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، متعالقة عؾىك الشرىر وحؼقؼة برهاكقة إكساكقةاـوحي رضورة 

دلَّ عؾقىىف العؼىىؾ الصىىحقا والقا ىىع مصىى ر معىىري يؼقـىىل  أكىىفكؿىىا 

ٓ يؿؽىىـ التعامىىؾ مىىع إر ىىادا ف و، الؿحسىىقس والؿا ىىل الغىىابر

و عالقؿف بؿـطىؼ إخىو والىرد أو آعى اض، ةعا ىة الؿؽؾىػ بىف 

ةنكىف  :ؤها القحلعا ة  سؾقؿ و شقل، وكظًرا لفوه الؿؽاكة التل يتشقَّ 

هٓ يؿؽىـ ٕي باحىىث ي مق ىىقع ديـىل أو يتجىىاوزه أو  ىىا يُعىى َّ  ثاكقيًّ

 .أثـاء الشحث ي الؼضايا ال يـقة

الؿق ىػ مىـ الىقحل هىق العؼشىة إولىك لؽىؾ  كىاو ومن هـاا

الؿرىىاريع الف مقىىة لؾىى يـ: وخصقًكىىا  ؾىىؽ التىىل  ظفىىر بؿظفىىر 

الؿـتسىىأ أو الؿىى اهـ، ةقؽىىقو لعاًمىىا عؾقفىىا أو  حىى د مق ػفىىا مىىـ 

الىقحل: ٕكىىف هىق الىىوي يؿـحفىىا الؿصى ا قة ي الىى عقى أو يـععفىىا 

ت عؾىك ويع  الؿرروع الح اثل مـ أكرب الؿراريع التل حؿؾ، مـفا
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وزحعحىة  وزعععىة مؽاكتىف و  كقس   اسىتف عا ؼفا مقاجفة القحل

 عؾك الػؽر والثؼاةة. هقؿـتف

حيؿا    بـقهاه اـؾغو اة ماا  احلداثاة مصاطؾ  أن مان رؼمباـو

ةنكىىف ي القا ىىع الغربىىل يشىى أ إذ حىى يث القىىقي  ىى يؿ الغىى ،  هيدمااه 

الثىقب ، وُكؼؾ إلك القا ىع العربىل بىوات بالف ي والشعثرة والتػؽقؽ

ل عؾىىك الىى يـ  َّا ىىف وعا ىىف: لقـىىعَّ الغربىىل بؿؼاسىىا ف وأحجامىىف وه

 تؾخص دعقهتؿ ي محاولىة ي القا ع ، واإلسامل والقحل اإللفل

أكسـة ال يـ، أي:  سؾقط ألقات والؿػاهقؿ الغربقة اإلكسىاكقة  ؾىؽ 

إذ الىىقحل والىى يـ  قشىىل الربىىا :  والىى يـ اإللفىىل عؾىىك الىىقحل

 ض مـ الؿػاهقؿ العؼؾقة القؼقـقةأسطقري عؾك الـؼق

بالؼطقعة الؿعرةقىة مىع  فؿ ومـاداهتؿإلحاحهوا باإل اةة إلك 

 ال اث والؿا ل لتاريخقتف ولـسشقة الحؼقؼة.

 ، وكحىىررالرىىاةؽة سىىـتـاول هىىوه الؼضىىايا   هاا ه ادؼااآتو

مىـفؿ، مـتؼؾىقـ  وكشقـ مق ىػ الرىرع ،القحلمق ػ الح اثققـ مـ 

قىة والـسىشقة والؼطقعىة اكي ذلؽ بىقـ أةؽىارهؿ و ضىاياهؿ كالتاريخ

 .الؿعرةقة

 

 



 
 

 

 مىقف الحذاثيني من حجية الىحي
 

القحل  رورة ديـقة وسؾطة ةق قة  تعالك عؾك كىؾ السىؾطات، 

كؿا هق مص ر معري يؼقـل بالـسشة لؾؿت يـ، ةا يؿؽـ التعامؾ مىع 

إر ىىادا ف و عالقؿىىف بؿـطىىؼ إخىىو والىىرد أو آعىى اض، ةعا ىىة 

ة  سؾقؿ و شقل، وكظًرا لفوه الؿؽاكىة التىل يتشقؤهىا الؿؽؾػ بف عا 

القحل ي كػىقس الؿتى يـقـ ةنكىف ٓ يؿؽىـ ٕي باحىث ي مق ىقع 

ىا أثـىاء الشحىث ي الؼضىايا ال يـقىة،  ديـل أو يتجاوزه أو يعتىربه ثاكقيًّ

ومـ هـا كاو الؿق ػ مـ القحل هق العؼشة إولك لؽىؾ الؿرىاريع 

تىىل  ظفىىر بؿظفىىر الؿـتسىىأ أو الف مقىىة لؾىى يـ وخصقًكىىا  ؾىىؽ ال

الؿ اهـ، ةقؽقو لعاًما عؾقفا أو  ح د مق ػفا مـ الىقحل: ٕكىف هىق 

الىىىوي يؿـحفىىىا الؿصىىى ا قة ي الىىى عقى أو يـععفىىىا مـفىىىا، ويعىىى  

الؿرىروع الحىى اثل مىىـ أكىرب الؿرىىاريع التىىل حؿؾىت عؾىىك عا ؼفىىا 

مقاجفىىة الىىقحل وزحعحىىة هقؿـتىىف عؾىىك الػؽىىر والثؼاةىىة، وسىىق  

ا الؿؼال دراسة مق ىػ الحى اثققـ مىـ حجقىة الىقحل كحاول ي هو

واعتشاره: ولتشققـ مق ػ الح اثققـ مـ القحل ةنكـىا كشى أ بؿىق ػفؿ 

 مـ القحل كػسف والوي كتج عـف الؿق ػ مـ حجقة القحل:
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إو الػؽىىرة  موؾااا احلااداثقع ماان إمؽاكقااة اـااوحي واــ ااوة 

ؼابىؾ لىؿ الح اثقة العربقة لىؿ  صىرح بىرةض الىقحل مطؾًؼىا وي الؿ

 ؼشؾف مطؾًؼا، ويؿؽـ معرةة مق ػفىا الـفىاةل مىـ الىقحل مىـ خىال 

ًٓ مـ  دراسة  امؾة لؾؿػاهقؿ الؿرؽؾة لؾقحل، وهل كقكف كتاًبا مـع

السؿاء عؾك برر مـ الشرر اكىطػاه ا،، ةحىقـ كطىرح الىقحل  ىوا 

الطرح وكرجع إلك الػؽىر الحى اثل، سىق  كجى  الؿق ىػ كىريًحا 

يصىىرحقو بلكىىف ٓ يقجىى  كىىص مؽتىىقب ي هىىوه  مـىىف، إذ الحىى اثققو

ال كقا يؿؽـ  ؼشؾف عؾك أكف مـعل مـ السىؿاء أو متعىال عؾىك فروةىف 

ـًىا ةىالؼقل بنلفقىة ". وعؾقىف (1)التاريخقة التىل أوج  ىف وجعؾتىف مؿؽ

الـصىىىقص واإلكىىىرار عؾىىىك إلشقعتفىىىا اإللفقىىىة يسىىىتؾعي أو الشرىىىر 

إللفقة بىقهشفؿ عاجعوو بؿـاهجفؿ عـ ةفؿفا ما لؿ  ت خؾ العـاية ا

 .(2)"إلا ة خاكة  ؿؽـفؿ مـ الػفؿ

كؿا اعتربوا أو اإل رار بلو الـشىقة مىـ عـى  ا، هىق  ضىاء عؾىك  

اإلكساو، وا  إلقا لؾتؼى ي  حقيىؾ مركىع الحضىارة مىـ اإللفقىات 

 .(3)إلك اإلكساكقات

                                                
 (.102يـظر: العؼؾ والتاريخ والقحل محؿ  الؿعو ل )ص (1)

 (.206ال يـل )ص  كؼ  الػؽر (2)

 (.2/66ال يـ والثقرة حسـ حـػل ) :يـظر (3)
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كؿا أك وا عؾك  رورة  لسقس ال يـ ب وو وحىل أو إلفقىات: 

و لسقسىىف عؾىىك يؼقـىىف الىىوا  كـظىىاي لؽىىل يىىتؿ  ػسىىقره مىىـ داخؾىىف، 

 .(1)مستؼؾ، ويصشا الؾجقء إلك ما هق خارج الطشقعة ٓ لعوي لف

والىقحل اكطاً ىا مىـ هىوه الـظريىىة لىؿ يـؼطىع: ٕكىف  عشقىر عىىـ 

الطشقعة اإلكساكقة، وهق مػفقي ٓ يـؽر الـشىقة، بىؾ يعـىل اسىتؿرارها 

لقىف اإلكسىاو ودوامفا عـ إلريؼ الـعوع إلك الطشقعة، ةؽؾ ما يؿقىؾ إ

بطشعف هق القحل: ةالـاس أكشقاء يقحك إلقفؿ، وكىقت الطشقعىة هىق 

كقت ا،، والقحل الطشقعل هق أكرب رد ةعؾ عؾك القحل الرأسىل، 

 .(2)ةفق وحل با معجعات وٓ ماةؽة

َؾُة لؿػفىىقي الىىقحل عـىى   ةفىىوه الؿاديىىة الصىىارخة هىىل اْلُؿَرىىؽو

أو خصقكىقة لشرىر، بىؾ الح اثققـ، والتل  ععلف عـ أي بع   قشىل 

 جعؾ الـشقة  قة  خققؾ عـ  بعض الـاس وما يؿؾقف الىقحل ٓ يـىال 

كسىىاو الؿسىىتـ ة إلىىك لعامقىىة مىىـ ذا ىىف: وإكؿىىا مىىـ ذات اإلكىىػة اإل

 (3).الطشقعة وما  سؿا بف

 رى الؿ رسة أو الىقحل مرحؾىة مىـ مراحىؾ  و  كػس اـسقاق

لشرىىري، الىىقعل يؿؽىىـ  جاوزهىىا بعىى  الـضىىج العؼؾىىل لؾؿجتؿىىع ا

                                                
 (.67يـظر: مؼ مة حسـ حـػل  ربقة الجـس الشرري )ص (1)

 (.4/103يـظر: مـ العؼق ة إلك الثقرة ) (2)

 (.103يـظر: لعشة الؿعـك عؾك حرب )ص  (3)
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إو الشرىىرية لىىؿ  عىى  بحاجىىة إلىىك مىىـ يتىىقلك "يؼىىقل محؿىى  خؾىىػ: 

 قادهتا ي إرض باسؿ السؿاء ةؼ  بؾغىت سىـ الر ى ، ولو لفىا أو 

 .(1)" شا ر  موهنا بـػسفا

 عـىىل هنايىىة مرحؾىىة  قجقىىف اإلكسىىاو لقؼىىقي  ؽػؽاارة خااهم اــ ااوة

ىا، وكلكىف  قىر مق"بـػسف  جىقد، ويؿؽـ إلغاء دٓلة الؽتاب إلغاء  امًّ

والىىىىوي يعؾؿـىىىىا لىىىىقس الؼىىىىرلو وإكؿىىىىا كػىىىىس حىىىىقادث الؽىىىىقو 

 .(2)"والتاريخ

وهوا التػسىقر لؾىقحل والـشىقة يجعىؾ الؼىارئ يتصىقر وبرىؽؾ 

مـطؼىىل مق ىىػ الؿ رسىىة الح اثقىىة مىىـ حجقىىة الىىقحل، وكحىىـ لىىـ 

كىى ا الؼىىارئ ي داةىىرة آسىىتـتاج الىىوي هىىق كىىقع مىىـ اإللىىعاي  ىى  

 تحى ث عىـ كػسىفا حىقل هىوا يخالػـا ةقىف، وإكؿىا كى ا الؿ رسىة 

 الؿق قع:

يؽػىىل ي معرةىىة كظىىرة موقففا الاففيا ققن مففن لوقفف  الففولي  

الح اثقة لؾقحل كقع العشارات التىل يسىتخ مقو ي  قكىقػف، ةفىل 

ٓ  خؾىىق مىىـ  ىىـؼص ولؿىىع يػقىى  عىى ي التؼىى يس وعىى ي الر ىىك 

ألقس مىـ القاجىأ أو كىتخؾص مىـ "ٕحؽامف، ةفوا أركقو يؼقل: 

                                                
 (.51الع ل اإلسامل وهؾ يؿؽـ أو يتحؼؼ مـ ال اخؾ )ص  (1)

 (.8الة اكظروا لجقدت سعق  )صيـظر: رس (2)
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ح ث عـ جـة ا، الؿؿؾقءة بالحقر العىقـ، وأهنىار السخرية التل  ت

 .(1)"الخؿر والعسؾ الؿر شطة بالخقال الرعري ل ى الش و

إلػىاظ والؿصىطؾحات ال يـقىة، مثىؾ: "ويؼقل حسـ حـػىل: 

ا،، الرسقل، ال يـ، الجـة الـار، الثقاب العؼىاب، عىاجعة عىـ أداء 

يجىأ الىتخؾص مفؿتفا ي التعشقر عـ الؿضىامقـ الؿتجى دة: ولىوا 

 .(2)"مـفا

وهىىوا الـؼىى  الصىىريا لؾؿػىىاهقؿ الؼرلكقىىة، ووكىىػفا بىىالعجع 

التعشقري عـ الؿضامقـ الحؼقؼقة هىق ةىرع عىـ حؼقؼىة مطؾؼىة ر ىؿ 

كسىىشقة إ ىىقاء عـىى هؿ وهىىل أو الؼىىرلو لىىقس وحًقىىا مىىـ عـىى  ا، 

متؽامًا يتؿ التعامىؾ معىف عؾىك ذلىؽ إسىاس، ولىولؽ ٓ يسىؿقو 

تعار  عؾقف عـ  الؿسؾؿقـ، وإكؿا يؼقمقو بعؿؾقىة الؼرلو باسؿف الؿ

  ؿقيف ثؼاةقة حقـ مؿارستفؿ لؾترؽقؽ ةقف.

 .(3)ةفوا أركقو يطؾؼ عؾقف الؿ وكة الـصقة 

                                                
( كؼىىا عىىـ كتىىاب  ىىراءات ي 65الؼىىراءة الج يىى ة عشىى  الىىرزا) هقمىىاس )ص (1)

 (.12الؼرلو لؿحؿ  أركقو الـسخة الػركسقة )ص 

 (.110ال اث والتج ي  حسـ حـػل )ص (2)

يـظىىر: كتابىىف الؼىىرلو مىىـ التػسىىقر الؿىىقروث إلىىك  حؾقىىؾ الخطىىاب الىى يـل  (3)

 (.119)ص
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 .(1)وأبق زي  يطؾؼ عؾقف الـص الؾغقي

ويقفػ أركقو معار ىة الؿرىركقـ لؾؼىرلو لقجعىؾ مىـ ذلىؽ 

الؿعار ىة لىؿ مستـً ا لف ي الؼقل بتىللقػ الؼىرلو، ويى عل أو هىوه 

 ؽـ كا جة عـ جفؾ، أو معار ة مـظؿة لؾؽتىأ السىؿاوية، ويىرى 

أو هوا التقفقػ مفؿ لتلسقس ةؽر إب اعل يـظر بـظرة مختؾػة عؿىا 

إو الخطىاب الؼىرل   ى  ِكىقَغ " شؾف لظاهرة ال يـ ومعـاه. ويؼقل: 

ًٓ لرةىع كػسىف إلىك مسىتقى كؾؿىة ا،  لغقيًّا بصػتف ُجْفً ا ذا ًقىا مشىوو

 .(2)"ؿقحك  اال

بالتاريخقىة  اب مـ كتأ الح اثققـ بقكػ الؼىرلوولؿ يخؾ كت

ىا  ا لغقيًّ أو ال اث، ومرادهؿ مـ ذلؽ: كعع الؼ اسة عـف، وجعؾف كصًّ

يتعامؾ معف وةًؼا ٔلقات الـصقص الؾغقيىة، والتىل مىـ بقـفىا الـؼى  

والتؿحقص وإخو والرد، ويمكى وو عؾىك  ىرورة  لويؾىف  ىلويًا 

زيى  يؼىرر أو  ؿاهًقا مع مراد الؼارئ ومتطؾشا ىف، ةـصىر أبىقيجعؾف مت

الخطىىاب اإللفىىل خطىىاب  ىىاريخل وبؿىىا هىىق  ىىاريخل، وعؾقىىف ةىىنو 

معـىىاه ٓ يتحؼىىؼ إٓ مىىـ خىىال التلويىىؾ اإلكسىىا : ٕكىىف ٓ يتضىىؿـ 

معـًك مػارً ا جقهريًّا ثابًتا لف إإلا قة الؿطؾؼ و  اسة اإللف
(3). 

                                                
 (.207كؼ  الـص عؾك حرب )ص  :يـظر (1)

 (.21الؼرلو مـ التػسقر الؿقروث إلك  حؾقؾ الخطاب ال يـل )ص (2)

 (.33يـظر: الـص السؾطة الحؼقؼة )ص (3)
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 هىل بع ُجاّ  اططاباات احلداثقاة  واـؼاطدة إساسقة ادشرتؿة

 عؾىىك وآر ؽىىاز الغقشىىل، الجاكىىأ عؾىىك الحسىىل الجاكىىأ  غؾقىىأ

 ذلىؽ ويتلكى  الىقحل،  ضىقة إلك كاةوهتا مـ والـظر الؿادية، الـععة

 الىىقحل، حسىىاب عؾىىك اإلكسىىاو محقريىىة عؾىىك ال كقىىع خىىال مىىـ

 الىـص معـىك يجعىؾ مؿا الـص، عؾك و ؼ يؿف الؼارئ ةفؿ و غؾقأ

 الؼىارئ عؾىك سىؾطتف كىعع إلىك حتًؿا يمدي وهوا مح د، و قر ا اةشً 

 سىق  الؼىارئ ٕو  قجقفىف: أو إلقىف عؾىقي إ ىاةة بنمؽاكىف يع  ةؾؿ

 والفى   ومققٓ ىف، ثؼاةتىف مىـ واكطاً ىا يريى  مىا َوْةىَؼ  عؾك يػفؿف

 الرباكقىىة والؿصىى رية اإللفقىىة الصىىشغة إزالىىة كؾىىف هىىوا مىىـ الؿركىىعي

 والؿؽاكقىة: العماكقىة الظىرو  و جىاوز ،اإلإلىا) كػة وإزالة عـف،

 ي الحىى اثل الخطىىاب أ شىىاع مىىـ كثقىىر إلقفىىا ذهىىأ التىىل والؿقا ىىػ

 الػؾسىىػة ي امتىى ادات لفىىا وإكؿىىا ج يىى ة، لقسىىت الىىقحل، حؼقؼىىة

 اإلسامقة. الػؾسػة أكؿاط وبعض الغربقة

  ىى ي ة الؼىىارئ عؾىىك  عؿقىىة يؿىىارس الحىى اثل والخطىىاب  

 بلمثؾىة اسىتـشاإلا ف  ععيىع دوو لعـىاويـا عـ  و قةف وهل الخطقرة،

 العؾىقي يتجاهىؾ ةفىق دعىقاه، كى )  ثشىت عؿؾقىة و اةع أو عؾؿقة،

 وإخىا) الـظؿ يتجاهؾ كؿا والسـة الؼرلو   مفا التل والؿعار 

 الـظريىة بىقـ والخؾىط العىاي بالـؼى  ويؽتػىل ال يـ عؾقفا يمك  التل

 عـىف الؼ اسىة كىعع يحىاول أو الىقحل يـتؼى  حىقـ ةفىق والؿؿارسة،
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 أو مىىع لؾىىـص عؿؾقًّىىا  حؼًؼىىا مـفىىا لقجعىىؾ الؿؿارسىىات إلىىك يؾجىىل

 ومىـ لىف، مخالػىة لقجى ت ذا ىف الىـص إلىك حقكؿت لق الؿؿارسة

 لىؿ الىقحل لحجقىة إكؽىاره ي الحى اثل الخطىاب ةىنو أخرى كاحقة

 بىىالغؿقض اكتػىىك وإكؿىىا الـىىاس، حقىىاة ي عـىىف مؼـعىىة بىى اةؾ يؼىى ي

آلقىىىة  عقيضىىىقة عىىىـ العجىىىع الؿعىىىري ك إلػىىىاظ دٓٓت و عىىىقيؿ

 .(1)ل يف

 

 

 
 
 

                                                
 : الحضرمل أحؿ  الطؾشف.إع اد (1)



 
 

 

 الَىْحُي َوَدعاَوي الحذاِثيِّني
 )أرؿون أكؿوذجا(

 

 

إو الؿـفج السىؾػل اإلسىامل كؿـظقمىة ةؽريىة متؽامؾىة يعتىرب 

مىىـ أ ىىقى الؿـىىاهج كىىؿقدا ي وجىىف مىىا يع يىىف مىىـ عىىقارض  ريىى  

ٕول مىع  حريػف أو  حقيره أو  طقيعف لغقره، ةؼى   عىاير رعقؾفىا ا

يفقد الؿ يـة وحىاَةظ عؾىك معتؼ ا ىف وأةؽىاره وسىؾقكقا ف، ثىؿَّ لؿىا 

ُةتحت إمصار اكترر الّصحابة ر قاو ا، عؾىقفؿ يشثوىقو ي الـىاس 

كقر الرسالة اإللفقة، وكساةؿ السـة الـشقية، استطاعت أو  صىـع مىـ 

ماي.   تك العؼقِل كقابَغ لإلساي، و ـفَض بإمة وُ ؿسؽ العو

ؽ إذا أكعؿىىَت الـظىىر ي التىىاريخ،  ىىراءى لىىؽ كقىىػ كىىَؿ  وإكىى

الؿـفج اإلسامل أمىاي الػؽىِر الػارسىل الىوي ٓ خىا  ي دهاِةىف، 

 بؾ  عايَر معف وأخرج مـ  ؾأ الؽقاو الػارسل جفابوة اإلساي.

كؿا كجا هوا الؿـفج أيضا ي مقاجفة الِػؽر الققكىا  الػؾسىػل 

وو قِ  كثقىر مىـ الؿـتسىشقـ إلىك  ُرْ ؿ خطقر ف وُوُعقر ف الجارةة،

ف، ولؽىىـ لىىؿ َ َتؽّؾىىؾ  ؾىىؽ الؿحىىاوٓت  الػؽىىر اإلسىىامل ي كىىػو

حاةٌظ ديـىف و ىرعف سىقاء  الؽامقة بالـجاح أيضا: ذلؽ أّو ا، 

كصقكف ومعاكقف: بتسخقر العؾؿاء الرباكققـ الويـ يىوبوقو عىـ كتابىف 



 05 جاااالء احلداثاااة 

َّة كشقف  ؾ الجىاهؾقـ ، ويـػقو عـفؿا  حريىػ الغىالقـ و لويىوس

 .(1)واكتحال الؿشطؾقـ

والققي يعقر الػؽر اإلسامل كراًعا حامًقا مىع الػؽىر الغربىل 

اخؾ اإلسىىامل هىىوا  َّىىك بعىىُض َمىىـ ي الىى َّ الؿىىادي، وكالعىىادة  َش

بقا أةؽىىار أكىىحا ؿ  ىىراع: ومىىـ أوللىىؽ الحىى اثققو الىىويـ  رىىرَّ الصو

عقو الـصىقص والؿػىاهقؿ اإلسىا مقة لتؾىؽ الغربققـ، وراحقا يطقو

 الؿػاهقؿ الغربقة الجاةة. 

وي هىىوه القر ىىة سىىـربز إحىى ى ُمحىىاوٓت الحىى اثققـ  ؾىىؽ، 

وكتـاولفا بالشحث وهل )مسىللة الىقحل( بى ًءا بشقىاو الؿعـىك الحىؼو 

ىؾػ، وكرىػ زخىر  الحى اثققـ الىويـ  لؾقحل، عؾك ما َةِفؿىُف السَّ

عىقه لؾػؾسىػة الغربقىة،  مؽتػىقـ حرةقا هوا الؿػفقي عـ مىراده وإلقَّ

 ي ذلؽ باإل ارة عـ العشارة، وبالربهاو عـ العقاو.

(: ٕكف ُيعترب أبرز مىـ أففىر أركونوجعؾـا الضقء ُمسؾًَّطا عؾك )

اكتؼىىاد الؿػفىىقي السىىؾػل لؾىىقحل، وحىىاول  طقيىىع معـىىاه لؾػؽىىر 

الحىى اثل الغربىىل، و ؼىى يؿ مػىىاهقؿ ج يىى ة لؾىىقحل  قىىر الؿػفىىقي 

 .(2)التؼؾق ي )السؾػل( عؾك ح   عشقره

                                                
 ( وكححف إلشا .20700(، ح يث ر ؿ )10/209رواه الشقفؼل ي ســف ) (1)

 وما بع ها(. 283ل يـل لىؿحؿ  أركقو )صيـظر:  ضايا ي كؼ  العؼؾ ا (2)



 06 )أرؿون أكؿوذجا( اـَوْحُي َوَدطاَوى احلداثِقِّع 

أو همٓء الح اثققـ  ومما  شدُّ محاسهـا طذ ؿهابة ه ه اـورؾة

، ملسو هيلع هللا ىلصيظفروو اإليؿاو بالقحل الؿـّعل مـ ا،  عالك إلك كشقف محؿ  

الؼىرلو كػسىىف يؾىاو عؾىك وجىىقد كىاي إلفىىل "يؼىقل محؿى  أركىىقو: 

، و ىىقل كصىىر حامىى  أبىىق (1)"أزلىىل ٓ هنىىاةل محػىىقظ ي أي الؽتىىاب

اإللفل لؾـص ومـ َثؿ إلمؽاكقىة أي وجىقد  اإليؿاو بالؿص ر"زي : 

سابؼ لقجقده العقـل ي القا ع والثؼاةة أمر ٓ يتعىارض مىع  حؾقىؾ 

الـص مـ خال ةفؿ الثؼاةة التل يـتؿىل إلقفىا... إو ألقهقىة مصى ر 

، ولؽىىىـفؿ ي حؼقؼىىىة أمىىىرهؿ (2)"الىىىـص ٓ  ـػىىىل وا عقىىىة محتىىىقاه

ىؿ ي يـِععقو مـ القحل والـشقة أخىص خصاةصىفا، ويخؾطى قو السو

 العسؾ.

و ؼرعرو جؾقد الؿممـقـ حقـ  رى هوه الؿؼاريض الجارةة 

لؾ يـ واإلساي، ولؽـفا َسرعاو ما  ؾقـ حقـ  سؿع و رى 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿مص ا)  قل ا،  عالك: 

 ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[33، 32التقبة:] ﴾   ڦ ڦ

ىىىَأ ي وهىىىؾ لـىىىا أو كىىى را  قؿىىىة الـىىى َّىىىا مىىىـ  ؼؾَّ قر إٓ إذا عاي

 الظؾؿات.

                                                
 (.22الؼرلو مـ التػسقر الؿقروث إلك  حؾقؾ الخطاب لىؿحؿ  أركقو )ص (1)

 (.24مػفقي الـص لـصر حام  أبق زي  )ص (2)
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 مؽاكة اـوحي   اـػؽر اإلسالمي  

ُيعتىىرب الىىقحل محىىقًرا أساسىىًقا مىىـ محىىاور إديىىاو السىىؿاوية 

وال يـ اإلسامل خاكة: ولىق ألغىل مػفىقي الىقحل أو ُحىرو  عىـ 

ـُىىعع مىىـ ديىىـ اإلسىىاي والؼىىرلو خاكىىقة اإللفقىىة  وجفىىف الصىىحقا ل

شرىرية، واكتػىت عـىف العصىؿة واإلعجىاز بضىروبف والتعالل عؾىك ال

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿وأكقاعف، ولؿ َيصىُ ) عؾقىف  قلىف  عىالك: 

، ولىىؿ يؽىىـ مشايـىىا لؾؿـتجىىات الشرىىرية، بىىؾ [9اإلسىىراء:] ﴾ ٿ ٿ

كار مؽتسشا بالؿراو والؿراس، وٕكشا الؼىرلو مغؿىقًرا ي وسىط 

 الؿعار  الشررية  قر متؿقع عـفا.

قهرية الوي عؾك أساسف يعتىرب الى يـ الـقاة الج إذن اـوحي هو

إلفقا معصقما: حقث إو ا، هق مـ أكعلفا بخا  ما كاو مـ و ىع 

 الشرر.

كجىى  مىىمرخل إديىىاو يػرو ىىقو بىىقـ إديىىاو السىىؿاوية  وـاا ا

وإدياو الق عقة، وأو ما كعل مىـ رب إرض والسىؿاوات لىقس 

 كؿا ك ر عـ مخؾق) مـ الؿخؾق ات. 

فقىة عىـ الى يـ اإلسىامل هىق  ايىة مىا ي ولقس كىعع سىؿة اإلل

 حريىىػ مسىىللة الىىقحل، بىىؾ بىىولؽ سىىقؽقو إلريىىؼ الحىىؼ وعىىًرا، 

والقكقل إلك الخالؼ عسقًرا، وُ طشؼ الحقرة عؾك اإلكسىاو إإلشاً ىا، 

 ةقـتفل الحال إلك إكؽار وجقد خالؼ لإلكساو هاٍد لف.



 08 )أرؿون أكؿوذجا( اـَوْحُي َوَدطاَوى احلداثِقِّع 

اء إكؽىار الىقحل، اسىتـؽر   ولؿا كاكت هوه الـتقجة الحتؿقة جىرَّ

قا ةقؿىىا جىىاؤوا بؼىىقلفؿ:   ﴾ ۇ ڭ ڭ﴿رسىىؾ ا، عؾىىك مىىـ  ىىؽو

 .(1)، ةالرؽو ي الرسقل يمدي إلك الرّؽ ي الؿرِسؾ[10إبراهقؿ:]

و ىى  كرىىػ ا،  عىىالك هىىوا السىىشقؾ اإل ىىقاةل ٕعىى اء الىى يـ، 

حقىىث يشىى ؤوو كؿىىا أخىىرب ا، عىىـفؿ بتؽىىويأ الىىقحل ويـتفىىل  ىىؿ 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ عىالك: الحال إلك إكؽىار ا،  عىالك، كؿىا  ىال 

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿إلىىىىك أو  ىىىىال:  [33الطىىىىقر:] ﴾ ٺ

 .[43الطقر:] ﴾ ﮵

أبعىى  معايـتـىىا لؿىىـ سىىؾؽ هىىوا الطريىىؼ مىىـ  ويففس حفف اسن ا  

معِر ل زماكـا عـ القحل ووكقلفؿ إلك ذات الـتقجة كحتىاج إلىك 

 برهاو.

