب

افسامع مـ وراء حجٚب اظتامدًا ظذ افّهقت وؿٚل: إن ابـ أم مُتقم أو بدالًٓ يْدٚدي 

 (1)."بِٔؾ. وروى ابـ خزيّٜ ماِف مـ حديٞ ظٚئنٜ، وهق خالف ادنٓقر ظْٓٚ

ؾٚفروايٜ بخالف ذفدؽ مَِقبدٜ، ٓ شدٔام ": -رمحف اهلل- وؿٚل اإلمٚم افبَِْٔل

وفُدـ مل جيًدؾ ابدـ خزيّدٜ وابدـ  -صًبٜ-إذا ـٚن افنّؽ وؿع ذم ضريؼ افراوي  ٚ 

إٕف ٓ توٚد بدغ اخلدزيـ: إذ جدٚئز أن "حبٚن ذفؽ مـ ادَِقب، بؾ ؿٚل ابـ خزيّٜ: 

ؾحدغ تُدقن ٕقبدٜ جًؾ افِٔؾ ٕقايٛ بغ بالل وبغ ابدـ أّم مُتدقم،  يُقن افْبل 

أحدمهٚ فٔاًل، تُقن ٕقبٜ أخر ظْد ضِقع افٍجر، ؾجٚء اخلزان ظذ حسٛ احلدٚفغ، 

ـدٚن جًدؾ أذان افِٔدؾ بدغ  فٔس بغ اخلزيـ توٚد: ٕن افْبل "وؿٚل ابـ حبٚن: 

 ًٚ ، ؾجزم ابـ حبٚن بف، ومل يَؾ: فًدؾ، ـدام ؿدٚل صدٔخف "بالل وبغ ابـ أم مُتقم ٕقب

فؽ ؾدظقى افَِٛ ٓ تبًد، وفق ؾتحْٚ بٚب افتٖويالت ٕٓدؾع ـادر وهق بًٔد، ومع ذ

 (2)."مـ ظِؾ ادحدثغ، ويُّـ أن يسّك ذفؽ ادًُقس، وفُـ مل أر مـ تًرض فف

                                                                                                                          

ًٚ أو 1986/ ده1416 -2مُتبٜ ادىبقظٚت اإلشالمٜٔ، ط م(، ـتدٚب إذان، بدٚب هدؾ يٗذٕدٚن مجًٔد

، حتَٔدؼ: حمّدد الصرتحقح: وابـ خزيّٜ، حمّد بـ إشحٚق ابـ خزيّٜ، 641، رؿؿ11، ص2ؾرادى، ج

: وابدـ 414، رؿدؿ211، ص1د.ت(، ج .مل، د.طدُتدٛ اإلشدالمهىٍك إظيّدل، )بدروت: ا

 .3474، رؿؿ252، ص8، جاإلحسان   تؼريص صحقح اين حبانحبٚن، 

 .316-315، ص2، جالـؽت لذ مؼدمة اين الصال ابـ حجر،   (1)

: وافسٔقضل، ظبد افدرمحـ بدـ أيب 879، ص2، جالـؽت لذ كتص اين الصال إير: ابـ حجر،   (2)

، حتَٔؼ: أبق ؿتٔبٜ ٕير حمّد افٍٚريٚيب، )افَدٚهرة: دار ص الراوي   رش  تؼريص الـواويتدريبُر، 
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ورواه صًبٜ ظـ خبٔٛ بـ ظبد افرمحـ ": -رمحف اهلل-وؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر

وهق مـ -ًبٜ أتَـ ظذ افنؽ، ؿٚل: ظـ إٔٔسٜ أن ابـ أم مُتقم أو بالل، وإذا ـٚن ص

ًٚ مل يوبىف، ؾدال فتدٚج إػ  -ؽره حٍظ ظـ خبٔٛ ؾٔف افنؽ ؾذاك دفٔؾ ظذ أن خبٔب

 (1)."تُِػ اجلّع افذي مجًف ابـ خزيّٜ، ثؿ هجؿ ابـ حبٚن ؾجزم بف

وظِٔف يتوم فْٚ أن روايٜ خبٚب خمٚفٍٜ فِّنٓقر ـام ورد ذم ـتٛ افهدحٚح، 

 فٍٚطٓٚ.وأن افَْٚد ردوهٚ دٚ حهؾ مـ ؿِٛ ذم أ

إذا أمرتُؿ بقء ؾٚئتقه، وإذا  ٔدتُؿ ظدـ رء : »حديٞ أيب هريرة  -ب

، هذا احلديٞ حهؾ ذم متْف ؿِٛ، وهذا بتَدديؿ وتدٖخر ذم (2)شؾٚجتْبقه مٚ اشتىًتؿ

ؾ٘ن ادًروف مٚ ذم افهحٔحغ "ؾَٚل:  -رمحف اهلل-أفٍٚطف، بّغ ذفؽ اإلمٚم افسٔقضل 

 (4)."(3)شمرتُؿ بف ؾٚؾًِقا مْف مٚ اشتىًتؿمٚ  ٔتُؿ ظْف ؾٚجتْبقه، ومٚ أ»

                                                                                                                          

القواققرتت والرتدرر رش  رش  : وادْدٚوي، زيدـ افدديـ حمّدد، 343، ص1د.ت(.ج .ضٔبٜ، د.ط

: 88، ص2م(، ج1999، 1، حتَٔؼ: ادرتٙ افزيـ أمحد، )افريٚض: مُتبٜ افرصدد، طكخبة الػؽر

، حتَٔؼ: ظبد افٍتٚح أبدق ؽددة، )حِدٛ: توجقه الـظر إىل أصول األ رزائري، وضٚهر بـ صٚفم اجل

 .577، ص2م(، ج1995ه/1416، 1مُتبٜ ادىبقظٚت اإلشالمٜٔ، ط

 .881-881، ص2، جالـؽت لذ كتاب اين الصال ابـ حجر،   (1)

هلل بدـ حمّدد، ، حتَٔؼ: ضٚرق بدـ ظدقض اادعج  األوشطافىزاين، شِٔامن بـ أمحد أبق افَٚشؿ،   (2)

 .2715، رؿؿ135، ص3د. ت(، ج .ٔؿ، )افَٚهرة: دار احلرمغ، د. طوظبد ادحسـ بـ إبراه

وترك إـاٚر شٗافف ظاّم ٓ رضورة إفٔف،  ، ـتٚب افٍوٚئؾ، بٚب تقؿره الصحقح ذم أخرجف مسِؿ  (3)

 .1337، رؿؿ1831، ص4ج

 .343، ص1، جتدريص الراويافسٔقضل،   (4)
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ذم افسدبًٜ افدذيـ  -رمحدف اهلل-ظْد اإلمٚم مسدِؿ  حديٞ أيب هريرة  -ج

ورجؾ تهددق بهددؿٜ أخٍٚهدٚ حتدك ٓ تًِدؿ »ييِٓؿ اهلل حتٝ طؾن ظرصف ؾ٘ن ؾٔف: 

 ، ؾٓذا ممٚ إَِٛ ظذ أحد افرواة، وهذا راجع ٕمريـ:(1)شئّْف مٚ تٍْؼ صامفف

ٓ تًِؿ صامفف »ايٜ افتل اتٍؼ ظِٔٓٚ افنٔخٚن افبخٚري ومسِؿ وهل: افرو -1

 (2).شمٚ تٍْؼ ئّْف

مٚ يَتؤف وجف افُالم: ٕن ادًروف صدور اإلٍٕٚق ذم أؽِٛ إحٔدٚن  -2

وادحٍدقظ مدـ ضدرق أخدرى ذم ": -رمحدف اهلل-. ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر(3)ظـ افّٔغ

فّٔغ آفدٜ اإلٍٕدٚق ٓ افندامل، فُدـ محدؾ ؾٚش ٓ تًِؿ صامفف مٚ تٍْؼ ئّْف»افهحٔم 

ًٚ إطٓدٚر افهددؿٜ، واإلٍٕدٚق  بًوٓؿ هذا ظذ مٚ إذا ـدٚن اإلٍٕدٚق بدٚفّٔغ مسدتِزم

-،  وؿدٚل افَدٚيض ظٔدٚض (4)بٚفنامل، واحلٚفٜ هذه يُقن أؾوؾ مـ اإلٍٕٚق بدٚفّٔغ

هُذا ذم مجٔع افْسخ افتل وصِٝ إفْٔٚ مـ صحٔم مسِؿ وهق مَِدقب، ": -رمحف اهلل

افهقاب إول وهق وجف افُالم: ٕن افسْٜ ادًٓقدة ذم افهدؿٜ إظىٚؤهٚ بٚفّٔغ، و

                                                 

، 715، ص2، ـتدٚب افُسدقف، بدٚب ؾودؾ إخٍدٚء افهددؿٜ، جالصرتحقح،  ذم أخرجف مسدِؿ  (1)

 .1131رؿؿ

، ـتٚب أذان، بٚب مـ جِس ذم ادسجد يْتير افهدالة، وؾودؾ الصحقحأخرجف افبخٚري،  ذم    (2)

 ، وأمٚــ أخرى.661، رؿؿ133، ص1ادسٚجد، ج

 . 577، ص2، جتوجقه الـظر إىل أصول األ رضٚهر اجلزائري،   (3)

كزهة الـظرتر   توضرتقح : وإير: 883-882، ص2، جالـؽت لذ كتاب اين الصال ابـ حجر،   (4)

 .  116، صكخبة الػؽر
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-، ـام أن اإلمٚم افْقوي(1)"وؿد ترجؿ ظِٔف افبخٚري ذم افزـٚة )بٚب افهدؿٜ بٚفّٔغ(

ظِؾ وجقد هذه افروايٜ ذم صحٔم مسِؿ أن يُقن افقهؿ مـ افْٚؿِغ ظدـ  -رمحف اهلل

ؿٚل افَٚيض وينبف أن يُقن افقهؿ ؾٔٓٚ مـ افْٚؿِغ "مسِؿ ٓ مـ مسِؿ ٍٕسف، ؾَٚل: 

، وؿدٚل: بّادؾ -رمحف اهلل-ظـ مسِؿ ٓ مـ مسِؿ، بدفٔؾ إدخٚفف بًده حديٞ مٚفؽ 

حديٞ ظبٔد، وبغ اخلالف ذم ؿقفف، وؿٚل رجؾ مًِؼ بٚدسٚجد إذا خدرج مْدف حتدك 

ًٚ فروايٜ مٚفؽ فّْبف ظِٔف ـام ّٕبف ظذ  (2)." هذايًقد، ؾِق ـٚن مٚ رواه خمٚفٍ

 التحول من  ديث إلى  ديث: -2
وهق أن جيًؾ افراوي متـ هذا احلديٞ ظذ إشْٚد آخر، وجيًؾ إشدْٚده ددتـ 

 ، وتقجد أماِٜ ـارة ظذ ذفؽ مْٓٚ:(3)آخر، وهذا يُقن فٌرض آمتحٚن أو ؽره

حديٞ رواه اإلمٚم احلٚـؿ مـ ضريؼ حمّد بـ حمّدد بدـ حبدٚن، ظدـ أيب  -أ

مدٚ "ؿٚفٝ:  -ريض اهلل ظْٓٚ-فؽ، ظـ افزهري، ظـ ظروة، ظـ ظٚئنٜ افقفٔد، ظـ مٚ

ًٚ ؿط، إن اصتٓٚه أـِف وإّٓ ترـف ظٚب رشقل اهلل  رمحف -، ؿٚل اإلمٚم احلٚـؿ(4)"ضًٚم

                                                 

، حتَٔدؼ: حمدٛ افدديـ ر  صرتحقح البخرتاريرتفتح الباري يش ابـ حجر، أمحد بـ ظع افًسَالين،  (1)

 .146، ص2ه(، ج1379اخلىٔٛ، )بروت: دار ادًرؾٜ، د.ط، 

، )ادْٓدٚج ذح مسدِؿ بدـ احلجدٚج(، رش  الـووي لرتذ مسرتؾ ديـ بـ ذف، افْقوي، حمٔل اف  (2)

 .122، ص7ه(، ج1392، 2)بروت: دار إحٔٚء افساث افًريب، ط

، 1ر وافتقزيدع، طد، )بروت: مُتبٜ ادًٚرف فِْنتقسر مصطؾح احلديثحمّقد بـ أمحد ضحٚن،   (3)

 .134م(، ص2114ه، 1425

 .2164، رؿؿ1632، ص3ٚب إذبٜ، بٚب ٓ ئًٛ افىًٚم، ج، ـتالصحقح ذم أخرجف مسِؿ  (4)
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مدٚ رضب "إَِٛ ظذ ابـ حبٚن، وإٕام روى أبق افقفٔد هبذا اإلشْٚد حديٞ: ": -اهلل

فٍْسدف إّٓ أن تْتٓدؽ حمدٚرم اهلل،  ل اهلل ، ومٚ إدتَؿ رشدق(1)بٔده امرأة  ؿط افْبل 

هذا إشْٚد تداوفف إئّٜ افاَٚت وهدق بٚضدؾ مدـ ". وؿٚل ذم مقعع: (2)"ؾْٔتَؿ هلل هبٚ

 (3)."حديٞ مٚفؽ

دٚ ؿدم بٌداد وشدّع بدف أصدحٚب  -رمحف اهلل-مٚ وؿع فإلمٚم افبخٚري -ب

دهٚ، وجًِدقا مدتـ احلديٞ، ؾٚجتًّقا وظّدوا إػ مٚئٜ حديٞ ؾَِبقا متق ٚ وأشٕٚٔ

هذا اإلشْٚد إلشْٚد آخر، وإشْٚد هذا ادتـ دتـ آخر، ودؾًقهٚ إػ ظؼة رجٚل فُدؾ 

رجؾ ظؼة وأمروهؿ إذا حرضوا ادجِس أن يَِقا ذفؽ ظذ افبخٚري، ؾرد افبخٚري 

متقن إحٚديٞ ـِٓٚ إػ أشٕٚٔدهٚ وأشدٕٚٔدهٚ إػ متق دٚ ؾدٖؿر فدف افّْدٚس بدٚحلٍظ، 

إٕف ٓ يتًجٛ مـ حٍدظ افبخدٚري  دٚ، وتَٔيدف "وؾ، ؿٚل بًوٓؿ: وأذظْقا فف بٚفٍ

فتّٔٔز صقاهبٚ مـ خىئٓٚ: ٕٕف ذم احلٍظ بُّٚن، وإٕام يتًجٛ مـ حٍيف: فتقافٔٓٚ ـام 

 (4).أفَٔٝ ظِٔف مـ مرة واحدة

                                                 

. 1866، رؿؿ1489، ص3، ـتٚب اإلمٚرة، بٚب ـٍٜٔٔ بًٜٔ افْسٚء، جالصحقحأخرجف مسِؿ، ذم   (1)

 ."بٔده امرأة ؿط مٚ مس افْبل "بٍِظ: 

 .877، ص2، جالـؽت لذ كتاب اين الصال ابـ حجر،   (2)

، )افَدٚهرة: اإلرصادات   تؼويرتة احلرتديث يالشرتواهد وادتايعرتات َٕال ظـ: ضٚرق بـ ظقض اهلل،  (3)

 .385ه(، ص1،1417مُتبٜ ابـ تّٜٔٔ، ط

توجقرته الـظرتر إىل ، وإير: ضٚهر اجلزائدري، 134، صادؼدمة مع التؼققد واإليضا ابـ افهالح،   (4)

 .579، ص2، جأصول األ ر
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 :(1)الزيا ة في متون النسي المشهورة -3
واحد، ؾٔزيد ؾٔٓدٚ  وممٚ يدخؾ ذم ؿِٛ ادتقن، أن يًّد إػ ٕسخٜ منٓقرة ب٘شْٚد

ًٚ فٔسٝ ؾٔٓٚ، ـْسخٜ مًّر بـ مهٚم بـ مْبف ظـ أيب هريرة  ًٚ أو متقٕ وؿدد زاد ؾٔٓدٚ،  متْ

وـْسخٜ مٚفؽ ظـ ٕٚؾع ظـ ابـ ظّدر ريض اهلل ظدْٓام، زاد ؾٔٓدٚ مجٚظدٜ ظدّدة أحٚديدٞ 

 (2).فٔسٝ مْٓٚ، مْٓٚ افَقّي وافسَٔؿ، وؿد ذـر جِٓٚ افدارؿىْل ذم ؽرائٛ مٚفؽ

ٕالحظ إٔف مـ دؿٜ ادحدثغ ذم َٕد ادتقن، افْير ذم أفٍٚظ احلدديٞ،  ممٚ شبؼ،

هؾ هْٚك تَديؿ وتٖخر أو إبدال فٍظ بآخر، وهذا ظـ ضريؼ ادَٚرٕٜ بدغ افروايدٚت، 

 ."ادَِقب"ؾَٚمقا برد أحٚديٞ ـارة ٕجؾ ذفؽ واصىِحقا ظِٔف بد

 النوع الرابع: التصحيف:
ـ حٔٞ تٌٔر ذم بًض ـِامتف ؾٔتٌر ادًْك، اهتؿ ظِامء ادهىِم بَْد ادتقن م

، وظرف ابـ حجدر ادهدحػ "ادَُهَحػ"وبذفؽ ختتِػ دٓفتف، وأضَِقا ظِٔف اشؿ 

، وؿدٚل (3)"تٌٔر حرف أو حروف مع بَٚء صقرة اخلط ذم افسدٔٚق"ذم ادتـ بدٚفَقل: 

 (4)."هق حتقيؾ افُِّٜ مـ ا ٔئٜ ادتًٚرؾٜ إػ ؽرهٚ"اإلمٚم افسخٚوي: 

ا، وإن افتهحٔػ يَع ذم افسْد ـام يَع ذم ادتـ وهق افٌٚفٛ، ؿٚل احلدٚؾظ هذ

                                                 

 .127، صرد احلديث من جفة ادتنمًتز اخلىٔٛ،   (1)

 .866-865، ص2، جالـؽت لذ كتاب اين الصال ابـ حجر،   (2)

 .229، صكزهة الـظر   توضقح كخبة الػؽرابـ حجر،   (3)

 .57، ص4، جفتح ادغقثافسخٚوي،   (4)
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، وهق ؾـ جِٔؾ: دٚ فتٚج إفٔف مـ افدؿٜ وافٍٓؿ (1)"وأـار مٚ يَع ذم ادتقن"ابـ حجر: 

  (2).وافَٔيٜ، ومل يْٓض بف إٓ احلٍٚظ احلٚذؿقن، وؿد ظْل بف ادحدثقن وبوبىف

 أمثلة تطبيقية:
ًٜٔ ظـ ـتٚب مقشك بـ ظَبٜ إفٔف ب٘شْٚده ظـ زيد بـ ثٚبٝ مٚ رواه ابـ   -1

 " أن رشقل اهلل رمحدف اهلل-. ؿدٚل اإلمدٚم مسدِؿ(3)"احتجؿ ذم ادسدجد-  ًٚ مبْٔد

وهذه افروايٜ ؾٚشدة مـ ـؾ جٓدٜ، ؾدٚحش خىٗهدٚ ذم اددتـ واإلشدْٚد "تهحٍٔٓٚ: 

ّٕدام دؾ ذم إشدْٚده، وإ ٍّ ػ ذم متْف، ادٌ ًٚ، وابـ  ًٜٔ ادهحن  أن افْبدل " احلدديٞ مجًٔ

ٜ أو َحهر يهع ؾٔٓٚ ٍَ  (5)."(4)"احتجر ذم ادسجد بَخَه

حديٞ ؿبٔهٜ بـ ظَبٜ ؿٚل: حدثْٚ شٍٔٚن ظـ زيد بـ أشِؿ ظـ ظٔدٚض  -2

يًْدل  -ـْٚ ٕقرثف ظذ ظٓد رشقل اهلل "ؿٚل:  بـ ظبد اهلل بـ شًد ظـ أيب شًٔد 

خز صّحػ ؾٔدف ؿبٔهدٜ، وإٕدام ـدٚن هذا ": -رمحف اهلل -. ؿٚل اإلمٚم مسِؿ(6)"-اجلد

                                                 

 .229ادهدر افسٚبؼ، ص  (1)

 .444، صمـفج الـؼد   لؾوم احلديث: وإير: ٕقر افديـ ظس، 279، صادؼدمةابـ افهالح،   (2)

 .21618، رؿؿ484، ص35، جادسـد أمحد،  (3)

. وهذا بٍِدظ: 28، ص8، ـتٚب إدب، بٚب افٌوٛ ٕمر اهلل، جالصحقح ذم أخرجف افبخٚري،  (4)

 ."...احتجر رشقل اهلل "

، 3، حتَٔؼ: حمّد مهدىٍك إظيّدل، )افريدٚض: مُتبدٜ افُدقثر، طالتؿققزمسِؿ بـ احلجٚج،   (5)

 .187م(، ص1991ه/1411

 .31216، رؿؿ28، ص8، جادصـفأيب صٔبٜ، ابـ   (6)
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، يًْدل ذم احلديٞ هبذا اإلشْٚد ظـ ظٔٚض، ؿٚل: ـْٚ ٕٗديف ظدذ ظٓدد رشدقل اهلل 

ر ؿراءتف ؾَِٛ ؿقفف، إػ أن ؿٚل: يقرثف، ثؿ ؿِدٛ  َِ افىًٚم وؽره ذم زـٚة افٍىر، ؾِؿ ُي

ؾَدٚل:  -رمحدف اهلل-. وإفٔف ذهٛ اإلمٚم أبق زرظٜ افرازي(1)"فف مًْك ؾَٚل: يًْل اجلد

ـْٚ ٕٗدي صدؿٜ افٍىدر ظدذ ظٓدد رشدقل اهلل "هذا خىٖ: أخىٖ ؾٔف ؿبٔهٜ: إٕام هق "

"(2)وروى بًودٓؿ حدديٞ "ؿدٚل:  -رمحف اهلل-، وـذفؽ اإلمٚم ابـ رجٛ احلْبع

، "ٕقرثدف"ؾَٚل  "ٕٗديف"، ؾهحػ -يريد زـٚة افٍىر-"ـْٚ ٕٗديف ظذ ظٓد افْبل "

 (3)."يًْل اجلد"ثؿ ؾرسه مـ ظْده ؾَٚل 

ظدؿ : »صحػ رجؾ ذم ؿقل افْبل "حديٞ افٍوؾ بـ أيب ضٚهر ؿٚل:  -3

 (5)."ظؿ افرجؾ عٔؼ أبٔف"، ؾَٚل: (4)شافرجؾ صْق أبٔف

ذم  أن رجاًل جٚء إػ افِٔٞ بـ شًد ؾَٚل: ـٔػ حدثؽ ٕٚؾع ظـ افْبل  -4

رب ذم إٓٔدٜ دذم افذي يند"وفؽ، إٕام هق "افذي يؼب ذم أبٔف افَهٜ؟ ؾَٚل افِٔٞ: 

                                                 

 .191-189، صالتؿققزمسِؿ،   (1)

 .559، ص4، جلؾث احلديثابـ أيب حٚتؿ،   (2)

، حتَٔؼ: مهٚم ظبد افدرحٔؿ رش  لؾث السمذيابـ رجٛ، زيـ افديـ ظبد افرمحـ بـ أمحد احلْبع،   (3)

 .428، ص1م(، ج1987ه/ 1417، 1شًٔد، ) إردن: مُتبٜ ادْٚر، ط

، 2، ـتٚب افُسدقف، بدٚب ذم تَدديؿ افزـدٚة ومًْٓدٚ، جالصحقح ذم أخرجف مسِؿ بـ احلجٚج،  (4)

 .983، رؿؿ676ص

(5)   ، ٝب ، حتَٔؼ: حمّقد افىحدٚن، اجلامع ألخال  الراوي وآداب السامعاخلىٛٔ افبٌدادي، أمحد بـ ظع بـ ٚث

ض: مُتبٜ ادًٚرف، د.ط، د.ت(، ص يدر: افًسدُري، 294)افرٚي أبدق أمحدد احلسدـ بدـ ظبدد اهلل، . وٕا

 .62ه(، ص1412، 1، حتَٔؼ: حمّقد أمحد مرة، )افَٚهرة: ادىبًٜ افًرٜب احلدياٜ، طتصحقػات ادحد ني
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 (2)."(1)"افٍوٜ، جيرجر ذم بىْف ٕٚر جْٓؿ

ظـ احِلِؼ ؿبؾ افهالة اجلًّدٜ، صدحٍف ـادر مدـ  حديٞ  ل افْبل  -5

ِْؼ"ادحدثغ ورواه  ؿٚل يل بًدض مندٚخيْٚ مل أحِدؼ رأد ؿبدؾ "، ؿٚل اخلىٚيب: "احلَ

 (3)."افهالة ٕحقًا مـ أربًغ شْٜ بًدمٚ شًّٝ هذا احلديٞ

امم ادحدثغ هبذا افْقع مـ جٕٚٛ آخر: يتّادؾ ذم ٕنر إػ جٕٚٛ هذا إػ اهت

ـقن جمّقظٜ مـ افَْٚد مجًقا مْدف ؽرائدٛ متْقظدٜ، وأؾدردوه بٚفتدٖفٔػ وافُتٚبدٜ وـدٚن 

ؿهدهؿ مـ ذفؽ افتْبٔدف ظِٔٓدٚ حتدك ٓ يٌدس هبدٚ أحدد، أو يَدع ذم مآِدٚ، ومدـ هدذه 

   (4).فِدارؿىْل "افتهحٔػ"ٕيب شِٔامن اخلىٚيب، و "إصالح خىٖ ادحدثغ"ادٗفٍٚت: 

 النوع الخامس: الرواية بالمعنى:
ممٚ يْدرج حتٝ افًْٚيدٜ بودبط ادتدقن واإلبَدٚء ظدذ هٔئٚهتدٚ وأفٍٚطٓدٚ دون 

حتريػ دًٚين إفٍٚظ ودٓٓهتٚ، مٚ جٚء ذم تنددهؿ ذم روايٜ احلديٞ بٚفٍِظ، ومًْدف 

ًٚ: وهذا حتك اؿتك بًوٓؿ ظذ افٍِظ وفق خٚفػ افٌِٜ افٍهٔحٜ، وـذا وفق ـٚ ن حلْ

ًٚ مل يَِف، وـذفؽ مـ افهدًٛ أن  خقف افدخقل ذم افقظٔد حٔٞ ظزى فِْبل  فٍي

: يٖيت راٍو بّاؾ أفٍٚطف حتك وفق ـٚن ذم افٍهٚحٜ وافبالؽٜ بٖؿل ؽٚيٜ ؾِٔس ماِدف 

                                                 

 .5634، رؿؿ113، ص7ـتٚب إذبٜ، بٚب إٜٓٔ افٍوٜ، ج الصحقح، أخرجف افبخٚري، ذم   (1)

 .293، صعاجلامع ألخال  الراوي وآداب الساماخلىٔٛ افبٌدادي،   (2)

 .445، صمـفج الـؼد   لؾوم احلديثَٕال ظـ: ٕقر افديـ ظس،   (3)

 .446ادهدر افسٚبؼ، ص  (4)
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، وأمٚ مـ أجٚزهدٚ مدـ إئّدٜ (1)ٕٕف أويت جقامع افُِؿ واختك فف افُالم اختهٚراً 

افوقابط افالزمٜ فِروايٜ بٚدًْك حتدك يسدِؿ مدتـ احلدديٞ مدـ ؾَد حتروا ذم وعع 

ًٚ دؿَٜٔ هل: أن تُدقن ذم ادٍدردات دون  افتبديؾ وافتحريػ، واصسضقا فذفؽ ذوض

ِف ؾٔدف، ـدذفؽ ددـ ـدٚن فٍدظ  ـَ ِمـ افتملكُّ مُل َّ بٚت، ودَـ َيْسَتْحرِضُ افٍَِظ: فَٔت مـل ادر

، حتهٔؾ  ذهْف ؾِف أن يرويف بٚدًْك احلديٞ ؾْز فٍيف وبَل مًْٚه مرتساًم ذم ِٜ دهِح

احلُؿ مْف، بخالِف َمـ ـَٚن مستحرضًا فٍِيدف، وأن يُدقن افدراوي ظٚددٚ بٕٚفٍدٚظ 

،ـدام أ دؿ ؿدد اتٍَدقا ظدذ وجدقب (2)ومَٚصدهٚ، وأن يُقن خبرا بام فٔؾ مًٕٚٔٓدٚ

افتندد ذم مًْٓٚ ظذ افذيـ ٓ يًِّدقن مددفقٓت إفٍدٚظ ومَٚصددهٚ، ومدٚ فٔدؾ 

مًٕٚٔٓٚ، وادحتّؾ مـ ؽره، وادرادف مْٓٚ: ٕن مـ اتهػ بذفؽ ٓ يدٗمـ بتٌٔدره 

ّٜٔ إُٔر ظذ صًبٜ َِ  -مدع جالفتدف وإتَٕٚدف-مـ اخلِؾ، وماٚل ذفؽ: أن إشامظٔؾ بـ ُظ

أن "، بٍِدظ: (4)"افرجدؾ (3)أن يتزظٍدر  ك رشدقل اهلل "ف بٚدًْك ظْف حلديٞ روايت

                                                 

 .141-138، ص3، جفتح ادغقثافسخٚوي،   (1)

ترتدريص . وإيدر: افسدٔقضل، 121، صكزهة الـظر   توضقخ كخبة الػؽرترابـ حجر افًسَالين،   (2)

 .532، ص1، جالراوي

ر افّزظٍران صبغ وهدق مدـ افىٔدٛ ومجدع ظدذ زظدٚؾر، وؿدٚل اجلدقهري: مجدع زظدٚؾر افتزظٍر: زظٍ  (3)

وزظٍرت افاقب صبٌتف، ومًْٚه ذم احلديٞ: افتىع بٚفزظٍران وافتىٔٛ بف وفبس ادهدبقغ بدف وزظٍدر 

، حتَٔدؼ: ظدع حمّدد الػرتاق    غريرتص احلرتديث ثقبف، ومْف ؿٔؾ. يْير: افزخمؼي، حمّدقد بدـ ظّدر،

وابـ مْيدقر،  : 111، ص2، د.ت(، ج2دار ادًرؾٜ، طأبق افٍوؾ إبراهٔؿ، )بروت:  افبجٚوي وحمّد