كج  الؼىرلو يىقلِل مسىللة الىقحل  ايىة إهؿقىة،  وـؽ  ما س ق

ؾ كػتف وجؾَّىك كـفىف وحؼقؼتىف، ولىؿ ويع تـل  ا أيؿا عـاية، ةؼ  ةصَّ

 ؽـ السـة الـشقية وأثار بؿـلى عـف أيضا، بىؾ  ضىاةرت لىف جفىقد 

ر  قا كؾ مىـ حىقَّ الصحابة والسؾػ، وو عقه كصأ أعقـفؿ، وحاجو

 هوا الؿػفقي عـ حؼقؼتف، وحاوروه وأبطؾقا حجتف. 

بقاعىث  ؾشىؽ  ى   أو -وأكىت إلالىأ لؾفى ى-وٓ إخالؽ هـىا 

 مس مػفوم الولي عـي السؾا إذن؟أ شؾت  سلل، 

                                                
 (.482/ 4يـظر:  ػسقر ابـ كثقر ) (1)
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 مػفوم اـوحي طـد اـسؾا  

إذا ما أردكا أو كعر  حؼقؼة هوا الؿػفقي، ةؾـتجىف مشا ىرة إلىك 

ٓ: ةـعىىر  كـىىَف دعىىقاه، وكسىىرب  مصىى ره ومـشعىىف لـسىىؿع مـىىف  أوَّ

  قرها، وكستؽرػ حججفا ودٓةؾفا.

 ٻ ٱ﴿ يصػ القحل بؼقلف:   بَّر كاي ا، سشحاكف وهق

 ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ

 ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ ٿ

 ڍ   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ

 گ گ گ﴿ ، و قلف  عالك:[11-1الـجؿ:] ﴾  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڻ   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ

ه أيات وأبقـفا ، ما أو ا هو[195-192الرعراء:] ﴾ہ ۀ ۀ

ل مـ رب العالؿقـ كعل بف  دٓلًة و لكقً ا عؾك أو الؼرلو وحل ُمـعَّ

أمقـ إر قـ بؾغة  ملسو هيلع هللا ىلصجربيؾ أمقـ السؿاوات عؾك  ؾأ كشقـا 

 عربقة وا حة الشقاو مسؿقعة لمذاو.

أحىىىً ا مىىىـ عشىىىاده  أو يصىىىطػل ا،  ؽحؼقؼاااة اـاااوحي إذن

 ايات وأمقر الى يـ والى كقا وُيعؾؿف بالـشقة، ويخربه بؿا أراد مـ الف

 .(1)بطريؼة سريعة وخػقة

                                                
(، ومشاحىث ي عؾىقي 63/ 1يـظر: مـاهىؾ العرةىاو ي عؾىقي الؼىرلو لؾعر ىا  ) (1)

وأما أكؾ مادة القحل ي الؾغة، ةؼ   ىال ابىـ ، (29لو لؿـاع الؼطاو )ص: الؼر

 = مادة )وحك(: ي ةارس ي معجؿ مؼايقس الؾغة 



 10 )أرؿون أكؿوذجا( اـَوْحُي َوَدطاَوى احلداثِقِّع 

كاي ا،  عالك ةفق متعاٍل ومغايٌر لؽؾ الؿعار   ؽاـوحي إذن

والؿـتجات إر قة، وٓ عا ة لف بتاريخ أو زماو أو مؽاو بؾ هق 

ةق) التاريخ، وأيضا لقس هق أمرا كسشقًّا حتك يؽتسأ بالريا ات 

 ڇ ڇ ڇ چ چ﴿وإكَّؿا وآجتفادات الشررية، 

لؿـ  ، ةنلؼاء القحل اكطػاء مـ ا، [75الحج:] ﴾ ڍ ڍ ڇ

 اء مـ عشاده، ولقس لؾـشل الؿصطػك أي دور ي إكراةف أو إلعاي 

 ڱ ڳ ڳ﴿الـاس بف،  بؾ لقس عؾقف سقى الشاغ،  ال  عالك: 

 ، و ال  عالك:[48الرقرى:] ﴾ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

 .[67الؿاة ة:] ﴾ڑ ڑ ژ ژ

ؾ القحل و شؾقغف لؾـاس بىإمر الفىقوـ، ةىنو  ولقست مفؿة  حؿو

الؿاةؽة ُ رَع  ةراةصفا وُ صعؼ و ِخرو سجَّ ا مىـ سىؿاع كىاي رب 

، ةؿىىا فـىىؽ بشرىىر (1)العىىالؿقـ، بىىؾ  ر جىىػ السىىؿاوات وأهؾفىىا

  عقػ كغقر.

                                                
القاو والحاء والحر  الؿعتؾ أكؾ يى ل عؾىك إلؼىاء عؾىؿ ي خػىاٍء، أو  قىره "  =

إلك  قرا. ةالقحل: اإل ارة، والقحل: الؽتابة والرسالة، وكؾ مىا ألؼقتىف إلىك 

 ."ك َعؾَِؿُف ةفق وحل: كقػ كاو قرا حت

 (.4701يـظر: كحقا الشخاري ) (1)
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ةنذا كاو هوا حال هوه الؿخؾق ىات العظىاي، ةؽقىػ كىاو حىال 

 حقـ ب ء القحل؟ ملسو هيلع هللا ىلصقـا محؿ  كش

بىىالرؤى والؿـامىىات  ملسو هيلع هللا ىلصكىىاو بىى ء الىىقحل مىىع كشقـىىا محؿىى  

الصاد ة: إذ هق أخػ وإلًل وأ قي سشقًا لؿا ةقف مـ الت رج وال ةوىؼ 

ؾ القحل الؿراه  يؼظةملسو هيلع هللا ىلصبالـشل  : حتك يتفقل لتحؿو
(1). 

أول مىىا بىى ئ بىىف ": ڤوي هىىوا  ؼىىقل أي الؿىىممـقـ عاةرىىة 

حل الرؤيىا الصىالحة ي الـىقي، ةؽىاو ٓ يىرى مـ الق ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ا، 

رؤيا إٓ جاءت مثؾ ةؾؼ الصشا، ثؿ ُحشأ إلقف الخاء، وكىاو يخؾىق 

ـّىىث ةقىىف .. حتىىك جىىاءه الحىىؼ وهىىق ي  ىىار حىىراء، .بغىىار حىىراء ةقتح

إلىك أو كعلىت عؾقىف  "«مس أكس بؼفسرئ»ةجاءه الؿؾؽ ةؼال: ا رأ،  ال: 

 ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ أول لية ي الؼرلو وهىل  قلىف  عىالك:

[3-1العؾؼ:] ﴾   ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ
(2). 

ولؿا كاكت هوه الؿرحؾة مرحؾة  ؿفق ية لؿ يـعل ةقفا  لء مـ 

، بىؾ كىؾ الؼىرلو وحىل (3)الؼرلو، ةؾؿ يـعل  لء مىـ الؼىرلو مـاًمىا

 .ملسو هيلع هللا ىلصمسؿقع مـ جربيؾ إلك محؿ  

                                                
 (.9/ 1يـظر: ةتا الشاري ٓبـ حجر ) (1)

 (.3كحقا الشخاري ) (2)

ساي و قرهؿ مؿـ جعؾ الىقحل  هوا الػاسػة الؿـتسشقو إلك اإلو    ؾ ي (3)

سقية بىقـ محصقًرا ي الـقع اإللفامل والؿـامل مؿا يمول إلك إكؽار الـشقة والت

، مجؿىقع (5/17لػصؾ ي الؿؾىؾ والـحىؾ ٓبىـ حىعي )القحل و قره، يـظر: ا

 (.وما بع ها 12/398) الػتاوى ٓبـ  قؿقة



 12 )أرؿون أكؿوذجا( اـَوْحُي َوَدطاَوى احلداثِقِّع 

وٓ كظـ أكا كجؾول لؽ كقػقة الىقحل بلةصىا مىـ جىقاب الـشىل 

ألقسكفس يفلنقـي م فل لؾ فؾ  الوفهس  و فو »ةؼىال:  حقـ ُسلؾ، ملسو هيلع هللا ىلص

أشيه عؾي  فقػ م عـي وقي وعقت عـفه مفس قفسو  وألقسكفس ي ؿ فل لفي 

 ڤ، واكظىىر إلىىك عاةرىىة «الؿؾففر ر ففك فقؽؾؿـففي فففلعي مففس يؼففوو

ولؼ  رأيتف يـعل عؾقىف الىقحل ي القىقي "وهل  صػ    ف، ةتؼقل: 

 .(1)"الر ي  الربد، ةقػصؿ عـف وإو جشقـف لقتػص  عر ا

ةؼ  كاو يعا  مـ القحل   ًة، وكاو الصحابة يروكف  ى  احؿىرَّ 

وجفف ةجلة وأخو ف الُشَرحاء حتك يتػص  جشقـف عرً ا، وَثُؼؾ جسىؿف 

حتىك يؽىاد يىىُرضو ةخىُوه ةخىىَو الجىالس إلىىك جاكشىف وحتىىك لىق كىىاو 

كىىاو ": ڤراكًشىىا لرَبَكىىت بىىف راحؾتىىف، وي هىىوا يؼىىقل ابىىـ عشىىاس 

ـْعيىؾ  ى ة، وكىاو مؿىا يحىرا  ىػتقف ى يعالج  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ا،  مىـ الت

 ملسو هيلع هللا ىلص ىىال ابىىـ عشىىاس: ةلكىىا أحركفؿىىا لؽىىؿ كؿىىا كىىاو رسىىقل ا، 

يحركفؿىىا، و ىىال سىىعق : أكىىا أحركفؿىىىا كؿىىا رأيىىت ابىىـ عشىىىاس 

ا  ػتقف ى ةىلكعل ا،  عىالك:   ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿يحركفؿا، ةحرَّ

 .(2)" [17، 16الؼقامة:] ﴾ مئ حئ جئ ی   ی ی

لقو أو اثـاو مىـ أإلقىا  الىقحل، و   ٓح لؽ مؿا مضك  وهـا

                                                
 (.2كحقا الشخاري ) (1)

 (.5أخرجف الشخاري ) (2)
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لعؾؽ  ترق  إلك رؤية با ل إإلقا ، وكحـ ٓ كؿ ي أكا لـ كج  

لىؽ أو ىىا وأوجىع مىىـ كىىص الؼىرلو ي ذلىىؽ حقىث يؼىىقل  عىىالك: 

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ﴿

 .[51الرقرى:] ﴾جت يب ىب مب

ما يؽقو إلفاًمىا يؼوةىف ا، ي  ؾىأ ُمصىَطػاه عؾىك  ؽؿن اـاوحي

ا، وجٍف مـ  العؾىؿ الضىروري ٓ يسىتطقع لىف دةًعىا وٓ يجى  ةقىف  ىؽًّ

ؼف وو قِعف كؿا يجلء َةَؾىُؼ  ومـف ما يؽقو مـاًما كادً ا يجلء ي  حؼو

شا ي  شؾوجف وسطقعف، وهواو الصـػاو  قر مسؿقعقـ.  الصو

ةؿـف مىا يؽىقو كاًمىا مشا ىًرا بىقـ العشى   وأما اـوحي ادسؿوع 

 ؽؾقًؿىىا، ومـىىف مىىا يؽىىقو بقاسىىطة أمىىقـ  وربىىف: كؿىىا كؾَّىىؿ ا، مقسىىك

وهىق مىـ أ ىفر أكىقاع الىقحل وأكثرهىا، وهىق  ڠالقحل جربيؾ 

 .(1)الوي بف كعل الؼرلو كؾف

كعلت هوه أية  عىؿ مىـ ": $وي هوا يؼقل اإلماي العهري 

أوحك ا، إلقف مـ الشرر. ةؽىاي ا، الىوي كؾىؿ بىف مقسىك مىـ وراء 

الـشىل مىـ أكشقاةىف عؾىقفؿ السىاي حجاب والقحل ما يقحل ا، إلىك 

ما أراد مـ وحقف ي  ؾأ الـشل ويؽتشف وهىق كىاي ا،  لقثشت ا، 

ووحقف ومـف ما يؽقو بقـ ا، وبقـ رسؾف ومـىف مىا يىتؽؾؿ بىف إكشقىاء 

                                                
 .(5/17لػصؾ ي الؿؾؾ والـحؾ ٓبـ حعي )يـظر: ا (1)
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وٓ يؽتشقكف ٕح  وٓ يىلمروو بؽتابتىف ولؽىـفؿ يحى ثقو بىف الـىاس 

قـقه لؾـىاس ويشؾغىقهؿ إيىاه ح يثا ويشقـقكف لفؿ: ٕو ا، أمرهؿ أو يش

ومـ القحل مىا يرسىؾ ا، بىف مىـ يرىاء مؿىـ اكىطػاه مىـ ماةؽتىف 

ةقؽؾؿقو بف أكشقاءه مـ الـاس ومـ القحل ما يرسؾ ا، بىف مىـ يرىاء 

 .(1)"مـ الؿاةؽة ةققحقف وحقا ي  ؾأ مـ يراء مـ رسؾف

التىىل اخىىتص ا،  ىىا أكشقىىاءه: ولىىوا  واـااوحي ماان أمااور اـغقاا 

غة وآجتفاد ي  ؼريأ كقرة القحل إلك إذهاو بىلمر مىـ ةالؿشال

إمىىقر الؿحسقسىىة  قىىر د قىىؼ، وٓ يؿؽىىـ  ؼريىىأ كىىقرة الىىقحل 

 .(2)بولؽ، كؿا ةعؾ بعض الؿعاكريـ

ل عؾك كشقىف محؿى   ، ملسو هيلع هللا ىلصو وا كق ـ أو الؼرلو كاي ا، سشحاكف الؿـعَّ

 ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ ال  عالك: 

 ائ ى ى ې ې﴿ك: ، و ىىىىال  عىىىىال[155إكعىىىىاي:]

متصػ بصىػة الؽىاي  ، وا، [6التقبىة:] ﴾ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 چ ڃ﴿عؾك ما يؾقىؼ بجالىف وكؿالىف سىشحاكف كؿىا  ىال  عىالك: 

 .[164الـساء:] ﴾ چ چ چ

                                                
رده بتؿامىىف  ىىقخ ، وأو(9/2818أخىىرج بعضىىف ابىىـ أبىىل حىىا ؿ ي  ػسىىقره ) (1)

 .(397/ 12اإلساي ابـ  قؿقة ي مجؿقع الػتاوى )

 .(62)ص:  لى د. مساع  الطقار الؿحرر ي عؾقي الؼرلو (2)
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ةؾقس لف أي  لو ي  ع يؾف ةضا عـ إكتاجف،  ملسو هيلع هللا ىلصوأما الـشل 

بؾ كعل الؼرلو ممثًرا ومغقورا ومخرًجا لؾشررية مـ القا ع الؿظؾؿ 

لوي كاكقا ةقف، ةضًا عـ أو  تلثر بشرريتف وأحقالف الـػسقة ا

وآجتؿاعقة أو فروةف العماكقة والؿؽاكقة، كؿا  ال  عالك: 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[1إبراهقؿ:] ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ

أو الؼرلو لىقس مـتجىا خارجىا مىـ وا عىف وثؼاةتىف،  ومعـى ه ا

إلىىك أعؾىىك  بىىؾ هىىق هىىابط مىىـ رب العىىالؿقـ لقر ؼىىل بقا ىىع  ىىرير

عؾققـ، وُيفقولفؿ لؼقادة الشررية إلىك بىر إمىاو وكعىقؿ الجـىاو، و ى  

 .(1)حصؾ ما وع هؿ ا،، إذ أذعـقا لف ةلذعـت لفؿ إمؿ واكؼادوا

فػففقم يل ؾففا الاففيا قون عففن السففؾا و ففم إذا اسىىتقعشـا هىىوا، 

 يممـون بسلولي؟

 

              

 

                                                
ور ة عؾؿقة كادرة عـ مركىع سىؾػ  ،يـظر:  اريخقة الـص الؼرل   ولاستعادة (1)

 http://salafcenter.org/642 :                                          ساتالؾشحقث وال ر
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 مػفوم اـوحي طـد احلداثقع  

أو الحىىىى اثققـ يسىىىىؾوؿقو بىىىى عقى كىىىىعول الىىىىقحل     صااااحق

حقو باإليؿىىاو بىىف كؿىىا مىىر معـىىا ي أول هىىوه القر ىىة، ولؽىىـ  ويصىىرو

و، قولمىـ بىف الؿممـى ملسو هيلع هللا ىلص تَّاو بقـ القحل الوي كىعل عؾىك محؿى  

وبقـ مػفقي القحل الوي اّدعقا اإليؿاو بف ورامىقا ةقىف التؾػقىؼ بىقـ 

 القحل الـشقي وأةؽار الح اثة الغربقة.

 برىلء اإليؿىاو إففىار-هوا إسىؾقب الخى اعل ال ويضىل و

هىق دأ ىؿ ي  عىامؾفؿ مىع أكىقل  -الحؼقؼىة ي بىف التسؾقؿ ع ي مع

الىى يـ ومسىىاةؾف التىىل ٓ  تػىىىؼ وأةؽىىار أسىىا وهتؿ مىىـ الػاسىىىػة 

ٓ  حتؿىىؾ  -كؿىىا يؼقلىىقو-الغىىربققـ: ذلىىؽ أو الؿرحؾىىة الحالقىىة 

ٕكىقل مغروسىة ي التصريا بؿـا ضة الى يـ وأكىقلف: ٕو  ؾىؽ ا

و رىؽؾ  (1)العؼؾ اإلسامل  رًسا ومسؾوٌؿ  ا مـ مـظقر دو ؿىاةل

 ركقشتفا آجتؿاعقة والثؼاةقة واكتؿاةفا التاريخل ومىـ ثىؿَّ ٓ يصىا 

، (2)التصادي معف وإكؿىا  رويضىف و طقيعىف حتىك  ىتؿ السىقطرة عؾقىف

ر وعقر عؾقىف بصىػتف الىقحل "يؼقل أركقو:  ي ما كاو    ُ شؾ وةسو

السىىىقا ات القفقديىىىة والؿسىىىقحقة واإلسىىىامقة يـشغىىىل أو يىىى رس 

                                                
ال و ؿاةقة أو ال و ؿا قة: هق التعصأ لػؽىرة أو اعتؼىاد معىقـ دوو أي  شىقل  (1)

لؿـا رتفا أو الرؽ ةقفا، وُ ستخ ي أحقاكًا لإل ارة إلىك الجؿىقد الػؽىري، أو 

 التر د ي آعتؼاد ال يـل أو الؿش أ إي يقلقجل.

آسىت ٓل ي اإلسىاي لىى د. يـظر: مق ػ الػؽر الحى اثل العربىل مىـ أكىقل  (2)

 .(292محؿ  الؼر  )ص
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يؼارب مـفجقا بصىػتف  ركقشىة اجتؿاعقىة لغقيىة م عؿىة مىـ  شىؾ  أو

 .(1)"العصشقات التاريخقة الؿر كة

ٓ بىى  أو كعىىر  أو  وــهصااور مػفااوم اـااوحي طـااد احلااداثقع

ـوعقو عؾىىك ا جىىاهقـ ي  ضىىقة الىىقحل ، (2)الحىى اثققـ كثقىىًرا مىىا يرىى

 ومها  

عؾىىىىك حىىىى  -الؿق ىىىىػ إكىىىىقلل التؼؾقىىىى ي السىىىىطحل  -1

عقو أو القحل كاي ا، الؿـعل الوي كىعل  - عشقرهؿ وهؿ الويـ ي َّ

عليهم صليلت اص وصالمي   صصصص-إلىك الـشىل الؿىقحك إلقىف  ڠبف جربيؾ 

 ويؼص وو بف )الؿػفقي السؾػل(. -أمجعني

الؿق ىىػ الػؾسىىػل: والىىوي عىىالج هىىوا الؿػفىىقي بؿـىىاهج  -2

ـًىا، و مسؾؿات الػؾسػة الققكاكقة، ةؽاو أو أكؽروا الـشقة فىاهًرا وباإل

عل اإليؿىاو بىالقحل  ومع أكف وج ت بعض أراء الػؾسػقة التل   َّ

ةىىت الؿػفىىقي الصىىحقا لؾىىقحل، ةفىىل  إٓ أهنىىا ي حؼقؼىىة أمرهىىا حرَّ

عل أو الىىقحل كىىابع مىىـ اإلكسىىاو و ىىقاه الؿؽتَسىىشة بالريا ىىات   ىى َّ

ر) بقـ الػقؾسق  والـشىل: إذ كاهؿىا مؽتِسىأ والؿراس، وأو ٓ ة

ًٓ بررًيا، ةؿآل هوا الؼقل كؿا  رى هق إكؽار الـشقة  .(3)كؿا

                                                
الؼىرلو مىىـ التػسىقر الؿىىقروث إلىىك  حؾقىؾ الخطىىاب الى يـل لىىىؿحؿ  أركىىقو  (1)

 (.21)ص

يـظىىر: الؼىىرلو مىىـ التػسىىقر الؿىىقروث إلىىك  حؾقىىؾ الخطىىاب الىى يـل لىىىؿحؿ   (2)

 وما بع ها(. 105أركقو )ص 

 ف أيضىىاالجىىقاب الصىىحقا لىى (،ومىىا بعىى ها 168الـشىىقات ٓبىىـ  قؿقىىة ) يـظىىر: (3)

 = وما بع ها( 261إ اثة الؾفػاو ٓبـ الؼقؿ ) وما بع ها(، 3/302)
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والح اثققو ٓ ير ضقو ٕكػسفؿ واحً ا مـ هويـ آ جىاهقـ، 

وإكؿىىا يىىروو أو الطريىىؼ إ ىىقي ل راسىىة ومعالجىىة  ضىىقة الىىقحل 

ثقىة الح يثىة و قره مـ الؼضايا ال يـقىة هىق اسىتخ اي الؿـىاهج الشح

 (3)وإكثربقلقجقىىىىة (2): مثىىىىؾ: مىىىىـفج التاريخقىىىىة(1)ل راسىىىىتفا

 .(6)والتػؽقؽقة (5)والسقؿقاةقة ال ٓلقة (4)وإلسـقة

                                                
، وأما  الىأ الػاسىػة ةفىؿ مـؽىروو إلسامققـهوا بالـسشة لشعض الػاسػة ا  =

لؾـشقة كؿا أسؾػـا خاكة أربىاب  الػؾسىػة الح يثىة والؿعاكىرة، يـظىر: العؼىؾ 

 وما بع ها(. 102 ل )ص والقحل لى د. محؿ  الؿعو  والتاريخ

 (.61يـظر:  اريخقة الػؽر العربل اإلسامل لى محؿ  أركقو )ص (1)

التاريخقىىىىة: كؾؿىىىىٌة مىىىىـ و ىىىىِع الحىىىى اثققـ العىىىىرب ي مؼابىىىىؾ مصىىىىطؾا   (2)

(Historicismeص) اإلكجؾقىىىعي وهىىىق )مىىىوهأ وجىىىقدي هىىى مل يىىىممـ بـسىىىشقة

ا خاكىا لسىقا) الؿعار  والؼقاكقـ وإح اث وإةؽىار والؼىقؿ بؽقهنىا كتاجى

ور ة عؾؿقىة كىادرة عىـ  ،و عل  اريخل معقـ. يـظر:  اريخقة الـص الؼرل 

 http://salafcenter.org/642                  :        مركع سؾػ لؾشحقث وال راسات

كثروبقلقجل: عؾؿ يشحث ي مراحؾ  طقر اإلكسىاو، وأكىؾف الخؾؼىل، كؿىا إ (3)

 اي.يشحث ي  طقره آجتؿاعل والثؼ

إلسـقة: عؾؿ  طقر الؾغات الشررية، وعؿؾقات آ صال، عؾك خا  ما كىاو  (4)

 معفقدًا ي السابؼ.

السقؿقاةقة أوالسقؿاكتقة: عؾؿ ال ٓلة، وهىق عؾىؿ حى يث يشحىث ي الى ٓٓت  (5)

الؾغقية، ي رس الؿعا  الؾغقية عؾك كعق  الؿػىردات وال اكقىأ، ومىا يتشعىف 

 ات بعق ًا عـ آ تؼا ات التاريخقة لفا.مـ  طقر لفوه الؿػرد

التػؽقؽقة مـفٌج ةؾسػل، يرى أكف ٓ يقج   ػسقر واح  لؾؿعـىك ي الىـص، بىؾ  (6)

 ػسقرات  قىر محى ودة، ةشعى  أو ففىرت التػؽقؽقىة إلىك القجىقد، أكىشحت 

 الـصقص ُعر ًة لـقع ج ي  مـ التحؾقؾ والتػسقر.
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الىوي يعتىربه الحى اثققو إلريًؼىا -قو هوا الطريؼ الثالث ةويشت 

بجعىىؾ الىىقحل مجىىرد )فىىاهرة( ولقسىىت  -وسىىًطا بىىقـ الؿـفجىىقـ

مؾ معفىا عؾىك أهنىا فىاهرة مر شطىة حؼقؼة متعالقة مطؾؼة، وإكؿا يتعا

بتىىاريخ مجتؿعفىىا وجغراةقتىىف، ومىىـ َثىىؿ ُ ىى رس  حىىت ألقىىات 

 .(1)والؿـاهج الح يثة مثؾفا مثؾ  قرها مـ الظقاهر

روا أهنىىىا فىىىاهرة كغقرهىىىا مىىىـ فىىىقاهر العؾىىىقي  وبعىىى  أو ُيؼىىىرو

اإلكساكقة، يش ؤوو بالشحث ي أسشاب هوه الظاهرة وأكقلفا، وهـىا 

ا أركقو أ وَّ مـشعفا )الخقال(، وهل ي مـظقر العؾقي اإلكسىاكقة يرجو

الح يثة: إةؽار التىل  عتىرب ٓ واعقىة وٓ عؼاكقىة، وإكؿىا متعؾؼفىا 

 .(2)آكػعآت والعقاإلػ وآكطشاعات

ِو الىىقحل مـىىف يؼىىقل عشىى   وي  ىىرح هىىوا الخقىىال وكقػقىىة  ؽىىقو

مـ  ملسو هيلع هللا ىلصلؼ  كاكت الؿعؾقمات التل  ؾؼاها محؿ  "الؿجق  الرري: 

حقلىىف، واإلؾىىع عؾقفىىا ي أسىىػاره وعىىـ إلريىىؼ إحـىىا  أو أهىىؾ 

الؽتاب مؿا كاو يشؾغ إلك مسامع معاكريف مىـ دوو أو يقلىقه أدكىك 

أهؿقة: ٕكف خارج عـ لةا فؿ الوهـقة ومرا ؾفؿ، ومـ كتاةج  لمؾىف 

الطقيىىؾ عـىى ما كىىاو يـؼطىىع عىىـ الـىىاس ويتحـىىث ي  ىىار حىىراء. 

                                                
 (.42ـ )صيالرري ولخر ل يـل لى عش  الؿجق ي  راءة الـص ا (1)

 وما بع ها(. 372يـظر: معجؿ العؾقي اإلكساكقة لى)جاو ةراكسقا دور قف( )ص (2)
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ت ي ذهـىف ووكىؾ  ىا إلىك القؼىقـ كؾ ذلؽ الؿادة التل  خؿر كاو

وبؿىا أو محؿىً ا كىاو "إلك أو  ىال:  "بلو ا، اكطػاه لتشؾقغ رسالتف

يعىىقر ي عىىالؿ  غؾىىأ عؾقىىف الؼ اسىىة أو الصىىشغة السىىحرية حسىىأ 

...وأو الوهـقة الؿقثقة التل مـ أبىرز خصاةصىفا (1)الؿػفقي الػقربي

وي الح س والتؿثؾ كاكىت مسىقطرة لكىواا لى ى جؿقىع الرىعقب 

كؾ الثؼاةات، ةؾـ كسىتغرب أو كجى  لثىار هىا قـ الخاكىقتقـ ي مىا 

سىىؼاط هىىوه ألقىىات ثىىؿ بعىى  إ "وإلىىك الؿسىىؾؿقـ يشؾغىىف إلىىك  قمىىف

الىقحل "والؿػاهقؿ عؾك القحل يوكر لـا مػفقمف لؾىقحل، ةقؼىقل: 

: أي  ؾىىؽ الحالىىة آسىىتثـاةقة التىىل ملسو هيلع هللا ىلصإذو هىىق مصىى ر عؾىىؿ الـشىىل 

ؿؾؽىات الؿؽتسىشة، لقىربز الؿخىعوو يغقأ ةقفا الىقعل، و تعطىؾ ال

عؾىك  ملسو هيلع هللا ىلصالؿ ةقو ي أعؿىا) الاوعىل بؼىقة خار ىة ٓ يؼى ر الـشىل 

 .(2)"دةعفا وٓ  تحؽؿ ةقفا إراد ف

                                                
ي( عىالؿ ي آ تصىاد والسقاسىة، وأحى  1920-  كسشة إلك )ماكس ةقرب إلؿا  (1)

 ممسسل عؾؿ آجتؿاع الح يث ودراسة اإلدارة العامة ي ممسسات ال ولة.