 .324، ص4ج، د.ت(، 1دار صٚدر، ط :بروت)، ، لسان العربحمّد بـ مُرم إؾريَل ادكي

، 3، ـتٚب افِبدٚس وافزيْدٜ، بدٚب افْٓدل ظدـ افتزظٍدر فِرجدٚل، جلصحقحأخرجف مسِؿ،  ذم ا  (4)

 .2111، رؿؿ1663ص
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افدال ظذ افًّقم، حٔٞ مل يٍىدـ ددٚ ؾىدـ فدف إشدامظٔؾ  (1)" ك ظـ افتزظٍر افْبل 

 (2).افذي روايٜ صًبٜ ظْف مـ روايٜ إـٚبر ظـ إصٚؽر مـ اختهٚص افْٓل بٚفرجٚل

 النوع السا س:  يا ة الثقة:
دحدثقن بزيٚدة افاَٚت ذم ادتـ إػ جٕٚٛ ظْٚيتٓؿ هبٚ ذم اإلشْٚد، وؿدد اهتؿ ا

ًٚ واحددًا "ظرؾٓٚ ادحدثقن ذم ادتـ بدٚفَقل:  هل أن يروي مجٚظدٜ مدـ افاَدٚت حدديا

. 3"ب٘شْٚد واحد ومتـ واحد، ؾٔزيد بًض افدرواة ؾٔدف زيدٚدًة مل يدذـرهٚ بَٔدٜ افدرواة

ًٚ وهدذا افْدقع وافزيٚدة ذم احلديٞ ؿد تَع ذم افسْد وؿد د تَدع ذم اددتـ واإلشدْٚد مًد

شٚبَٚ، وؿدد تَدع ذم اددتـ وهدل ـادرة جددًا، وخالصدٜ  "اددرج"ظٚجلْٚه ذم بحٞ 

حُّٓٚ ظْد إئّٜ أ ؿ ٓ فُّقن بحُؿ ـدع، بدؾ يِجدٖون إػ افسجدٔم بحسدٛ 

تٍهٔؾ ذفدؽ  -رمحف اهلل-، وؿد ذـر احلٚؾظ افزيًِل4افَرائـ ووجقه افسجٔم افُارة

ًٚ، ومْٓؿ مدـ ٓ "ؾَٚل:  بؾ ؾٔف خالف منٓقر، ؾّـ افّْٚس مـ يَبؾ زيٚدة افاَٜ مىَِ

يَبِٓٚ، وافهحٔم افتٍهٔؾ، وهق أّ ٚ تَبؾ ذم مقعدع دون مقعدع، ؾتَبدؾ إذا ـدٚن 

                                                 

، أبقاب إدب، بٚب مٚ جدٚء ذم ـراهٔدٜ افتزظٍدر واخلِدقق فِرجدٚل، اجلامعأخرجف افسمذي، ذم  (1)

، ـتٚب مْٚشؽ احلٟ، بدٚب افزظٍدران فِّحدرم، السـن: وافْسٚئل، ذم2815، رؿؿ121، ص5ج

 .2717، رؿؿ141، ص5ج

 .137، ص3، جفتح ادغقثافسخٚوي،   (2)

 .213، ص1، جرش  لؾث السمذيابـ رجٛ احلْبع،   (3)

 . 273، ص رد احلديث من جفة ادتنمًتز اخلىٔٛ،   (4)
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ًٚ وافذي مل يذـرهٚ ماِف أو دوٕدف ذم افاَدٜ، ـدام ؿبِدؾ  ًٚ ثبت افراوي افذي رواهٚ ثَٜ حٚؾي

ّٟ هبٚ أـادر  "مـ ادسِّغ"ؿقفف   افّْٚس زيٚدة مٚفؽ بـ إٔس ذم صدؿٜ افٍىر، واحت

ًٚ ؾَدد  افًِامء، وُتَبؾ ذم مقعع آخر فَرائـ خُتهٓٚ، ومـ حُدؿ ذم ذفدؽ حُداًم ظٚمد

، ثدؿ بًددهٚ ذع ذم بٔدٚن حُدؿ ـدؾ حٚفدٜ، (1)"ؽِط، بؾ ـؾُّ زيٚدٍة  ٚ حُؿ خيهدٓٚ

 وشقف ِٕخص مٚ ذـره مع إظىٚء أماِٜ ظـ ذفؽ، ؾٔام يٖيت:

ـزيٚدة مٚفؽ، وهذا ذم روايتف ظـ ٕٚؾع ظـ  وضع جيزم يصحتفا:  م (1

ًٚ مـ  : أن رشقل اهلل -ريض اهلل ظْٓام-ابـ ظّر ؾرض زـٚة افٍىر مـ رموٚن صٚظ

ًٚ مـ صًر ظذ ـؾ حر أو ظبد، ذـر أو إٔاك مـ ادسِّغ . ذـر اإلمدٚم (2)"متر، أو صٚظ

ًٚ تٍرد مـ بغ افاَدٚت -رمحف اهلل-افسمذي  (3)"مدـ ادسدِّغ"بزيدٚدة ؿقفدف:  أن مٚفُ

 (4)وروى ظبٔد اهلل بـ ظّر وأيقب وؽرمهٚ هذا احلديٞ ظـ ٕدٚؾع ظدـ ابدـ ظّدر 

رواه أوًٓ مـ روايٜ أيدقب ظدـ ٕدٚؾع  -رمحف اهلل-دون هذه افزيٚدة، ؾٚإلمٚم افسمذي

                                                 

، حتَٔؼ: حمّد ظقامٜ، كصص الراية ألحاديث اهلدايةافزيًِل، مجٚل افديـ أمحد ظبد اهلل بـ يقشػ،   (1)

 .336، ص1ه(، ج1418، 1)بروت: مٗشسٜ افريٚن، جدة: دار افَبِٜ فِاَٚؾٜ اإلشالمٜٔ، ط

: َوبدٚب 1513، رؿدؿ131، ص2تٚب افزـٚة، بٚب ؾرض صدؿٜ افٍىر، ج، ـالصحقح افبخٚري،  (2)

 .1514، رؿؿ131، ص2صدؿٜ افٍىر ظذ افًبد وؽره مـ ادسِّغ، ج

، 51، ص3، أبقاب افزـٚة، بدٚب مدٚ جدٚء ذم صددؿٜ افٍىدر، جاجلامعإير: أخرجف افسمذي،  ذم  (3)

 .676رؿؿ

، 2ة، بدٚب صددؿٜ افٍىدر صدٚع مدـ ضًدٚم، ج، ـتٚب افزـدٚالصحقحإير: أخرجف افبخٚري، ذم  (4)

 .1516، رؿؿ131ص
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 (1)."مـ ادسِّغ"وفٔس ؾٔف افزيٚدة، ثؿ أخرج حديٞ مٚفؽ ظـ ٕٚؾع بزيٚدة 

 ماؾ: يغؾص لذ الظن صحتفا و  موضع (2

  ٞجًِٝ إرض مسجدًا، وجًِدٝ "زيٚدة شًد بـ ضٚرق ذم حدي

، ؾٓذه افزيٚدة تٍرد هبٚ أبدق مٚفدؽ إصدجًل، وشدٚئر افروايدٚت (2)"تربتٓٚ فْٚ ضٓقراً 

ًٚ تددخؾ ذم (3)"وجًِٝ يل إرض مسجدًا وضٓقراً "فٍيٓٚ:  ، ـام أن هذه افزيٚدة أيود

وذم ذفدؽ  -بدٚفساب-، ومٚ رواه ادٍْرد بٚفزيدٚدة خمهقصدٕٚقع مٚ رواه اجلامظٜ ظٚمٚ

 (4).مٌٚيرة ذم افهٍٜ وٕقع مـ ادخٚفٍٜ خيتِػ هبٚ احلُؿ

  ،وزيٚدة شِٔامن افتّٔل، ظـ ؿتٚدة، ظـ أيب ؽالب يدقٕس بدـ جبدر

، ؾدذـر صدِْٔٚ مدع أيب مقشدك إصدًري "ظـ حىٚن بـ ظبد اهلل افرؿٚر ؿدٚل: 

ؾ٘ذا ـّز اإلمٚم ؾُزوا وإذا »ائتامم ادٖمقم بٚإلمٚم، وؾٔف: ذم صٍٜ  احلديٞ ظـ افْبل 

، وروى اإلمٚم أبق داود هذه افزيدٚدة مدـ شوإذا ؿرأ ؾٖٕهتقا»،  أي زاد (5)شؿرأ ؾٖٕهتقا

ضريؼ أيب خٚفد، ظـ ابـ ظجالن، ظـ زيد بـ أشِؿ، ظـ أيب صدٚفم، ظدـ أيب هريدرة 

                                                 

 .86، صادؼدمة ابـ افهالح،  (1)

، ـتٚب ادسٚجد ومقاعع افهالة، بٚب ادسٚجد ومقاعدع الصحقحأخرجف مسِؿ بـ احلجٚج، ذم   (2)

 . 522، رؿؿ371، ص1افهالة، ج

تٚب افهالة، بٚب ؿقل ، وـ335، رؿؿ74، ص1، ـتٚب افتّٔؿ، جالصحقحأخرجف افبخٚري، ذم   (3)

 .438، رؿؿ95، ص1، جشجًِٝ يل إرض مسجدًا وضٓقراً : »افْبل 

 .87، صادؼدمةابـ افهالح،   (4)

، 222، ص2، جالسرترتـن الؽرترتزى. افبَٔٓددل، 1251، رؿددؿ121، ص 2، جالسرترتـنافدددارؿىْل،   (5)

 .2889رؿؿ
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 :ٚٓفٔسٝ بّحٍقطٜ، افدقهؿ ظْددٕٚ ش تقاوإذا ؿرأ ؾٖٕه»هذه افزيٚدة "، ثؿ ؿٚل ظَب

وافًجٛ مـ أيب داود إٔدف "بَقفف:  -رمحف اهلل-، وتًَبف اإلمٚم افًْٔل(1)"مـ أيب خٚفد

ٕسٛ افقهؿ إػ أيب خٚفد وهق ثَٜ، ومل يْسبف إػ ابدـ ظجدالن وؾٔدف ـدالم ... وهدذه 

 زيٚدة ثَٜ ؾتَبؾ وؿد تقبع ظِٔٓٚ ... وؿد صحم مسِؿ هدذه افزيدٚدة مدـ حدديٞ أيب

، وذم افتّٓٔدد ظدـ ابدـ حْبدؾ إٔدف ومـ حديٞ أيب هريدرة  مقشك إصًري 

ًٚ ؾٚبـ خزيّٜ صحم حديٞ ابدـ ظجدالن ، وؿدٚل (2)"صحم احلدياغ، ومع هذا أيو

وافهقاب مـ ذفدؽ مدٚ رواه شدًٔد وهندٚم ومدـ ": -رمحف اهلل -اإلمٚم افدارؿىْل

وإذا ؿدرأ »ظِدٔٓؿ ؿقفدف: تٚبًٓام ظـ ؿتٚدة، وشدِٔامن افتّٔدل مدـ افاَدٚت، وؿدد زاد 

 (3)."، وفًِف ُصبنف ظِٔف: فُارة مـ خٚفٍف مـ افاَٚتشؾٖٕهتقا

ذـدر  (4)ـزيدٚدة ظبدد اهلل بدـ زيدٚدو  موضع جيرتزم يخطرتل الزيرتادة:  (3

، وإن ـٚن مًّدر ثَدٜ (5)شؿسّٝ افهالة بْٔل وبغ ظبدي ٕهٍغ»افبسِّٜ ذم حديٞ 

                                                 

. 614، رؿؿ165، ص1ؿًقد، ج، ـتٚب افهالة، بٚب اإلمٚم يهع مـ السـنأخرجف أبق داود، ذم  (1)

 ؿٚل إفبٚين: صحٔم.

 .15، ص6، جرش  صحقح البخاريافًْٔل، ظّدة افَٚري   (2)

 .254، ص7، جالعؾث الواردة   األحاديث الـبويةافدراؿىْل،   (3)

، حتَٔؼ: صًٔٛ إرٕٗوط وآخريـ، )بروت: مٗشسٜ السـن ذم افدارؿىْل، ظع بـ ظّر بـ أمحد  (4)

واتٍٚؿٓؿ ظذ خالف "، وؿٚل ظَبف: 1189، رؿؿ85، ص2م(، ج2114ه، 1424، 1افرشٚفٜ، ط

 ."مٚ رواه ابـ شًّٚن أوػ بٚفهقاب

، 1، ـتٚب افهالة، بدٚب وجدقب ؿدراءة افٍٚحتدٜ ذم ـدؾ رـًدٜ ...، جالصحقح ذم أخرجف مسِؿ  (5)

 .395، رؿؿ296ص
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ًٚ، ؾد٘ن افاَدٜ ؿدد يٌِدط. فُدـ هْدٚ مدٚ ذهدٛ إفٔدف اإلمدٚم  وظبد اهلل بـ زيٚد عدًٍٔ

ابـ شًّٚن هدق: "أن افزيٚدة ـٕٚٝ مـ ظبد اهلل بـ زيٚد ؾَٚل:  -رمحف اهلل-افدارؿىْل

ظبد اهلل بـ زيٚد بـ شًّٚن، مسوك احلديٞ، وروى هذا احلديٞ مجٚظٜ مـ افاَدٚت، 

، مْٓؿ: مٚفؽ بـ إٔس، وابـ جدريٟ، وروح  ـِ مْحَ ـِ َظْبِد افرمل  ْب
ِ
اَلء ًَ ـِ اْف بدـ افَٚشدؿ، َظ

وابـ ظْٜٔٔ، وابـ ظجالن، واحلسـ بـ احلّر، وأبق أويدس، وؽدرهؿ، ظدذ اخدتالف 

مْٓؿ ذم اإلشْٚد واتٍٚق مْٓؿ ظذ ادتـ، ؾِؿ يدذـر أحدد مدْٓؿ ذم حديادف: بسدؿ اهلل 

 (1)."افرمحـ افرحٔؿ، واتٍٚؿٓؿ ظذ خالف مٚ رواه ابـ شًّٚن أوػ بٚفهقاب

وهذا افْقع يُقن ذم أحٚديدٞ ـادرة، : و  موضع ُيَتوقف   الزيادة (4

، وشئؾ: هؾ رواهٚ ؽر مًّر؟ ؾَدٚل: ٓ (2)ـزيٚدة مًّر ذم حديٞ مٚظز افهالة ظِٔف

، ؿٚل اإلمٚم (3)"ومل يهؾ ظِٔف"وؿد رواه أصحٚب افسْـ إربًٜ ظـ مًّر وؿٚل ؾٔف: 

ٕ ٚ  أخرجف افْسٚئل مرشاًل، وفئـ شِّْٚ صحتف ؾ٘ن روايٜ اإلثبٚت مَدمٜ:"افًْٔل: 

، فُدـ (5)"ومل يهؾ ظِٔدف"وافهقاب إٔف ؿٚل: "، وؿٚل احلٚؾظ افزيًِل: (4)"زيٚدة ظِؿ

                                                 

 .85، ص2، جالسـنافدارؿىْل،   (1)

   .6821، رؿؿ166، ص8، ـتٚب احلدود، بٚب افرجؿ ذم ادهذ، جالصحقح ذم أخرجف افبخٚري،  (2)

، 146، ص4، ـتٚب احلددود، بدٚب رجدؿ مدٚظز بدـ مٚفدؽ، جالسـنذم  إير: أخرجف أبق داود، (3)

، أبقاب احلدود، بٚب مدٚ جدٚء ذم اجلامع: وافسمذي، ذم 4431، رؿؿ148، ص4، وج4421رؿؿ

، ـتدٚب اجلْدٚئز، السرتـن: وافْسدٚئل، ذم1429، رؿؿ36، ص4درء احلد ظـ ادًسف إذا رجع، ج

 . ؿٚل إفبٚين: صحٔم.1956، رؿؿ62، ص4بٚب ترك افهالة ظذ ادرجقم، ج

 .259، ص21، جلؿدة الؼاري رش  صحقح البخاريافًْٔل،   (4)

 .336، ص1، جكصص الرايةافزيًِل،   (5)
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فُدـ طٓدر يل أن افبخدٚري ؿقيدٝ "احلٚؾظ ابـ حجر مجع بغ اإلثبٚت وافٍْل ؾَٚل: 

ًٚ وهق ذم افسْـ ٕيب ؿرة مدـ  ظْده روايٜ حمّقد بٚفنقاهد ؾَد أخرج ظبد افرزاق أيو

شٓؾ بـ حْٔػ ذم ؿهدٜ مدٚظز ؿدٚل ؾَٔدؾ يدٚ رشدقل اهلل  وجف آخر ظـ أيب أمٚمٜ بـ

ؾهذ ظِٔف ش صِقا ظذ صٚحبُؿ»أُتهع ظِٔف؟ ؿٚل: ٓ. ؿٚل: ؾِام ـٚن مـ افٌد ؿٚل: 

وافّْٚس، ؾٓذا اخلز جيّع آختالف ؾتحّدؾ روايدٜ افٍْدل ظدذ إٔدف مل  رشقل اهلل 

ٔدقم افادٚين، وـدذا صذ ظِٔدف ذم اف يهؾ ظِٔف حغ رجؿ، وروايٜ اإلثبٚت ظذ إٔف 

مل يٖمر بٚفهالة ظذ مدٚظٍز ومل  ضريؼ اجلّع: دٚ أخرجف أبق داود ظـ بريدة أن افْبل 

 (2)."(1)يْف ظـ افهالة ظِٔف

وظِٔف ٕستْتٟ أن ادحدثغ رؽؿ ٕيٚؾٜ إشٕٚٔد بٚفاَٚت إّٓ أ ؿ دؿَقا افْيدر 

يدٜ أي زيدٚدة ذم متقن إحٚديٞ وهذا بًّٚرعٜ افروايٚت بًوٓٚ مع بًض ومالح

إٍرد هبٚ افاَٚت ودراشتٓٚ، ـام أ ؿ ؿٚمقا ب٘ظالل أحٚديٞ ـادرة ٕجدؾ ذفدؽ: ٕن 

افاَٜ ؿد هيؿ ويدخؾ ذم احلديٞ مٚ فٔس مْف، وفق أ ؿ اـتٍقا بَْد إشٕٚٔد ـدام ذـدر 

 ادُْحَدثقن دٚ أظِٝ ماؾ هذه إحٚديٞ  ورّدت.

                                                 

، 216، ص3ـ ؿتِتدف احلددود، ج، ـتٚب اجلْٚئز، بٚب افهالة ظدذ مدالسـن ذم أخرجف أبق داود،  (1)

 ."حسـ صحٔم"، ؿٚل إفبٚين: 3186رؿؿ

 .131، ص12، جفتح الباريابـ حجر،   (2)
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 اخلامتة
ِقم احلديٞ، وحتديدا مع إبراز افددور بًد هذا افتىقاف افَهر ذم رحٚب ظ

افذي فًبف مهىِم احلديٞ ذم َٕد متقن إحٚديٞ: ٕجؾ افرد ظدذ صدبف ادُْْحدَدثغ 

ثغ بَْد إشٕٚٔد دون ادتقن، ٕهؾ إػ تسجٔؾ افْتٚئٟ أتٜٔ: َحدن ُّ  مـ اهتٚمٓؿ فِ

  ثقن مهىِم دتـ ذم ادتـ: ٕجؾ احلرص ظذ شالمٜ ا "اددرج"وعع ادَُْحدن

مـ أن تتخِِف أي زيٚدة خٚرجٜ ظْف ومتٔٔز ـالم افْبقة ظـ ؽره، ـام أ ؿ 

اظتزوا احلديٞ افذي فتقي ظِٔف مًِقًٓ، وظِٔف ؾٕ٘ف يٗثر ذم صحٜ 

 احلديٞ، خٚصٜ إذا مل يقعم افرواة ذفؽ.

  ثقن بدراشٜ أفٍٚظ متقن إحٚديٞ ومَٚرٕتٓٚ بًوٓٚ مع اظتْك ادَُْحدن

فتقؾٔؼ بْٔٓٚ ذم حٚل آختالف، فُـ إذا مل يُـ هْٚك افبًض، وحمٚوفٜ ا

وؿٚمقا بتًِٔؾ  "ادوىرب"شبٔؾ فْزع هذا آختالف اصىِحقا ظِٔف 

 افروايٚت ظـ ضريَف.

  ثغ بّتقن إحٚديٞ أ ؿ ٕيروا ذم أفٍٚظ احلديٞ هؾ مـ صدة ظْٚيٜ ادَُْحدن

رٕٜ بغ ؾٔٓٚ تَديؿ وتٖخر أو إبدال فٍظ بآخر، وهذا ظـ ضريؼ ادَٚ

افروايٚت، ؾَٚمقا برد أحٚديٞ ـارة ٕجؾ ذفؽ واصىِحقا ظِٔف 

 ."ادَِقب"

  ـبرًا بحٍظ أفٍٚظ احلديٞ مـ افتٌٔر، وأدائٓٚ ـام ٕىؼ ًٚ ـام أ ؿ أوفقا اهتامم
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: فئال يتٌر مًْك احلديٞ ومدفقفف: وهذا ٕيرًا دٚ يستٛ ظِٔف مـ هبٚ افْبل 

إحُٚم مْف، وأ ؿ ردوا إحٚديٞ ادتٌرة ذم أثر ذم ؾٓؿ ادتـ وذم اشتْبٚط 

 وأظِقا إحٚديٞ ٕجؾ ذفؽ.  "ادهحػ"متق ٚ واصىِحقا ظِٔٓٚ اشؿ 

  ـام ٕيروا ذم ـؾ زيٚدة إٍرد هبٚ افاَٚت ذم ادتـ وؿٚمقا بدراشتٓٚ، وأظِقا

 أحٚديٞ ـارة ٕجؾ ذفؽ: ٕن افاَٜ ؿد هيؿ ويدخؾ ذم احلديٞ مٚ فٔس مْف.

  مٚ شبؼ ٕهؾ إػ تسجٔؾ أهؿ ٕتٔجٜ، وإػ افتٖـٔد ظِٔٓٚ، وهل أن بْٚء ظذ

صبٜٓ ادُْْحَدثغ وؽرهؿ ممـ ـٚن ؿبِٓؿ، أو ممـ شٖٔيت بًدهؿ، بٚدظٚئٓؿ 

واؾسائٓؿ ظذ أهؾ احلديٞ، ـقن َٕدهؿ اؿتك ظذ افْير ذم إشٕٚٔد دون 

 ادتقن هل صبٜٓ ظٚريٜ مـ افدفٔؾ وافْزاهٜ وافدؿٜ افًِّٜٔ.

 فتٖـٔد ظذ أن إٕقاع افتل ذـرٕٚهٚ ذم هذا افبحٞ، دفٔؾ شٚضع، وبرهٚن مع ا

رادع، ظذ صحٜ مٚ ذهبْٚ إفٔف مـ أن ـارا مـ إٔقاع ظِؿ مهىِم احلديٞ، 

ـٚدَِقب، واددرج، وادوىرب وؽرهٚ، تنٓد ظذ أن ادحدثغ ظْقا بَْد 

 ادتـ ـام ظْقا بَْد افسْد.
 وحده ٓ ذيؽ فف، وإن أخىٖٕٚ ؾّـ إٍٔسدْٚ، وذم إخر، إن أصبْٚ ؾّـ اهلل

 وآخر دظقإٚ أن احلّد هلل رب افًٚدغ.
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 سهو اإلمام أبي داود السجستاني رمحه اهلل

 حفظه اهلل حتقيق شيخنا العالمة حممذ عوامة
 حتفة علمية موسوعية جامعٌة لعصارة جهد احلفاظ

 
* ماجذ الذرويش .دأ. 

 

 

 

 
 ملخص البحث

هذا بحث صغر ، ؿؿت ؾقف باشتعراض كسخة شــ أيب داود افسجستاين 

ؿد ظقامة حػظف اهلل، ذـرت ؾقف ممقزات هذه افـسخة، ومـفج افتل حؼؼفا افعالمة حم

افشقخ يف افتحؼقؼ وافتدؿقؼ ، وأمثؾتف وهدف افشقخ مـ خالل هذه افـسخة، وؿد 

أردت ان تؽقن دراشة واؾقة ظؾؿقة، ٓيغؾبفا اإلضراء وٓيشقهبا اإلجحاف، ـام أين 

ا افعؾامء افؽبار، وؽاية إذ أثـل ظذ هذه افـسخة ٓأؿؾؾ مـ افـسخ إخرى افتل حؼؼف

حت يف هذا افصدد  أهنا ٓتقجد كسخة أخرى  -وأكا مؾح ظذ هذا حتك افققم –ما رصَّ

تعادل هذه افـسخة يف دؿة افـظر وتدؿقؼ افروايات وؽربؾة ـؾ ماجاء يف افؽتاب، يف 

                                                 

 افزيتتد اإلفؽتتسوين ، فبـتتان –ريػ وظؾقمتتف يف جامعتتة ا ـتتان تأشتتتاذ ايتتديث افـبتتقي افشتت *

majeddarwich@gmail.com 
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كظرة افباحث وتدبر افعاؿؾ ادتدبر، وأرجق أن وؾؼت يف هذا بنذن اهلل. وفف ايؿد 

 وآخرا. أوٓ

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ايؿد هلل رب افعادغ، وأؾضؾ افصالة وأتؿ افتسؾقؿ ظذ شقدكا حمؿد خاتؿ 

 إكبقاء وادرشؾغ وظذ آفف وأصحابف أمجعغ، وبعد 

إكف دـ دواظل افػخر وآظتزاز أن أـؾػ بافؽتابة ظـ حتؼقؼ صقخـا شامحة 

ث ادريب اف فســ  -حػظف اهلل تعاػ-شقخ حمؿد ظقامة ايؾبل اإلمام افعالمة ادحدَّ

اإلمام أيب داود افسجستاين، وإين ٕظؾؿ بلين دون ذفؽ، وفؽـل ما ــت ٕؾقت 

 ؿؾقب يف مؽاكة مـ فف ظام – ببؼائف اهلل متعـا –ؾرصة أرشف ؾقفا بافتعبر فشقخـا 

خ حمقل افديـ . وفذفؽ ظـدما رشؾـل إخ افعزيز افغايل ؾضقؾة افشقوحمبقف تالمذتف

كجؾ صقخـا وـؾػـل هبذا افعؿؾ تريثت ابتداء، ثؿ ذـرت ؿقل إؿدمغ  آمتثال 

ذا افتؽؾقػ شائال ادقػ ظز وجؾ أن هبدب، ؾرأيت أكف ٓ مػر مـ افؼقام خر مـ إ

 يؾفؿـل افسداد إكف ويل ذفؽ وافؼادر ظؾقف. 

 – تعاػ اهلل حػظف –وشقف أرـز يف ـؾؿتل هذه ظذ مايؿقز كسخة صقخـا  

وافضبُط واهلدُف افذي ٕجؾف أخرج صقخـا هذه افـسخة، وادـفُج  افتحؼقُؼ  حقث مـ

   افذي اتبعف يف إخراجفا.

 مميزات ىذه النسخة لسنن أبي داود: 
معؾقم أن ـتاب شــ أيب داود شبؼت فف ضبعات ظدة، ؾحتك يعاد ضبعتف متـ 



 

 
 د الدرويشماج  م 1035 أغسطسهـ /3416 شوال املكرم،  رابعالعدد ال - وحدة األمة

 

___________________ ﴿376﴾ ___________________ 

 

رئ هذه افؽؾامت شتقجد أن شتــ جديد ٓ بد مـ مزر ظؾؿل فذفؽ، وظـدما يؼرأ ؿا

أيب داود مل ُُيَدم بشؽؾ ظؾؿل ُمْرٍض إٓ يف هذه افطبعة.  بؾ شتقجد أن افؽتتا افتتل 

ُخِدَمْت حؼقؼة ؿؾقؾة كسبقًا. وشقف يعرف ؿقؿة افؽؾؿة ومسموفقتفا، وـقػ أن آباءكا 

ـتا رضقان اهلل ظؾقفؿ ما تقاكقا يظة يف خدمة هذا افديـ حتك وصؾ إفقـا، ؾؿتـ واجب

 أن كؽقن أمـاء ظذ هذا اإلرث. 

وهذا افعؿؾ افعؾؿل ادؿقز افذي ؿام بف صقخـا يعؾؿـا ـقتػ تؽتقن إماكتة ظتذ 

   افعؾؿ، وـقػ تؽقن اخلدمة ايؼقؼقة فؾساث. وهاـؿ ما يؿقز هذا افعؿؾ ادقشقظل افػذ 

 :التحقيق الدقيق
تؾتؽ ا قفتة أول ما يروؿؽ وأكت تبدأ بؼراءة افصػحات إوػ مـ افؽتاب 

رة، ؾتتدر  مـتذ افؾحظتة إوػ تافتارُيقة فتحؼقؼ زمـ إؿامة اإلمام أيب داود يف افبص

أكؽ أمام ظؿؾ ظؾؿل جاد حيتاج مـؽ أن تستـػر ـتؾ حقاشتؽ وؿتدراتؽ افعؼؾقتة، 

 حسا افؼاظدة ادعروؾة يف افعؾؿ أكف إن مل تعطف ـؾؽ ٓ يعطؽ بعضف.    

قعاب صبف افتتامغ، ؾتال يؿتر فتؼيص وآشتؾنذا جَدْدَت افؼراءة اشتقؿػؽ ا 

، ظذ افؽالم مرور افؽرام وحسا، بؾ  ظؿؾ ظتذ إيضتاح  -حػظف اهلل تعاػ- صقخـا

( متـ ادؼدمتة ظـتدما أورد ؿصتة >ادراد مـفا، شقاٌء  ـاكت مـ افغريا  ـام يف )ص 

كَ  رة، ظـتدما تج يف افبصتأبـاء إمر أيب أمحد ادقؾَّؼ افذي وؾؼف اهلل تعاػ إلهناء ؾتـة افزَّ

د أوٓ"ٕن  ضؾا مـ اإلمتام أيب داود أن يػترد ٕبـائتف  ؾتس حتتديث دون افـتاس 

، ظذ ما ؿافف إمتر، ؾؽتان مقؿتػ اإلمتام افترؾض "اخلؾػاء ٓ يؼعدون مع افعامة !
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ؾؽتان  ظذ ما ؿافف اإلمام أبتق داود، "ٕن افـاس رشيَػفؿ ووضقَعفؿ يف افعؾؿ شقاء "

 رب بقتـفؿ وبتغ افـتاس ِشتس،تحيرضون يف )ـِؿٍّ حترّي(، وُيضت"د ذفؽ إوٓد بع

. إػ هـا ـان يؿؽـ أن يؿر اخلز ضبقعقًا، وفؽـ ٓ بتد أن يتقفتد "ؾقسؿعقن مع افعامة

يُّ ؟شما  ل  ما هق افؽِؿُّ اِيْرِ

وفق رجع باحث إػ ـتا افؾغة فـ جيد هذا ادرـتا اإلضتايف، وفؽتـ جيتد  

م، وهق وظاء افطؾع، وؽطاء افـَّْقر، ثتؿ معتاٍن ُأَختر، وـؾفتا تتدور )افؽِؿ( بؽرس افال

فعؾف يريتد  " حقل )افسس وافتغطقة(، ؾجاء تػسر صقخـا هلذا ادرـا اإلضايف بؼقفف 

. جامعتًا فؾغتة متع مراظتاة افستقا . "ٍض بتا صيف مؽاٍن مـعزٍل مستقريـ ؾقف، ُمبقَّ 

فذي يقضع فؾـساء ظذ رسج افـق ، مغطتك وفعؾ هذا ادؽان ادـعزل يشبف )اهلقدج( ا

ـُ هبتا افرحتال.  بافؼامش ايري، ٕن ايرة ـاكت مقضعًا تصـع ؾقف أؽاِط ُكُطقٍع ُتتَزيَّ

 ـام يف افؾسان.   