ومىىا بعىى ها(،  34لة والتىىاريخ لعشىى  الؿجقىى  الرىىري )صاإلسىىاي بىىقـ الرسىىا (2)

ثىؿ اكظىر هىؾ  ،القحل مػفقي و ارو بقـ هوا وبقـ أ قال الػارابل وابـ سقـا ي

لراء أهىىىؾ الؿ يـىىىة الػا ىىىؾة لؾػىىىارابل  مىىىـ ةىىىر) ي  قىىىر إلػىىىاظ؟  يـظىىىر:

، الرػاء ي اإللفقات ٓبـ سىقـا (37، ةصقص الحؽؿ لؾػارابل )ص(76)ص

 112الػؾسػة اإلسامقة مـفج و طشقؼف، د. إبىراهقؿ مى كقر )ص ، ي(435)ص

 وما بع ها(.
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ةا ب  أو ير ؽع عؾىك أسىطقرة  وه ا اطقال ـو تصوركا حؼقؼهه

عل أو الؼىىرلو خطىىاب  ٓ عؾىىك الحؼقؼىىة   ولىىوا ةىىنو أركىىقو يىى َّ

 (1)أسطقري الشـقة 

ػ هوا الؿصطؾا ويحرقه بشعض الطىاءات و يؾطو ولؽـ أركق

التل  خػل عقاره: بى عقى أكىف ٓ يؼصى  مىـ مػفىقي إسىطقرة مىا 

 ىىاع ي لسىىاو العىىرب والؼىىرلو )الخراةىىة(، وإكؿىىا يريىى  إسىىطقرة 

كلحىى  مػىىاهقؿ إكثربقلقجقىىا آجتؿاعقىىة والثؼاةقىىة التىىل  ؽىىقو 

ؾ الؿخقىال ُمحتقية عؾك جعء ولق  عقػ مىـ الحؼقؼىة، لؽىـ  ى خ

 .(2)الرعشل أو ال اث يضخؿفا ويخرج  ا عـ وا عقتفا

وهىىوا الؿخقىىال الرىىعشل والتضىىخقؿ هىىق مصىى ر  عىىالل الؼىىرلو 

وسقاد ف وسؾطتف وكعع ار شاإلف بالتاريخ ب عقى أكف كىاي ا،: وهىق 

 أمر  روري لتجققر الجؿاهقر.

وفقػىة التعىالل التؼ يسىقة التىل  ممـفىا " ويف  ذا يؼوو أركون 

ذروة الترىىريع أو التسىىقيغ هىىل  ىىرورية جىىً ا بالـسىىشة لؾؿخقىىال 

آجتؿىىاعل. أ صىى  بىىوروة التسىىقيغ هـىىا أو السىىقادة العؾقىىا سىىؾطة 

 ي ا، أو هقشىىىىة الـشىىىىل واح امىىىىف..الؼىىىىرلو الىىىىوي يؿثىىىىؾ كىىىىا

                                                
 (.10يـظر:  اريخقة الػؽر العربل اإلسامل لىؿحؿ  أركقو )ص (1)

 (.210يـظر:  اريخقة الػؽر العربل اإلسامل لىؿحؿ  أركقو )ص (2)
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السقادة العؾقىا مىـ  شىؾ الجسى  آجتؿىاعل )الؿجتؿىع  هوه  عاش

ي أو ةىىق) ةىىردي أي كؽىىؾ( ويـظىىر إلقفىىا وكلهنىىا مرجىىع ةىىق) برىىر

ويرىرح لـىا ها ىؿ كىالا  ىقل أركىقو هىوا  "يتجاوز الشرر والػرد

إو إسطقرة أو ال كقىأ إسىطقري لؾحؽايىات الرىعشقة "بؼقلف: 

ًٓ كرًةا كؾف وإكؿا يستـ  عؾك أسىاس مىـ القا ىع  لقس وهؿا أو خقا

يرىىشف الـىىقاة الؿركعيىىة الؿغؾػىىة بغاةىىات مىىـ كىىـع الخقال...إكـىىا 

كقع عؾك أهؿقة الشع  الـػسل أو الخقالل الوي يؿقىؾ إلىك كؼص  ال 

الؿشالغىىة والتضىىخقؿ ي حقىىاة إةىىراد والجؿاعىىات. إكىىف مقجىىقد 

وةعىىىىال ومجىىىىقور لؾجؿىىىىاهقر خصقكىىىىا الؿجتؿعىىىىات الش اةقىىىىة 

والؿتخؾػة. مثؾؿا هق مقجقد ي العامؾ آ تصادي الؿىادي وربؿىا 

حىى اث الؿاديىىة أكثىىر...إو التىىاريخ ٓ  صىىـعف ةؼىىط أو  حركىىف إ

القا عقة التل جرت بالػعؾ وإكؿا  صـعف أيضا الخقىآت وإوهىاي 

التىىل  صىىاحأ هىىوه إحىى اث عىىادة أو  سىىشؼفا أو  ىىل  بعىى ها. إو 

إسطقرة هل إح ى محركات التاريخ  ؿاًمىا كالصىراع الطشؼىل أو 

 .(1)"كالعامؾ آ تصادي

و العىرب أو الػر) بقـ معـك إسىطقرة ي لسىا وكػفم من ه ا

ا وكىىاكع  ومعـىىاه ي مػىىاهقؿ العؾىىؿ الحىى يث هىىق ي كقكىىف محىىرو

 لؾتاريخ لقس إٓ.

                                                
 (.631كععة إكسـة ي الػؽر العربل لىؿحؿ  أركقو )ص (1)
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ولؽـىىف يختؾىىػ عىىـ  قىىره مىىـ  ؽاااـؼر ن واـااوحي أسااطورة

إساإلقر لؽقكف مقفَّىػ لؾتىلثقر عؾىك الؿجتؿعىات وكىـع التىاريخ 

 .(1)و حـ الععاةؿ  

وٕو القحل عـ ه مجرد خقال برىري إكسىا  ةنكىف ٓ اخىتا  

ه بقـ إدياو السؿاوية والق عقة عؾك عؽىس مىا يؼىرره عؾؿىاء عـ 

إدياو مـ  ؼسقؿفا إلك سؿاوية وو عقة، وي ذلؽ يؼقل أركىقو: 

 ح ي كا الخاص عـ القحل يؿتاز بخصقصة، وهل أكىف يسىتقعأ »

بقذا وكقكػق ققس والحؽؿىاء إةار ىة، وكىؾ إكىقات الؽىربى 

ة مىا مىـ أجىؾ إدخالفىا ي التل جس ت التجربة الجؿاعقة لػلة برري

 .(2)"  ر  اريخل ج ي 

القحل عـ  همٓء مجىرد فىاهرة كا ىلة إو   إذن خالصة اـؼول

، حقث ي خؾ ي حالىة اسىتثـاةقة ملسو هيلع هللا ىلصعـ خقآت واكطشاعات الـشل 

ٓ واعقىىىة،  تعطىىىؾ ةقفىىىا الؿؾؽىىىات الؿؽتسىىىشة، لقىىىربز الؿخىىىعوو 

 الؿ ةقو ي أعؿا) الاوعل بؼقة خار ة  

 

              

                                                
 ىىػ الػؽىىر الحىى اثل العربىىل مىىـ أكىىقل آسىىت ٓل ي اإلسىىاي د. يـظىىر: مق (1)

 (.302محؿ  الؼر  )ص

 (.84الػؽر اإلسامل كؼ  واجتفاد لىؿحؿ  أركقو ) (2)
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 إبطال اـهػسر احلداثي ـؾوحي  

د  صقر هوا التلويؾ لقحل ا،  عالك إلك إكشقاء كػقٌؾ   إو مجرَّ

بؿعرةىىة بطاكىىف، خاكىىًة إذا عرةـىىا أو مـطؾىىؼ الػؽىىر الحىى اثل هىىق 

الخـقع لؿـطىؼ الح اثىة الغربقىة لىقس إٓ، و طقيىع مػفىقي الىقحل 

الطريؼ ل خقلف إلىك  اإلسامل إلك ما يتقاةؼ مع ذلؽ الػؽر ويؿف 

 ؾأ العالؿ اإلسامل: ٕو الىقحل بىالؿػفقي السىؾػل يعتىرب عاةؼىا 

أمىىاي الـفضىىة كؿىىا يراهىىا الحىى اثققو وإو  ىىلت ةؼىىؾ أمىىاي دخىىقل 

 الح اثة الغربقة، وما أ شف الؾقؾة بالشارحة.

ةىىنو هىىوه الؿحاولىىة التىىل يخق ىىفا الحىى اثققو القىىقي لقسىىت 

محاولة مستـسىخة  ؿامىا مىـ  ج ي ة عؾك الػؽر اإلسامل، بؾ هل

محاولىىة الػاسىىػة الؿـتسىىشقـ إلىىك اإلسىىاي الىىويـ رامىىقا  طقيىىع 

مػفىىقي الىىقحل لؾـظريىىات الػؾسىىػقة الققكاكقىىة كىىالػقض والصىى ور 

 والؿخقؾة.

 
ّ
وهمٓء جؿعقا سقلهتؿ كؾفا ب ًءا مـ اهتىاِي الؼىرلو بلكىف أْر ىل

وأكىف ، ودعقى أكف برري مستقحك مـ الشرر ملسو هيلع هللا ىلصمـشُعف كػس محؿ  

 اريخل كغقره مـ الظقاهر التاريخقة، وما ذاا إٓ لُقخضعقا مػفقي 

الىىىىقحل لـظريىىىىات الػؾسىىىىػة الؿعاكىىىىرة: كالتحؾقىىىىؾ التىىىىاريخل 

 وإكثربقلقجل ومؼاركة إدياو.

ةالطريؼ ذات الطريؼ الوي سؾؽف الػاسىػة مىـ  شىؾ والـتقجىة 

 ذات الـتقجة وهل إكؽار القحل والـشقة.
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قا إلاًبىىا لؾفىى ى وبىىاحثقـ عىىـ الحىىؼ أو وكىىاو عؾىىقفؿ لىىق كىىاك

يسؾؽقا الؿـفج الؿتـاسأ مىع الؼىرلو كىل يػفؿىقه، وأو يـظىروا ي 

الىىقحل وفروةىىف وأحقالىىف وأدلتىىف و راةـىىف كىىل يستق ىىحقه، ٓ أو 

وإو  ىىلت ةؼىىؾ العؾىىقي -يىىل قا بؿىىـفج يخىىص العؾىىقي اإلكسىىاكقة 

لفقىة، ُةتـقا بف، ثىؿ يؾىقوا لىف أعـىا) الـصىقص اإل -الغربقة الؿح ثة

 ةنو لؽؾ  لء مؼقاًسا يـاسشف ومقعاكا يقزو بف.

إو هوا أ شف بؿىـ يسىلل: كىؿ عى د كقؾىقات الؿىاء الؿقجىقد ي 

الؽىىقب   أو كؿىىـ يريىى  أو يػفىىؿ كظريىىات ليـرىىتايـ بؿصىىطؾحات 

أإلشىاء  رىريا أعضىىاء اإلكسىاو، أو يريى  أو يػفىىؿ مصىطؾحات ابىىـ 

 الفقثؿ. قؿقة ي درء  عارض العؼؾ والـؼؾ بؿػاهقؿ ابـ 

أهوا هق إلريؼ الـفضة والخروج مـ الؿلز) الوي  عقرف إمىة 

 .(1)الققي  

الحؼ أكـىا رأيـىا كقىػ هنىض السىؾػ والؿسىؾؿقو حىقـ ةفؿىقا 

الؼرلو والقحل بالؿـفج اإللفل والـشقي الركقـ، أي فـقا أو ذلىؽ 

الؿـفج لقس ةقف مىا يرىػل الغؾقىؾ ويىروي العؾقىؾ؟  أي جفؾىقا بؿىا 

 ةقفؿا؟ 

ج الوي  كراه ه ي الـصقص الؼرلكقة والـشقية أهنا كثقىًرا مىا  عىرو

 و عطقفا أبؾغ آهتؿاي. -مسللة القحل-عؾك هوه الؿسللة 

                                                
يـظر: مق ػ الػؽر الح اثل العربل مىـ أكىقل آسىت ٓل ي اإلسىاي    (1)

 .(332محؿ  الؼر  )ص لى د.
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َّٓ  شفات  وطجً ا هلمٓء اـؼوم  لؿ يج وا لؾترؽقؽ ي الؼرلو إ

َّ ها الؼرلو كػسف  شؾ  ـت مع  ملاتة السـقـ وعػا عؾقفا ال هر و عػَّ

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص عصر الـشل جقػ أكحا ا مؿـ هؾؽ ي

إو كـت مؿـ يؼرأ الؼرلو ةا إخالؽ بحاجة إلك  قاه  عؾك 

ذلؽ، وإٓ ة وكؽ ليات الؼرلو اعؼؾفا و  بَّرها، ا رأ إو  لت  قلف 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿  عالك

 ڇ چ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڳ ڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿، و قلف: [17-15يقكس:]

 چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 گ گ گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ

   ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ﴾﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿، و قلف  عالك: [9-4الػر او:]
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   وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ی ی ىئ ىئ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .[103-101الـحؾ:] ﴾   ٿ ٺ ٺ

ل مىـ  أما طن مصدر اـؼر ن ةـج  الؼرلو ذا ف يؾاو كثقًرا أكف مـىعَّ

ىٍ   ، بىؾ ويمكى  هىوا إمىر ملسو هيلع هللا ىلصا، سشحاكف ولقس كابعا مـ عـِ  محؿَّ

   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿سؿ و قره مىـ الؿمكى ات حقىث يؼىقل: بالؼ

ذلؽىىىؿ  [21-19التؽىىىقير:] ﴾   ہ ہ ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

لىف بؾسىاو عربىل  ڠهق جربيؾ   ؾؼاه مـ ل و حؽقؿ عؾىقؿ، ثىؿ كعَّ

ـىف محؿى  مـىف كؿىا يىتؾؼـ التؾؿقىو ملسو هيلع هللا ىلصمشقـ عؾك  ؾأ محؿ   ، ةتؾؼَّ

ا مـ الـصقص، ولؿ يؽـ لف ةقف مىـ عؿىؾ ب عى  ذلىؽ عـ أستاذه كصًّ

إٓ: القعل والحػظ، ثؿ الحؽاية والتشؾقغ، ثىؿ الشقىاو والتػسىقر، ثىؿ 

 التطشقؼ والتـػقو.

أما ابتؽار معاكقىف وكىقا ة مشاكقىف ةؾىقس لىف مىـ أمرهؿىا  ىلء، 

 .[4الـجؿ:] ﴾   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿

ةؼ  كص الؼرلو أكف ٓ يؿؾؽ لفا  ش يا وٓ  حقيا  ؽلما ادعاين

 ٹ ٿ ٿ ٿ﴿وإب اعا مـ خقالف: ةضا عـ أو  ؽقو اخ اعا 

، [15يقكس:] ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ



 28 )أرؿون أكؿوذجا( اـَوْحُي َوَدطاَوى احلداثِقِّع 

وأما إلػاظ ةفق يتؾؼـفا ويتؾؼاها وهل هتشط إلقف ٓ أكف هق يصع ها 

 ىئ ېئ﴿، [2يقسػ:] ﴾ ھ ھ ھ ہ﴿ مـ كػسف،  ال  عالك:

 خب حب جب يئ   ىئ مئ حئ جئ ی   ی ی ی ىئ ىئ

 ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ ،[19-16الؼقامة:] ﴾   خت حت جت يب ىب   مب

 .[6عؾك:إ]

ـ جاء بالؼرلو   ؟ملسو هيلع هللا ىلصهوا عـ الؼرلو ي كػسف، ةؿاذا عؿَّ

كشحث ي إسىشاب الؿاديىة والظىرو  القا عقىة لحقىاة  دطـا إًذا

و اريخىىف وأو ىىاعف الـػسىىقة وآجتؿاعقىىة، عؾـىىا كظػىىر  ملسو هيلع هللا ىلصالـشىىل 

 برلء ي لـا عؾك حؼقؼة القحل والؼرلو.

مىىـ أمقًّىىا ٓ يؼىىرأ وٓ يؽتىىأ حالىىف حىىال  قىىره  ملسو هيلع هللا ىلصعىىاش الـشىىل 

 بقـ إمققـ وٓ  رابة، ولؽىـ الغريىأ 
ٌّ
ل العرب ي الجعيرة، ةفق أمو

أو يععؿ أح  أو هوا الرجؾ إمل الوي عاش بقـ إمقىقـ معىعوٓ 

ًٓ بىرز) كػسىف وزوجىف  عـ العؾؿ والؼؿىاإلر والصىحػ، بىؾ مرىغق

وأوٓده، راعًقا بىإجر، أو  ىاجًرا بىإجر: يصى ر عىـ خقالىف ةجىلة 

أخىىىريـ بؽىىىاي ي مـتفىىىك ال  ىىىة والػصىىىاحة، أخشىىىار إولىىىقـ و

ويصىػ  ؾىىؽ إحىى اث كلهنىىا رأي عىىقـ   ةفىىؾ ُيعؼىىؾ أو هىىوا مىىـ 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصخقال ذلؽ الـشل 

الؿعضىات  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ إكف كاو برًرا يعقر فرو  الحقاة و ؿرو بف 

والؿفؾؽىىات مىىـ الؿىىآز) والؿرىىؽات، ةؾىىؿ لىىؿ يتىىلثر  ىىلء مىىـ 

  ؟كت كادرة عـ كػسفـػسقة  ؾؽ إو كاالؼرلو بظروةف وأحقالف ال
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وأحىأ  ڤكقىػ ُرمقىت زوُجىف عاةرىة  اكظر   ؾصة اإلؽا 

الخؾؼ إلقف وا وفؿت بالعكىا، وخىاض الخاةضىقو ي عر ىف، وا ىت  

الخطأ عؾك كػسف وعؾك زوجف، ولؽــىا كجى  الؼىرلو يػى  ي  ؾىؽ 

 الػ ة وي اخك  

ولق كىاو الؼىرلو مىـ خقالىف ألىؿ يؽىـ مىـ الؿـطؼىل أو  تسىارع 

مـ خقالف وهق ي  ؾىؽ الحالىة، ةقحسىؿ الؿسىللة، ويطْؿىلـ أيات 

 
و
 زوَجف؟ ملسو هيلع هللا ىلصالـشل

يشحىث عىـ حالفىا  ملسو هيلع هللا ىلصولؽـ ذلىؽ لىؿ يؽىـ، بىؾ ذهىأ الـشىل 

ويسلل عـفا الـاس، ومضت إياي  ؾىق إيىاي والفىؿ ياِحىؼ الـشىل 

 وزوجف ويعاكقاو    ف   ملسو هيلع هللا ىلص

ا بف لساكف  ملسو هيلع هللا ىلصكقػ كاو الـشل  ثم تلم  يخا  مـ كسقاكف، ةقحرو

ؾ ا، لف بحػظف وع ي كسقاكف بؼقلف: و  ىئ ېئ﴿يعَجؾ بف حتك  ؽػَّ

 خب حب جب يئ   ىئ مئ حئ جئ ی   ی ی ی ىئ ىئ

 . [19-16الؼقامة:] ﴾   خت حت جت يب ىب   مب

 ـعل عؾقف أيات أحقاكا ثىؿ يـتظىر  ملسو هيلع هللا ىلصكقػ كاو الـشل  ب  تدّبر

 ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ةفؿفىىا ومعاكقفىىا، كؿىىا حصىىؾ ي  ىىقل ا،  عىىالك: 

حقىىىىىىث عا ىىىىىىأ  [284الشؼىىىىىىرة:] ﴾ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

الصحابة حقـ اسىتثؼؾقه حتىك بىقَّـ ا، الؿؼصىقد بؼقلىف:  ملسو هيلع هللا ىلص الـشل



 30 )أرؿون أكؿوذجا( اـَوْحُي َوَدطاَوى احلداثِقِّع 

 ملسو هيلع هللا ىلص ر، بىىؾ اكظىىر كقىىػ يغقوىى[286الشؼىىرة:] ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

مسار الجقر بلكؿؾف مع  ضىاةر إسىشاب الؿاديىة ٓكتصىاره: ةؼىط 

، كؿا ما حصؾ ي كىؾا الح يشقىة، ٔيات  رلكقة كعلت عؾقف ا، 

ىىص    إين رحففوو ا »لؼىىرلو ي كؾؿتىىقـ ةؼىىال: حالىىف مىىع ا ملسو هيلع هللا ىلصولخَّ

 .(1)«و و كسلهي  ولست أع قه

ةؾق كاو القحل مر شطا بـػسف وخقالف، ةؽقػ يص ر عـفىا  ىقلا 

ٓ  عقف، أو  ـتظر ةفؿف، أي كقػ يخطط وير أ لؾغعو، ولؿىا يـتصىر 

 ويتغؾأ يغقُر القحل كؾ ذلؽ  

ا الؼىرلو بلو هوا الـشل إمىل اسىتخرج لـىا هىو وإن سؾؿـا جدٓ

)إسطقرة العؾؿقة( مـ ل و خقالف الؿ ةقو مؿا عا ف، ةفىؾ ُيعؼىؾ 

أو يخىىىرج مىىىـ عصىىىر الظؾىىىؿ وآكحطىىىاط إخا ىىىل والتػؽىىىؽ 

ًٓ يشـىىل بىىف كظاًمىىا ديـقًّىى ا: ا وسىىؾقكقًّ ا ُمحؽًؿىىا ةؽريًّىىآجتؿىىاعل خقىىا

 لقر ؼل بالشررية إلك أةضؾ السشؾ وأكجع الطر)؟ 

العابثقو أو ُيح ثقا ةقف ثغرة ةؾىؿ هوا الـظاي الوي إلالؿا حاول 

يستطقعقا، وكؿ مـ السـقو مرَّ عؾقىف ولىؿ يتعحىعح، ةفىؾ كىاو هىوا 

عىل والتوجىارة  ىؾ بىقـ الرَّ ٍّ  ـؼَّ
الـظاي ال يـل أيضا مـ وحل خقال أّمل

 وعاش ة ة الظؾؿ والقحرقة الجاهؾقة؟ 

                                                
 (.2731كحقا الشخاري ) (1)
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مىىع أكىىف لىىؿ يؽتىىِػ بنففىىار ذلىىؽ الـظىىاي الؿحؽىىؿ، بىىؾ أرةؼىىف 

لشرىارات الؿمكى ة بىلو فىرو  العمىاو لىـ  ؼفىىره، وأو بىالقعقد وا

أح اث التاريخ لـ  غقره، ةىارجع الشصىر واكظىر حقلىؽ، هىؾ  ىرى 

 هوا الحػظ بلي عقـقؽ الققي بع  أربعة عرر  رو مـ العماو؟ 

ألىىىقس الؼىىىرلو الؿقجىىىقد ي مرىىىر) إرض هىىىق ذات الؼىىىرلو 

 الؿتؾق ي مغر ا، هؾ  غقر مـفا حر  واح ؟

 گ گ   گ ک ک﴿ كػقىىؾ بىىلو  ىىق ـ بلكىىفهىىوا لعؿىىري 

 .[42 ،41ةصؾت:] ﴾   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

بق  أو الؼرلو لؿ يؽـ هوا  ايُة ما َأخربكا بف عىـ كػسىف، ةن ىاةًة 

ى الشرىرية بىلو يىل قا بصىـق لىف ةضىا عىـ  إلك القع  بالحػظ،  ح َّ

مـاوئ  ويجِعي بلو ذلؽ لؿ يؽىـ بىؾ لىـ يؽىقو   ةفىؾ هىوا القعى  

ل يتقؿ مرغقل بؼقت يقمف؟ أي  ضا يؿؽـ أو يص ر مـ خقال أمو

أو ي الؼىرلو أمىقًرا د قؼىة وأخشىاًرا  قشقىة  أضا إغ ؿ  ما س ق

يصعأ القكقل إلقفا بىوكاء العؼىؾ و ىقة مى ركات الحىس: كعى ة 

ي  قمىىف، وعىى ة مؽىىِث أكىىحاب الؽفىىػ وعىى ة  ڠمؽىىِث كىىقح 

 حؿ.اكتصار الروي عؾك الػرس، وأإلقار الجـقـ ي الرَّ 

ى   بؽىؾ  ملسو هيلع هللا ىلصةفؾ الخقآت وآكػعآت الـػسقة جادت لؿحؿَّ

 ما ي هوا الؼرلو العظقؿ؟ 



 32 )أرؿون أكؿوذجا( اـَوْحُي َوَدطاَوى احلداثِقِّع 

ردَّ عؾقفىا  ملسو هيلع هللا ىلصوبع  أو باو لؽ أو دعقى كقكف مـ خقال محؿ  

ؾ. َّ ها،  لمَّ  الؼرلو وة

هىىؾ جىىاؤوا برىىشفة ج يىى ة لىىؿ  طر فىىا  ىىرير ولىىؿ يىىردَّ عؾقفىىا 

 الؼرلو؟

دَّ ا، عؾقفا  شفة   يؿة يؼىقل كا وا،، ةؼقلفؿ بلهنا أسطقرة ر 

 ﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ عىىىىالك: 

، ةؿـ أوللؽ الويـ يج هؿ وسط أمقة مؽىة لقؽتتىأ عـىف [50الػر او:]

إساإلقر؟  وما هل  ؾؽ إساإلقر التىل يؿؽىـ أو  ىل  بؿثىؾ هىوا 

 الؼرلو وما ةقف و   عجع الشرر عـ مثؾف؟ 

معؾوؿقف، ولِؿ لؿ ومـ أوللؽ الويـ استقحاها مـفؿ وكاكقا  

  يوكر التاريخ أكف  عؾَّؿف مـفؿ، بؾ لَؿ لؿ يربز
و
إلك  ذلؽ الؽتابل

العالؿ لقثشت أو محؿَّ ا أح   امقو الؼساوسة الـصارى؟  وأيـ 

قا عؾقف  وه  ملسو هيلع هللا ىلصهؿ أع اء الـشل  وخصقمف مو ذلؽ العماو لقحتجو

الحجة ويؾصؼقا بف هوه التفؿة، عؾك أهنؿ حاولقا أو يتفؿقه 

 ﴾ پ پ ٻ﴿عؾؿفا مـ ح اد رومل ج ٓ ولجاجا، ةؼالقا: بت

 ڀ ڀ ڀ پ﴿وما أبؾغ ردَّ الؼرلو عؾقفا  [103الـحؾ:]

[103الـحؾ:] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
(1). 

                                                
 (.85)ص: لى د. محؿ  دراز الـشل العظقؿ ، (603/ 4سقر ابـ كثقر )يـظر:  ػ (1)
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هىىوا مىىا ي الؼىىرلو، ولؽىىـ الحىى اثققـ  عىىاَمقا عىىـ كىىؾ  ؾىىؽ 

روو لـىىا بىىلو الىىقحل  الحؼىىاةؼ والرىىقاه  الؼطعقىىة، وراحىىقا يصىىقو

د فاهرة ٓ  ختؾػ ع ـ  قرها مـ الظقاهر العر ىقة ي القا ىع مجرَّ

 والتاريخ، وكلو الؼرلو لؿ يلت برقاه ه ودٓةؾف معف  

ولؽـ حسشـا أوَّ دعاواهؿ جقىػ مـتـىة وحجىج مغىربة ومىعاعؿ 

مؾػقفة مـ ل و عصر الـشقة، ةؿا هوه آة اءات الح اثقة بج يى ة 

عؾك الؿسؾؿقـ، ةلكثر اهتامات  رير لؾقحل هىق دعىقى كقكىف مىـ 

، ولؽـفؿ لؿ يؼرَّ لفؿ  ىرار ي ذلىؽ، بىؾ كىاكقا ملسو هيلع هللا ىلصعـ  كػس محؿ  

متؼؾوشقـ  ؼؾوأ الؿجادل الؾَّجقج الؿحتار  قر الؿطؿلـ إلىك إلرحىف 

وردوده وأدلتف، وٓ أبؾغ لحالتفؿ  ؾؽ مـ وكػ الؼىرلو إذ يؼىقل: 

 .[5إكشقاء:] ﴾ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿

 

 

              

 



 34 )أرؿون أكؿوذجا( اـَوْحُي َوَدطاَوى احلداثِقِّع 

 اطامتة  

فىىاهرة عاريىىة عىىـ الىى ٓةؾ والرباهىىقـ كؿىىا يريىى   الىىقحل لىىقس

الح اثققو أو يصقروه: لقععؿقا بعى  ذلىؽ أكىف أسىطقرة مىـ ةىقض 

 ، و لثره بؿـ لؼقف مـ أهؾ الؽتاب.ملسو هيلع هللا ىلصخقال الـشل 

بؾ  ضاةرت و عا  ت إدلة عؾك كقكف وحقا مـىعٓ مىـ عـى  

لػظا ومعـك كعل بف جربيؾ إمقـ عؾك كشقـىا محؿى  إمىقـ  ا، 

ـف وحػظف ثؿ بؾغف وأذعـ، والى ٓةؾ عؾىك هىوا كثقىرة، يؽػقىؽ ة تؾؼَّ

   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ گ﴿مـفا  ىقل ا،  عىالك: 

 .[195-192الرعراء:] ﴾   ۀ ۀ ڻ   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

ر  اوالحؿ  ، الوي أكعل عؾقـا  رلكا محػقفً  لػظا ومعـك، وحىرَّ

َّىى  الرىىشفات التىىل  ىىِرد عؾقفىىا  شىىؾ أو  ىىِرد، ةجىىؾو  مىىا اسىىتطاعف  وة

دوا  ؾىىؽ الرىىشفات،  -مىىع جفىى هؿ الجفقىى -الحىى اثققو  أو يىىردو

 ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿

 .[82، 81اإلسراء:] ﴾ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 .(1)وكؾك ا، عؾك كشقـا محؿ  وللف وكحشف وسؾؿ

 

 

                                                
 .ركا إبـ محؿ  : عؿار إع اد (1)



 
 

 

 تاريخيَُّة النَّص القرآني
 

هىىىوا وعىىى  ا،  [9الحجىىىر:] ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

الحؼ الصاد) بحػظ دستقر الؿسؾؿقـ وديـفؿ، وهىق وعى  كاةىو ٓ 

: ولقتشقَّـ لؾخؾىؼ [9لل عؿراو:] ﴾ ىب مب خب حب جب﴿ محالة ةى

عؾىك مىّر ك ) وع ه سشحاكف، َأوجَ  مـ يحاول زعععة هوا القعى  

ر لؽتابىف   العصقر بتحريػ كصف أو معـاه أو  عطقىؾ أحؽامىف، وسىخَّ

عـف  حريىػ الغىالقـ واكتحىال رجآ جعؾفؿ أهؾف وخاكتف، يـػقو 

 الؿشطؾقـ و لويؾ الجاهؾقـ.

وٓ عجأ أو يحاول أع اء اإلساي الـقىؾ مىـ الؼىرلو، ولؽىـ  

الشؾقة أو يحاول ذلؽ مـ يـتسىأ إلىك اإلسىاي مؿىـ ا خىو الغىرب 

 شؾًة لف مـ الح اثققـ الويـ حىاولقا  طقيىع الؼىرلو لؾػؽىر الغربىل، 

الؼىىرل ، وي هىىوه القر ىىة  وإسىىؼاط مػاهقؿىىف الػؾسىىػقة عؾىىك الىىـص

سىىـتـاول إسىىؼاإلفؿ مػفىىقي التاريخقىىة عؾىىك الىىـص الؼىىرل : وبقىىاو 

 بطاهنا، وذلؽ ي ثاثة مطالأ:

 مػفقي التاريخقة وكرل ف. الؿطؾب األوو 

 دخقل مػفقي التاريخقة إلك الػؽر اإلسامل. الؿطؾب ال سين 

 بطاو كظرية  اريخقة الـص الؼرل . الؿطؾب ال سلث 



َـّص اـؼر ين  ُة اـ  36 تارخيقَّ

 مػفوم اـهارخيقة وكشلته  

التاريخقة كؾؿٌة مـ و ِع الح اثققـ العىرب ي مؼابىؾ مصىطؾا 

(Historicisme) هى مل يىممـ  (1)اإلكجؾقعي وهق )موهأ وجىقدي

بـسىىشقة الؿعىىار  والؼىىقاكقـ والؼىىقؿ بؽقهنىىا كتاجىىا خاكىىا لسىىقا) 

 .(3) اريخل معقـ( (2)و عل

                                                

 وخصاةصف، القجقد إبراز عؾك يؼقي موهأ -(Existentialisme)-القجقدية " (1)

 ويىممـ ماهقىة، ٓ وجقد أكف عؾك اإلكساو إلك يـظر ةفق لؾؿاهقة، سابؼا وجعؾِف

 وجىقده ويؿىأ بـػسىف، كػسىف يؿـىع أو مىـ الػىرد  ؿؽىـ لالت الؿطؾؼة بالحرية

ؾىىك الـحىىىق الىىىوي ياةؿىىىف، وَكىىىَر   ىىىوا الـظىىىر عىىىـ الشحىىىث ي القجىىىقد ع

 (.211الؿعجؿ الػؾسػل لجؿقؾ كؾقشا )ص "الؿقتاةقعيؼل

 الػؽىىر أو يىىرى الىىوي كقكىىت أوجسىىت مىىوهأ –(Positivisme)-الق ىىعقة " (2)

 عا ىات مىـ بقـفىا وما والؿحسقسة ةالقا عق الظقاهر سقى ي را ٓ اإلكسا 

قي التجريشقة هل الؿثؾ إعؾك لؾقؼىقـ، وعؾىك ذلىؽ ٓ محىؾ والعؾ  قاكقـ، أو

الؿعجىؿ الػؾسىػل لجؿقىؾ  "لؾشحث عـ إلشاةع إ قاء وٓ عىـ عؾؾفىا الغاةقىة

 .(214 كؾقشا )ص

و   عرةف  وا د. إلار) حؿقدي ي مؼال  اريخقة الـص )التاريخ والؿػفقي(،  (3)

هق  عريػ مستقعأ لؾؿػفقي  ريىأ لأذهىاو بعؽىس  قىره مىـ التعريػىات و

 مـفا:و ،الؿ جؿة مـ الؿعاجؿ الػؾسػقة والؽتأ إجـشقة

وجفة كظر  ؼقي عؾك اعتشىار مق ىقع معىري بصىػتف كتقجىة حالقىة لتطىقر " -1 

يؿؽـ  تشعف ي التاريخ. بـحىق خىاص: يؼىال هىوا الؾػىظ عؾىك الؿىوهأ الىوي 

هىل كتىاج إبى اعل جؿىاعل  قىر  - قؿة الؾغىات والعىادات- يرى أو الحؼق)

 = واٍع و قر إرادي، إب اع يتـاهك ي لحظة اكصشاب الػؽر عؾقف،
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ؾ عؾقفىا الػؽىر ُيعترب هوا الؿػفقي مـ أبرز الؿػاهقؿ التىل   رىؽَّ

الغربل الح يث: حقث استخ مف لؿ اةعة الـظاي الَؽـسل الـصىرا  

بنثشات  اريخقة كصقكف، و   كجحقا ةقؿىا أرادوه: إذ ديىـ محىّر  

كالـصىىراكقة لىىؿ يتؽػىىؾ ا، بحػظىىف ٓ  رابىىة أو  ؽىىقو هىىوه كتقجتىىف: 

ولؽـ الػؽر الغربل لؿ يتؽؾػ عـاء الشحث عىـ  قىره مىـ إديىاو، 

رةضقا ال يـ كؾقًّىا، واكتؼؾىقا إلىك إلىقر الػؾسىػة الح يثىة بنإلىاٍر  بؾ

 معري ج ي   اةؿ عؾك التاريخّقة.

ةشسشأ إمعاِو الؽـقسة وإةراإلفا ي الخقآت وإساإلقر، دوو 

مراعاة وا ع الـاس وحاجاهتؿ: كاكىت ردة الػعىؾ أو ففىر اإللحىاح 

إلىك بـىاء  عؾك القعل بالتاريخ القا عل الؿؾؿقس، ثىؿ  جىاوز ذلىؽ

الؿعرةىة أساسىا مىىـ داخىؾ اإلكسىاو ووا عىىف، دوو أو ُ ػىرض عؾقىىف 

 .(1)الؿعرةة مـ خارجف بعقً ا عـ وا عف )أي: ال يـ وا،  (

االكطفك  مفن نفسريإل ااكسفسن جقهر مػفقي التاريخقة هىق:  إذن

 األرضي ل ـسء مـظوم  لقسنه.

                                                
وٓ يؿؽـ ٓحًؼا  ش يؾف كراحة وٓ ةفؿف و لويؾىف بطريؼىة أخىرى  قىر إلريؼىة   =

 (.2/561. مقسقعة ٓٓك  الػؾسػقة )"دراستف التاريخقة

ي الؿعىىري الؼىى يؿ، والشحىىث عىىـ كظىىاي هىىق ةؽىىر  ىىاةؿ عؾىىك هىى ي الـظىىا" -2 

 (.90. كؼ  الح اثة لؿملػف لٓو  قريـ  رجؿة أكقر مغقث )ص"ج ي 

 (.2/19ؽؿة الغرب لربا راك  رسؾ  رجؿة ةماد زكريا )ح (1)



َـّص اـؼر ين  ُة اـ  38 تارخيقَّ

ىض -كغقره مـ الؿػاهقؿ الغربقة-ولؽـف  ةقفىا  مّر بؿراحؾ  ؿخَّ

 و ؿؽــا تؾخقص تؾ  ادراح    مرحؾهع حتك استؼّر عؾك هوا، 

مرحؾة ما  شؾ الح اثة: حقث كاو الشحىث ةقفىا عىـ حؼقؼىٍة  -1

مطؾؼىىٍة يرىى ا ي القؼىىقـ  ىىا الـىىقع اإلكسىىا  ويشـىىل عؾقفىىا مـظقمىىة 

 حقا ف.

مرحؾة الح اثة وما بعى  الح اثىة: والتىل اكؼؾشىقا ةقفىا عؾىك  -2

ا يـىىادوو بـؼىىقض مىىا دعىىقا إلقىىف أوٓ، ةؼىى  كاكىىت أعؼىىا ؿ وكىىارو

جفقدهؿ متجفة إلبطال إمؽاكقة القكىقل إلىك حؼىاةؼ مطؾؼىة، وأو 

لقس َثّؿة سىقى  ىلويات يىتحؽؿ ةقفىا التىاريخ الىقا عل وٓ ثشىات 

 .(1)لؾطشقعة الشررية

التاريخقىىة  ىىوهأ إلىىك اسىىتحالة إدراا الحؼىىاةؼ الؿطؾؼىىة:  إذن

دوو  ىىلثقر الرؤيىىة الوا قىىة عؾقفىىا: ةىىا  ٕكىىف ٓ يؿؽىىـ التعشقىىر عـفىىا

يؿؽــىىا القكىىقل إلىىك الؿق ىىقعقة: وبـىىاء عؾقىىف ٓ بىى  مىىـ مؼاإلعىىة 

 ال اث الؿا ل: ٕكف متلثر بعصره ومر شط بتاريخف  

وي فّؾ إكؽار الحؼقؼة الؿطؾؼة، والؼقل بالـسشقة ٓ يؿؽــا بـىاء 

اريخقىة: حؼاةؼ أو الؽرػ عـفا: وهل الـتقجة الحتؿقة لؿعتـؼىل الت

فىىؿ هىىق ركىى  اإل ىىؽآت وكىىقا تفا، والحػىىر  حقىىث أكىىشا هؿو

                                                
يـظىىر: مق ىىػ الػؽىىر الحىى اثل العربىىل مىىـ أكىىقل آسىىت ٓل ي اإلسىىاي  (1)

 الؿوكقر لكػا. (، ويرف  لف  عريػ مقسقعة ٓٓك  الػؾسػقة86)ص
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والف ي والتؼقيض دوو ب يؾ، والعجقىأ أهنىؿ يعتربوكىف سىر إبى اع 

   (1)الػؽر الح اثل

 وعـ ةو لقس ثؿة إٓ الػق ك والّ مار والضقاع لؾشررية.

ةؾقس لـا عـى  كػىل الحؼقؼىة الؿطؾؼىة وآلتىعاي بؾقازمىف إٓ أو 

 ء وٓ كرةض أي  لء، إذ كّؾ  لء كسشل  كتؼّشؾ كؾ  ل

بؾ وأو كرؽ ي كؾ  لء، وأٓ كممـ برلء، ويـتفل بـا الحىال 

 .(2)إلك الع مقة والعشثقة والػق قية

ةفىل مشـقىة عؾىك الخؾىط  وأما ؽؽرة طدم ث ات اـط قعة اـ ػ ة

بقـ الجقهر والؿتغقر، ولقس هق ج ي ا عؾىك الشرىر، بىؾ  ى  خؾىط 

مىىىـ  شىىىؾ، وكىىىاو سىىىششا ٓ ىىىطراب مؼىىىآهتؿ بقـفؿىىىا الققكىىىاكققو 

 .(3)وابتعادهؿ عـ آهت اء لؾحؼ

ولؽـ ما حصؾ لفؿ ي الحؼقؼة إثشاُت عجىع اإلكسىاو و ىعػف، 

ةؼ  زعؿ ةاسػُة الـفضىة الىويـ سىقطرت عؾىقفؿ الـععىة اإلكسىاكقة 

إمؽاكقىىَة اسىىتؼال اإلكسىىاو بصىىـع وا عىىف وسىىقطر ف عؾىىك العىىالؿ، 

                                                
 (.17ـظر: التاريخ والحؼقؼة ل ى مقرقؾ ةقكق لى د. السق  ول  أباه )ص ي (1)

ـظر:  اريخ الػؾسػة بـظىرة عالؿقىة لىى )كىارل ياسىربز(  رجؿىة: د.عشى  الغػىار ي (2)

 (.138(، الؾغة والؿجاز لى د.عش  القهاب الؿسقري )ص46مؽاوي )ص 

ومىا  41ؿ  امقـ وزكىل كجقىأ محؿىقد) صيـظر :  صة الػؾسػة الققكاكقة ٕح (3)

 بع ها(.



َـّص اـؼر ين  ُة اـ  40 تارخيقَّ

واكؽرىػ لفىؿ عجىع اإلكسىاو و ىلثره  اكؽرػت لفىؿ الحؼقؼىة ولؿا

بظرو   اريخف، أكؽروا الحؼىاةؼ الؿطؾؼىة، وزعؿىقا كسىشقة العؾىقي 

 والؿعار  كؾفا، وع ي وجقد مق قعقة  قر متلثرة بالوا قة.

وهق ما يمّك  لـا حاجة اإلكساو واةتؼىاره إللفىف حتىك لؾقكىقل 

 إلك الحؼاةؼ ةضا عـ  قره مـ إمىقر، وأو ٓ محقى  عىـ الخىالؼ

 .(1)الؿتعالل عؾك التاريخ

وبى ل أو يعتىرب الحى اثققو  ىوا، اكجىّروا وراَء أةؽىارهؿ  ؾىىؽ، 

وراحقا يطّقعقو الػؽر اإلسامل وكصقكف لفا، وهوا ما سىـتـاولف 

 ي الؿطؾأ الؼادي بنذو ا،.

 

 

              

 

                                                
يـظىىر: مق ىىػ الػؽىىر الحىى اثل العربىىل مىىـ أكىىقل آسىىت ٓل ي اإلسىىاي  (1)

 (.87محؿ  حجر الؼر  )ص د. لى
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 دخول مػفوم اـهارخيقة إغ اـػؽر اإلسالمي  

مػفىىىىقي -عربىىىىل هىىىوا الؿػفىىىىقي أسىىىؼَط الػؽىىىىر الحىىى اثل ال

عؾك الػؽر اإلسامل، مـجىّريـ ي ذلىؽ وراء ةؾسىػات  -التاريخقة

الغىىرب: زعؿىىا أو إثشىىات  اريخقىىة الىىـص الؼىىرل  هىىق رهىىـ التطىىّقر 

والـفضىىة وجىىقهر اإلكىىاح الىىوي يـؼىىؾ الػؽىىر اإلسىىامل إلىىك 

 الح اثة كؿا حصؾ لؾغرب 

سىىىأ إو الؿثؼػىىىقـ يػؽىىىروو ح" اقفففهأ لؾعفففهوي و فففو يؼفففوو 

مـطؼقـ: الؼسؿ إكرب مـفؿ حسأ الػؽر التؼؾق ي، والؼسؿ الشا ل 

حسأ الػؽر آكتؼاةل، وإو آ جاهقـ يقكاو إلىك حىو  وكػىل 

إو الطريىىؼ القحقىى  لؾىىتخؾص مىىـ  :العؿىىؼ التىىاريخل... لؼىى   ؾـىىا

 .(1)"آ جاهقـ مًعا هق الخضقع لؾػؽر التاريخل بؽؾ مؼقما ف

الرؤيىة الج يى ة لؾى يـ " يؼفوو واقهأ أيضس لفسشم لسلح لقث 

والعىىالؿ يؿؽىىـ أو  ـتصىىر عؾىىك الرؤيىىة الؼ يؿىىة حتىىك ولىىق كاكىىت 

راسخة الجوور ي العؼؾقة الجؿاعقة مـو ملات السـقـ. ولؽـفىا لىـ 

 ـتصر إٓ بع   ػؽقؽ العؼؾقة الؼ يؿة وا تاعفىا مىـ جىوورها عىـ 

 .(2)"إلريؼ  شقاو  اريخقتفا وكعع الؼ اسة عـفا

                                                
 (.205لعرب والػؽر التاريخل لعش  ا، العروي )صا (1)

 (.10 خؾ إلك التـقير إوروبل لفا ؿ كالا )ص م (2)



َـّص اـؼر ين  ُة اـ  42 تارخيقَّ

ركىىقو ةؼىى  كىىرح بىىلو هىىوا هىىق  ايىىُة جفىىقده وأمىىا محؿىى  أ

 ق ىىقا و شقىىاو  اريخقىىة العؼىىؾ "الػؽريىىة  حقىىث عّشىىر عـىىف بؼقلىىف: 

الخاكة بتؾؽ الحركة الثؼاةقة التل أدت إلك اعتشار الرىريعة وكلهنىا 

   "التعشقر الؿقثق) عـ وكايا ا، وأوامره

مؿارسىة الضىغط  ومـفجفم   إث ات تارخيقاة اـاـص اـؼار ين 

  لؾح اثىىىة عؾىىىك الؿجتؿىىىع الؿسىىىؾؿ: لـىىىعع التؼىىىى يس الؿتعايىىى

وإسطقرية الؿؽـقكة ي ك ور الؿسىؾؿقـ لؾىـص الؼىرل    حتىك 

يتساءل الؿجتؿع بـػسف عـ  اريخقة الىـص الؼىرل ، ويضىعف  حىت 

 .(1)مجفر الـؼ  العؾؿل اكطا ا مـ ذلؽ

ـّىىف الؿسىىؾؿقو لؾؼىىرلو  إذن ُيعتىىرب التعظىىقؿ واإلجىىال الىىوي يؽ

 .(2)ًدا أماي الح اثة يجأ إلؿسف  عؼشًة كمو

ىِة "ويؽقو ذلؽ بالشحث عـ  ؾف ٕول مرة؟ و ؿـ أيَّ كقػ  رؽو

 .(3)"فرو ؟ وما عا تف بالظرو  التاريخقة التل ففر ةقفا؟

وٓ ُيؼَص   وا إثشات حجقة الؼرلو أو  ّصة كىعول الىقحل مىثًا 

                                                
لل واسىتحالة التلكىقؾ كحىق  ىاريخ لخىر لؾػؽىر اإلسىامل لػؽر إكقاـظر: ي (1)

 (.  77-64لؿحؿ  أركقو )ص

 (.264ـظر: إكسـة والتلويؾ ي ةؽر محؿ  أركقو لؿملػف كقحؾ مصطػك )ص ي (2)

 (.53لؼرلو مـ التػسقر الؿقروث إلك القا ع ال يـل لؿحؿ  أركقو )صا (3)
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كؿىىا ةعىىؾ عؾؿىىاء اإلسىىاي وإكؿىىا هىىق اكطىىا) مىىـ ةؾسىىػة الجىى ل 

: حقىىث يعتىىرب الىىـص الؼىىرل  مـَتًجىىا ثؼاةًقىىا   كا ىىًلا عىىـ (1)فقغؾىىلال

الج ل بىقـ الىـص والقا ىع الثؼىاي خىال ةى ة  عيى  عؾىك عرىريـ 

عامىىا، والىىـص الؼىىرل  عؾىىك حىىّ  زعؿفىىؿ مىىرَّ بطىىقَريـ ي فىىؾ هىىوه 

العا ة الج لقة بىقـ الىـص والقا ىع: ةػىل الؿرحؾىة إولىك والتىل 

قها مرحؾىىة التؽىىقو كىىا ا مىىـ القا ىىع الثؼىىاي سىىؿَّ و الىىـص مسىىتِؿ ًّ

ومـَتًجا مـ مـتجا ف، بقـؿا ي الؿرحؾة الثاكقة وهل مرحؾىة آكتؿىال 

   (2)كار الـص مص ًرا لؾثؼاةة وُمـتًِجا لفا

وهوا ما يعىربوو عـىف بترىؽقؾ القا ىع لؾىـص ذا ىف، يؼىقل عـفىا 

وكؼصىىى  بإرخـىىىة هـىىىا الؽرىىىػ عىىىـ  اريخقىىىة "ها ىىىؿ كىىىالا: 

ل  عىىـ إلريىىؼ ربطىىف بالشقلىىة الجغراةقىىة والطشقعقىىة الخطىىاب الؼىىر

                                                
الؿ كعىقر كىراًعا بىقـ  ضىايا هىوا العى أكـىا ي :ومؾخص ةؽرة الج ل الفقغؾل (1)

ؿ كؼقضىفا، ثى تشـىككوعـ ما كؽترػ كؼاةصىفا ، ابتـاول ةؽرة م وكؼاةضفا، ةـش أ

، ةـ مج بىقـ إيجابقىات الػؽىرة وكؼقضىفا ولؽهوا الـؼقض ك كؽترػ عققبا ي

، ةقـرىل مىـ ج ي ة  ؽرػ عـ متـا ضات ؿ هوه الػؽرة الثالثةثالثة، ث ؽرةي ة

 ػع هوا التـا ض بقـفؿا ي  آلػ ج ي ، وهؽىوا ج ي  مق قع وكؼقضف، ثؿ ير

لؿقسىىىقعة الػؾسىىىػقة ـظىىر: اي. دوالقىىؽ، حتىىىك كصىىىؾ إلىىك الػؽىىىرة الؿطؾؼىىىة

ةؾسػة التاريخ عـى  الػقؾسىق  ولاستعادة يـظر: مؼال  (.299الؿختصرة )ص

 :التالل رابطعؾك الإلؿا  هقجؾ 

http://www.alukah.net/culture/0/80282/#ixzz4bqmaFbgV 
 .وما بع ها( 24ـظر: مػفقي الـص لـصر حام  أبق زي  )ص ي (2)
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والشرىىىىرية الؼشاةؾقىىىىة لرىىىىشف الجعيىىىىرة العربقىىىىة ي الؼىىىىرو السىىىىابع 

الؿىىقادي... الشحىىث التىىاريخل الحىى يث يثشىىت أو الؼىىرلو مىىر شط 

ةللػافىف ومرجعقا ىف الجغراةقىة والتاريخقىة  :بظرو  عصىره وبقلتىف

 ث عّؿىىا ويحتجىىقو لىىولؽ بأيىىات التىىل  تحىى " ىى ل عؾىىك ذلىىؽ

يختصو بعصر كعولف: كالح يث عـ الروي والػرس واإلبؾ والعشقى  

 والؿجادٓت مع  رير وأهؾ الؽتاب.

ويمي وكف أيضا بلو مـ إلشقعىة الؾغىة أو يؽتـػفىا الغؿىقض بعى  

مضل برهة مـ العمـ، وكؾ مـتج ثؼاي مىر شط بؾغىة عصىره وزمـىف: 

ؿـ يؼىىرأ ولىىوا كىىؾ مـىىتج ثؼىىاي يخىىتص بتاريخىىف، وهىىوا مؾحىىقظ ةىىق

الؼىىىرلو وٓ يػفؿىىىف مىىىع أكىىىف عربىىىل، ٕو لغىىىة الؼىىىرلو  ىىى  اكتـػفىىىا 

 .(1)الغؿقض  

بقىى  أو الػؽىىر الحىى اثل ٓ يؼىىػ عـىى  هىىوا الحىىّ  ي  عامؾىىف مىىع 

الـص الؼرل ، بؾ يتجاوز ذلىؽ إلىك الشحىث عّؿىا ُيعشوىر عـىف بىى)ةؽر 

كىىىاحأ الىىىـص  ( ي مجالىىىف التىىىاريخل وبؽىىىؾ أبعىىىاده الثؼاةقىىىة 

وآجتؿاعقة والشحث ي عا تف بالـص  لقتقكؾ بولؽ والسقاسقة 

إلىىك ةفىىؿ جىىوور الىىـص ومـرىىلف أو مىىا يسىىؿقكف )جقـالقجقىىا الىىـص 

 .(2)الؼرل ( ويح د وفقػة الـص 

                                                
عؾقىىؼ ها ىىؿ كىىالا عؾىىك كتىىاب محؿىى  أركىىقو )الؼىىرلو مىىـ التػسىىقر  ـظىىر: ي (1)

) ىعار  اريخقىة  يـظىر: مؼىال(، و14الؿقروث إلك كؼ  الخطاب ال يـل( )ص 

 لؿحؿ  عاب  الجابري. الـص لقس هق الحؾ(

ومىا بعى ها(،  229إلسامل لؿحؿ  أركقو )ص ـظر:  اريخقة الػؽر العربل اي (2)

 (.129الػؽر اإلسامل  راءة عؾؿقة لف أيضا )ص 
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يرى الػؽىر الحى اثل أكىف  جىأ عؾقـىا الؼطقعىة  ام س ق بقاكهاوـ

لىؿ يعى  هـىاا ب اهىة "الؿعرةقة عـ الؿا ىل كؾىف، يؼىقل العىروي: 

ة مـطؼقىة يىركـ إلقفىا الجؿقىع  ؾؼاةقىا و تؿاسىؽ  ىا جاهعة  روري

إةؽىىار. ٓبىى  إذو مىىـ امىىتاا ب اهىىة ج يىى ة، وهىىوا ٓ يؽىىقو إٓ 

بالؼػع ةق) حىاجع معىري: حىاجع  ىراكؿ الؿعؾقمىات التؼؾق يىة. ٓ 

يػق  ةقفا أب ا الـؼ  الجعةل، بؾ ما يػق  هىق إلىل الصىػحة، وهىق مىا 

 .(1)"لؿعرةقةأسؿقتف وٓ أزال أسؿقف بالؼطقعة ا

يسىىتطقع الػؽىىر الحىى اثل  جىىاوز الىىـص الؼىىرل  مشـىىك  وباا ا

، وإلغاء مرجعقتف ي عصركا هىوا: ٕكىف مخىتص بتاريخىف، (2)ومعـك

وعؾىك أ ىؾ  ؼى ير يشؼىك الؼىرلو كتابىا لؾىتاوة والتىربا، أو جىىعءا ٓ 

 يتجعأ مـ ال اث الثؼاي لأمة  

 

 

              

                                                
(، ويـظىىر:  اريخقىىة الػؽىىر العربىىل 10ػفىىقي العؼىىؾ لىىى عشىى  ا، العىىروي )صم (1)

(، الػؽر اإلسامل كؼ  واجتفىاد لىف أيضىا 294اإلسامل لى محؿ  أركقو )ص

 (.232)ص

 .(229) ص  واجتفاد لؿحؿ  أركقويـظر: الػؽر اإلسامل كؼ   (2)
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  اــص اـؼر ينبطالن كظر ة تارخيقة  

ٓ  ىىرو أو الؼىىرلو كىىعل ي فىىرو  وسىىقا ات  اريخقىىة معقـىىة، 

وكعل لتاريخ اإلكساو وخاإلأ وا عف: لقر ػع بىف مىـ وا عىف ومققلىف 

الشفقؿقة السػؾقة إلك الحال العؾقي إ قي وإمثؾ، ويف يف بىف إلىك 

 الحؼ والصراط الؿستؼقؿ، ويصؾا بف حال ال كقا وأخرة.

لؽ ٓ ُيؼصىى  بىىف مخاإلشىىة َمىىـ كىىعل ي زمـىىف إٓ أو كعولىىف كىىو

خاكة، وإكؿا الخطىاب ةقىف لؾعىالؿقـ ي أي مؽىاو وأي زمىاو وأي 

 ىىاريخ ةفىىق متعىىال عؾىىك التىىاريخ: ذلىىؽ أو الؼىىرلو يـطؾىىؼ مىىـ أّو 

، -وإو  غّقىىر  اريخىىف وعصىىره-الطشقعىىة الشرىىرية واحىى ٌة ٓ  تغقىىر 

ت بىىف لٓ  عىىربة بتغّقىىر الجقىىؾ الىىوي كىىعل ةقىىف الؼىىرلو ولىىق مىىرّ  ةىىا

 السـقـ، وهوا مـ كقر إعجازه.

وّٕو ا، الوي خؾؼ اإلكساو هق الوي خاإلشف  وا الـص 

 ڭ﴿ الؼرل ، ةؽقػ يتـا ض خؾؼف وأمره؟  كؿا  ال ا،  عالك:

 ۅ ۋ ۋ   ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

عؿـ يععؿ أو  ثؿ أخرب  [2، 1الػر او:] ﴾   ۇئ ۇئ وئ وئ

أساإلقر خاكة بإ  مقـ وبتاريخ   يؿ، ورّد عؾك هوه الؼرلو 

 ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ال عقى بؼقلف: 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ
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، ةؾقس الؼرلو مر شطا [6، 5الػر او:] ﴾  ک ک ک ڑ ڑ ژ

بتاريخ برري، بؾ هق وحل مـ ا، إول أخر الظاهر الشاإلـ 

 خالؼ السؿاوات وإرض ومـ ةقفؿا.

بآعتشار  رية واح ة ٓ  تغقر، يلمركا ا، وٕو الطشقعة الشر

بحال مـ سشؼ مـ التاريخ الؼ يؿ، ويشقـ لـا أو مصقر الؿممـقـ 

واح  ومصقر الؽاةريـ واح  وإو  ع دت  قاريخفؿ،  ال  عالك: 

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

ؿ : ٕو إلشقعة الؿممـقـ والؽاةريـ ومآٓهت[111يقسػ:] ﴾ مئ حئ

 واح ة ٓ  تغقر وإو  غّقرت أزماهنؿ وأماكـفؿ.