ظبتد (، ظـدما كؼؾ ـؾؿة اإلمام افشاه 47أم ـاكت معؾقمة ظامة، ـام يف ص )

هؾقي يف بستان  داشف اصتفرت بادغرب، ـتام أن  ، أن رواية ابـ"ادحدثغ"افعزيز افدِّ

ـلن هذا " ؿائاًل   -متعـا اهلل ببؼائف  -رواية افؾمفمي اصتفرت بادؼ . ؾعؼا صقخـا

 يف وؿت، أما ؿبؾ ذفتؽ ؾؽاكتت روايتة ابتـ داشتف اصتتفرت بتادغرب ؽتر افعتريب،

. ثؿ شا  مجؾة مـ إدفة ظذ ما ؿافتف تبتغ أن روايتة ابتـ داشتف "واشتؿرت صفرهتا

( و -متـ بتالد إؾغتتان  –( و )ُبْستت - افقتتقم ضفتران –مـتؼتة يف )افتري ـاكتت 

)كقسابقر(، وهذه ـؾفا مؼؿقة. وهذه أدفة دامغة، وفؽـ يؾػتت كظَركتا ذفتؽ إدُب 

، وهق يـاؿش ـؾؿتًة إلمتاٍم ـبتر "ـلن هذا يف وؿت"ا ؿُّ افذي حتقيف ظبارة صقخـا   
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، إذ ٓ َيْعرف افػضؾ ٕهؾف إٓ ذووه. ومع وهق )افشاه ظبد افعزيز افدهؾقي( رمحف اهلل

رمحتف اهلل -أن صقخـا حػظف اهلل تعاػ أتك بافؽالم افػصؾ مـ تعؾقؼ اياؾظ ابـ حجر 

، أكف فقس ظـد -حػظف اهلل تعاػ-( مـ ترؿقؿ صقخـا ;;:4ظذ ايديث رؿؿ ) -تعاػ

أن إمتر مل يتزد ( إٓ 48ابـ داشف يف رواية أهؾ افعرا ، وثبت ظـتد ادغاربتة، )ص  

صقخـا جزاه اهلل خرًا إٓ تلـقدًا ظذ احسام افؽبار وإكزاهلؿ مـزفتفؿ. وهق خؾؼ كبقي 

 ؿد ؽاب ظـفؿ.  "افتحؼقؼ افعؾؿل"ـريؿ يبدو أن افؽثريـ ممـ اشتفقاهؿ 

أم ـاكت تعؼقبًا فتصحقح معؾقمة  ـام يف تصحقحف ٔخِر مـ حتدث بافستــ 

آخر مـ حّدث بافســ هق أبق بؽر بـ داشف افتامر ادتتق  ظـ أيب داود. ؾؼد اصتفر أن 

ث ظـ أيب داود هق  679شـة  هت، ؾظفر فشقخـا مـ خالل تتبع افرواة أن آخر مـ حدَّ

هتت. وٕجتؾ هتذا ذـتره صتقخـا يف  ;67أبق بؽر أمحد بـ شؾامن افـجاد ادتق  شتـة 

ػ ـتتاب افـاشتخ افرواة وإٓ فقس ظـتده متـ افستــ إٓ أحاديتث يسترة، إضتاؾة إ

ث ظتـ أيب داود  وادـسقخ، وظؾقف ؾقؿؽـ افؼقل  إن أبا بؽر افـجاد هق آخر متـ حتدَّ

 بلصقاء يسرة، أما ابـ داشف ؾفق آخر مـ حّدث بافســ ـاماًل. واهلل أظؾؿ.             

ومـ مظاهر هذا افتحؼقؼ افرصغ اإلجابة ظام ؿد يظـف افؼتارئ تعارضتًا، إن 

( تعؾقؼًا 8ػ وافبقان  مثافف ما ذـره أشتاذكا وصقخـا يف حاصقة )ص  با ؿع أو بافؽش

ؾبتّغ أن تستؿقتف ظذ وصػ اإلمام فســف يف بعض إحايغ بافســ، وتارة بادستـد، 

اظتبار أن ـؾ متا ب"ادسـدوب"ار اؿتصاره ظذ أحاديث إحؽام باظتب"افؽتاب بافســ 

  ."ؾقف مروي بافسـد
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 :ما لو عالقة بسنن أبي داود نسخة شيخنا جامعة لكل
ومـ أهؿ ما متتاز بف كسخة صقخـا وأشتاذكا أهنا حتقت ـتؾ ؾائتدة تعؾؼتت    

( متـ :4بؽتاب افســ، ومجعت ؾقائد ؽابت ظـ كسخ إئؿتة افؽبتار. ؾػتل )ص  

 اإلمتام افؽبتر افعالمتة مشتاُيـا صقخ ـؾؿة – تعاػ اهلل حػظف –ادؼدمة يـؼؾ صقخـا 

 ػ شــ أيب داود وص يف – وافرضقان افرمحة صآبقا ؿزه ظذ هللا أؾاض – افؽقثري

وـذا ويف رواية أيب ايسـ ظع بـ ايسـ ابـ افعبد زيادات تـػع يف كؼد إحاديث، "

اهت. وهذه افزيادات وافػقائتد، وبخاصتة يف روايتة  "رواية إشحا  بـ مقشك افرمع

، "ٓ مقاضـ يسرة يف أول افؽتتابمل يرد هلا ذـر يف أصؾ اياؾظ ابـ حجر إ"افرمع، 

وهذا يعـل أن ما يف كسخة اياؾظ مـ ؾقائد روايتة افترمع ٓ يتعتدى ادقاضتع افتتل 

 مجعتت بلهنا – ببؼائف اهلل متعـا –ذـرها يف ادؼدمة، وبذفؽ متتاز كسخة شّقدكا وصقخـا 

رمحتف - ـؾ هذه افػقائد، ؾفل مؼابؾة ظذ ثامكقة أصقل، بقـفا أصؾ اياؾظ ابتـ حجتر

، وهق كسخة تامة ـامؾة جقدة، ـتبفا اياؾظ بخط يده وهق يف مؼتبؾ افعؿر -اهلل تعاػ

ٓ يزيد ظذ افسابعة وافعؼيـ، وؿد راؾؼتف هذه افـسخة ضقؾة حقاتف افعؾؿقة، ؾطّرزها 

بتعؾقؼات وحقاٍش ـثرة مػقدة، أدرجفا صقخـا يف مقاضعفا مـ افؽتتاب، وبخاصتة 

ؿّّصت كسخة اياؾظ يف ادؼابؾة وادؼاركة ظـ كستخة افترمع، اختالف افـسخ، وفؽـ 

ؾاشتؽؿؾ هذا افـؼص صقخـا مع ؾقائَد فَِرُجٍؾ  مـ أهؾ افعؾؿ دخؾت هذه افـستخة يف 

 مـ ادؼدمة(.  :5حقزتف، وفؽـف مل يؽتا اشؿف ظؾقفا. )يـظر ص  

ومما امتازت بف هذه افطبعة أهنا ظرؾتـتا باصتطالحات ـاكتت تستتخدم ظـتد 

فـسخ وادؼابؾة، مـ مثؾ افرمقز افتتل اشتتخدمفا ايتاؾظ ابتـ حجتر ظـتد مؼابؾتتف ا
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(، ومـفا مصطؾحات يف افؽتابة ـاكتت تقضتع ؾتق  58فؾـسخ، )يـظر ادؼدمة، ص  

افعبارة ادراد إفغاؤها، ؾقضعقن يف بداية ا ؿؾة مـ ؾقؿفا حترف )ٓ(، وظـتد هنايتفتا 

دحذوف. ؾفذا يعطقـا ؾؽرة ظتـ متدى ا فتد )إػ(، وما بغ ايرؾغ يعتز يف حؽؿ ا

افذي بذفف ظؾامؤكا فضبط افؽتا، ـام أن هذه ادصطؾحات، ومثقالهتا ـافتضبقا ظتذ 

افؽؾؿة ورشؿ خط دؿقؼ ؾقؿفا، تدل ظذ ذو  ظاٍل يف ايرص ظذ مجافقة افؽتاب مـ 

ظـد ضباظة أن ُيشّقه بافطؿس ظذ افؽالم. ـام أن معرؾة هذه ادصطؾحات تػقدكا افققم 

افؽتا ؾنهنا تعقــا ظذ حتديد افـص ادعتؿد مـ ؽره مما هق مؾغك حتتك ٓ ُيـستُا إػ 

ف.  ـَ  صاحا افؽتاب ـالٌم َتَر

 :الحرقة العلمية
ثؿ رشع شقدكا وصقخـا يصػ افـسخ اخلطقتة ادعتؿتدة يف افتحؼقتؼ. وكحتـ 

ػ حتد افتحرست يف كؼرأ افتقصقػ تستقؿػـا تؾؽ ايرؿة افعؾؿقة ادؼؾؼتة افتتل تصتؾ إ

بعض إحقان ظذ ما آفت إفقف إوضاع افعؾؿقة وافتحؼقؼتات، متع ؽقتاب افشتعقر 

، وافتتل تتدل ظؾقفتا -رمحفتؿ اهلل تعتاػ- عؾؿ وضؾبف افتل ـاكت شؿة أشالؾـابؾذة اف

افسامظات اددوكة يف افطبا ، وهل مما ٓ يتـبتف ٕيقتفتا إٓ أمثتال صتقخـا، متعـتا اهلل 

. وفذفؽ كجد افققم أن إـثرية افساحؼة مـ افذيـ أؿحؿقا أكػسفؿ داخؾ تعاػ ببؼائف

دائرة افتحؼقؼ فساث أشالؾـا ٓ يؾتػتقن إػ افطباؿات اددوكة، وٓ يػؽرون بتحؾقؾفتا 

وفقس أدل ظذ ذفتؽ وآشتػادة مما ؾقفا مـ معؾقمات، وهل يف افعادة بافغة إيقة. 

، فؾسامظات اددوكة ظذ ضبا  افـسخ ادعتؿتدة يف -حػظف اهلل تعاػ- مـ حتؾقؾ صقخـا
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افتحؼقؼ. ؾؿـ ذفؽ ما ذـره صقخـا حػظف اهلل تعاػ أثـاء وصػف فألصؾ افثاين ادصقر 

، وهتل مـ كسخة يف ادؽتبة ادرـزية افتابعة فؾجامعة اإلشالمقة بادديـة ادـقرة بـقر 

وادعتؿد ايػقتؾ، افتذي يـتدر إصؾ إصقؾ، "حقث اظتزها  افتل رمز هلا بت )ح(،

 هتذا أي –"، وأن إظطتاءه "ـثرة تتحذ هبا مثؾف يف ظامل خمطقضات ـتا افسـة، دزايا

حؼف مـ افدراشة وافبقان حيتاج إػ إؾراده يف  ؾد، فتق تقرست افقصتقل إػ   - إصؾ

وـان معف متـ افقؿتت متستع  ٓ  ،وصز افدارس ظذ ؿراءة شامظاتفأصؾف ادخطقط 

ضتف خلطتر إخطتاء افؽثترة يف تست عجؾف دار كؼ، وٓ مدة دراشة جامعقة، ظذ تعرُّ

 .   "ؿراءة شامظاهتا وؾقائدها 

ظتـ  هؾ اكتبفت أختل افؼتارئ إػ افعبتارات افدافتة ظتذ افػرحتة ادتقفتدة 

؟ وٕن بتغ افعتامل وافؽتتاب؟ هؾ اشتقؿػؽ هذا افعشتؼ ايصقل ظذ هذه افـسخة

ده فؾـاس فعؾف يقايف أرضًا ضقبة، كراه حيتاول بتث روح ايتامس افعامل حيا بذل ما ظـ

افعؾؿل ظـد افطؾبة، فعؾ أحدا مـفؿ جُيدُّ يف افبحث ؾقعثر ظتذ هتذا إصتؾ، ويؼتقم 

هلذه ادفؿة، وفؽـ ظؾقف أن حيذر مـ ؿراءة افستامظات ؿتراءة حمرؾتة، فتذفؽ ظؾقتف أن 

ضبؼاهتؿ وأشامئفؿ حتتك ٓ  يتعؿؼ يف افتعرف ظذ مصطؾحات افعؾامء، وافتعرف ظذ

يصحػ وٓ حيرف. ـام ظؾقف أن يصز ظذ ؿراءة هذه افطبا  ؾال يؿؾفا، ـتام ظؾقتف أن 

يصز ظذ تتبع افساجؿ يف مظاهنا، واشتخراج افػقائتد مـفتا، وهتق أمتر، وٓ صتؽ، 

. وٕن ضؾتا -حػظف اهلل تعاػ-صا ، وإكام يعرف مشؼتف مـ ظاكاه مـ أمثال صقخـا 

دمة افؽتا مل تعد ـام ـاكت ظـد افسابؼغ، وجدكا هذه ايرؿتة ادؼؾؼتة ظـتد افعؾؿ وخ

هت وادتق  شـة  557صقخـا. وهل تشبف ُحرؿة اإلمام ابـ جرير افطزي، ادقفقد شـة 
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فتاريخ افعامل متـ آدم  هؾ تـشطقن" ، ظـدما ؿال فتالمذتف -رمحف اهلل تعاػ-هت  643

ر كحق ثالثغ أفػ ورؿة، ؾؼافقا  هذا مما تػـك إظامر ؟ ؿافقا  ـؿ ؿدره ؟ ؾذـإػ وؿتـا

ؿبؾ متامف ! ؾؼال  إكا هلل ! ماتت اهلؿؿ. ؾاختّص ذفؽ يف كحق ثالثتة آٓف ورؿتة. ودتا 

)افستر   "ه ظذ كحق مـ ؿدر افتتاريخأن أراد أن ُيؿع افتػسر ؿال كحق ذفؽ، ثؿ أمال

47  /5:7 – 5:8 .) 

ـ تعجؾ افثؿرة، صفادًة ـاكت أم ـتابا، فعؾف يشار كعؿ، تػـك إظامر بافـسبة د

إفقف بافبـان، ؽر آبف بام حّشك ـتابف مـ ضامات، أو بادستتقى افعؾؿتل افتذي ُأختذت 

 ظذ أشاشف افشفادات. 