وكىىولؽ أحىىقال الؽػىىار مىىع أكشقىىاةفؿ ٓ  تشىى ل وٓ  تغقىىر وإو 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ع دت  ىقاريخفؿ 

، ةفـىىا يشىىّقـ [53، 52الىىواريات:] ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ

ا،  عىىالك أو الطغقىىاو إلشقعىىة الؿ ةىىقـ: ةىىنهنؿ لِغـىىاهؿ الىى كققي ٓ 

يـصاعقو ٕمر ر ؿ ورسؾف: فـّا مـفؿ أهنؿ مسىتغـقو عىـ خىالؼفؿ 

 ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ﴿وَمىىـ إلقىىف يرجعىىقو،  ىىال  عىىالك: 

 .[7، 6العؾؼ:] ﴾  ڱ
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ةفؾ يتغّقر التؽويأ بالرسىؾ والؽػىر بىرب العىالؿقـ والطغقىاو 

بتغقر إزماو وإمؽـىة؟ هىؾ يختؾىػ اإليؿىاو بىا، ورسىؾف وكتشىف 

 ي  اريخ برري عـ  قره مـ التقاريخ؟و  ره والققي أخر 

ي مؼاكى  الؼىرلو العظقؿىة ومسىاةؾف  ب  تلم  أخي صاـ  احلق

الؿتعالقىىة والؿتجىىاوزة لؾتىىاريخ، وهىىؾ  تـاسىىأ مىىع هىىوه الػؽىىرة 

 ٿ ٺ ٺ ٺ﴿الؿاركسقة آعتشاإلقة، ا ىرأ  ىقل ا،  عىالك: 

 ٻ ٻ   ٻ ٱ﴿و قلىىىىىف  عىىىىىالك:  [9اإلسىىىىراء:] ﴾ٿ ٿ ٿ

   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ

، [4-1ةصىىىىىىىىىىىىىىىىؾت:] ﴾   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ و قلىىىىف  عىىىىالك:

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى   ې

 ڳ گ گ﴿ ، و قلىىىىف[2، 1الؽفىىىىػ:] ﴾   ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

، ةفىىىىؾ هىىىىوه [1هىىىىقد:] ﴾   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

و اريخىف، ألقسىت  ملسو هيلع هللا ىلصالؿعا  الؼرلكقة العظقؿة مر شطة بعصر الـشل 

وي زمـىف وحتىك زماكـىا،  ملسو هيلع هللا ىلص اةؿة مـ  شؾ زمـ الـشىل  هوه الؿعا 

 بؾ وحتك  قاي الساعة؟ 

ى اإلكىس والجىـ ولىق  ؽىا ػ بعضىفؿ مىع  بؾ إو ا،   ح َّ

بعىىىض أو يىىىل قا بؿثؾىىىف، وهىىىوا التحىىى ي متجىىىاوز لحىىى ود الشرىىىر 

التاريخقة ومتعال عؾقفا و اةؿ حتك القىقي وإلىك يىقي الؼقامىة، يؼىقل 



 51 جاااالء احلداثاااة 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿  عىىىىىىالك:

، ةفىىىىىىؾ [88اإلسىىىىىىراء:] ﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

اسىىتطاع أحىى  اإل قىىاو بؿثؾىىف: لِـىىععَؿ أو  ىىاريخ هىىوا التحىى ي  ىى  

 اكتفك؟ 

وأيضىىا أخىىرب ا،  عىىالك أّو كشقىىف محؿىىً ا رحؿىىة لؾشرىىرية، بىىؾ 

 ﴾ گ گ گ ک ک﴿ والعىىىالؿ أجؿىىىع بؼقلىىىف  عىىىالك:

ؿفىىىا ، ةؿىىىـ ذا يخّصىىىص ةضىىىؾ ا، ورحؿتىىىف و ىىى  عؿّ [107إكشقىىىاء:]

 لؾشررية جؿعاء؟ 

أكىىعل ا، الؼىىرلو لقر ؼىىل باإلكسىىاو عىىـ وا عىىف و اريخىىف  إذن

الحققا  إلك الػضاةؾ السؿاوية، ولقـشفف لقعقد إلىك وعقىف، ويىقازو 

بقـ القحل ووا عف التاريخل الخاص، ولؽـ الػؽر الح اثل يؼؾىأ 

الؼضىىقة رأسىىىا عؾىىىك عؼىىىأ، ويجعىىؾ لؿىىىا ةىىىق) التىىىاريخ أحؽىىىاي 

 ل أو ير ػىىع باإلكسىىاو ي درجىىات الػضىىقؾة يـىىعل التىىاريخل   وبىى

بالـص الؼرل  إلىك وحىؾ التاريخقىة، كؿىا كىص عؾقىف حسىـ حـػىل 

وكثقىىر مىىـ الحؾىىقل لىىؿ  ؽىىـ ي بىىادئ إمىىر معطىىاة مىىـ "بؼقلىىف: 

القحل، بؾ كاكت مؼ حات مـ الػرد أو الجؿاعة ثؿ أيى ها الىقحل 

 .(1)"وةر فا 

                                                
 .وما بع ها( 135)ص  ال اث والتج ي  لحسـ حـػل (1)



َـّص اـؼر ين  ُة اـ  50 تارخيقَّ

التىاريخل  -كثربقلىقجلويري   طقيع الـص الؼرل  لؾؿـطؼ إ

الح يث، وهق الؿـطؼ الوي يعتؿى  القا ىع التىاريخل الىوي  ـتؿىل 

إلقىىىف جؿاعىىىة مىىىا لقحىىى د مىىىا  ريىىى ه مىىىـ الىىىـص بؿىىىا يتقاةىىىؼ مىىىع 

 .(1)الؿرروإلقات التاريخقة

وب ل أو يـتؿل الػؽر الحى اثل إلىك كىاي ا، ورسىقلف ويسىؾوؿ 

أو القا ىع هىق مىـ "لف، اّ خو مـ هوه الػؽرة الؿاركسّقة التل   عل 

 مرجعا لف   (2)"يصـع الػؽر ولقس الػؽر هق مـ يصـع القا ع

وكىىاو مؼتضىىك آكطىىا) مىىـ التاريخقىىة أو ُيـظىىر ي العقامىىؾ 

والظرو  التاريخقة التل  خىص الػؽىر اإلسىامل والىـص الؼىرل  

ثؿ ُيتخو لفا الؿـفج الوي يـاسشفا، ٓ أو كلخو مـفجا مختصا بػؽىر 

 ك الػؽر اإلسامل إسؼاإًلا لخر لـسؼطف عؾ

ولؽىىىـ الػؽىىىر الحىىى اثل العربىىىل ٓ يريىىى  لـىىىا إٓ أو كؽىىىقو 

مستفؾؽقـ لؿـتجات الغرب حتك ي مـاهج التػؽقر والـؼ    حقث 

يعق  إكتاج الػعىؾ الحى اثل الغربىل كػسىف  ؼؾقى ا ٕإلىقاره وأدواره، 

 .(3)ويري  أو يطشؼف عؾك الػؽر اإلسامل 

                                                
 (.287)ص  يـظر: كحق  اريخ مؼارو لأدياو التقحق ية لؿحؿ  أركقو (1)

 275كقل الػؾسػة الؿاركسىقة لجىقرج بىقلقتعر  رجؿىة  ىعشاو بركىات )ص أ (2)

 وما بع ها(.

ومىىا  19)ص لىىى د. إلىىف عشىى  الىىرحؿـ اث  ج يىى  الؿىىـفج ي  ؼىىقيؿ الىىيـظىىر:  (3)

 وما بع ها(. 177روح الح اثة لى د. إلف عش  الرحؿـ )بع ها(، 
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الؿعري الوي يـتؿل إلقف اإلكسىاو هىق  ومع اع اةفؿ بلو الـظاي

الؿسىىمول عىىـ  قجقىىف  ػؽقىىره، إٓ أهنىىؿ ٓ يـػّؽىىقو يتخىىووو هىىوه 

الػؽرة الؿاركسقة كظاما معرةقا وإلقف يحىاكؿقو إمىقر ولىق كاكىت 

 ي كتاب ا، ورسقلف؟ 

ةؾؿىىىاذا  ؽىىىقو هىىىوه الػؽىىىرة مسىىىّؾؿة وهىىىل محىىىض  حؽىىىؿ 

لسىـة الؽقكقىة التىل أ ىاي ومصادرة؟  بؾ يؽو ا التاريخ كػسف، ةنو ا

 ا، التاريخ عؾقفا  اةؿة عؾك أو الػؽر هق مـ يصـع القا ع.

ألقسىت دعىقات الرسىؾ كاكىىت خروجىا عؾىك القا ىع و صىىادما 

معف وإعادة ل كقشة الؿجتؿع وكقا تف؟ ةليـ القا ع الوي كىـعفا؟ 

ألىىقس الؿػؽىىروو والػاسىىػة ي عصىىقر التىىاريخ الشرىىري كىىاكقا 

وا عفؿ وزماهنؿ بؿا إلرحىقه مىـ أةؽىار؟ ةىليـ خارجقـ عـ ح ود 

 القا ع الوي كـعفؿ؟

ولؿ ٓ ُيـظر إلك مػفقي التاريخقة عؾك أكف حالة استثـاةقة بسشأ 

إزمات آجتؿاعقة والظرو  التاريخقة التىل كىاو يعقرىفا الػؽىر 

 الغربل حقـ ففقره؟

ولؿاذا يشؼك هوا الؿػفىقي ثابتىا مىع دعىقى عى ي إمؽاكقىة ثشىات 

اهقؿ والعؾىىىقي وكسىىىشقتفا؟ بقـؿىىىا  ؾغىىىك الحؼىىىاةؼ بىىى عقى الؿػىىى

 .(1) اريخقتفا؟ 

                                                
مق ػ الػؽر الح اثل العربىل مىـ أكىقل آسىت ٓل ي اإلسىاي لىى د.محؿى   (1)

 .(108حجر الؼر  )ص
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ثؿ إو الػؽىر الحى اثل ٓ يلبىف أو يصىّرح بىلو اإلسىاي والؼىرلو 

كالـصراكقة وكتا ا  ولوا يتعامؾقو مع الـص الؼرل  بىوات الؿىـفج 

اإلسىاي كشؼقىة "الوي  عامؾ بف الغرب مىع الؽتىاب الؿؼى س: ٕو 

ع لؾتاريخقة التىل خضىعت لفىا الؿسىقحقة: إذ إو إدياو ي الخضق

ار اإلسىىاي ٓ يختؾىىػ عىىـ الؿسىىقحقة ي كقكىىف يؼىىع  ىىؿـ اإلإلىى

سىىاي عـىى ه كتىىاج الؿؿارسىىة إلالؿعىىري لؾؼىىروو القسىىطك وٕو ا

التاريخقة لؾشرر، وبالتالل ةفىق يتطىقر ويتغقىر، ويخضىع لؾتاريخقىة 

رسىىة مثؾىىف مثىىؾ أي  ىىلء عؾىىك وجىىف إرض، إكىىف كىىا ج عىىـ الؿؿا

التاريخقة لػاعؾقـ اجتؿاعققـ  ى ي ي التـىقع.. كؿىا أكىف كىا ج عىـ 

 .(1)  "ةعؾ الرروط التاريخقة التعؼق  عرب العماو والؿؽاو

ومىىـ الغريىىأ أو الحىى اثققـ العىىرب يىىّ عقو  اريخقىىة الىىـص 

أو الى يـ  -كؿا اع   أربا ؿ الغربقىقو-الؼرل  مع أهنؿ يع ةقو 

 .(2)خ و قر خا ع لفمـ إمقر الؿتجاوزة لؾتاري

                                                
 .(326)ص لؿحؿ  أركقو ـظر:  ضايا ي كؼ  العؼؾ ال يـل ي (1)

  الجىىابري ي مؼىىال ) ىىعار  اريخقىىة الىىـص لىىقس هىىق حقىىث  ىىال محؿىى  عابىى (2)

، وهل أساسا الػىـ والى يـ والػؾسىػة، "إ ؽال العؾقا لؾقعل"أما  "الحؾ(: 

ةؼ  ٓحظ ماركس كػسف أهنا ٓ  تحى   "الروح الؿطؾؼ"أي ما عرب عـف هقجؾ بى

بالق ع آجتؿاعل  وه الصقرة بؾ هل  ؿتؾؽ اسىتؼآ يجعؾفىا  عؾىق عؾىك 

إو الصىعقبة لقسىت ي ةفىؿ "وأإلىره. وي هىوا الؿعـىك كتىأ يؼىقل: الؿجتؿع 

 =  ريؼققـ كاكا مر شطقـ بشعض أ ؽالكقػ أو الػـ والؿؾحؿة اإل
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ىىؽفؿ بؿىىا ي الؼىىرلو مىىـ أمىىقر مر شطىىة بعصىىر كعولىىف:  وأمىىا  ؿسو

كأيىىات السىىششقة والؽىىاي عىىـ الىىروي والػىىرس واإلبىىؾ والعشقىى  

 والؿجادٓت مع  رير.

ةنو إكؾ ي كعول الؼرلو أكف ابت اةل، وأما السششل ةؿىع كقكىف 

ع الىوي كىعل ةقىف، أ ّؾ ةنكـا ٓ كـؽر أو هـاا عا ىة بقـىف وبىقـ القا ى

ولؽـ العربة بعؿقي الؾػظ ٓ بخصقص السشأ، ةفل مر شطىة بـىقع 

الحادثىىة ٓ عىىقـ الحادثىىة التىىل كعلىىت ةقفىىا، وأمىىا الحادثىىة الؿعقـىىة 

ةؾقست سقى مـاسشة لؾقكقل إلك الحؽؿ الترريعل الوي يعّؿ كىؾ 

إمىىة: ولىىوا يسىىتػق  مـفىىا العؾؿىىاء، ويسىىتـشطقو مـفىىا إحؽىىاي، 

 غقرها وهوا مـ أوجف إعجاز الؼرلو.ويؼقسقهنا ب

ي سىقا) كامىف عىـ  ىقل العؾؿىاء  $مىاي ابىـ  قؿقىة  ال اإل

ةالويـ  ىالقا ذلىؽ لىؿ يؼصى وا أو " ال:  "هوه أية كعلت ي كوا"

حؽؿ أية مختص بلوللؽ إعقاو دوو  قرهؿ: ةىنو هىوا ٓ يؼقلىف 

ظ العىاي مسؾؿ وٓ عا ؾ عؾك اإلإلا)، والـاس وإو  ـازعقا ي الؾػ

                                                
ى او ةقـىا   = التطقر آجتؿاعل، بؾ إو الصىعقبة هىل ي ةفىؿ لؿىاذا ٓ يىعآو ُيَقلو

متعة ةـقة ويحتػظىاو بؼقؿتفؿىا مىـ بعىض القجىقه، كؿعقىار وكؿىقذج ٓ مثقىؾ 

إو ". ويؿؽىىـ بسىىفقلة أو كؼىىقل الرىىلء كػسىىف عىىـ الىىـص الؼىىرل : "لفؿىىا

الصىىعقبة لقسىىت ي ةفىىؿ كقىىػ أو الؼىىرلو وسىىقرة الـشىىل كاكىىا مىىر شطقـ بىىشعض 

ى او  أ ؽال التطقر آجتؿاعل، بؾ إو الصعقبة هل ي ةفؿ لؿاذا ٓ يعآو ُيَقلو

ار ةقـىىا متعىىة ةـقىىة )با قىىة( ويحتػظىىاو بؼقؿتفؿىىا مىىـ بعىىض القجىىقه، كؿعقىى

 ."وكؿقذج ٓ مثقؾ لفؿا
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القارد عؾك سشأ هؾ يختص بسششف أي ٓ؟ ةؾؿ يؼؾ أح  مىـ عؾؿىاء 

الؿسؾؿقـ أو عؿقمات الؽتاب والسـة  ختص بالرىخص الؿعىقـ، 

إهنا  ختص بـقع ذلؽ الرخص، ةقعؿ ما يرىشفف  :وإكؿا  اية ما يؼال

 وٓ يؽقو العؿقي ةقفا بحسأ الؾػظ.

فىل متـاولىة وأية التل لفىا سىشأ معىقـ إو كاكىت أمىرا وهنقىا ة

لولؽ الرخص ولغقره مؿـ كاو بؿـعلتف، وإو كاكت خربا بؿى ح أو 

ذي ةفىىل متـاولىىة لىىولؽ الرىىخص و قىىره مؿىىـ كىىاو بؿـعلتىىف أيضىىا. 

ومعرةة سشأ الـعول يعقـ عؾك ةفؿ أية ةنو العؾؿ بالسشأ يقرث 

 .(1)"العؾؿ بالؿسشأ

وإو سؾؿـا ج ٓ بلو أيات السششقة  رىّؽؾت و ؽّقكىت بسىشأ 

قا ع وأهنا  مي  هىوه الػؽىرة الؿاركسىقة، ةؿىاذا عىـ أيىات التىل ال

كعلت  خرب عـ أمقر ستؼع ي مستؼشؾ التىاريخ، ةؽؿىا أو ي الؼىرلو 

كعلىىت ٕسىىشاب وأحىى اث وا عقىىة سىىشؼت كعولفىىا، ةعؾىىك  اكصقًكىى

العؽس أيضا ةقف كصقص كعلت  تـشل بلمقر وو اةع  ؼىع ي مسىتؼشؾ 

 أيضا مـ كـع القا ع لفا؟  التاريخ، ةفؾ كاكت  ؾؽ الـصقص

اكظر مثًا إلك إخشار ا،  عالك باكتصار الروي عؾك الػرس، بع  

أو ةرح مرركق  رير باكتصار الػرس، ةلخرب ا،  عالك عـ ةرح 

الػرس،  الؿسؾؿقـ عؿا  ريأ باكتصار الروي أ شاع ال يـ اإللفل عؾك

                                                
 .(339/ 13مجؿقع الػتاوى ) (1)
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 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ   ے ے ھ   ھ ھ﴿يؼقل ا،  عالك: 

 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹   ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

              ﯁

، بؾ     ح ى [5-1الروي:] ﴾        

 .(1)الصحابة الؿرركقـ عؾك و قعف وراهـقا عؾك ذلؽ

ةفؾ كاكت هوه الـصقص وأمثالفا مىـ كىـع القا ىع ومسىتؿ ة 

 مـ الثؼاةة الؼر قة؟  

ةىىنذا مىىا  جاوزكىىا  ؾىىؽ العصىىقر وكظركىىا ةقؿىىا يسىىّؿك بالعصىىر 

الح يث، ألؿ يؽترػ اإلكساو ةقىف حؼىاةؼ عؾؿقىة كثقىرة مـصىقص 

عؾقفىىا ي الؼىىرلو  شىىؾ ملىىات الؼىىروو: كعؾىىؿ إجـىىة و قىىره مىىـ 

 الؿعجعات الؼرلكقة الخال ة؟ 

وأما دعقى أو إلشقعة الؾغة أو يؽتـػفا الغؿقض بع  زمىـ، ةىنو 

إكىىؾ ي ألػىىاظ الؾغىىة الثشىىات، وحػىىظ ا، سىىشحاكف لؽتابىىف حػىىظ 

عؾىك أربعىِة " -كؿا  ال ابـ عشىاس-اكقف ومعاكقف، والؼرلو يرؿؾ مش

أوجىىٍف: وجىىٌف  عرةىىف العىىرُب مىىـ كامفىىا، و ػسىىقر ٓ ُيعىىور أحىىٌ  

بجفالتىىف، و ػسىىقر يعؾؿىىف العؾؿىىاء، و ػسىىقر ٓ يعؾؿىىف إٓ ا،  عىىالك 

 .  (2)"ذكره

                                                
 (.78الـشل العظقؿ لى د. محؿ  عش  ا، دراز )ص:  يـظر: (1)

 .(75/ 1 ػسقر الطربي ) (2)
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 ٹ ٹ ٹ ٿ﴿وكقػ يتػىؼ هىوا و ىقل ا،  عىالك: 

  الؼىىرلو وا، ملسو هيلع هللا ىلصلـشىىل ؟  ألىىؿ يشىىقـ ا[44الـحىىؾ:] ﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ
أرسىىؾف لىىولؽ؟  ألىىؿ يؼتىىػ الصىىحابة والسىىؾػ أثىىر كشىىقفؿ ي  شقىىاو 

 معا  دستقرهؿ خال الؼروو السابؼة؟  

ةالحؿ  ، الوي سىخر لإلسىاي عؾؿىاء  شصىروا لفىوه الؼضىقة 

مـو ةجر اإلساي، ةللػقا كتأ الغراةىأ والرىروح وخى مقا الىـص 

معاكقفىىا، ولؽىىـ مىىراي الػؽىىر الؼىىرل  والسىىـة أيؿىىا خ مىىة لتق ىىقا 

الح اثل مؿىا ذكىر هىق الؼطقعىة الؿعرةقىة مىع كىؾ  راثـىا اإلسىامل 

 السابؼ: ب عقى أو لغتفا  امضة ٓ يؿؽــا التعامؾ معفا  

ةقؽىىقو الىىـص  ىى  اكتفىىك  اريخىىف: ٕكىىف مىىر شط بىىولؽ السىىقا) 

التاريخل الوي كرل ةقف ذلؽ الؿجتؿع، وأمىا الؿجتؿعىات إخىرى 

 هتا التاريخقة الخاكة  ا  ةؾفا  عشقرا

بؾ كقػ يجتؿع الؼقل بتاريخقة الـص الؼرل  مىع اإليؿىاو بلكىف 

كاي مـعل مىـ عـى  ا، رب العىالؿقـ لخؾؼىف برىقرا وكىويرا؟  ةىنو 

الظىىىرو  التاريخقىىىة التىىىل يععؿقهنىىىا إكؿىىىا هىىىل مختصىىىة بالشرىىىر 

 وإكتاجات الشرر  

   صىىقر بىىؾ يعظىىؿ الفىىقل عؾىىك الؿىىممـ بىىا، العظىىقؿ إذا عىىر

التىاريخ  الػؽر الح اثل لى) ا،( ذا ف، حقث يعتؼ  أهنا ةؽرة يصىـعفا

وٓ يعتؼى وو  - عىالك ا، عؿىا يؼقلىقو- و ترؽؾ مـ خال القا ع

 كؿا كعتؼ  أكف مقجقد حؼقؼة حل  ققي متصػ بالصػات العؾك.
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يؿؽىـ الؼىقل بىلو التصىقر "كؿا عرب عىـ ذلىؽ أركىقو بؼقلىف:  

إمىىؾ ي آكػتىىاح عؾىىك أةىىؼ إمىىؾ: إمىىؾ الحىى يث ، يتجؾىىك ي 

بالخؾقد، إمؾ بالحرية، إمىؾ بالع الىة، إمىؾ بتصىالا اإلكسىاو 

 .(1)"الح يث مع ذا ف. هوا هق ا، بالـسشة لؾعالؿ الح يث والتصقر

ي "وٓ كرؽ أكف  وا يتؽؾؿ بؾساو لباةف أمثال كقترف الوي  ال: 

، وكجى ه يىربر (2)" ىلويات العالؿ لقست هـاا حؼاةؼ. هـىاا ةؼىط

عشىىارة  اسىىقة "مؼقلىىة كقترىىف التىىل زعىىؿ ةقفىىا مىىقت اإللىىف ةقؼىىقل: 

وكادمة لؾحساسقة الجؿاعقىة لجؿىاهقر الؿىممـقـ كفىوه يجىأ أٓ 

 خقػـا كثقًرا: ٕهنا ٓ  عـل رةض ا، أو رةىض اإليؿىاو بىا،، وإكؿىا 

عىىـ  عـىىل مىىقت جقـالقجقىىا معقـىىة أو إلريؼىىة لغقيىىة معقـىىة لؾتعشقىىر 

وجقد ا،. ةا، حل ٓ يؿقت مىا يؿىقت مىا هىق  ىاريخل حؼىا، هىق 

 ؾؽ التصقرات التل يرىؽؾفا الشرىر عىرب مراحىؾ  اريخقىة مختؾػىة 

 .(3)"عـ ا،

وهـا كتىوكر و ػىة العؾؿىاء مىع إوكىا  الع مقىة والسىؾشقة ، 

 ي لخر الؿطا .  عالك: ٕهنا  مدي إلك إكؽاره 

هتؿ ي ك  هوا الؿىـفج، وكى  مىـ ولوا استـػر أهؾ الحؼ إلا ا

 لثر بىف مىـ مـؽىري الصىػات التىل  ـطىقي ي الحؼقؼىة عؾىك إكؽىار 

 .(4)ذات ا، 
                                                

 .(282) ص  ضايا ي كؼ  العؼؾ ال يـل لؿحؿ  أركقو (1)

 .ـظر: ةفؿ الػفؿ م خؾ إلك الفرمـققإلقؼا لى د. عادل مصطػكي (2)

 .(282) ص العؼؾ ال يـل لؿحؿ  أركقوا ي كؼ  ضاي  (3)

مق ػ الػؽر الح اثل العربل مىـ أكىقل آسىت ٓل ي اإلسىاي لىى د.محؿى   (4)

 .(وما بع ها 278حجر الؼر  )ص
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 اطامتة  

ي ختاي هوه القر ة ا ضا لـا كقػ أو مػفقي التاريخقىة  رعىرع 

ي فرو   اريخقة معقـة لؾػؽر إوروبل سششت ففقره، وأكف لىقس 

كىردة ةعىؾ لؿغىآة الؽـسىققـ  سقى إ را) لؾؿجتؿع ي الؿاديىات

ي الخقآت وإساإلقر وإوهىاي، ولؽىـ الػؽىر الحى اثل العربىل 

أسىىؼطف عؾىىك الىىـص الؼىىرل  إسىىؼاإلا دوو مراعىىاة لـرىىلة مػفىىقي 

التاريخقىىة وٓ إحاإلىىة بىىالؼرلو و اريخىىف وعؾقمىىف ومػاهقؿىىف، حتىىك 

ؾ ي لخر الؿطىا  إلىك  جىاوز الىـص الؼىرل  مشـىك ومعـىك     قكَّ

كؼطاع عـ ال اث اإلسامل والؿا ل بؽؾ ما ةقف: ٕكف مىر شط وآ

 بتاريخف الؼ يؿ وفرو  عصره  

ةنو أعر ـا عـ  راثـا اإلسامل إكقؾ، ةنلك أي ةؽر وثؼاةىة 

 و راث كـتؿل؟ 

أك ا آكتؿاء إلك كاي ا، ورسقلف وأ شاعىف، لـتَّجىف إلىك كىاي 

 هقغؾ وماركس وكقترف؟  

عىربة حقىث يؼىقل:  $ساي ابـ  قؿقة خ اإللف  قولـا ةقؿا  ا

همٓء عؿ وا إلك ألػىاظ مجؿؾىة مرىتشفة  حتؿىؾ ي لغىات إمىؿ "

معىىا  متعىى دة، وكىىاروا ُيىى خؾقو ةقفىىا مىىـ الؿعىىا  مىىا لىىقس هىىق 

ـَىقا  الؿػفقي مـفا ي لغات إمؿ، ثؿ ركشقها وألػقها  للقًػىا إلىقيا َب
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لىىقه ي  كػىىقس مىىـ لىىؿ بعَضىىف عؾىىك بعىىض، وعظؿىىقا  ىىقَلفؿ وهقَّ

يػفؿف... ةنذا دخؾ معفؿ الطالىُأ وخىاإلشقه بؿىا  ـِػىر عـىف ةطر ىف، 

 .(1)" القا لف: أكت ٓ  ػفؿ هوا ،ةلخو يع ض عؾقفؿ

 .(2)وكؾك ا، وسؾؿ عؾك كشقـا محؿ  وللف وكحشف وسؾؿ

 

 

 

 
 

                                                
 (.295/ 1درء  عارض العؼؾ والـؼؾ ) (1)

 .بـ محؿ  إركا : عؿار إع اد (2)



 
 

 

 ..رتاثـــة للـــراءة الحذاثيـــالق
 اتاااؿـزـؼاات واـاااخؾػقااـ 

 

دة مـ ال اث أو إ صىاةف إ ىؽالقة يعىا  مـفىا كىؾ مىـ ُ َع و اإلةا

يرهتـ لؾقا ع، ةىنذا لىؿ يجى  مىا يسىعػف ي الؿا ىل وأعقز ىف للقا ىف 

ال اثقة، ةنكىف ٓ محالىة سىقتجف رأسىا إلىك  ؾىؽ الؿـجىعات ال اثقىة 

الفاةؾىىة: لقؿىىارس عؾقفىىا كقعىىا مىىـ التؿقيىىف الثؼىىاي، بؼصىى  إعىىادة 

 أو الؿعرةىىة الىى عقى إلىىك الؼطقعىىة الؿعرةقىىة مىى
َ
عل ع الىى اث: لقىى َّ

ؾت عىىرب مجؿقعىىة مىىـ إحىى اث  ال اثقىىة ذات كىىشغة كػعقىىة، َ رىىؽَّ

الؿ ةقعة بصراع السؾطة والـػقذ، ويتؿ  ػسقر كاةة أكقاع الخطىاب 

الىى يـل عؾىىك أهنىىا مجىىرد مقازكىىات سقاسىىقة وحسىىابات خاكىىة، 

وُ َتىىرجؿ الؿقا ىىػ الجفاديىىة وآسىىتـشاإلات الػؼفقىىة لعؾؿىىاء إمىىة 

ورمقز اإلساي عؾك أهنىا مجىرد سىعل وراء حظىقظ الىـػس، ويىتؿ 

 ىىرب الثؼىىة بىىالؿـتج الػؼفىىل والعشىىث بالجفىىاز الىى ٓلل، ويىى ةـ 

 التػسقر ال يـل وإخا ل ٕي  قؿة معرةقة.

ؾ  لففذه وي هوا الؿؼىال كسىؾط الضىقء عؾىك  فؽة َك اللؾػقفست الؿ

شفىىا بركىى   الػؽففهة ففست ال ففي نففموو إلقفففسكعؼو لكؼك عىىرب مسىىارها  الُؿـزك

 التفقيؾل ي  راءة إح اث وآستـتاجات.
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إكؿىىاط الػؽريىىة التىىل  وكؼصااد باااـؼراءة احلداثقااة ـؾاارتاث 

ففرت ي عالؿـا العربل واإلسامل محاِولًة َخؾَؼ ِوَةاي بىقـ الثؼاةىة 

اإلسامقة ال يـقة وبقـ الطرح الغربل الح يث: لتـىتج خطابىا ديـقىا 

 بقة ي كظرهتا لؾؽقو والحقاة.متؿاهقا مع الثؼاةة الغر

ؾك   ولـش أ بتقجقف الع سة إلىك  لؾػؽىرة مىـ  اللؾػقفست المؿففُففففَؽة

 أجؾ إبرازها لؾؼارئ ي حؾتفا الحؼقؼقة.

  َؾِة ـؾػؽرة  اطؾػقات ادْاُاااَشؽِّ

ال اةعىة  اللؾػقف  العؾؿسكقف الؼارئ لؾؿـتج الثؼاي الح اثل يرى 

ؽات ي الخطىاب الحى اثل، لؾطرح الحى اثل مىـ خىال عى ة  رى

 :أ ؿفس

ةالعؾؿاكقىىىة ي أسسىىىفا  ؿوؾا مااان اـاااد ن وإخاااالق ااـااا -أ

ًكا لؾتىاريخ،  الػؾسػقة  ستشع  اعتشار ال يـ وإخا) واإليؿاو محرو

بؾ  عترب التاريخ محؽقما ب واةع  ريعية محضىة ذات بعى  سقاسىل 

مىادي، والخطىىاب الى يـل وإخا ىىل مجىىرد  طىاء ةىىق ل إلخػىىاء 

الىى واةع الحؼقؼقىىة لأحىى اث، و ركىىع العؾؿاكقىىة ي خطا ىىا عؾىىك 

الحا ىىىر واسىىىتشعاد الؿا ىىىل، كؿىىىا  ىىى عق لؾترىىىؽقؽ ي الؽتىىىأ 

 .(1)الؿؼ سة وي كؾ ما هق ديـل

                                                
ب الؿسىىقري وةتحىىل ال يؽىىل يـظىىر: الح اثىىة ومىىا بعىى  الح اثىىة لعشىى  القهىىا (1)

 (.87)ص
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و ىىىى  اكىىىىطشغت الؼىىىىراءة الح اثقىىىىة لؾىىىىـص بل ؾىىىىأ هىىىىوه 

َشىىًة لؾعؼىىؾ عؾىىك مىىا  الؿقاكىىػات ُمَحاِولىىًة  طىىع الصىىؾة بىىال اث ُمَغؾو

التعامىؾ مىع الـصىقص، و ى  كىرح عشى  الؿجقى   سقاه مىـ للقىات

 ىىري أحىى  رواد الؿ رسىىة الح اثقىىة بنخػىىا) جؿقىىع الؿحىىاوٓت 

 .(1)التػسقرية لؾؼرلو ي إإلار الؼ اسة

كؿىىا كىىرح الجىىابري بىىلو العىىاةؼ إكىىرب لؾعؼىىؾ العربىىل أمىىاي 

 الـفضة يؽؿـ ي السؾطات الثاث:

 .سؾطة الـص 

 .سؾطة السؾػ 

 .سؾطة الؼقاس 

ىىؾُة الـظىىاي الؿعىىري الىىوي وهىىوه السىى ؾطات الىىثاث هىىل ُمَحصو

ُر الثؼاةىة اإلسىامقة، ويحؽىؿ اكتؿاءهىا وإلشؼىا لرؤيىة الجىابري  ُيَمإلو

ةنكف ٓ يؿؽـ  غققر بـقة العؼؾ، و لسقس بـقىة أخىرى إٓ بؿؿارسىة "

العؼاكقة الـؼ ية عؾك الى اث الىوي يحىتػظ بتؾىؽ السىؾطات عؾىك 

 .(2)" ؽؾ بـقة عؼؾقة ٓ  عقرية

                                                
 (.89يـظر: ي  راءة الـص ال يـل لعش  الؿجق  الرري ولخريـ )ص (1)

 (.568بـقة العؼؾ العربل لؿحؿ  عاب  الجابري )ص  (2)
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ٕكىىف ٓ يسىىتطقع مؿارسىىة  ؽاااـػؽر اـعااري معقاا  طـااد هاامٓء 

كراط ةعؾل، ةفق مؼق  بؿعطك الـص واإلجؿاع والؼقاس، ومىـ ثىؿ 

ا خىىو الحىى اثققو مىىـ َأْكَسىىـََة الىى اث إلريؼىىا لإلجفىىاز عؾىىك الجفىىاز 

ال ٓلل، ومربرا لؾؼراءة الؿتحؾؾة لؾـصىقص، ةؿضىامقـ العؾؿاكقىة 

 مربرا ىىف، وإو كىىاو مىىـ ةىىر) بىىقـ فىىاهرة ي الخطىىاب الحىى اثل وي

الحىى اثققـ والعؾؿىىاكققـ، ةفىىق ي كقعقىىة الفىى ي التىىل ُ َؿىىاَرُس عؾىىك 

الـصقص، ةالعؾؿا  يف ي الى يـ مىـ الخىارج، والحى اثل يحىاول 

 ه مف مـ ال اخؾ.

ةتطشقىؼ للقىات تط قق اـهؼـقات ادعااةة طاذ اــصاو    -ب

دوات العؾؿقىىة ةؾسىىػة الح اثىىة، كىىالؿـفج التػؽقؽىىل، و جىىاوز إ

ـوَعِة لؾػؽىىرة الح اثقىىة،  التػسىىقرية هىىل إحىى ى الخؾػقىىات اْلُؿىىىىَص

ولولؽ يػسىروو جؿقىع الؿظىاهر السقاسىقة وآجتؿاعقىة وال يـقىة 

سؾشا أو إيجابا: بحسىأ مسىاةتفا مىـ الح اثىة، وأخىوها بؿىا  ؿؾقىف 

 التؼـقات الؿعاكرة.

م ارسىف  كؿا  شؾقر ي الغرب عؾىك يى  وادحصؾة اــفائقة ـؾـص

كزع الؼياح  عن  ؿقع الـ فو  ييـقف  كسكفت أو الػؽرية  ؼقي عؾك 

، وإخضىاعفا لىشعض العؿؾقىات (1)غقه ييـق    م إعؿسو ال سوي  بقـفس

الؾغقية الرؽؾقة ألقة التىل  ؾغىل حتىك وجىقد الؿعـىك العؾؿىا  ي 

                                                
لاسىتعادة يـظىىر: الح اثىىة ومىىا بعىى  الح اثىة لعشىى  القهىىاب الؿسىىقري وةتحىىل  (1)

 ال يؽل.
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الـص، ومـ ثؿ يؿؽـ أو يػسر الىـص بالرىلء وكؼقضىف، وٓ يؽىقو 

مؾعما، باعتشار أو عؿؾقة التلويؾ عؿؾقة برىرية يؼىقي  هـاا أي  ػسقر

 ا الؼارئ لؾـص وةؼ للقا ف ومعتؼ ا ف، ةىالـص عـى  السىؾػل إإلىار 

 .(1)ومرجع، وعـ  العؾؿا   طاء وسـ ، كؿا يؼرر كصر أبق زي 

وتظفاار سااامت اـهؼـقااات احلد  ااة طـااد احلااداثقع   اــؼااا  

 اـهاـقة 

  القا ىىع مق ىقعا لؾعؾىىؿ،  ويؼصى وو  ىىا أو يؽىقو اـعؾؿقاة

 والعؼؾ مؼقاسا لؾحؼقؼة.

  ومعـاه أو  تؿ أي عؿؾقة معرةقىة عىرب التجربىة  ؾاكون اـعؾقاة

لؿ يخضع لؾتجربة يؽقو الح يث عـىف  والؿـفج التجريشل، وكؾ ما

 خراةة، أو أسطقرة.

  واسىىتشعاد كىىؾ مىىا هىىق  تلسااقس ادعرؽااة اـعؼؾقااة طااذ اــؼااد

القا ىىع، ويؽىىقو الؿق ىىػ أسىىطقري ديـىىل ٓ يسىىتؿ  كىى  ف مىىـ 

 .(2)الـؼ ي هق جقهر العؼاكقة الح يثة

ةؾىىولؽ اعتىىىربوا الؼىىىقل بنلفقىىىة الـصىىىقص يسىىىتؾعي أو الشرىىىر 

عاجعوو بؿـاهجفؿ عـ ةفؿفىا، ويمكى  حسىـ حـػىل عؾىك الؼىقل 

وإذا كـا كتشـىك الؼىقل بشرىرية الـصىقص "بشررية الـصقص ةقؼقل: 

كػعىىل إيىى يقلقجل  ال يـقىىة، ةىىنو هىىوا التشـىىل ٓ يؼىىقي عؾىىك أسىىاس

                                                
 (.154زي  )ص  أبقيـظر: كؼ  الخطاب ال يـل كصر  (1)

 (.233يـظر: مق ػ الؾقربالقة العربقة الح يثة مـ محؽؿات ال يـ )ص  (2)
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يقاجىىف الػؽىىر الىى يـل السىىاة  والؿسىىقطر، بىىؾ يؼىىقي عؾىىك أسىىاس 

مق ىىقعل يسىىتـ  إلىىك حؼىىاةؼ التىىاريخ، وإلىىك حؼىىاةؼ الـصىىقص 

 .(1)"ذاهتا

يع  فهون الؼفوو بفسلـ وة نوفقفل لنكسفسن ونع قفه عفن ولوا ةنهنؿ 

واكطا ىا مىـ هىوا الطىرح واةؼىقا  عيم قيرنه عؾى نػسقه الاوايث 

و اية، ةتقكؾقا إلك أو الـشقة لؿ  عى  الحاجىة إلقفىا  سؾػفؿ مؼص ا

ويؿؽىىـ  ػسىىقر الىى يـ مىىـ داخؾىىف "، (2)مؾحىىة ي عصىىقر التؼىى ي

و لسقسف عؾك يؼقـف الوا  كـظىاي مسىتؼؾ، ومىـ ثىؿ يصىشا الؾجىقء 

 .(3)"إلك ما هق خارج الطشقعة ٓ لعوي لف

الؼهاءات الايا ق  لؾـ و  عؾى  ذا مس  في إال احف ؿياي  إذن 

فففففففففست  الؿعسلفففففففففهةلؾ ، (5)والتػؽقؽقىىىىىىىىىة (4): كالشـققيىىىىىىىىىةـَّظكه يَّ

                                                
 (.206كؼ  الػؽر ال يـل )ص (1)

ولتلكىىقؾ مسىىللة  ىىرورة الشرىىرية إلىىك الـشىىقة وإكشقىىاء، أكىى ر مركىىع سىىؾػ  (2)

 لؾشحقث وال راسات ور ة عؾؿقة بعـقاو )كؿ كحـ بحاجة إلك إكشقاء( يـظر:

 https://salafcenter.org/1366/ 
 (.67مؼ مة حسـ حـػل لؽتاب  ربقة الجـس الشرري )ص  (3)

الشـققية مـفجقة  عقد ةؽرهتا إلك العالؿ السقيسىري )ةري يـاكى  دي( ةىآراؤه ي  (4)

التػر ىىة بىىقـ الؾغىىة والؽىىاي والىى ال والؿىى لقل وأولقيىىة الـسىىؼ عؾىىك بىىا ل 

عؾىك الؿعطقىات أكثىر مىـ الىـص إسؾقب كاكت ممسسة لؾشـققية ةفىل  ركىع 

وعؾك الؿحقط وال واةع أكثر مىـ الؿعـىك يـظىر: عصىر الشـققيىة  رجؿىة جىابر 

 .(29عصػقر )ص 

مـفٌج ةؾسػل، يرى أكىف  ؿؽـ الؼقل بلهنا:ييصعأ إيجاد  عريػ د قؼ لفا لؽـ  (5)

 = ي الـص، بؾ  ػسقرات  قر مح ودة،ٓ يقج   ػسقر واح  لؾؿعـك 
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الؿؼؾىى وو بتطشقىىؼ هىىوه الـظريىىات دوو ةحىىص أو  هىىمٓء ويؼىىقي

  ـؼقا أو مراعاٍة ٓختا  الشقلات ثؼاةة وحضارة.

ةلكحاب مرروعات إعادة التاريخ  اطؾػقة آسهػاؾقة  -ف 

َثىٍة لؾؼىراءة آسترىرا قة  و راءة ال اث اإلسامل مجرد كسىخ ُمَح َّ

لؾثؼاةة اإلسامقة، و   ففر  لثرهؿ بالؼراءة آسترىرا قة ي جؿقىع 

 رىىىؽاهتؿ الػؽريىىىة، وأعؿؼفىىىؿ إلرحىىىا أكثىىىرهؿ مقاةؼىىىة لؾرؤيىىىة 

واألي ففى واألمففه أكفففم قؾففيوا الؼففهاءة آسترىىرا قة وسىىقؾة وهىى ةا، 

، وهل اعتشار ال يـ اإلسىامل مسىتؿ ا االح َهاقق  يف أبهز حؿ  لفس

اةات الؿجاورة لف، وٓ يع و كقكف  ىراءة  ػسىقرية لؾى ياكات مـ الثؼ

السىىابؼة، كؿىىا يؼىىرر الؿسترىىر) )ثقىى ور كقل كىىف( كىىاحأ كتىىاب 

 .(1)) اريخ الؼرلو(

 وقي لهح الوفسبهي بفـػن ك فساج الؿس َفه  ) قفيور( فقؼفوو  

ورثت الثؼاةة العربقة اإلسامقة كىؾ عؾىقي الؿعؼىقل والامعؼىقل "

 .(2)"ي الثؼاةات إخرى

                                                
قؽقة إلك القجقد، أكشحت الـصقص ُعر ًة لـقع ج ي  ةشع  أو ففرت التػؽ  =

 (.103، يـظر: الؿصطؾحات إدبقة الح يثة )صمـ التحؾقؾ والتػسقر

( مسترر) ألؿا  لف كتاب  اريخ الؼرلو وهق يع  1930-1836ثق ور كقل كف ) (1)

عؿىى ة الؿسترىىر قـ ي دراسىىاهتؿ، وهىىوا الؽتىىاب َ رجؿىىُف وردَّ عؾقىىف الؿػؽىىر 

ر ا محؿ  ال  قؼل ي كتابف الؿعىرو  بىى )الىقحل إلىك محؿى  بىقـ ال كتقر: 

 اإلكؽار والتػسقر الـػسل(، و   إلشع ي ثاثة مجؾ ات يـظر:

https://ar.wikipedia.org/wiki 
 (.304كحـ وال اث محؿ  عاب  الجابري )ص  (2)
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ويتؿىىىاهك الجىىىابري مىىىع الرؤيىىىة آسترىىىرا قة لقىىىربهـ عؾىىىك 

 رىىؽقؾفا لثؼاةتىىف، ةقؼىىرر أو الؽتىىاب والسىىـة وعؾقمفؿىىا ُأخىىوا مىىـ 

لىىقس هـىىاا مىىقروث  ىى يؿ يؿؽىىـ "الؿىىقروث الجىىاهؾل، ةقؼىىقل: 

ععلف عؿا عربكا عـف بالػؽر ال يـل العربل والوي كؼصى  بىف الؽتىاب 

الفؿا الت اولل ويتح د أساسا والسـة، كؿا يؿؽـ أو ُيؼرل داخؾ مج

بالؿقروث الجاهؾل أي: بـقع الثؼاةة ومستقى الػؽىر السىاة يـ ي 

 .(1)"ملسو هيلع هللا ىلص مؽة والؿ يـة عؾك عف  الـشل

وهىىوا الؿق ىىػ الؿعتىىرب لؾؽتىىاب والسىىـة وللقاهتؿىىا عؾىىك أهنؿىىا 

بفل  فو عـفي  ؿقفع  لثرا بالؿقروث الجىاهؾل ٓ يخىص الجىابري، 

 قزيعف عؾك جؿقع العؾىقي اإلسىامقة  ، ويتؿرواي الؿيرح  الايا ق 

 بؿا ي ذلؽ إخا) والؾغة.

ةفوا أحؿ  أمقـ يرى أو الؼقاع  الـحقية كاكىت عؾىك  ىرار مىا 

، وبالر ؿ (2)وج  ي أداب السرياكقة ي العرا) وأهنا مستؿ ة مـفا

مـ و قح الجاكأ إخا ل ي الؼرلو إٓ أو الجابري يصىر عؾىك 

ِعل أو  جىىاوز الىىعمـ لىىقحط رح ؾىىف ي مرحؾىىة متىىلخرة زمـقىىا، وَيىى َّ

التىىللقػ ي إخىىا) مىىا هىىق إٓ  ىىلثر بىىالػؽر الققكىىا  والػارسىىل، 

، وهىىؿ ي ذلىىؽ  شىىع لؾؿسترىىر قـ ي (3)ومجىىاراة لأمىىؿ السىىابؼة

ادعاةفؿ َ ْقةِقَ  العؾقي اإلسامقة، وأهنا لقست ذا قىة بىؾ مـؼقلىة مىـ 

 الثؼاةات إخرى.

                                                
 (.141 ؽقو العؼؾ العربل محؿ  عاب  الجابري )ص  (1)

 .(173ص) أحؿ  أمقـ يـظر: ةجر اإلساي (2)

 (.536يـظر: العؼؾ إخا ل العربل الجابري ) (3)
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بؼففي أن كعففهي ك قوفف  ة الؿرىىؽؾة لؾػؽىىرة وإذا ا َّضىحت الخؾػقىى

عىىرب للقاهتىىا و ؼـقاهتىىا و ففل احفف طسعت أن نضففقا نوييففيا  الػؽففهة 

 أكػة الوكر؟

الحىى اثققـ بؿختؾىىػ مرىىاريعفؿ الػؽريىىة   ؿؽاان اـؼااول باالن

الؿؼ حىىة مىىـ أجىىؾ ةفىىؿ الىىـص الىى يـل لىىؿ يسىىتطقعقا َو ىىَع رؤى 

 لىؿ لؾػفىؿ ومرىاريُعفؿ ال يـقة، الـصقص لػفؿ مـفجقة و صقرات

 .كاجحة بلكَّفا الؼقل عؾك  ْشعُث   طشقؼقة أمثؾة  ساك ها

ةالؼراءة الح اثقة لؾـص  تشـك ع ة مـىاهج مختؾػىة ومتـا ضىة، 

ةتجىى  الحىى اثل يتشـىىك الؿاركسىىقة والشـققيىىة وكظريىىة التؾؼىىل ي لو 

واح ، بالر ؿ مـ أو بعضفا  اي عؾىك أكؼىاض بعىض مؿىا أدى  ىؿ 

ـفجىىل، حقىىث كىىاو التعؼقىى  للقىىة إلىىك الغؿىىقض والتضىىارب الؿ

 عقيضىىقة عىىـ آر شىىاا الػؽىىري والتضىىارب الىىوي يتسىىؿ بىىف هىىوا 

الخطىىاب، ةفىىؿ ي أكسىىـتفؿ لؾىى اث الىى يـل والـىىعول بىىف عىىـ الشعىى  

الربىىا ، جعؾىىقا مىىـ للقىىاهتؿ الش يؾىىة عىىـ الؿعىىايقر التلويؾقىىة عـىى  

ـًفى مافييا لؾفـ إ  مقـ  عم  ، وبىالر ؿ مىـآلقست ع  ق  ال نػهض مك

ََّػس آست راكل عـ  هوه الؿ رسة: إٓ أكف مىع كىؾ ةحىص  ةرق ال

مق قعل لؿ ى إهؾقة لـؼ  الـصقص مـ إلر  الح اثققـ يتشىقـ 

 ع ي استقعا ؿ لؾعؾقي والؿصطؾحات التل يحاولقو كؼا فا.

مىىا و ىىع لسىىامر إسىىاي بىىقلل ي اع ا ىىف عؾىىك  و شاافد هلاا ا

ؾقف بؿىا يػفؿىف مىـ مصطؾا سشأ الـعول عـ  الؿػسريـ لقع ض ع
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، ويغػىىىىؾ عىىىىـ كىىىىقو (1)الؿصىىىىطؾا عـىىىى  مـاإلؼىىىىة إكىىىىقلققـ

الؿصطؾحات  ختؾػ بحسأ الحؼقل الؿعرةقة، ةفىوا آسىت راا 

الىىوي يؽرىىػ مسىىتقى التعىىالل الؿعىىري عـىى  كىىاحشف لىىقس حادثىىة 

 عقـ، بؾ هق سؿة  الشة يعا  مـفا جؿقع رواد الؿ رسة.

يوعؾـس كفير  لوفم ات وٓ جري أو التلمؾ ي كتقجة هوه الؼراء

، ةاسىىتحال الؼىىرلو إلىىك الػوضففى ال ففي أك و فففس يف مـففس ج ال اؾقففل

م وكة ُ َؿاِرُس عؾقفا الـظىرة الح اثقىة ُمْخَتَؾىَػ َأْ ىَؽاِل آسىتـطا) 

مس   ة بػؾسػة اكعى اي الؿعرةىة القؼقـقىة أو الـسىشقة، لقىتؿ  جريى  

، ةالـص الىوي الـص مـ أي معقار ي التػسقر، ويتؿ العشث بف دٓلقا

يحتؿؾ معىاٍو ٓ متـاهقىة ٓ يؿؽىـ أو يؽىقو مؼ سىا، وكقىػ يؽىقو 

 مؼ سا وهق ي ل عؾك الرلء وكؼقضف ي لو واح .

ويـشغىىل التـشىىف إلىىك أو الؿرىىروع اإلكسىىا  يسىىتـ  إلىىك الؾغىىة 

بقكػفا وسقؾة لؾتقاكؾ بقـ الشرر: لقتؿؽـقا مىـ آحتػىاظ بثؿىرة 

أ كؾ  جربة مـ الصػر، ةنكف ٓ ب   ػاعؾفؿ مع الطشقعة، وحتك ٓ  ش 

مـ اعتشار الؿ لقل الؾغقي لؾؽؾؿة، وإذا لؿ يعترب الؿ لقل الؾغىقي 

ي التعامؾ مع الـصقص لؿ  ؽـ ثؿة ةاة ة مـ العؾىقي العؼؾقىة التىل 

ُعشوَر عـ كتاةجفا بؾغىة  قىر متـاهقىة الؿعىا  عـى  هىمٓء، ةؿىا بالىؽ 

 بالعؾقي الررعقة 

                                                
 (.136فاهرة الـص الؼرل   اريخ ومعاكرة سامر إسامشقلل )ص  (1)
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عكقف  لوات والؿق قع، والػؽر والقا ع و ؽقو العا ة بقـ ا 

، ةا يػ ض أو  ؽقو التجاِرب مسىؾؿة ي كتاةجفىا مىردودة نـسقض

 حقـ التعشقر عـفا ٕو الؾغة  قر متـاهقة.

  إو العؾؿاكقة وآستررا) كىاو لفؿىا  :كستطقع الؼقل خهاًما

الىى ور الشىىارز ي  قجقىىف الؼىىراءة الح اثقىىة، ولىىؿ ُ ثؿىىر  ىىقًلا سىىقى 

رب ي إةؽار والتـا ض ي الرؤى والتعؼق  ي إ قال، ولىؿ التضا

 ستطع إكتاج رؤية مـفجقة لػفؿ الـصقص، ةالحؿى  ، الىوي أكىعل 

 .(1)الػر او لقؽقو لؾعالؿقـ كويًرا
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 أويلـــالت
 حداثقعاوجدـقة اـدٓـة طـد اـ

 

يىىىععؿ الحىىى اثققو أو التلويىىىؾ كىىىاو هىىىق الؿصىىىطؾا السىىىاة  

دوو حساسقة مـ دٓلتف عـ  الؿسؾؿقـ: ولؽـف  راجىع  والؿستخ ي

  ريجقًّا لصالا مصطؾا التػسىقر، وةؼى  التلويىؾ دٓلتىف الؿحايى ة 

وُ ؾوَػ بغا  سؾشل مـ الى ٓٓت مىـ أجىؾ إبعىاده عىـ عؿؾقىات 

التطقر والـؿق آجتؿاعققـ، وما يصاحأ ذلىؽ مىـ كىراع ةؽىري 

لىك الػىر) السقاسىقة وسقاسل، كؿا أرجعقا كرلة  لويؾ الـصىقص إ

ال يـقة، ومـ ثىؿ  ىؿ  حقيىؾ التلويىؾ إلىك مصىطؾا مؽىروه لصىالا 

مصىىطؾا التػسىىقر، وهىىوا آخىىتا) لؾترىىاجر بىىقـ الؿصىىطؾحقـ 

وإعطاةفؿا كشغة كق ية ٓ  ؾتعي بلدكك مستقيات الفقشة لؾـصىقص: 

أو ع الؼاةؾقـ بف ي أزمة معرةقة هل ج لقىة التلويىؾ وال ٓلىة، وهىق 

اجىىة ماسىىة لؿعرةىىة مػفىىقي التلويىىؾ عـىى هؿ، وكقىىػ مىىا جعىىؾ الح

  رؽؾ معـك الـص، وذلؽ ما سق  كحاول إبرازه ي هوا الؿؼال:

ٓ  عجىىأ أيفىىا الؼىىارئ الؽىىريؿ حىىقـ  اـهلو اا  طـااد احلااداثقع 

 ج   عريًػا جامًعا ماكًعا لؿعـك التلويؾ عـ  هىوه الؿ رسىة، ةؼى   ٓ

ة لؾتلويىىؾ، اكطؾؼىىت الؿ رسىىة الح اثقىىة مىىـ وجىىقد حاجىىة ماسىى
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وخصقًكا لؾـصقص ال يـقة وال اث اإلسىامل، وا  حىقا لىولؽ 

مجؿقعة مـ إدوات والتؼـقات لؿؿارسة العؿؾقة التلويؾقة، وكىاو 

كرىىػ مىىا يعتؼىى   -الؿسىىتقردة بطشقعىىة الحىىال-دور هىىوه التؼـقىىات 

الح اثققو أكف  قفقػ إي يقلقجل لؾـص، كؿا أّك وا عؾىك التػريىؼ 

كؿىا يىرى عؾىل -وبىقـ الؾغىة و راءهتىا، ةىالـص بقـ الـص وةفؿىف، 

ٓ يتق ىىػ عؾىىك كقكىىف محىىاًّ لتقلقىى  الؿعىىا  واسىىتـشاط  -حىىرب

ال ٓٓت، وٓ مجال ٕو يؼشض أح  عؾك حؼقؼتىف، ومىآل ذلىؽ أو 

إكقل والؿراجع ٓ يستـػوها  ػسقر واح ، ويصىعأ إةرا فىا ي 

 .  (1)كسؼ مـطؼل كاري أو  شط معاكقفا وحصر دٓلتفا

يؽؿـ إعجاز الؼرلو بالـسىشة لؾػؽىر الحى اثل ي  عى د معاكقىف و

وكقكىف يـػىتا عؾىك كىؾ "واحتؿالف بحقىث يسىع ٕكثىر مىـ  ػسىقر، 

معـك حقث يؿؽـ أو   اءى ةقف كؾ الووات، وأو  ؼرأ ةقف مختؾىػ 

 .(2)"العؼاة  والرراةع

َدُة لؾىىـص مىىـ أي دٓلىىة ذا قىىة يحؿؾفىىا  وهىىوي الـظىىرة اْلُؿَجىىرو

الفا  قجقف الؿتؾؼل، أو ةرض ِ َقٍؿ عؾقف لؿ يؽـ لفا أو يؿؽـف مـ خ

 ؽقو مستسا ة وةؼ ألقات الرىرعقة الؿتقا ىع عؾقفىا عـى  أهىؾ 

آختصىىاص، مؿىىا جعىىؾ الحىى اثققـ يسىىتعقروو إدوات إجـشقىىة 

                                                
 (.91يـظر: التلويؾ والحؼقؼة، عؾل حرب )ص  (1)

 (.87كؼ  الـص، عؾل حرب )ص  (2)
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عؾك الثؼاةة اإلسامقة، ةؼامقا بتطشقؼ الؿـىاهج الغربقىة والـظريىات 

تف، ةطشؼقا عؾقىف مـىاهج متعى دة      ػؽقؽ الـص و ػؽقؽ ُ  ِسقَّ 

م عقـ أو الؿـفج القاح  يضىقؼ أةىؼ الـظىر ويىمدي إلىك الجؿىقد، 

ةطشؼقا عؾك الـص الشـققية والتػؽقؽقىة مىـ أجىؾ مسىاءلة مؿؽـىات 

 .(1)الـص ال ٓلقة

محىىاولقـ دمىىج الىىقعل ي التػسىىقر لؾىىـص الىى يـل، ويؼصىى وو 

اهقىىة، واعتشىىار بىىالقعل  جريشقىىة الؼىىراءة و ؼىى يؿ القجىىقد عؾىىك الؿ

اجتؿاعقة الؼراءة، و ىرورة  جىاوب الىـص مىع  طؾعىات اإلكسىاو 

مؿا يجعىؾ الؼىراءة فىاهرة اجتؿاعقىة وإي يقلقجقىة  عحىعح جؿىقد 

 القا ع والعؼؾ اإلسامققـ، ول مج القعل بؿجرى الـص إلريؼاو:

  والتل ُ ْعـَك بال ٓلة والتلويؾ ي بـقىة الىـص  اـؼراءة إؽؼقة

 والسـة.ال يـل الؽتاب 

  وهىىىل التىىىل  تشىىىع السىىىـ  وال اكؿىىىات  اـؼاااراءة اـعؿود اااة

التاريخقىىة والعا ىىات العامىىة السىىابؼة عؾىىك الىىـص والتىىل 

 .(2)أسفؿت ي وجقد الـص

                                                
 (.63يـ محؿ  حؿعة )ص يـظر: إساي الؿج د (1)

 يـظر:  راءة ي الؼراءة، مجؾة الػؽر الؿعاكر ر ق  بـح و: بقروت، ع د (2)

 (.19)ص 48-49
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يسعك آ جاه الحى اثل إلىك أو يمسىس  وـهحؼقق ه ه اـعؿؾقة

لؿشىى أ مسىىاءلة العؾىىقي الؿعقاريىىة الؿتعؾؼىىة بػفىىؿ الىىـص مثىىؾ عؾىىقي 

لقمك  بولؽ  اريخقتفا و اريخقىة مىا أكتجىت مىـ  الؼرلو وإكقل:

مقا ىىػ، كؿىىا أكىى وا عؾىىك سىىعقفؿ لتعريىىة الؿصىىادر الؿتحؽؿىىة ي 

الػؽر اإلسامل: ٕو الـص ال يـل يؿثؾ عؼشىة ي ذهىـ الؽثقىر مىـ 

 .(1)الؿسؾؿقـ، وذلؽ كتقجة  لويؾ معقـ     شؾقر عرب التاريخ

عؾىك التعؾقىة مىـ أ امقا كظرية الشحث ال ٓلل الؼاةؿة  ومن هـا

 لو الػفؿ عؾك حساب الؿعـك و طىع الـظىر عىـ أي ُبعى   قشىل ي 

لىىت السىىمال:  التػسىىقر، ةالـظريىىة الػؾسىىػقة عـىى  محؿىى  أركىىقو حقَّ

كقػ يجأ أو يؽقو الؿعـك حتك أةفؿف؟ إلك سىمال ج يى : كقىػ 

 أةفؿ حتك يؽقو الؿعـك؟

عطىك وهق  حقيؾ مـ بـقة الؿعـك إلك بـقة الػفؿ مـ الؿعـك الؿ

مىىـ إلىىر  ا، أو مىىـ إلىىر  العؼىىؾ إول ي الػؾسىىػة إلىىك الؿعـىىك 

 .(2)الؿـشثؼ مـ الوات

ـٌ لؾؿعـىك وجعؾىف أسىقًرا لوهـقىة الؼىارئ  ةالتلويؾ عـ هؿ َ ْحِقق

والؿتؾؼل، لقػفؿف وةؼ معايقره الخاكة، وكَػْقا أو يؽىقو وجىقد أي 

 .  (3)معـك أكؾل ٕي كؾؿة  ـتج عـف الؿعا  الاحؼة لفا

                                                
 (.49يـظر:  ح يث الػؽر اإلسامل )ص (1)

يـظىىر: كؼىى  العؼىىؾ اإلسىىامل عـىى  محؿىى  أركىىقو،  ىىللقػ مختىىار ةجىىاري  (2)

 (.14)ص

 (.29)ص يـظر: اإلساي وأوروبا الغرب، محؿ  أركقو  (3)
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لؿعا   ـتج عىرب إكظؿىة الػؽريىة والسقاسىقة وآجتؿاعقىة، ةا

 .(1)ولقست مـشثؼة عـ الـص كػسف، ولق كاو مؼ سا

إلشؼىىقا عؾىىك الىىـص كظريىىة  وـهلؿقااد هاا ا اـهصااور طاان اـااوحي

الحػىىر إوركقلىىقجل لؿعرةىىة حجىىؿ الؿسىىاةة التىىل بىىقـ الىىـص 

لـص والتػسقر، كؿا استخ مقا التحؾقؾ التػؽقؽل إلثشات  اريخقة ا

إو التػؽقؽ يؿثؾ الؿرحؾىة "التلسقسل إول، يؼقل محؿ  أركقو: 

إولك مـ أجؾ إعادة الـؼى  لجؿقىع الؿسىؾَّؿات الؿعرةقىة العؿقؼىة 

ـ  ا العؼؾ اإلسامل  .(2)"التل يتحصَّ

وكاو مـ كتاةج هوه الػؽرة حقل الـص وإلريؼ معالجتف  عىقيؿ 

آخىتا  داخىؾ ال ٓلة، وهق مػفقي يؼقي بـاء عؾك بعض مامىا 

ًٓ واحً ا، أو أكثر، وهوا الفامر إذا كظركىا  الـص، ةال ال يػق  م لق

إلقف ةفق يتطؾأ  ريـة  قية  حقل دوو الحؼقؼة إولك، أو الؿ لقل 

ل، وهؾ  ؿ ذلؽ بآكطاح أو بالطشقعة أو التق قػ؟   إوَّ

 مسللة خاةقة بقـ جؿقع الػؾسػات وإدياو.