ر صتقخـا افعالمتة توؿد ذـرتـل هذه ايرؿة بحرؿتة مماثؾتة بثفتا إمتام افعصت

ث افرباين أبق زاهد ظبد افػتاح أبق ؽدّ  ، ظـدما ذـتر يف حتػتتف -رمحف اهلل تعاػ-ة ادحدِّ

( :46 – 469افسبقية )صػحات مـ صز افعؾامء ظذ صدائد افعؾؿ وافتحصقؾ  ص 

ؿصة اإلمام أيب افػتح ابـ برهان )أمحتد بتـ ظتع( افبغتدادي، إصتقيل ايـتبع ثتؿ 

اظتة ، وؿد جتاءه مج-رمحف اهلل تعاػ- ;84، وادتق  شـة >:7افشاؾعل، ادقفقد شـة 

، ؾؼتال  ٓ فؾغزايل "اإلحقاء" ـتاب مـ درشاً  – هلؿ يدرس أي –شائؾغ أن يذـر هلؿ 

أجد فؽؿ وؿتًا،ؾؽاكقا يعقـقن افقؿت، ؾقؼقل  يف هذا افقؿت أذـر افدرس افػالين، إػ 

هلل رمحف ا -أن ؿرروا معف أن يذـر هلؿ درشًا مـ اإلحقاء كصػ افؾقؾ )!(،ؾعّؾؼ صقخـا

 افصتز هتذا إػ – وتتقٓ  تعتاػ اهلل رظتا  –ؾتاكظر "ؿتائاًل   -تعاػ رمحتة واشتعة

)ابـ برهان( ظذ بث افعؾؿ وكؼه، وآحتستاب يف أدائتف  اإلمام افشقخ مـ افعجقا

وكؼؾف، واكظر أيضًا إػ هذا افشتق  ادؼؾتؼ، وايترص ادحتر ، متـ أوفطتؽ افطؾبتة 
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رأوا ظؾقف إٓ كصػ افؾقؾ، ؾتلتقه ادحسؿغ بافعؾؿ، افذيـ مل جيدوا ظـد افشقخ وؿتًا فقؼ

 ؾقف مرسوريـ مبتفجغ، ووجدوا أكػسفؿ ؾقف حمظقطغ ُمؽرمغ. 

ؾؾؾَّف درُّ أوفطؽ أباء ضؾبة وصققخًا ! وما أصد حتا أوفطتؽ افطؾبتة فؾعؾتؿ! 

وما أؿقى حرصفؿ ظذ حتصقؾف مـ افشتققخ فقتؼـتقه ويػفؿتقه، ومتا أصتز أوفطتؽ 

 ف فؾؿتعؾؿغ، أداًء فألماكة، ووؾاًء بافعفدة. افشققخ ظذ إصاظة افعؾؿ وإيصاف

وإكا هلل مـ ضؾبة هذا افعّص، افذيـ يستعجؾقن ؿرع )ا رس( ! فقخرجقا مـ 

افدرس ادمؿت بخؿسغ دؿقؼة! يف أفغ إوؿات راحتة، وأؾضتؾفا كشتاضًا، وأمجعفتا 

بعضفؿ  ذهـًا، مـ ؿاظات مزدة صقػًا، ومدّؾلة صتاًء، ؾقخرجقن مـ ؿاظة افعؾؿ يزحؿ

ـِ طاملٍ ؿتال !بعضًا! ـلهنؿ يػرون مـ حريؼ،   . اكتفك.      "أو يـطؾؼقن مـ شج

إهنا ُحرؿة افعامل ايؼ افعارف فؼقؿة افعؾؿ وؿقؿة افتحؼقتؼ، وفستان حافتف      

ري، حيؽتل تؾتذذ تيردد مع صقخ افعربقة ورئقس أهؾ افؾسان ؾقفا أيب افؼاشؿ افزخمشت

 فرهؿ افعؾامء بنيؼاظ فقؾفؿ وضقل ش
 شفري فتـؼتقح افعؾتقم أفتذُّ يل

 ومتتتايع ضربتتا يتتؾ ظقيصتتة

 ورصير أؿالمتل ظتذ أوراؿفتا

 وأفتتذُّ متتـ كؼتتر افػتتتاة فتتدؾفا
 

 مـ وصؾ ؽاكقة وضقتا ظـتا  

 أصفك وأحذ مـ مدامتة شتاِ  

ـاِه وافعشتتا   أحتتذ متتـ افتتدوُّ

 كؼري ٕفؼل افرمؾ ظـ أوراؿل
 

ؿستغرب بعد هذا أن كجد شقدكا إهنا ؾرحة ٓ يعرؾفا إٓ مـ ـابدها، ؾؾقس ب

إئؿتة  متـ افؽبتار أوفطتؽ بؿجافسة ؾرحاً  كشقان – ببؼائف تعاػ اهلل متعـا –وصقخـا 

كت شامظاهتؿ يف افطبا  ادرؿقمة ظذ أجزاء افؽتاب، وحؼ فشتقخـا أن يتقتف  افذيـ دوِّ
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 ؾخرًا ظذ ظّصه ويردد مع افزخمؼي ؿقفف خماضبًا ـؾ متؼاظس مستعؾؿ متحامؾ 

 ا متـ حيتاول بإمتاين رتبتتلي
 

جك وتبقتتف أ  أبقت شتفراَن افتدُّ
 

 ـتؿ بتتغ مستتػٍؾ وآختتر راؿتتل 

 كقمًا وتبغتل بعتد ذا  يتاؿل؟
 

متـفؿ  -ادرء -إن فذة افعقش مع همٓء افعظام افػخام ٓ تعدهلا فذة،)ؾقتعؾؿ

ظّزة افعؾامء، وتقاضعفؿ( بتؾ ويترى )حترص بعتض افستالضغ ظتذ ضؾتا افعؾتؿ 

كػسفؿ وٕوٓدهؿ وممؾقـقفؿ( ظذ يدي همٓء افؽبار مـ أمثتال اإلمتام وحتصقؾف ٕ

أيب داود رمحف اهلل تعاػ، )ويرى افدؿة وإماكة( يف متـفج افتؾؼتل ظـتدهؿ، متـ مثتؾ 

افتػرؿة )بغ شامع ؾالن افؽبر، وحضقر ؾالن افصغر، ومـ أيـ شتؿع هتذا ا تزء، 

فؾجزء ـؾف..(، ممتا يعطقـتا ؾؽترة ظتـ  وأيـ اكتفك شامظف، دون  ازؾة بنثبات افسامع

 مدى افصد  وافقرع افؾذيـ ـاكا مالزمغ ظادة فؾعؾامء وضؾبة افعؾؿ. 

وكحـ كـفؾ مـ ؾقائد افسامظات افتل رؿؿفا صقخـا تستقؿػـا حرؿتة أخترى، 

وفؽـ ظذ ظؾامء وأظالم وؿضاة، ذـروا يف افطبا  بلفؼاب ظافقة، وفؽـ ظـد افرجتقع 

متا وجتده  -حػظف اهلل تعاػ-ُيظػر بقاحد مـفؿ، ؾقسجؾ صقخـا  إػ ـتا افساجؿ ٓ

ظؾؿتل كشتل ظـتد يف كػسف مـ ظدم افتعرف ظؾقفؿ، ويؽقن هذا افقجد شببًا ٓؿتساح 

فق أن باحثًا مجع مـ ادخطقضات وشامظاهتا أشامء إظالم افتل "صقخـا ـػؽرة، وهق 

ومتـ مل يؼتػ فتف ظتذ صتق  تذـر ؾقفا، وَيذـر مصادر ترمجتف مـ يؼػ ظذ ترمجتتف، 

 . "مـ يؼػ ظذ ترمجتف ؾقضقػفا إفقف احتػظ باشؿف، فعؾف يليت

  هؽذا يتقفد افعؾؿ افـاؾع.
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 :الرحالت الممتعة
 – تعتاػ اهلل حػظتف –مـ معتغ ظؾتؿ صتقخـا  -أيضا وأيضا -وكحـ كـفؾ   

 تابعتةاد تؾتؽ تستتقؿػـا ادعتؿتدة، اخلطقتة افـستخة تقصقػ يف كؼرأ زفـا وما افـاؾع،

  متـ حؾتا افشتفباء، حقتث افعؾؿقة ايقارض أرجاء يف افـسخة هذه فرحؾة افدؿقؼة

هتت، ويؾتا افشتفباء يف  957ؿرئت يف مدرشة ابـ رواحة يف صفر رجا متـ شتـة 

ظاضػة صقخـا ما ٓ ُيػك، وفذفؽ يلخذ ظذ ظاتؼف تعريػـا بؿقؿع اددرشة افقتقم  ؾفتل 

هراوي صاميل ما ُيعر ف أن بادؽتبة افقؿػقة وافتل ـاكت تعرف شتابؼًا بتدار يف ُزؿا  افزَّ

. ثؿ تـتؼؾ افـستخة إػ -رمحف اهلل تعاػ-ايديث افَؼؾقة مؼرِّ اإلمام شبط ابـ افعجؿل 

افؼاهرة، ومـفا إػ دمشؼ، ثؿ فتعقد ثاكقة إػ افؼاهرة، ثؿ بعد ذفؽ تؼرأ يف مؽة ادؽرمتة، 

   تبة افعامة يف افرياض، ومـفا اكتؼت صقرها.ثؿ تـتؼؾ إػ اإلحساء، ومـفا إػ ادؽ

إهنا رحؾة ممتعة ضقف بـا صقخـا مـ خالهلا مع رحالت افؽتتا، وـتؾ هتذا 

 مـ افسامظات اددوكة ظذ ضبا  هذه افـسخة. 

ومما يستقؿػـا أيضًا ـقػ أن افعؾؿ يرؾع مـ ُيرى أكف وضقع، إذ كجتد أن هتذه 

يؾ ابـ ظبد اهلل ادُْحِسـل، مـ مقايل ادؾتؽ افـسخة ؿد ؿرئت يف حؾا ظذ افشقخ ُضْغر

هتت، 967ادُحسـ، أيب افعباس أمحد ابـ افسؾطان  صالح افديـ إيقيب ادتتق  شتـة 

وأن مـ افذيـ حرضوا ادجؾس وتردد اشؿف ـثرًا اياؾظ يقشػ بـ خؾقؾ بـ ؿراجتا 

زًا فؾُؽساػ ;97افدمشؼل ادتق  شـة  قػ يرؾع افعؾتؿ ـؾاكظر " هت، ؾعؾؼ صقخـا حمػِّ

 .  "ادامفقؽ وادقايل
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ؾـتا  تـ ابتـ صتالح افتديـ، ظرَّ ودا ـاكت هذه افـسخة تعقد فؾسؾطان ادُحسِّ

بشق  مـ أخبتاره وحبتف فؾعؾتؿ وترـتف افتزيتل بتزي  -متعـا اهلل تعاػ ببؼائف -صقخـا

.. ر معتف أوٓده.تإجـاد، وأكف تزيا بزي افعؾامء، وأكف ـان حيرض  افس افعؾؿ وحيضت

 . شافة مقجفة إػ مـ يعـقفؿ إمرؾقشعر افؼارئ أكف أمام ر

فرجتال افطبتا   يسجؿ -متعـا اهلل تعاػ ببؼائف -ثؿ يستؽؿؾ صقخـا وأشتاذكا

حتك فؽتلن افؼتارئ جتافس معفتؿ، يتتؾؿس أخبتارهؿ، ويشتارـفؿ ؾرحتة افتؾؼتل 

وافسامع، ويتعّرف ظذ أحقاهلؿ بحؾقها ومرها، وصػائفا وـدرها، ؾقتدر  حقـفتا مل 

تر شتبع مطتة شتـة. وٕهنتا متـ -رمحف اهلل-ؿال اياؾظ افذهبل    إكف يشعر وـلكتف ُظؿِّ

فؼؿة  -متعـا اهلل ببؼائف -ؿّؾ مـ يصز هلا، ؿدمفا فـا صقخـاافػقائد افعؾؿقة افغافقة افتل 

 .شائغة دـ ـان شؾقؿ افذو 

 :الصِّلة 
يتسجؿ فرجتال افستامظات حتتك  -متعـا اهلل تعاػ ببؼائف -ويستؽؿؾ صقخـا

، ثؿ يتتابع آرتؼتاء حتتك تصتؾ -رمحف اهلل تعاػ-تصؾ افسؾسؾة إػ اإلمام أيب داود 

! ؾلي صعقر أؾخؿ ، ؾؿـ ـان مـ أهؾ افقصؾ ُوِصؾشقل اهلل افسؾسؾة إػ شقدكا ر

.. وهذا ايبؾ شتؾؿؽ إيتاه ؟قد رشقل اهلل مـ أن تؽقن ممسؽًا بحبؾ ضرؾف أخر ب

ظـتد متـ يتتذو ، مثتؾ هتذه إؾذاذ مـ أهؾ افعؾؿ ـابرًا ظـ ـابر. هؾ مـ وشقؾة، 

 افقشقؾة؟

 وبذفتتف ؿتتد متتّد ـتتّػ شتتمافف  يا رب ! ظبد ؿتد أشتاء بػعافتف
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 قافتتفوأتتتك حبقبتتؽ ضامعتتًا بـ
 

 ظبتتتد تقشتتتؾ بتتتافـبل وآفتتتف
 

 زيفتتتختؼفؿ يا رب ٓ تتتبحتؾ

وٓ تؼػ افػقائد ظـتد تعريتػ افرجتال ؾؼتط، وإكتام تتعتداها إػ افتعريتػ 

بادصطؾحات وافرمقز افقاردة يف افـسخ، شقاء ـاكت يف افصؾا أم يف اياصتقة، متع 

ة، ورمتقزهؿ اخلاصتة هبتؿ، وأشتاكقدهؿ، افتعريػ بلصتحاهبا، ومـتاهجفؿ يف افؽتابت

 ظؾقفؿ، مع بقان افؼدر افذي شتؿعف ـتؾ متـفؿ بافتحديتد افتدؿقؼ، 
ِ
وؿارئقفؿ، وادؼروء

وظذ مـ شؿعف، بؾ وـقػ شؿعف  ظرضًا ظذ افشقخ أم شامظًا مـف، وهؾ ـان حضتقرًا 

  مفؿة.أم شامظًا، إذ ايضقر فؾصغر وافسامع فؾؽبر، وٓ ُيػك ما يف ذفؽ مـ ؾقائد 

وأثـاء ذفؽ  إذا ُذـرت حمؾة ظّرؾـا صقخـا هبا، أو مدرشة ظّرؾـا بؿؽاهنا، وإذا 

متـ ادؼدمتة(، وأحصتقت  4:و 3:تعددت إشاكقد مجعت يف مشجرة )ُيـظتر ص  

إحصاًء دؿقؼًا، ؾإصؾ افسادس وحده بؾغت أشاكقده شبعة ظؼ، مروية ظتـ أربعتة 

مع تؾخقص دزايا ـؾ كسخة اظتؿدت يف صققخ، وهل ؽر أشاكقد إصقل إخرى، 

افتحؼقؼ، وبقان ادصطؾحات افتل اختتص بتف ـتؾ أصتؾ، حتتك مل يغتادر افتعريتػ 

 مـ ادؼدمة(.  6:)يـظر ص   معؾقمة مفام ؿؾت، حتك افتل مل ُيعَرف معـاها

ٕصقل ضتؿت إػ افستــ رشتافة اإلمتام أيب داود إػ أهتؾ مؽتة يف وبعض ا

هتت، بتؼتديؿ >469ت هذه افرشافة ضبعت ؿديام يف مّص شتـة افتعريػ بســف، ودا ـاك

، ثؿ أظاد ضباظتفا -رمحف اهلل تعاػ-وتعؾقؼ افعالمة ايجة إشتاذ حمؿد زاهد افؽقثري 

 -رمحتف اهلل-هت تؾؿقذه صقخـا افعالمة ادحؼؼ ظبد افػتاح أبق ؽدة :474وحتؼقؼفا ظام 

أثبت شامظاهتا دا ؾقفا مـ افػقائد، وكستخة تعاػ، مل ير صقخـا حاجة إلثباهتا هـا، وفؽـف 
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افرشافة مـؼقفة ظـ أصؾ اياؾظ ُمْغَؾطاي، وؾقفا مـ افػقائد افـادرة إثبات شتامع ظائؾتة 