مسىاةؾ الخىربة والحقىاة وأكؿىاط الؽىاي أو  وادؼصود من ها ا

 لفا دخؾ ي إكراء م لقل الؽاي.

                                                
 (.24الؿرجع السابؼ )ص  (1)

 (.38معارا مـ أجؾ إكسـة )ص  (2)
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وجعؾف أداة معرةقىة  وممن شفر ه ا اـسالح   وجه اــصاو 

لؾتعامؾ معفا: الجابري، ةفق الوي إلشؼ كظريىة اكػصىال الى ال عىـ 

الؿىى لقل، وادعىىك أو العا ىىة بىىقـ الؾػىىظ والؿعـىىك لقسىىت عا ىىة 

ؽؿقة: وعؾقف ةنو الؿعـىك لىقس مؼّقىً ا  رورية، وإكؿا هل عا ة  ح

 .(1)بالؾػظ: ٕو الؿعـك ُيْسَتَؼك مـ إلشقعة التػؽقر ولقس مـ الؾغة

كؿىىىا أ ىىىا  ُمْعًطىىىك لخىىىر لتػسىىىقر الىىىـص وهىىىق الؿؼاكىىى ، 

والجابري يؼ ي الؿؼاكى  كشى يؾ  ىلويؾل عىـ إلػىاظ لقتحىرر  ىا 

 .(2)التلويؾ مـ سؾطة الـص الؿعتؿ ة عؾك سؾطة الؾغة

 الجابري ا شاع الؼقاع  التلويؾقة الؿراعقة لؾـص ي إإلىار ويعترب

لؼى  أدى "السقا) والؿعـك أهنا مجرد عؿؾقة خـىؼ لؾعؼىؾ، ةقؼىقل: 

آكسقا) مع متاهات إ ؽالقة الؾػظ والؿعـىك والخضىقع لؿـطؼفىا 

 .  (3)"إلك خـؼ العؼؾ و حجقؿ دوره

ىال أوجىف: لتربيىر  ويحاول الجابري  قفقىػ عشىارة الؼىرلو حؿَّ

كظريتف ي  ع د ال ٓٓت الؼرلكقة، والتىل ٓ  ؿىاكع مىـ التـىا ض ي 

 .(4)م لقٓت الـصقص

                                                
الؾػىظ والؿعـىك: "يـظر: بـقة العؼؾ العربل، ةؼ  عؼ  ي الؽتاب ةصًا بعـىقاو  (1)

 ."مـطؼ الؾغة ومرؽؾ ال ٓلة

 (.538الؿرجع السابؼ )ص  (2)

 (.106الؿرجع السابؼ )ص  (3)

 لـعول بقـ السؿاء العؾقا وسؿاء ال كقا.مؼال لؾجابري بعـقاو: أسشاب ا (4)
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هق عرض لؾرؤية الح اثقة  جاه الىـص مىـ  ومع أن ؿ  ما س ق

اُبقَها ي العالؿ العربل: إٓ أكف لىـ  خال ما  رره رواد الؿ رسة وَعرَّ

هىىوه يػىىقت عؾىىك الؼىىارئ أكىىف أثـىىاء عىىرض الػؽىىرة التلويؾقىىة عـىى  

الؿ رسة لؿ ُيسؿع أي ح يث عـ أهؾقة الؼارئ لؾىـص:  ؿؽـىف مىـ 

ةفىىؿ الىىـص عؾىىك أي  ىىقء يريىى ه، و ؾىىؽ هىىل ُعؼىى ة الحىى اثققـ 

لفؿ لؾؼىراءة التلويؾقىة،  الحؼقؼقة، وهل ع ي وجقد أهؾقة عؾؿقة  خقو

ةجعؾقا الـص مػتقًحىا لقتعامىؾ معىف كىؾ أ حى  اكطاً ىا مىـ ثؼاةتىف، 

هؿ التلويؾل إلىك زعععىة   اسىة الىـص، كؿا سعقا مـ خال  ػؽقر

 وإزاحتف ٕكف يرؽؾ عؼشة أماي الؿرروع. 

أو الشاحىىث الؿق ىىقعل يجىىأ أو يعىىر  أو عؿؾقىىة  وإصاا 

التلويؾ ي اإلساي لفا خصقكىقتفا العؾؿقىة والؿق ىقعقة: ويعـىل 

ىا وعارًةىا مىـ الجفىة التىل يـظىر  هوا الؽاي أو يؽقو الؿجتفى  ُمؾؿًّ

هىق العؾىؿ بالؿق ىقع عؾىك مىا هىق عؾقىف، كىل  ةقفىا: ٕو الؿؼصىقد

يتحؼىىؼ  ـاسىىؼ الؿعـىىك مىىع سىىقا) الىىـص: والؼىىراءة الح اثقىىة ي 

و الىىـص الىى يـل إ : عقيؿفىىا لؾؿعـىىك  ؼىىقل بؾسىىاو الحىىال والؿؼىىال

ا مؼ ًسا، بؾ هق مملَّػ، ولقست لف أي سىؾطة عؾىك  ارةىف  ،لقس كصًّ

اةتىف التىل ب لقؾ أو الؼىارئ هىق الىوي يحى د معـىاه ويػفؿىف وةىؼ ثؼ

يؿؽىىـ  أو يؽىىقو الؿعـىىك الؾغىىقي لؾىىـص الؿتشىىادر إلىىك الىىوهـ 

و   اعتؿ  الح اثققو عؾك الؿؼى مات  ،يرةضفا، بؾ يطؾأ  غققرها

باإل ىاةة  ،ال هقشقة والتفقيؾقة ي  ؼى يؿ كظىريتفؿ التلويؾقىة لؾىـص
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إلك الؾغىة ال رامقىة و ؾىأ الؼقاعى  اإلعرابقىة ب اهىة، واةى اض أو 

أو الـشقي كص مقىت لىقس لىف أي معـىك، وإكؿىا يؿثوىؾ الـص الؼرل  

 الًشا يؿؽـ أو يستخ مف مـ يري ه ٕي  رض، وهىق مىا عشَّىروا عـىف 

يؼع الؼارئ ي  ـا ض مع الؼرلو كػسف، ةىا يؿؽىـ  و ـسبالتقفقػ، 

أو  ؽقو الؿعا  الررعقة التل ُعؾوىَؼ عؾقفىا الثىقاب والعؼىاب معىاٍو 

ح ي  الؿراد مـفا، بؾ هل  ابؾىة ٕكثىر عاةؿة ٓ يؿؽـ  ح ي ها أو  

مىىـ  ىىراءة، مؿىىا يجعىىؾ مىىا يىىراه الرىىخص كػىىًرا يىىراه  قىىُره إسىىاًما، 

ولقت  عري ما معـك الحسىاب؟  ومىا  ،ويست ل عؾقف بـػس الـص

 معـك أو إكشقاء يحؽؿقو بقـ الـاس ةقؿا كاكقا ةقف يختؾػقو؟   

ار مىىـ إو محاكؿىىة الؿرىىروع الحىى اثل التىىلويؾل إلىىك أي معقىى 

الؿعىىايقر الؿعتىىربة عـىى  الشرىىرية ي  ؼقىىقؿ إةؽىىار بؿىىا ةقفىىا الـؼىىؾ 

والعؼؾ: يجعؾ الرخص يحؽؿ عؾك الؿرىروع دوو كشقىر عـىاء أكىف 

مرىىروع هعلىىل ٓ يعطىىل  قؿىىة لؾحؼقؼىىة وٓ لؾؿعرةىىة، كؿىىا أكىىف ٓ 

ويجعىؾ يسعك إلك  طقير الؼارئ بؼ ر ما يحاةظ لف عؾك مسىؾَّؿا ف، 

َعىًة ي يى  الؿتؾؼىل دورهىا  ربيىر مىا يصى ر عـىف أو مـ الى يـ أداة إَلقو 

 .(1) قةقر  طاء وسـ  لف

 

 

                                                
 : الحضرمل أحؿ  الطؾشف.إع اد  (1)



 
 

 

 محكماُت الشرعّية وأزمُة الحذاثينيـال
 

الح اثىىة ي إلقرهىىا العربىىل  ىىرةض ثشىىات الـؿىىقذج أو مثالقتىىف، 

و رىىتغؾ بالشحىىث عىىـ كىىؾ ج يىى ، معتؼىى ة التضىىاد بىىقـ الىىـص 

التىىل  تسىىؿ  ىىا  والقا ىىع، و حىىاول إيجىىاد  ربيىىر لحالىىة الػق ىىك

التجربة أكقة، ومـ هـا جاء التؼابؾ بىقـ الؾحظىة العىابرة والؼىاكقو 

الثابت الىوي يىتحؽؿ  ىا ويؿـحفىا كظامىا مسىتؼرا أبى يا، ةاختؾؼىت 

 الح اثة كراعا مػتعا بقـ القا ع والؼقؿ، والثابت والؿتحقل. 

ولؿ  ؼػ بف عـ  الح ود إدبقة والػؾسػة الـظرية، بؾ مارسىتف 

جؿقىىع  ىىموو الحقىىاة مؿىىا جعؾفىىا  سىىتف   الىى يـ بىىىالؼراءة  ي

التلويؾقة التل هت   إلك كػل إكقل واعتشارها عقاةؼ أماي التؼى ي 

الحضىىاري: ةؽاكىىت الؿحؽؿىىات الرىىرعقة و قاعىى  التػسىىقر هىىل 

العؼىىى ة العؾؿقىىىة التىىىل  حىىىشط الؿرىىىروع الحىىى اثل، ةاسىىىتف ةفا 

ػ والسىقطرة عؾىك الح اثققو بالترؽقؽ والـػل، وربطقهىا بىالتخؾ

العؼىىؾ و ؼققىى ه، كؿىىا ربطىىقا بىىقـ  ركفىىا وبىىقـ التؼىى ي الحضىىاري 

 والتؼـل. 

ودوركا ي هوا الؿؼال أو كؼقي بػحص دعقى كػل الؿحؽؿىات 

ومـ ثؿ كـا ر ال عقى ي مستـ اهتا لـشىقـ الخؾىؾ الؿـفجىل الىوي 

 بـقت عؾقف. 
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لؼىى  ففىىرت أزمىىة  كػااي ادحؽااامت طـااد احلااداثقع وم ـاااه 

ثققـ مىىىع الىىىـص ي التعامىىىؾ مىىىع الؿحؽؿىىىات مىىىـ خىىىال الحىىى ا

مـطؾؼاهتؿ التل ٓ  راعل مؼصى  الرىريعة بؼى ر مىا  راعىل الؿـىاهج 

التل  رعرعىت عؾىك أيى ي الؿسترىر قـ، ةىل شؾقا عؾىك الؼىرلو مىـ 

 ع  للة معقارية لػفؿىف  مق ع  را العؾقي والؿعار  وإدوات التل

ةفؿا كحقحا، وفـقا أو الؼقاع  التػسقرية هل مجرد و ع و عف 

عؾؿاء اإلساي  مستعؿؾقـ ي ذلىؽ  قىاس الرىشف بىقـ عؾؿىاء الى يـ 

واعتىىربوا الىىـص الىى يـل كىىـعا برىىريا  -مىىع الػىىقار)- والؽـقسىىة

ةفق عـ هؿ كص لغقي مر شط  (1) رؽؾ مع القا ع ي جؿقع مراحؾف

اجتؿاعقىىا بشقلتىىف التىىل كرىىل ةقفىىا، ولىىقس لؼضىىاياه أي  قؿىىة ثؼاةقىىا و

: ولىىولؽ ةىىنو  راء ىىف  ىىتؿ عىىرب للقىىات )العؼىىؾ (2)  سىىقة أو عؾؿقىىة

التىاريخل لإلكسىاو( ولىىقس إلشؼىا ٔلقىات العؼىىؾ الغقشىل الغىىار) ي 

: وعؾقىىف ةنكىىف كؿىىا يؼىىقل محؿىى  (3)الخراةىىة والؿـطىىؼ إرسىىطل

كؿىا هـىاا أكىقل متغقىرة ٓ  قج  أكقل داةؿىة وأب يىة وإ"أركقو: 

بتغقىر العصىقر، ومىـ ثىؿ ةتلسىقس الـفىاةل لؾحؼقؼىة والعؼىؾ  ىىلء 

مستحقؾ، ٕو الحؼقؼىة أكىشحت كسىشقة، ولىؿ  عى  مطؾؼىة وأب يىة،  

                                                
 (.1/23يـظر: هؿقي الػؽر والقإلـ لحسـ حـػل ) (1)

 (.136يـظر: كؼ  الخطاب ال يـل كصر أبق زي  )ص  (2)

 (.23يـظر: كؼ  الخطاب ال يـل )ص  (3)
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 .(1)"كؿا يتقهؿ إكقلققو مـ كؾ إكقاع وإجـاس

ويىرى جؿىال الشـىا أو أهىؿ مىا يـشغىل التقجىف إلقىف و غققىره هىىق  

كت  حىاةظ عؾىك اسىتؼرار الؿجتؿىع و عصىؿف الثقابت ٕهنا وإو كا

، و لخىو  ـُ مـ آكعٓ): إٓ أو ع ي مـا رتفا يجعؾفا  تجؿ  وَ َتىَقثَّ

، وأول هوه الثقابت التل يـشغىل أو يطالفىا معىقل (2)  اسة الؿعشقد

ةؿحؿى  أركىقو  ،هىل العؼاةى  -ي كظىر هىمٓء-الفى ي والترىؽقؽ 

 اع هىق التسىؾقؿ لؾعؼاةى  يرى أو أكرب عاةؼ لؾعؼؾ العربل أمىاي اإلبى

 .(3)وع ي اعتشارها مجرد  ضايا  اريخقة

ُي باسىؿ آجتفىاد، ولىؿ يسىؾؿ  وُمجؿؾ العؿىؾ عـى  هىمٓء ُيؼى َّ

 مػفقمف، ةفق يؿارس بى
و
بعقى ا عىـ الـؼىؾ  "العؼىؾ" ىآجتفاد مـ َلل

الوي هق مربر مرروعقتف، مستخ مقـ ي ذلىؽ مىا  ى روا عؾقىف مىـ 

سىارات التحؾقىؾ الؿتعسىػ، الىوي يجعىؾ آلتقاءات الػؽرية، وم

مـ الـص ال يـل خؾػقة احتقاإلقة وثاكقية، ةىنذا  عىارض مىع العؼىؾ 

ُردَّ وإذا  عىىارض مىىع معطقىىات التىىاريخ  ىى ي التىىاريخ عؾقىىف، وإذا 

  عارض مع القا ع ألغل الـص. 

                                                
 (.37معارا مـ أجؾ إكسـة محؿ  أركقو )ص  (1)

 (.12ي اإلساي جؿال الشـا )ص  الحرية (2)

 (.15الػؽر اإلسامل  راءة عؾؿقة أركقو )ص  (3)
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ويتعامؾقو مع الؼىرلو بعقى ا عىـ جؿقىع ألقىات الؿختصىة بىف 

 ىلء مـفىا، بىؾ يؿؽىـ التعامىؾ معىف وي عقو أكف لقس بحاجىة إلىك 

بؿععل عـفا، ةفق ٓ يحتاج إلك  لء إٓ إلىك الػؽىر الحى اثل لؽىل 

 ُيْػَفَؿ ي إإلاره.

وعـىى  عىىرض الرؤيىىة الح اثقىىة عؾىىك الػحىىص الؿعىىري كجىى ها 

 تسؿ بالفرا ة، وٓ  تػؼ مع مى لقٓت الـصىقص الرىرعقة ةضىا 

 تاريخقة.عـ كقهنا معار ة لؾ ٓةؾ العؼؾقة، والرقاه  ال

بق قح أكف ٓ يؿتؾىؽ الج يىة ةالؼارئ لؾؿـتج الح اثل ي را  

الشحثقة ي التعامؾ مع فاهرة القحل، ولؿ يعطفىا  ى رها مىـ الـظىر 

والت  قؼ، ةؼ   عامؾ معفا كظاهرة مغؿىقرة ي التىاريخ اإلسىامل، 

وكىىلو الؿسىىؾؿقـ لىىؿ يفتؿىىقا  ىىا وٓ بتػاكىىقؾفا وفروةفىىا، وأو 

لػفؿفىىا لىىؿ  ؽىىـ محىىؾ  ؿحىىقص و ىى  قؼ مىىـ إدوات الؿعرةقىىة 

إلر  كظار الؿسؾؿقـ، بؾ يؽػل أو يتؽؾؿ الؿفىتؿ بىالعؾقي الؼرلكقىة 

 بالؽؾؿة ةتؽقو  اع ة عـ  الؿختصقـ، و مخو عؾك أهنا مسؾؿة. 

ولؾتىى لقؾ عؾىىك أو هىىىوا الؽىىاي ٓ يسىىىتؼقؿ، ةؾـلخىىو مػفىىىقي 

وكعر ف عؾك الؿقىعاو، ةفىؾ كىاو مػفىقي الؿحؽؿىات  الؿاؽؿست

أي كىاو مـفجىا وجى    عا مـ العؾؿاء أو اكىطاحا خاكىا  ىؿ؟و 

 مع الؼرلو؟
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حا را ي أواةؾ السقر  الؿاؽؿستالوي يؼرأ الؼرلو يج  لػظ 

ُي عؾك أكف معقار ي التػسقر ُيَردو إلقف الؿرؽؾ  وي ثـاياها، وُيَؼ َّ

لقتضا معـاه، ةالؾػظ كؿعقار مـ الـاحقة التاريخقة سابؼ لؾت ويـ 

ؾعؾقي، ةفق مقعة لؾؼرلو وجؿالقة  جعؾف مـػردا عـ  قره وسابؼ ل

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿  ال  عالك:

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

﯁  ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

 . [7لل عؿراو:] ﴾      

ةالؿحؽؿىىات مىىىـ خىىال الىىىـص بعقىى ا عىىىـ أي  ػسىىقر هىىىل 

 تشى ل، و قرهىا مترىابف ُيَعى و  الؿرجع، وهل إساس ةا  تغقىر وٓ

ا شاعف  آ، وكؼصىا ي العؼىؾ وسىعقا لؾػتـىة، وهىوه الؿحؽؿىات 

لفا مقعة وهل أهنا معظؿ الؽتاب وأ ؾشف، وعؾك هىوا حؿؾفىا جؿقىع 

الؿػسىىىريـ ولىىىؿ يختؾػىىىقا ي معـاهىىىا الؿتشىىىادر إلىىىك الىىىوهـ عـىىى  

 .(1) راءهتا

يى  وكىػا وكج  أو الؼرلو لؿ يؼػ عـ  لػظ الؿحؽؿات بؾ يع 

لخىىر وهىىق التػصىىقؾ، وهىىق وكىىػ زاةىى  عؾىىك اإلحؽىىاي، لقشىىقـ أو 

الؼىىىىرلو ٓ بىىىى  أو يؽىىىىقو مرجعىىىىا وأساسىىىىا ةقؿىىىىا  ؽؾىىىىؿ ةقىىىىف 

                                                
و ػسقر الؼرلو العظىقؿ ٓبىـ  ،(4/140يـظر: الجامع ٕحؽاي الؼرلو لؾؼرإلشل ) (1)

 (.1/320كثقر )
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 ڳ گ گ﴿التػصىىقؾ ذا  لؾؼىىرلو ولىىقس مىىـ عـىى  الشرىىر  هىىوا وأو

ؾ ق. وهىىوا التػصىى[1هىىقد:] ﴾   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

لقعىى  الؿىوكقر بعىى  اإلحؽىىاي يىراد بىىف  ػصىىقؾ الحىال والحىىراي وا

   .(1)والقعق 

وكج  ليات أخرى  تح ث عـ أوكا  الؼرلو وأو مىـ أهؿفىا 

. والشقىىاو إففىىار [34الـىىقر:] ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿الشقىىاو 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ (2)الؿؼصىىىقد بىىىلبؾغ لػىىىظ

. ةؽاو هىوا [49العـؽشقت:] ﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

الشقىىاو الىىوي وكىىػ بىىف الؼىىرلو هىىق الؿعىىقل عؾقىىف عـىى  العؾؿىىاء ي 

ؼ، ولؿعرةىىة  أو الـظىىرة الح اثقىىة ٓ  سىىتؼقؿ مىىع ذات معرةىىة الحىى

القحل بؾ هل بسقطة ي مضؿقهنا سىاذجة ي كتقجتفىا لىؽ أو  ـظىر 

ي مؼصقد الؼرلو مـ الترريع ةنكف يتؿحىقر حىقل حسىؿ الخىا ، 

و شققـ الحؼ وهوا ٓ يتل ك مع الؼىراءة الامتـاهقىة لؾؿعىا ، والتىل 

ثابىت وٓ كؾىل يتحىاكؿ إلقىف،  جعؾ الـص مػتقحا ومتغقرا لقس لف 

 مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿ :يؼىىىىىقل وا، 

 .[64الـحؾ:] ﴾مت خت حت جت يب ىب

                                                
 (.2/277يـظر:  ػسقر الؼرلو الععيع ٓبـ أبل زمـقـ ) (1)

 (.13/67لساو العرب ٓبـ مـظقر ) (2)
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ـٌ لؾصىقاب  ةالـص الؼرل  لقس مػتقحا  وه ال رجة بؾ هق ُمَشقو

مىىـ الخطىىل كؿىىا  ؼىىرر أيىىة، وحىىاكؿ ومفىىقؿـ كؿىىا وكىىػتف بعىىض 

وهاا ا أيىىات إخىىرى، ةالرىىريعة  ىىوا الؿعـىىك مق ىىقعة لإلةفىىاي 

 فام  ؾزم مـه أمور اإلؽ

ةىىالؼرلو كىىعل بؾسىىاو عربىىل ةفىىق عؾىىك  أوهلااا  طربقااة اـؼاار ن 

معفىقد العىرب ي خطىا ؿ وألػىاففؿ، ةىالؼرلو ي معاكقىف وأسىىالقشف 

عؾىىك هىىوا ال  قىىأ، ةؽؿىىا ٓ يؿؽىىـ ةفىىؿ لسىىاو العجىىؿ عىىـ إلريىىؼ 

لسىىاو العىىرب ٓخىىتا  إسىىالقأ، ةؽىىولؽ ٓ يؿؽىىـ ةفىىؿ لسىىاو 

 العجؿ ٓختا  إو اع وإسالقأ.العرب عـ إلريؼ أسالقأ 

ةالؾغة العربقىة لفىا خصقكىقتفا  ثاكقا  خصوصقة اـؾغة اـعربقة 

ي حؽايىىىة إخشىىىار بحسىىىأ الخىىىرب واْلؿىُىىىىىْخشِِر واْلُؿىْخَشىىىىىِر عـىىىف، 

واْلُؿىْخشَىِر بف، وكػس اإلخشار، ي الحال والؿسا)، وكقع إسىؾقب 

ةا بى   (1)اب، و قر ذلؽمـ اإليضاح، واإلخػاء واإليجاز، واإلإلـ

مـ مراعاة كؾ ذلؽ أثـاء الشحث ي الـصقص ومحاولىة آسىتـشاط 

 مـفا.

ٕو  ثاـ ا  اـؼاول بعادم ث اات معاكقاه وأحؽاماه   طا  حجقهاه 

الؼرلو ر أ الثقاب والعؼىاب عؾىك إعؿىال والتصى يؼ بإخشىار، 

ُب لؾخىرب معا شىا ي ز مىـ ةا يؿؽـ أو يؽقو التىارا لؾعؿىؾ اْلُؿؽىوو

 مثابا عؾك كؼقض ذلؽ ي هوا العمـ. ملسو هيلع هللا ىلصالـشل 

                                                
 (.62-2/61يـظر: الؿقاةؼات لؾراإلشل ) (1)
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والؼرلو جرى عؾك أسىؾقب العىرب ي خطىا ؿ، ةلحقاكىا يىل   

بىىالؾػظ الىىوي ٓ يحتؿىىؾ سىىقاه عؾىىك مىىر العصىىقر، وهىىق مىىا يسىىؿقف 

 حئ جئ ی ی ی﴿ العؾؿاء بالـص ي بعىض إإلا ا ىف مثىؾ  قلىف:

. ومثؾىىىىف إخشىىىىار التىىىىل [163الشؼىىىىرة:] ﴾   خب حب جب يئ ىئ مئ

تؿؾ إٓ معـققـ إما الص ) أو الؽوب، والؽىوب مسىتحقؾ ي  ح ٓ

حالىىة الؼىىرلو، ةىىالؼرلو إذ أخىىرب بنرسىىال  رسىىؾ عؾىىك مىىر العصىىقر 

يشؾغىىقو رسىىآت ا، لؾـىىاس، وأهنىىؿ متىىقا روو عؾىىك معـىىك واحىى  

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ لؾىى يـ، وهىىق إةىىراد ا، بالعشىىادة:

. ةا يؿؽىـ أو [25إكشقاء:] ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

يػسر هوا الؿعـك بغقر ما يظفر مـف، ولولؽ لىؿ يختؾىػ الؿسىؾؿقو 

عؾك هوا الؿعـك، ولق أخوكا التػاسقر مـ عف  الصىحابة إلىك يقمـىا 

هوا وج كاها متقا رة عؾك هوا الؿعـك، ومعتىربة أي  ػسىقر يخالػىف 

 آ وَحْقَ ًة عـ الؿعـك الؼرل  وابتعادا عـ إسؾقب العربىل ي 

    ؼرير إلػاظ.

ةؿخالػة هوه إسالقأ، أو ع ي إ ؼاهنا ُيْػِؼىُ  الشاحىث إهؾقىة  

ٍـّ مىىىـ ةـىىىقو الرىىىريعة، وهىىىوا مىىىا و ىىىع  العؾؿقىىىة لؾؽىىىاي ي َأيو َةىىى

لؾحى اثققـ حىقـ جفؾىقا أسىالقأ الؾغىة َوإُلُرَ َفىا ي الخطىاب، ولىؿ 

ُيَؽؾوُػىىقا أكػسىىفؿ عـىىاء الشحىىث، بىىؾ  جىىاوزوا الؿق ىىقع، ةتـىىاولقا 

ت أجـشقىة عؾقفىىا: لقتػؼىقا مىىع الرؤيىة آسترىىرا قة ي الرىريعة بآلقىىا
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الـتاةج والؿـطؾؼات، ومـ العجقىأ أو يىربط بعضىفؿ التؼى ي بى ا 

ألقات التػسقرية لؾ يـ الـابعة مـ ذا ف لَِقْسَتْؼِ َي للقات أخرى دوو 

أو يؽؾىىػ كػسىىف أي مسىىمولقة أخا قىىة أو عؾؿقىىة يػحىىص عؾىىك 

ت التؼـقىة  تطىقر عؾىك يى  القابىا  أساسفا دعقاه، ةفا هل ذي ألقا

الشىىقذي الؿرىىرا، كؿىىا  تطىىقر عؾىىك يىى  الروسىىل الؿؾحىى ، وبىىـػس 

ال رجة  تطقر عؾك ي  الؿسؾؿ الشاكسىتا  واإلك وكقسىل، مؿىا يى ل 

عؾىىك أو هىىوه التؼـقىىات الحضىىارية ٓ  حؿىىؾ وٓء ٕحىى ، ولقسىىت 

إلقعىا ٕي ةؽىرة، وإكؿىىا هىل  ابعىىة لؾسىــ الؽقكقىىة التىل ٓ  حىىابل 

ََّػَس آسىتابل الىوي يسىقد عؾىك الطىرح الحى اثل  َـّ ال أح ا، ولؽ

كاو محػعا لفؿ عؾك هوه التػسقرات التل لؿ يؼقؿقا عؾقفا أي دلقىؾ 

عؾؿل، بؾ ي أحسـ إحقال يؽتػقو بالربط الصىقري بىقـ حىالتل 

الت يـ الؿـحر  ي الغرب وحالة اإلساي لقعؾـقا الش أ مىـ الصىػر 

ضىىايا الؽقكقىىة ويـرىىروا الحقىىرة الؿـفجقىىة التىىل ي التعامىىؾ مىىع الؼ

  ـتا ؿ أثـاء  ؼرير  قاع  مـفجفؿ.