بتاممفا هلذه افرشافة ظذ ظتامل هتق رب هتذه إرسة، وهتق  اإلمتام أبتق بؽتر ادراؽتل 

ي أختل زوجتتف، افشاؾعل، ؾؼد شؿعفا ظؾقف ـؾ مـ  زوجتف، ووفديتف، وبـتتف، ووفتد

متـ ادؼدمتة(. أٓ  ::و 9:وحػقديف، وذفؽ يف مـزهلؿ يف ادديـة ادـتقرة. )ُيـظتر ص  

 ؼ ؾقفا ا ؿقع حقل صـدو  ادػاشد!هؽذا ؾؾتؽـ جؾسات افبققت، ٓ تؾؽ افتل يتحؾ

 :اإلمام الشفوق المربي
ومما يؿقز حتؼقؼات صقخـا وتعؾقؼاتف ذفتؽ افتـػس افسبتقي افتذي ٓ يػتار  

راتف ظذ اإلضال ، ؾقجد افؼارئ كػسف أمتام معؾتؿ، وافتد، صتػق ، ظطتقف، ٓ ظبا

ُت ؾرصة دون أن يػقد افطافا مـ حبف فف وصػؼتف ظؾقف، ؾقعؾؿتف احتسام افؽبتار،  ُيَػقِّ

وإكزاهلؿ مـزفتفؿ افتل خصفؿ اهلل تعاػ هبتا، مستتعقـا بتام ورد يف افطبتا  متـ شتامع 

ظـفؿ مـ مقاؿػ تـؿ ظـ احسام ـبر فبعضتفؿ فؾؽبار ظذ بعضفؿ افبعض، وبام جاء 

أ، آختر ا تزء افثتاين  :4افبعض. مـ ذفؽ مثاًل ما جاء يف ضبا  إصؾ افسابع، ص 

، ؿتد بؾتغ -رمحتف اهلل-ظؼ،مـ أن اإلمام ظز افديـ ابـ ظبد افسالم، شؾطان افعؾتامء 

شتـة  ، وذفتؽ-رمحتف اهلل-شامظف مع آخريـ إػ هذا ادقضتع ظتذ ايتاؾظ ادـتذري 

هت، ؾؽاكت هذه ادعؾقمة مـاشبة ابتفؾفا أشتاذكا فقعؾؿـا إدب مع إؿران، َبْؾتَف 986

افـص صاهد ظقتان  أما حضقر اإلمام ظز افديـ ابـ ظبد افسالم  ؾفذا" افؽبار. ؾؼال 

يف ترمجة ادـذري وابـ ظبد افسالم أن افعزَّ أمستؽ  "ضبؼات افشاؾعقة"ظذ ما جاء يف 

دخؾ ادـذري افؼاهرة، إجالٓ فؾؿـذري، وأن ادـتذري أمستؽ ظتـ  ظـ افتحديث دا
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إلشتالم رجتال إدب واإلكصتاف افػتقا إجالٓ فؾعز!! ريض اهلل ظـفام وظـ أئؿتة ا

 ."ظامة

، ذـتر يف ترمجتة -رمحتف اهلل تعتاػ-وبقان ذفؽ أن اإلمام تاج افديـ افسبؽل 

افستؾطان مدرشتة افصتايقة ، خز بـتاء 544/ ;شؾطان افعؾامء مـ ضبؼاتف افؽزى  

ادعروؾة بغ افؼّصيـ بافؼاهرة، وأكف ؾّقض تدريس افشاؾعقة هبا إػ افشقخ ظز افديـ، 

ر أـرمتف حتاؾظ افتديار تؾبارشه وتصدى فـػع افـاس بعؾقمف، ودا اشتؼّر ُمؼامف بؿصت

ادّصية وزاهدها ظبد افعظقؿ ادـذري وامتـع ظـ افػتقا، وؿال  ــا كػتل ؿبؾ حضتقر 

 فشقخ ظز افديـ، وأما بعد حضقره ؾؿـصا افػتقا متعغ ؾقف. ا

وجاءت يف اياصقة زيادة كؼال ظـ افطبؼات افقشطك  وـان افشقخ ظز افديـ 

 أيضًا جيؾف وحيرض  ؾسف ويسؿع ظؾقف ايديث. اكتفك. 

أكف شؿع وافده ؿايض  594ثؿ ذـر يف ترمجة ادـذري مـ كػس ا زء ص        

ـ افسبؽل، حيؽل أن صقخ اإلشالم ظز افديـ ابـ ظبتد افستالم ـتان افؼضاة تؼل افدي

ُيْسِؿُع ايديث ؿؾقال بدمشؼ، ؾؾام دخؾ افؼاهرة بّطؾ ذفؽ، وصار حيرض  ؾس افشقخ 

زـل افديـ، ويسؿع ظؾقف يف مجؾة مـ يسؿع وٓ ُيسِؿع، وأن افشقخ زـل افديـ أيضتًا 

 اجة فؾـاس إيّل. اكتفك. تر  افػتقا، وؿال  حقث دخؾ افشقخ ظز افديـ ٓ ح

ؾؽان ورود اشؿ اإلمام افعز ابـ ظبد افسالم يف ضبتا  افستامع ظتذ ادـتذري 

مـاشبة فذـر هذا إدب ا ؿ وافتؼدير ادتبادل بغ هتذيـ افعؿالؿتغ، وفستان حتال 

  صقخـا يؼقل فطافا افعؾؿ  إؿرأ، وتدبر، وتلدب، وٓ تؽـ مـ أهؾ افعؼق ،

 متتثؾفؿوتشتتبفقا إن مل تؽقكتتقا 
 

 إن افتشتتتبف بتتتافؽرام ؾتتتالُح  
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ر  ؾتس توفقس اإلمام ابـ ظبد افسالم هق افؽبر افقحقتد افتذي ـتان حيضت

اياؾظ ادـذري، ؾػل ضبا  افسامع أشامء ذـروا بلفؼاب افتعظقؿ وافتػخقؿ، مـ مثتؾ  

افشقخ ا ؾقؾ مػتل ادستؾؿغ...، وافؼتايض إجتّؾ..، وادػتتل إجتّؾ..، وافػؼقتف 

..، وٓ يذـر افؽاتا اإلمام ادـذري إٓ بؾؼتا  شتقدكا وصتقخـا ؾّستح اهلل يف إجّؾ 

مّدتف وكػع ادسؾؿغ بزـتف، حتك اإلؾادات افتل يـؼؾفا ظـ ايتقا  ُيتؿفتا بؼقفتف  

ُيتؿفا  "بؾغ معارضة"افتل يـص ظؾقفا بؼقفف  ؿافف شقدكا وصقخـا. وحتك ادعارضات

متـ  9;ـتذري أثابتف اهلل رضتقاكف. )ُيـظتر ص  بؼقفف  بؾغ معارضة بلصؾ صتقخـا اد

 ادؼدمة(. مما يدفؾ ظذ مؽاكة اياؾظ ادـذري يف ظققن أهؾ ظّصه مـ افعؾامء وافطؾبة. 

 ؾّستح –هذه افؾػتات افسبقية مل تلت ظػق اخلاضر، وإكام ؿصد صقخـا وشقدكا 

 ادؼتتديـ دتربغا دأب هتذا و وافتلديتا، وافتعؾقؿ افتقجقف إيرادها مـ – مدتف يف اهلل

 تف!! شـ ومحؾة وراثف وهؿ ٓ ـقػ وافسالم، افصالة ظؾقف بـبقـا

 :ىدف شيخنا ومنهجو في تحقيق الكتاب
 افتحؼقتؼ يف ادتـاهقتة افدؿتة هتذه متـ – تعاػ اهلل حػظف –أما هدف صقخـا 

بط، ؾؼد أؾصح ظـف يف مؼدمتف فؾؽتاب، ومؾخصف  أن حيصتؾ آضؿطـتان ظـتد وافض

ـاكقا أمـاء ظذ افؽؾؿتة، حتؿتاًل وأداًء، ؾؾتؿ  -رمحفؿ اهلل تعاػ-أن أشالؾـا  ادسؾؿ إػ

يتقاكقا، ومل يؼّصوا يف افضبط وافتؿحقص، وـاكقا ٓ يـؼؾقن ـؾؿة إٓ ويسـدوهنا إػ 

حػظتف اهلل -ؿائؾفا بؿـفج حمؽؿ، وافدفقؾ ظذ ذفؽ  هذا افؽتاب افذي ؿدمف صتقخـا 

ويف ذفؽ أبؾغ افرد ظذ ادشؽؽغ وضتعػاء افـػتقس فألمة، وـؾ ـتبف هؽذا،  -تعاػ
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–افذيـ تلثروا بادظاء ادستؼؿغ، ومـفؿ مـ هق يف شدة ايؽؿ، وؿد اضؾتع صتقخـا 

ـ هذا افعتام، م شـة ثالثغ ادؼدمة، ـتابة زمـ مـ شـة ظؼيـ مـذ – تعاػ اهلل حػظف

ثر فؼائف بجامظة متـ ظذ مقؿػ ٕحد ادسموفغ افؽبار يف إحدى افدول افعربقة ظذ إ

افعؾامء، وـاكقا ؿد ظرضقا فف مـفج اإلمام افبخاري يف افتحري إلثبات افستـة، ؾؼتال 

هلؿ  وما يدريـا أن افبخاري ؿد أخرج هذا ايديث؟! ربام أدخؾ بعض افـاس حتديثًا 

 ظذ صحقح افبخاري، ؾّصتؿ تؼقفقن  أخرجف افبخاري، أخرجف افبخاري!!

ؾؼامت يف كػيس مـذ ذفؽ افقتقم رؽبتة إختراج "  -عاػحػظف اهلل ت-ؿال صقخـا 

ـتا افعؾؿ ظامة، وـتا افسـة خاصة، إخراجًا مقثؼًا ظـ أصتقل مستـدة متؼـتة، وذفتؽ 

 ٕمريـ  

 أوهلام  فردِّ هذا افتقهؿ افذي تذرع بف هذا ادتؽؾؿ. 

ثاكقفام  فغرس مزيد مـ افثؼة وافطؿلكقـتة يف ؿؾتقب ادستؾؿغ ظامتة بصتحة 

 مـ ادؼدمة(. 7>ـفؿ. )يـظر ص  مصادر دي

  مثآً  أضرؾفا ومـ افضبط، دؿة ظذ أمثؾة – تعاػ اهلل حػظف –ثؿ ذـر صقخـا 

دا حدثـل صعبة بحديث أيب ايتقراء افستعدي، "أن ظبد اهلل بـ إدريس افؽقيف ؿال  

. "أؽؾتط فتطال "ظتغٌ  حتقرٌ "، ـتبتت أشتػؾف  -ريض اهلل ظـفام- ظـ ايسـ بـ ظع

 اهلل ظبتد بتـ أوس – با قؿ – "ا قزاء أبق" اشؿف مـ افرواة يف أن ذفؽ يف وافسبا

َبعل،  . "وايقر ايقراء، بغ ربطاً " افعبارة هذه حتتف ـتا ؾقف ُيط  ٓ ؾحتك افرَّ

وهذا ؽقض مـ ؾقض، ومـ أراد آشتتزادة ؾؾراجتع إمثؾتة افتتل ذـرهتا 

(، >>، ;>، :>، 9>، 8>)ص    دمتةادؼ يف – مّدتتف يف اهلل ؾّستح –أشتاذكا وبرـتـا 
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 "فػاصتتؾ ادحتتّدث ا "ؾػقفتتا افغـقتتة. ومتتـ أراد آشتتتزادة أـثتتر ؾؾراجتتع ـتتتاب 

فؾخطقتتا افبغتتدادي، وشتتقجد متتـ أمثؾتتة افضتتبط  "افؽػايتتة"فؾرامفرمتتزي، أو 

وافتصحقح وافتثبت ما ٓ ؿبؾ فؾعتامَل بتف، وٓ يقجتد إٓ يف مـتاهج أئؿتـتا بتاظساف 

افغرب. أما بافـسبة هلذا ادسمول  كعتؿ، إكتف مستطقل. أمل يؼتؾ اهلل  ادـصػغ مـ ظؾامء

س  ﴿تعاػ  ُهم مَّ ۖۡ إِنَّ  .. واإلكسان ظدو ما جيفؾ. . ﴾؟٢٤ووُوَ    ُ َوقُِفوُهم 

ط وصتحة افضتب جتقدة ظتذ دفتقالً  – ببؼائتف اهلل متعـتا –ومما ذـره صتقخـا 

تػقتد "ؾنهنتا  "ًا وكاشخًا وؿارئاً ماكاختالف افـسخ إصؾقة ادتؼـة ادتبايـة ز"افؽتاب  

متـ ادؼدمتة(    435)يـظتر ص   "افؼطع بصحة ما ؾقفا ظتـ ممفتػ افؽتتاب إول

ٕجؾ ذفؽ ـان هذا ا ؿع فؾـسخ ادتعتددة فستــ أيب داود افتتل وصتؾت إػ شتبعة 

 أصقل ـؾ واحد مـفا ؾقف مـ ظالمات افضبط افشق  افؽثر. 

 اهلل حػظف –هلذه إصقل ؾؼد اشتقحاها صقخـا أما افطريؼة ادتبعة يف ادؼابؾة 

 متـ مجتع يف ؿرئتت وافتتل افبخاري، صحقح مـ افققكقـل اياؾظ كسخة مـ – تعاػ

 افطتائل مافتؽ ابتـ ايجتة افـحتقي اإلمام ؾقفؿ وافـحاة، وايػاظ ادحدثغ ؾضالء

أظدَّ حّؾ مشؽالت افصحقح افعربقة، واياؾظ رشف افديـ افققكقـل افذي  تقػّ  افذي

فؾؿجؾس ُأصقل ظدٍد مـ إئؿة ايػاظ ادضتبقضة ادتؼـتة.. ؾجتاءت هتذه افـستخة 

مضبقضة أيام ضبط، جامعًة ٓختالف أصقل صحقح افبخاري، وحصؾ هلا مـ افؼقة 

وآظتامد وافثؼة وافضبط وافتؼققتد افتدؿقؼ متا ٓ يقجتد يف ؽرهتا أو فغرهتا. وؿتد 

وهتل ادشتفقرة بافـستخة افستؾطاكقة، هتت، 4646ضبعت هذه افـسخة يف مّص شـة 

 . افســ هذه إخراج يف – ببؼائف تعاػ اهلل متعـا -صقخـا "ؿدوةَ "ؾؽاكت هذه افـسخة 



 

 
 نقد وآراء  نن اإلمام أيب داود السجستاين رمحه اهللس

 

_____________________ ﴿323﴾ _____________________ 

 

 هذا يف اهلدف. 

 –ؼائف بب تعاػ اهلل متعـا –أما ادـفج ادتبع يف خدمة افؽتاب ؾؼد صـػف صقخـا 

  زمرتغ إػ

ضتبط افتـص اظتتامدًا ظتذ تتؿثتؾ يف  "خدمة أصتؾقة"إوػ  أضؾؼ ظؾقفا  

ذ أن تؽتقن كستخة ايتاؾظ ابتـ إصقل افثامكقة ادعتؿدة يف افتحؼقؼ وحقاصقفا. ظت

، هل إصؾ ادعتؿد إلخراج افـص ادحؼؼ، ثؿ جيؿع إفقفا ما -رمحف اهلل تعاػ- حجر

 تػّر  يف بؼقة إصقل. 

يف ادتتـ متع وؿد ُُتتار بعض إفػاظ افتل يف إصتقل إخترى، ؾُتْثَبتُت     

ؾجاءت هذه افـستخة متـ افستــ  افتـبقف ظذ ذفؽ يف ايقا  فظفقر افصقاب ؾقفا.

ؾادؼتـل هلذه افـسخة حاصؾ ظذ  جامعة فؽؾ ما تػّر  يف كسخ شــ أيب داود ادتعددة،

 روايات تسعة مـ تالمذة أيب داود حّدثقا بافســ ظـف، وهؿ 
 ا  أيب داود.  653ة أبقظع إشحا  بـ مقشك افرمع ادتق  شـ  هت، َورَّ

  هت. ;65أبق ايسـ ظع بـ ايسـ إكصاري، ادتق  شـة 

  هت. 666أبق ظع حمؿد بـ أمحد افؾمفمي، ادتق  شـة 

  هت. 674أبق شعقد أمحد بـ حمؿد ادعروف بابـ إظرايب، ادتق  شـة 

  هت. 679أبق بؽر حمؿد بـ بؽر بـ داشف افتامر، ادتق  شـة 

 هت. ;67بؽر أمحد بـ شؾامن افـجاد، ادتق  شـة  أبق 

  .أبق أشامة حمؿد بـ ظبد ادؾؽ افرواس 

  .أبق ظؿرو أمحد بـ ظع بـ حسـ افبّصي 
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 .أبق افطقا أمحد بـ إبراهقؿ ابـ إُصـاين   
 (4).وهمٓء افثالثة إخر مل يؼػ صقخـا ظذ ترمجة هلؿ

 أما افـسخ ظـ همٓء ؾفل مخسة  

 فمي. رواية افؾم 

  .رواية ابـ داشف 

 .رواية ابـ إظرايب 

  .رواية افرمع 

 .رواية ابـ افعبد 
 حتقيف بام افروايات هذه فؽؾ جامعة – ببؼائف اهلل متعـا –ؾجاءت ضبعة صقخـا 

. مع إثبات اختالؾتات افـستخ  شتقاء ـتان فؾؿعضالت وحؾٍّ  وتعؾقؼات حقاشٍ  مـ

 اختتالف صتقغ إداء يف إصتقل، متـ آختالف بزيادة، أو مغايرة، مع افتـبقف ظذ

مثؾ  حدثـا، أخزكا، أكبلكا،... وكحقها، ٕهنا تعطقـا ؾؽرة ظـ ضريؼتة افتحؿتؾ افتتل 

أخذ هبا افراوي ظـ اإلمام أيب داود،  مع اإلهتتامم افشتديد يف ايتقا  فؾتـبقتف ظتذ 

 ضبط إصقل فؾؽؾؿة أو ايرف. 

                                                 

 ،8جٕحدهؿ وهق أبق ظؿرو افبّصي، ترمجف ابـ ظساـر ؽل تاريخ دمشتؼ،  إٓ أكـل وؿػت ظذ ترمجة  (4)

ري تأمحد بـ ظع بـ ايسـ بـ حمؿد بتـ صتايرد أبتق ظؿترو افصتريف افػؼقتف افبصت "، ؾؼال  76ص

ث يف دمشتؼ ظتـ مجاظتة، متـفؿ  ابتق داود  "ادعروف بابـ مخرة ويؼال ابتـ مخرويتف وذـتر أكتف حتدَّ

أت بخط أيب ايسـ كجا بـ أمحد افشاهد، وذـر أكف كؼؾف مـ ختط أيب ايستغ ؿر"افسجستاين. ثؿ ؿال  

افرازي يف تسؿقة مـ ـتا ظـف بدمشؼ مـ افغرباء  أبق ظؿرو أمحد بتـ ظتع بتـ ايستـ بتـ حمؿتد بتـ 

 ري، ويعرف بابـ مخرويف، افصريف. ؿدم دمشؼ يف شـة اثـتغ وظؼيـ وثالثامئة.تصايرد افبص
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)خدمتة  –حػظتف اهلل تعتاػ  -صتقخـاأما اخلدمة افثاكقة، وهل افتل اظتزهتا 

 «حتػتة»، و «هتتذيا ادـتذري»جؾفا متـ "خلروجفا ظام يف إصقل، ؾؽان  إضاؾقة(،

خلؾقتؾ أمحتد  «بذل ادجفتقد»فؾخطايب، و «معامل افســ»ادزي، ومـ افؼوح افثالثة  

 صتقخـا إفقفا أصار "فؾعظقؿ آبادي، وأصقاء مـ ؽرها« ظقن ادعبقد»افسفاركػقري، و

فؾحاؾظ افزيؾعل، ؾؽان يؼارن  «كصا افراية»  مـفا مقاضعفا، يف – تعاػ اهلل حػظف –

، ذفتؽ أن ايتاؾظ افزيؾعتل ـتان ؿتد «افتحػتة»بغ ُترجيف وُتريج اياؾظ ادتزي يف 

اشتدر  أصقاء يف كصا افراية ظذ ادـذري يف خمتّصه فســ أيب داود، ؾاشتتدر  متـ 

 ؾتقار  افتحػتة متـ – تعتاػ اهلل حػظف –اد صقخـا افتحػة ما ؾات ادـذري. ـام اشتػ

 افستـد مغؾؼتات حتّؾ  افثالثة افؼوح مـ اشتػاد ـام افؾمفمي، ظذ افزائدة افروايات

 يف افتقاردة فؾـؼتقل –عتاػ ت اهلل حػظف – صقخـا ُتريج ظدا هذا. مشؽالهتام أو وادتـ

ح إذا ايقا   . مصدرها باشؿ رُصِّ

 واؾقتة  افطبعتة هتذه تؽتقن أن ظتذ – تعاػ اهلل حػظف –وحرصًا مـ صقخـا 

 ـتام –  ؾؼد ضؿ إفقفا ما يف حقا  إصتقل داود أيب شــ إػ يـسا ما فؽؾ جامعة

ل أصتدرهتا دار افتت افستــ ضبعتة يف وجتده ومتا افتحػتة، يف ادتزي ظـد وما – تؼدم

 دظتاس، ظبقتد ظزت إشتاذ بعـاية هت،8>46 – ;;46ايديث بحؿص بغ شـتل 

. ؾحؼ فباحٍث، بعد هذا، أن يشؽؽ بام يـستا إػ فف افسقد ظادل إشتاذ مشارـة ؿث

 شــ أيب داود وفقس يف هذه افطبعة. 

هؾ ؿرأت أهيا ادحا هذه ا ؿؾة جقتدًا ؟ هتؾ رأيتت ـقتػ حُيَْػتُظ فؾـتاس 

جفدهؿ، حتك فق ـان يسرا؟! إهنا صػات إحرار. ؾتليـ هتذا متـ شتارؿل جفتقد 
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افـاس حؼفؿ، ممـ يـؼؾقن افـصتقص ـتام هتل! وٓ يشترون إػ  أخريـ، وؽامطل

ذفؽ بؽؾؿة، وؾقفؿ مـ ُيتخذ إماما!! أو يستػقدون مـ حتؼقؼ فغرهؿ ؾقلخذوكف شفاًل 

دون أن يشؽروا مـ ـان شببًا يف )إؾفتامفؿ( ـؾؿتة ؽريبتة مغؾؼتة، أو ظبتارة جتاءت 

 ا!!!.  حمرؾة أو مصحػة ؾؼقمت هلؿ، ؾقلخذوهنا شفؾًة ويتشّدؿقن هب

وؿتتد جعتتؾ صتتقخـا افـستتخة افستتؾطاكقة فصتتحقح  -ومتتـ بتتاب اإلكصتتاف 

 تعتاػ اهلل حػظف –يؾزمـل افؼقل  إن ما ؿام بف صقخـا   -افبخاري ظؿدتف يف افتحؼقؼ 

ب، يقازي ما ؿامتت بتف تؾتؽ افثؾتة ادبارـتة متـ افؽتا هذا خلدمة مـػرداً  جفد مـ –

فضبط كص افصحقح وإثبات ؾرو  افـسخ اإلئؿة وايػاظ يف  ؾس اياؾظ افققكقـل 

وحؾِّ ادشؽالت افؾغقية وايديثقة، مضاؾًا إفقف ما ؿامت بف افؾجـة افعؾؿقتة إزهريتة 

 ؿتد –يف رأيتل و –ريػ، بتؾ تادؽقكة مـ شتة ظؼ ظادًا مـ ـبار ظؾامء إزهتر افشت

 وهتاـؿ ،مجقعتاً  افؽبتار أوفطتؽ مؼابؾ يف واحد ظامل جفد أكف ذفؽ يف وافسبا يػقؿف،

  جاءت كسخة صحقح افبخاري، ويف ضؾعتف افبفقة افتل أخرجتف هبا دار ادـفاج افبقان

حتت إرشاف وظـاية إشتاذ افدـتقر حمؿد زهر كارص، وهل إخراج جديتد فؾـستخة 

، متع ايػتاظ ظتذ كتص إصتؾ، «افتحػة»افسؾطاكقة امتازت بافسؿقؿ واإلحافة إػ 

ؾدات، بخطفا افدؿقؼ وحجؿفتا افؽبتر، متع إثبتات جاءت هذه افـسخة يف أربعة  

ؾرو  افـستخ وضتبط فألفػتاظ، وجتاءت كستخة صتقخـا يف مخستة  ؾتدات بتدون 

افػفرس، بخطفا إكقؼ وحجؿفا افقشط، مثبت ؾقفا ؾرو  افـستخ ومضتاٌف إفقفتا 

تعؾقؼات وؾقائد وُترجيات ـثترة كؼؾتت ظتـ إئؿتة افعظتام، باإلضتاؾة إػ ضتبط 

 ما هق يف حقا  صحقح افبخاري.    إفػاظ تػق 
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حديثًا.  وبؾغتت 896:وبؾغت أحاديث افصحقح بسؿقؿ كسخة دار ادـفاج  

حديثًا. فذفؽ أطـ أن ما ؿتام بتف صتقخـا مـػتردًا يتقازي متا  8565أحاديث افســ  

 ؿامت بف تؾؽ افؾجـة افؽريؿة  تؿعة، وفؽـ يبؼك هلا ؾضؾ افسبؼ. 

مرجعًا، مما يدفؾ ظذ صز صقخـا، وضقل  563وؿد بؾغت مراجع افتحؼقؼ   

كػسف وباظف، وجالدتف، ودؿتف، وأماكتف، ومقشقظقتف افعؾؿقة، وهتل صتػات صتارت 

 يف أهؾ افعؾؿ افققم أكدر مـ افؽزيت إمحر. 

جزى اهلل تعاػ صقخـا وشقدكا وأشتاذكا ظتـ افعؾتؿ وأهؾتف ختر ا تزاء،       

يف افػردوس إظذ، وكػعـتا بتف وبعؾؿتف  ة كبقـا وأثابف ظذ ظؿؾف ما صبا إفقف  صحب

 وبؽتبف ظـقان افعؾؿ افـاؾع افذي ضادا ظؾَّؿـا أن كسلل اهلل ظز وجؾ أن يرزؿـا إياه. 

ويف اخلتام ٓ أدري إن ــت وؾقت افؽتاب حؼف، وما أطــل ؾعؾت، وفؽـ     

ّن تالمذتف وحمبقف حسبل أكـل حاوفت أن أطفر فشقخـا أن تقجقفاتف حقة يف ؿؾقبـا، وأ

ظذ افعفد إن صاء اهلل تعاػ. وأختؿ بافدظاء افذي ختؿ بتف صتقخـا حتؼقؼتف  أشتلل اهلل 

رت، وأن يغػتر تافعظقؿ، رب افعرش افعظتقؿ، أن يتجتاوز ظتام زفؾتت ؾقتف، أو ؿصت

دشاُيل وفقافدي ويل، وفؾؿسؾؿغ وادسؾامت، وأن يؽرمـتل بتاإلخالص يف افؼتقل 

 شؿقع  قا، رؤوف رحقؿ، جقاد ـريؿ.  وافعؿؾ، وافؼبقل، إكف

وصذ اهلل ظذ شقدكا حمؿد وظذ آفف وأصحابف وافتابعغ بنحسان، وايؿد      

 هلل رب افعادغ.
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�Oَيـٰوةُ ٱٱٱٱ� َمـا ٱۡلَ ن�
َ
َيـٰوةُ ۡعلَُمـٓواْ أ َمـا ٱۡلَ ن�
َ
َيـٰوةُ ۡعلَُمـٓواْ أ َمـا ٱۡلَ ن�
َ
َيـٰوةُ ۡعلَُمـٓواْ أ َمـا ٱۡلَ ن�
َ
    ۡعلَُمـٓواْ أ

ۡنَيا لَعِٞب َولَۡهوٞ َوزِيَنةٞ َوَتَفاُخُرۢ بَۡيَنُكۡم َوتََكاثُٞر ِف ٱ ۡنَيا لَعِٞب َولَۡهوٞ َوزِيَنةٞ َوَتَفاُخُرۢ بَۡيَنُكۡم َوتََكاثُٞر ِف ٱٱل; ۡنَيا لَعِٞب َولَۡهوٞ َوزِيَنةٞ َوَتَفاُخُرۢ بَۡيَنُكۡم َوتََكاثُٞر ِف ٱٱل; ۡنَيا لَعِٞب َولَۡهوٞ َوزِيَنةٞ َوَتَفاُخُرۢ بَۡيَنُكۡم َوتََكاثُٞر ِف ٱٱل; ۡوَلٰـِدۖ َكَمَثـِل َغۡيـٍث ٱل;
َ
ۡمـَوِٰل َوٱۡل

َ
ۡوَلٰـِدۖ َكَمَثـِل َغۡيـٍث ۡل

َ
ۡمـَوِٰل َوٱۡل

َ
ۡوَلٰـِدۖ َكَمَثـِل َغۡيـٍث ۡل

َ
ۡمـَوِٰل َوٱۡل

َ
ۡوَلٰـِدۖ َكَمَثـِل َغۡيـٍث ۡل

َ
ۡمـَوِٰل َوٱۡل

َ
ۡل

اَر َنَباتُهُ  ۡعَجَب ٱۡلُكف�
َ
اَر َنَباتُهُ أ ۡعَجَب ٱۡلُكف�
َ
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