ةؾىىوا كاكىىت أزمىىتفؿ  ؽؿىىـ ي  ضىىقة آجتفىىاد خىىارج مؼاكىى   

 يات أجـشقىة عؾقفىا، هىوا مىع مىا يعى الـصقص والتعامؾ معفا بآلق

هوه ألقات مـ التـا ض ي كػسفا، وكقهنا لؿ  ؽـ محؾ  ؿحىقص 

ا ىىعقفا، ةؿىىـ هـىىا جىىاءت الحقىىرة والتـىىا ض وٓ  ىى  قؼ مىىـ و

الؿـفجىىل والتضىىارب الػؽىىري: كتقجىىة لتطشقىىؼ للقىىات ةؽريىىة دوو 

استقعاٍب لؿسارها التىاريخل ةقـتػىل الؿطؾىؼ لقحىؾ محؾىف الـسىشل 
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واإللفل لقحؾ محؾف اإلكسا ، وسط عؿؾقىة مىـ آسىتفتار بالعؼىؾ 

ل الرىرع، الشرري وإرجاعف لؾقراء لقعشث بالحؼاةؼ الؿطؾؼة، ويؾغى

فسلَفر ولفيه  فو ويش أ مسارا حاةرا ٓ يـتفىل ةقىف إٓ إلىك الرىؽ، 

الاؼقؼ  ال سب   عـي االنوفسه الافيا ي  و فذه الغسيف  نؽػفي العسقفل يف 

إيرا  بطكن الؼوو يف كػسه  فسلاؽم الذي ي ـسقض يف كػسه ال يؿؽن 

 .(1)أن يع  ه م ق س مطؾؼس

 

 

 

 
 

                                                
 : الحضرمل أحؿ  الطؾشف.إع اد (1)



 
 

 

 ذاثيني ـــات الحـــتقني
 ض أكؿوذًجااـغؿو

 

 

إو الؿتابع لؾؿـَتج الػؽري الحى اثل يسىتطقع بسىفقلٍة ماحظىَة 

الؿحاوٓت ال ؤوبة التل يشىولفا الحى اثققو العىرب: لؾقلىقج عىرب 

الؽتابات الػؽرية بحؿقلة مصطؾحقة وعاةؾة مػاهقؿقة خاكىة لؽىؾ 

فا ي  واح  مىـفؿ، والعؿىؾ عؾىك اكىطحاب  ؾىؽ الؿػىاهقؿ و ىخو

عرا ل خاص، وبرؽؾ ربؿىا يخىالػ  قاعى  مصـػاهتؿ برؽٍؾ است

الؾغة والؿعا  إساسقة الؿعروةة مـ  ؾىؽ الؽؾؿىات: لَخْؾىؼ كىقع 

حتىك « اإلرهاب الػؽري» :مـ اإل ار الفقلققدي، أو إو  لَت ةؼؾ

يـؼ ح ي ذهـ الؿتؾؼول  خامة  ؾؽ الؿعىا  الغامضىة، وبىثو روٍح 

الؿطرو ىة ي الؾسىاو مـ الفعيؿة الثؼاةقة أمىاي  ؾىؽ العشىارات  قىر 

 العربل.

مجؿقعىىة الُؽّتىىاب الؿعاكىىريـ  هـااا « احلااداثقع»وادؼصااود بااا 

 ،والعؾؿاكقىىة ،الىىويـ يرىى كقو ي  شـىىل عىى ة أةؽىىار مثىىؾ: العؼاكقىىة

والى عقة لؾؼطقعىة مىع  ،والتاريخقة ،وكعع الؼ اسة ،وكسشقة الحؼقؼة



 010 اـغؿوض أكؿوذًجا  تؼـقاااات احلاااداثقع 

َره السىابؼقو ،الؿا ل وإعىادة  وةىتا بىاب التلويىؾ، ،و جاوز ما  رَّ

واستح اث مـاهج ج ي ة لؾتعامؾ مع  ،ةفؿ الـصقص ةفًؿا ج يً ا

ىىـة، مىىلخقذة ي الغالىىأ مىىـ  ىىراث  الىى اث وكصىىقص الؼىىرلو والسو

 .(1)الغرب الـؼ ي

« الغؿىىقض» شىىؾ الخىىقض ي الحىى يث عىىـ  وأحاا  أن أشاار

كتؼـقىىة لؾحىى اثققـ، أكىىف  ىى  ُيسَتحَسىىـ اسىىتعؿالف ي اسىىتخ امات 

هى( 450ة، أ ار إلقفا اإلماي الؿاوردي )تمح ودة بصػة مخصقك

 ، إذ يؼقل:«أدب ال كقا وال يـ»ي كتابف 

وربؿىىا اسىىتعؿؾ الرمىىع مىىـ الؽىىاي ةقؿىىا يىىراد  ػخقؿىىف مىىـ »

الؿعىا ، و عظقؿىىف مىـ إلػىىاظ: لقؽىقو أحؾىىك ي الؼؾىقب مق ًعىىا، 

وأجىىؾ ي الـػىىقس مق ىىًعا، ةقصىىقر بىىالرمع سىىاةًرا وي الصىىحػ 

ؽل عـ ةقثا قرس ي وكاياه الؿرمقزة أكىف  ىال: مخؾًَّ ا. كالوي ح

ىى ى  يريىى  بحػىىظ  احَػىىظ مقعاكىىؽ مىىـ الـىى ى، وأوزاكىىؽ مىىـ الصَّ

الؿقىىعاو مىىـ الـىى ى حػىىظ الؾسىىاو مىىـ الخـىىا، وحػىىظ إوزاو مىىـ 

 الص ى حػظ العؼؾ مـ الفقى. 

                                                
مق ىػ آ جىاه الحى اثل مىـ اإلمىاي الرىاةعل: عىرض »اكظر: أحؿ   ق ىتل،  (1)

ي(، مركىع التلكىقؾ لؾ راسىات، جى ة، 2016-هى1437، الطشعة إولك )«وكؼ 

عشار ىف  ( بتصر  يسقر، و   أ ار إلك ع ة مراجع مفؿة، وإكؿىا ذكىرُت 7)ص

 ٕهنا جؿعت ما  ػّر).
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ةصار  وا الرمىع مستحسىـًا ومى وًكا ولىق  الىف بىالؾػظ الصىريا 

 .(1)«عـف، وٓ اسُتحسـ مـف والؿعـك الصحقا، لؿا سار

ّٓ أكف َخّص ذلؽ  ومع ما َذكر اإلماي مـ استحساو هوا الؿعـك إ

بؿا ُيستؿَؾا مـ العؾقي كالقكايا وكحقه، أما العؾقي الؿـترىرة التىل 

ُيراد  ا بقاو الحؼ، ةنو الغؿقض وال مقع ةقفىا يؽىقو مـػىًرا عـفىا، 

 ويق ا ذلؽ بؼقلف:

تل  تطؾع الـػقس إلقفىا، ةؼى  اسىتغـت ةلّما العؾقي الؿـتررة ال»

بؼقة الشاعث عؾقفا و  ة الى اعل إلقفىا عىـ آسىت عاء إلقفىا برمىع 

مسىىَتْحؾ ولػىىظ مسىىتغرب، بىىؾ ذلىىؽ مـػىىر عـفىىا: لؿىىا ي الترىىا ؾ 

 .  (2)«باستخراج رمقزها مـ اإلبطاء عـ إدراكفا

كعؿ: ةفوا اإلبطاء الوي يح ث بتغؿقض الؽاي و رمقعه ةضا 

ـَّػر ةنكف أيًضا خىا  مؼصىقد الرىارع الىوي عّؾىؿ الشقىاو عـ كقكف مُ 

 .   (3)ويّسر الؼرلو، وما أرسؾ مـ رسقل إٓ بؾساو  قمف لُقشّقـ لفؿ

                                                
،  حؼقىىؼ: محؿىى  كىىريؿ «أدب الىى كقا والىى يـ»الؿىىاوردي، عؾىىك بىىـ محؿىى ،  (1)

 (.60(، )دار ا رأ، بقروت(، )ص1985-1405راجا، الطشعة الرابعة، )

 (.62،)ص«أدب ال كقا وال يـ»الؿاوردي،  (2)

 يوكر اإلماي أو  الأ ال مقع يختص  الشا بلح   قلقـ:  (3)

مىىا بؿىىوهأ  ىىـقع يخػقىىف معتؼىى ه ويجعىىؾ الرمىىع سىىشًشا لتطؾىىع الـػىىقس إلقىىف إ» 

واحتؿال التلويؾ ةقف سىششا لى ةع التفؿىة عـىف، وإمىا لؿىا يى عل أربابىف أكىف عؾىؿ 

وأو إدراكىىف بىى يع معجىىع، كالصىىـعة التىىل و ىىعفا أربا ىىا اسىىؿا لعؾىىؿ  معىىقز،

 (.61-60يـظر: )ص«. الؽقؿقاء ةرمعوا بلوكاةف
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أو عؾؿىىاء اإلسىىاي  ىىامقا بركىى   ؾىىؽ إسىىالقأ  واحلؼقؼااة

ا.  والتؼـقات التل يـتحؾفا الح اثققو الققي مـو و ت مشؽر ج ًّ

برىىر « سىىؾػ الحىى اثققـ»ومىىـ  ؾىىؽ الـصىىقص: مىىا ُكِؼىىؾ عىىـ 

إذا احتجىقا عؾىقؽؿ بىالؼرلو »( حقـ  ال ٕ شاعف: 218الؿريسل )ت

ةغىىىىىالطقهؿ بالتلويىىىىىؾ، وإذا احتجىىىىىقا بإحاديىىىىىث ةادةعقهىىىىىا 

 .(1)«بالتؽويأ

( برىرح مػىردات  ؾىؽ 728وكولؽ  ىاي اإلمىاي ابىـ  قؿقىة )ت

همٓء عؿ وا إلك ألػىاظ مجؿؾىة مرىتشفة  حتؿىؾ ي »التؼـقة بؼقلف: 

إمؿ معا  متعى دة، وكىاروا ُيى خؾقو ةقفىا مىـ الؿعىا  مىا لغات 

لقس هق الؿػفقي مـفىا ي لغىات إمىؿ، ثىؿ رّكشقهىا وألَّػقهىا  للقًػىا 

لقه ي كػىقس َمىـ  إلقيًا بـقا بعضف عؾك بعض وعّظؿقا  قلفؿ وهقَّ

لىىؿ يػفؿىىف، وٓ ريىىأ أو ةقىىف د ىىة و ؿقً ىىا: لؿىىا ةقىىف مىىـ إلػىىاظ 

 .(2)«رتشفةالؿر كة والؿعا  الؿ

وكىىولؽ مىىـ الراكىى يـ الؽشىىار لفىىوه التؼـقىىات: العامىىة عشىى  

 (، حقـ رك  ثاثة أكظؿة:1386)ت الرحؿـ الؿعؾؿل القؿا 

                                                
(، وابىىـ الؼىىقؿ، 5/218، )«درء  عىىارض العؼىىؾ والـؼىىؾ»قؿقىىة، اكظىىر: ابىىـ   (1)

 (.3/1038، )«الصقاعؼ الؿرسؾة»

 (.1/171ابـ  قؿقة، درء  عارض العؼؾ والـؼؾ، )  (2)
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كظىىاي الؿتؼىى مقـ: التحريىىػ، وكظىىاي الؿتقسىىطقـ: زعىىؿ أو »

يـ القؼقـ:  الـصقص الـؼؾقة ٓ  ػق  القؼقـ والؿطؾقب ي أكقل ال و

يـ، وكظىىاي بعىىض ةععلىىقا  كتىىاب ا، وُسىىـّة رسىى قلف عىىـ أكىىقل الىى و

 .  (1)«العصريقـ: الترويأ

وهىىوا الىىـص مىىع إيجىىازه كا ىىػ لحالىىة التطىىقر وآسىىتؿرارية 

 التل  ؽتـػ  ؾؽ التؼـقات مـ عصر ٔخر.

 َيِرد عؾك الوهـ سمال مفؿ: لؿاذا؟ « الغؿقض»وبالعقدة إلك 

 لؿاذا يؾجل همٓء إلك  ؾؽ التؼـقة ي كتاباهتؿ الػؽرية؟

(، بلكىىف كىىقع مىىـ 450اإلمىىاي الؿىىاوردي )ت   طاان هاا اجيقاا

وعؾىىىة ذلىىىؽ أو » حصىىىقؾ التعظىىىقؿ وجؾىىىأ التػخىىىقؿ، ةقؼىىىقل: 

الؿحجقب عـ إةفاي كالؿحجقب عـ إبصىار ةقؿىا يحصىؾ لىف 

ي الـػقس مـ التعظقؿ، وي الؼؾىقب مىـ التػخىقؿ، ومىا ففىر مـفىا 

 .  (2)«ولؿ يحتجأ هاو واس ذل

ي الحػىىىر لقصىىىؾ إلىىىك محىىىقر وكعاد ىىىف: يعّؿىىىؼ  ىىىقخ اإلسىىىا

آستخ اي، ةقوكر أكف اإللجاء إلىك  ىرا آعى اض خرىقة الق ىقع 

 ي معرة الجفؾ، ةقؼقل: 

                                                
لؿىىا ي كتىىاب أ ىىقاء عؾىىك السىىـة مىىـ العلىىؾ إكىىقار الؽا ىىػة »الؿعؾؿىىل،  (1)

ر عىالؿ ،  حؼقىؼ: عؾىل بىـ محؿى  العؿىراو،  د.ط، )دا«والتضؾقؾ والؿجازةة

 (.23هى(، )ص1434الػقاة ، مؽة الؿؽرمة، 

 (61، )ص«أدب ال كقا وال يـ»الؿاوردي،  (2)
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ةنذا دخؾ معفؿ الطالأ وخاإلشقه بؿىا  ـػىر عـىف ةطر ىف ةلخىو »

يع ض عؾقفؿ  ىالقا لىف: أكىَت ٓ  ػفىؿ هىوا  وهىوا ٓ يصىؾا لىؽ، 

ا عؾك أو ُ َسىّؾؿ  ؾىؽ ةقشؼك ما ي الـػقس مـ إكػة والحؿقة يحؿؾف

إمقر  شؾ  حؼقؼفا عـ ه، وعؾىك  ىرا آعى اض عؾقفىا خرىقة أو 

 .(1)«يـسشقه إلك كؼص العؾؿ والعؼؾ

ولأسػ الر ي  ةنو القا ع الؿعاكر يمك  هىوا التػسىقر بؽىؾ 

و والظفىىقر بؿظفىىر  و ىىقح، ةؽىىؿ مىىـ الرىىشاب الؿتطؾىىع لؾتؿىى و

ر ألجله خقةف أو يقكىؿ بالجفىؾ والر جعقىة وكؼىص العؾىؿ الؿتحضو

ىؿ أمىقر ومسىايرة أو ىاع، بىؾ و رديى  أةؽىار ٓ  والجفؾ إلىك  جرو

 ؿت لإلساي بصىؾة، ةربؿىا ادعىك بعىض الرىشاب أكىف مؾحى : ٕو 

العؾىىىىؿ التجريشىىىىل والثؼاةىىىىة الؿ كقىىىىة ٓ  ؼىىىىرو العؼاةىىىى  الغقشقىىىىة 

والؿاوراةقات، وربؿا  جاسر بعضفؿ و ـؼَّص مىـ بعىض الصىحابة 

ض آستش اد والظؾؿ، إلك لخر  ؾىؽ ب عقى رة الؽراي 

الؼضايا التل  شقـ السىؾطة الػؽريىة التىل  شسىطفا  ؾىؽ التؼـقىة عؾىك 

 عؼقل بعض الشسطاء و ؾقؾل آإلاع و عقػل الرخصقة.

 

                                                
 (.1/171، )«درء  عارض العؼؾ والـؼؾ»ابـ  قؿقة،  (1)
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ذكر سشًشا مفًؿىا ومملًؿىا ي أأحأ أو  وؾ   أن كغادر تؾ  اــؼطة

شأ الق ىىت كػسىىف ذكىىره العامىىة الؿعؾؿىىل القؿىىا ، إذ بىىقَّـ أو سىى

 « .آستساي بـظاي»استخ اي هوه التؼـقة هق 

َّىىىاس عؾىىىك اإلسىىىاي والؿسىىىؾؿقـ هىىىؿ »يؼىىىقل:  إو أ ىىىر ال

الؿحىىامقو آستسىىامققو  يطعىىـ إعىى اء ي عؼقىى ة مىىـ عؼاةىى  

اإلساي أو ُحؽىؿ مىـ أحؽامىف وكحىق ذلىؽ ةىا يؽىقو عـى  أوللىؽ 

يـ وآ سىتحؼا) الؿحامقـ مـ اإليؿاو والقؼقـ والعؾؿ الراسخ بال و

لعقو ا، و ليق ه ما يثشتفؿ عؾىك الحىؼ ويفى يفؿ إلىك دةىع الرىشفة، 

 .(1)«ةقؾجلوو إلك آستساي بـظاي

وإذا مىىا حىى َّ ـا الـظىىر ي الىى اث الغربىىل، كجىى  بر راكىى  راسىىؾ 

ي( يىىوكر ذلىىؽ الغؿىىقض الغالىىأ عؾىىك كتابىىات هقجىىؾ 1970)ت

ػؾسىػل ي( وأو كتابا ف مـ أكىعأ الؿملػىات ي الـتىاج ال1831)ت

بلكؿؾف، ويصىػ أسىؾقبف ي الؽتابىة بالثؼقىؾ والىرديء بسىشأ ذلىؽ 

 .(2)«الغؿقض الوي يغؾأ عؾقفا»

 

                                                
 (.23، )ص«إكقار الؽا ػة»الؿعؾؿل،  (1)

(،  ىؿـ 72، 62،  رجؿة: ةىماد زكريىا، د.ط، إكى ار )«حؽؿة الغرب»رسؾ،  (2)

عىىىالؿ الؿعرةىىىة، )الؿجؾىىىس الىىىقإلـل لؾثؼاةىىىة والػـىىىقو إكىىى ارات سؾسىىىؾة 

 (.2/130ي(، )1983وأداب، الؽقيت، 
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م ذـ  اـغؿاوض مىا يمكى ه راسىؾ عىـ  ىلثور  وما ُ ساطد طذ َتَػفُّ

وهؽىوا يـىادي »ي ةؽرة الؿطؾؼ  حقث يؼىقل: « اسشقـقزا»هقجؾ بى 

ك هنايتىف، هىق الؿش أ الج لل بلو الؿطؾؼ الوي يصؾ ةقىف الؿسىار إلى

   .(1)«الحؼقؼة القحق ة، وي هوه الػؽرة كاو هقجؾ متلثًرا باسشقـقزا

ويعي  راسؾ إيضاح إمر ي عا ة الغؿىقض الىوي يىربط بىقـ 

لىق بحثـىا عىـ  عريىػ لؾػؽىرة الؿطؾؼىة »هقجؾ واسشقـقزا، ةقؼقل: 

عـىى  هقجىىؾ لقجىى كاه مىىـ الغؿىىقض بحقىىث يغىى و أمىىًرا ٓ جىى وى 

أخرى يوكركا هىوا الؿػفىقي بنلىف اسىشقـقزا: الىوي ..، وي كقاح .مـف

 .(2)«كاو هق والؽقو  قًلا واحً ا

أما ذلؽ التخشط بقـ الؾػظ وعا تف بؿا و ع لىف، ةفىق مقجىقد 

أيًضىىا ي الؽتابىىات الغربقىىة، كؿىىا يؼىىقل راسىىؾ عىىـ ةؾسىىػة مىىار ـ 

والقا ع أو ةؾسػة هقى جر التىل اسىتخ مت »ي(: 1976هق جر )ت 

الغرابة  تسؿ بىالغؿقض الرى ي ، بىؾ إو الؿىرء  مصطؾحات ي  اية

 .(3)« إو الؾغة هـا  سقر با  ابط :يضطر إلك الؼقل

وي بقاو ِ َ ي العا ة الؿتقهؿىة بىقـ الغؿىقض وادعىاء العؿىؼ، 

يرىىىقر راسىىىؾ ٕعؿىىىال الػاسىىىػة الؼىىى ماء، وأو أةاإلىىىقو )ت 

 ).ي( امتىىىاز بؽتابىىىة فؾىىىت اسىىىتثـاًء ي  ىىىاريخ الػؾسىىىػة، 348

                                                
 (.2/132، )«حؽؿة الغرب»رسؾ،  (1)

 (.2/132، )«حؽؿة الغرب»رسؾ،  (2)

 (.2/220، )«حؽؿة الغرب»رسؾ،  (3)
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مىـ الؽتابىات الػؾسىػقة ثؼقؾىة جاةىة جقةىاء: بىؾ إكـىا  ةؽؿ» :ةقؼقل

كجىى  ي حىىآت معقـىىة مىىا يرىىشف التؼؾقىى  الراسىىخ الىىوي يؼضىىل بىىلو 

 ؽىىقو الؽتابىىات الػؾسىىػقة  امضىىة معؼىى ة ي أسىىؾق ا حتىىك  ؽىىقو 

 .(1)« عؿقؼة

ومـ الرخصقات الؿمثرة ي الح اثققـ العىرب بؼىقة إيؿاكقيىؾ 

خصىىقات الؿتصىىػة بىىالغؿقض وهىىق مىىـ الر ،ي(1804كاكىىت )ت

ما ا صىػ بىف كىاكط مىـ  ؿىقض وإإلالىة »أيًضا، كؿا يؼقل بركتقو: 

   .(2)«مؿؾة، وهل كػات ألؿاكقة

التىىل  هبا ا  ظفار سا   تؾا  اـؾغااة ادهعاـقاة واــخ و اة ادعؼادة

يستخ مفا الح اثققو العرب: إليفاي العؿؼ وإثارة كىقع مىـ الـػىقذ 

 طّؾًشىىا لىى ا آعىى اض  ئطرة الػؽريىىة عؾىىك ذهىىـ الؼىىاروالسىىق

 .(3)عؾقفؿ

 .(4)والاؿي   رب العسلؿقن

                                                
 (.1/89، )«حؽؿة الغرب»رسؾ،  (1)

ل، د.ت، د.ط، )دار ،  رجؿىة:  ىق ل جىا« رؽقؾ العؼؾ الح يث»بريـتقو،  (2)

 .(168العقـ لؾـرر، الؼاهرة(، )ص 

، 1، ط«مىىآٓت الخطىىاب الؿىى  »يـظىىر أيًضىىا: السىىؽراو، إبىىراهقؿ بىىـ عؿىىر،  (3)

، ومىا 240هىى(، )ص1435)مركع الػؽر الؿعاكىر، كرىر دار الىقعل، الريىاض، 

 .«سؾطة الغؿقض»بع ها(، ةؼ  كتأ ةصا  بعـقاو 

 ع ة.: محؿ  حرؿت إبراهقؿ سإع اد (4)



 
 

 

 ذاثينيـــات الحـــتقني
 اـ وب اـرؾقق

 

ي مؼىىال سىىابؼ  حىى ثـا عىىـ  ؼـقىىة مفؿىىة مىىـ التؼـقىىات التىىل 

يسىىىتخ مفا الحىىى اثققو ي التعامىىىؾ مىىىع الـصىىىقص وكىىىولؽ مىىىع 

، وأ ركا حقـفا أو الؿؼصىقد «نؼـق  الغؿوض»الجؿاهقر، مـ خال 

موؿوع  الُؽّ فسب الؿعسلفهين الفذين يَف هكون بالح اثققـ هـا هؿ: 

وكزع   وكس ق  الاؼقؼ   والعؾؿسكق   يف ن ـي عية أفؽسر م ل  العؼككق 

ه   واليعوة لؾؼطقع  مع الؿسضي  وال سريلق   الؼياح  رك ونوسوز مس قهَّ

وف ح بسب ال لويل  وإعفسية فففم الـ فو  ففًؿفس  ييفًيا    السسبؼون

اياث مـففس ج  ييففية لؾ عسمففل مففع ال ففهاث وك ففو  الؼففهآن واحفف 

ـ   ملخوذة يف الغسلب من نهاث الغهب الـؼيي  .والسُّ

أو عؾؿىىىاء اإلسىىىاي  ىىىامقا بركىىى   ؾىىىؽ إسىىىالقأ  وذؿركاااا

ا، مسرىتف يـ بؿىا ُكِؼىؾ عىـ  سىؾػ »والتؼـقات مـو و ت مشؽىر جى ًّ

تجىقا إذا اح»( حقـ  ال ٕ شاعف: 218برر الؿريسل )ت« الح اثققـ

عؾىىىقؽؿ بىىىالؼرلو ةغىىىالطقهؿ بالتلويىىىؾ، وإذا احتجىىىقا بإحاديىىىث 

 .(1)«ةادةعقها بالتؽويأ

                                                
(، وابىىـ الؼىىقؿ، 5/218، )«درء  عىىارض العؼىىؾ والـؼىىؾ»اكظىىر: ابىىـ  قؿقىىة،  (1)

 (.3/1038، )«الصقاعؼ الؿرسؾة»
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وما أع كا هوه الػؼرة مـ  شقؾ التؽرار الؿحىض أو التىوكقر بؿىا 

سشؼ بؼ ر أهؿقة ما كوكره هـا ٕكف مـ الـصقص الؿػتاحقىة ٕ ؾىأ 

ها التؼـقات الؿستخ مة مـ  شؾ الح اثققـ التل مفؿا  عّ دت كىقرُ 

و غّقىىرت أسىىؿاؤها ةفىىل  ؼىىع  حىىت هىىوه إةعىىال الخاد ىىة لؾعؾىىؿ 

 والص )، أي: التحريػ والتؽويأ.

أ ىىار إلقفىىا العىىالؿ الرىىامل الؽشقىىر،  وتؼـقااة اـ ااوب اـرؾقااق 

( ي كتابىىىف الرىىىفقر 1384)ت $الىىى كتقر مصىىىطػك السىىىشاعل، 

ـة ومؽاكتفا ي الترريع اإلسامل» ، حقـ كؼؾ حىقاًرا كىاو بىقـ «السو

ي(، والىىى كتقر عؾىىىل حسىىىـ عشىىى  1954سىىىتاذ أحؿىىى  أمىىىقـ )تإ

 ، و كاو مؿا  الف إستاذ أحؿ  أمقـ: (1)الؼادر

مىا  العؾؿقَّة الحرة، ةخقر إلريؼىة لشىثو إِوَّ إزهر ٓ يؼشؾ إراء »

َّٓ  ـسىىشفا إلىىقفؿ بصىىراحة،   ىىراه مـاسىىًشا مىىـ أ ىىقال الؿسترىىر قـ أ

بحىث مـىؽ، وألشسىفا ثقًبىا ولؽـ ادةعفا إلىك إزهىريوقـ عؾىك أهنىا 

ر قًؼىىىا ٓ يىىىععجفؿ َمّسىىىفا، كؿىىىا ةعؾىىىُت أكىىىا ي ةجىىىر اإلسىىىاي 

 .  (2)«وُ َحاهُ 

                                                
هق مـ  اي بتعريأ كتاب جقل  سقفر: الؿواهأ اإلسىامقة ي  ػسىقر الؼىرلو،  (1)

 ي(.1944-1363) 1ط

ـة ومؽاكتفا ي الترريع اإلسامل، )ص (2)  (.238:يـظر: مصطػك السشاعل، السو
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وةؽىىرة آكتحىىال مىىـ الؿسترىىر قـ و صىى ير أةؽىىارهؿ عىىرب 

 لفىا  ىىقاه  كثقىرة لىىقس هىوا محىىؾ بسىطفا، وإكؿىىا 
ّ
ُمسىتقِرد محؾىىل

 الؿحقريىىة إةؽىىار -ُكىىّؾ  يؽىىـ لىىؿ إو-يؽػىىل أو كعىىر  أو أ ؾىىأ 

 الحى يث العصىر ي اجتؿاعقة وجؾشة ةؽرية مـعطػات أح َثت التل

 اإلسىاي" كتىاب ةؿىـ واةى ة:  ربقة أةؽار مـ مـحقٓ أساسفا كاو

و الرىقخ عؾىل عشى  الىرزا) إ :ي( الوي  قؾ1925) "الحؽؿ وأكقل

 ىى  أخىىو ةؽر ىىف مىىـ  قمىىاس أركقلىى  ي كتابىىف الرىىفقر عىىـ الخاةىىة 

ػجىة التىل أ ىقر أهنىا كاكىت ي(، وما  قؾ ي بعض العشارات ال1924)

، إ اةة إلك ما كتشىف هىق كػسىف (1)مـ و ع ال كتقر إلف حسقـ كػسف

ي إدب الجاهؾل، والوي ثارت حقلىف  ضىقة اكتحىال أةؽىاره مىـ 

الؿسترىىر) مرجؾقىىقث، وكىىولؽ مىىا كتشىىف محؿىىقد أبىىق ريىىة )ت 

ـة الـشقيىة» :ي( بعـقاو1970 والىوي أثىار حقـفىا  (2)«أ قاء عؾك السو

                                                
يـظر: محؿ  عؿارة، إلف حسقـ مـ آكشفىار بىالغرب إلىك آكتصىار لإلسىاي،  (1)

و ىى  رّجىىا الىى كتقر عؿىىارة أو إلىىف حسىىقـ هىىق َمىىـ أ ىىرى عشىى  الىىرزا) بىىوكر 

العشارات الؿخالػة التىل أثىارت الضىجة و تفىا، وأكىف أ ىا  وعى ل ي عشىارة 

ر مجؾىة إزهىر (، كرى55 -47: )ص الؽتاب كؿا أ ار هق كػسف لولؽ. راجىع

 .ىه1435مع ع د ذي الؼع ة، 

إلشىىع عىى ة إلشعىىات، و ػىىت عؾىىك الطشعىىة السادسىىة، كتىىأ ي داخؾفىىا العـىىقاو  (2)

دار الؿعىار ،   "ـة الؿحؿ ية أو دةاع عـ الح يثأ قاء عؾك الس"كالتالل: 

 ب وو  اريخ كرر. 
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بؾىغ مىا كى ر مىـ كؼى  »قرة حتك  ىال أبىق ريىة كػسىف، و ى   جة كش

كتابـا إلك الققي خؿسة عرر كتاًبا: ي مصر، والحجار والرىاي، هىوا 

الثىقب »، وكاو أبق رية    استؼاها بـػس بتؼـقة (1)«ع ا الؿجات..

مـ كتأ الؿسترر قـ: مثؾ: ) اريخ الرعقب اإلسىامقة(، « الر قؼ

( لجؿاعىىىة مىىىـ الؿسترىىىر قـ، لربوكؾؿىىىاو، و)وجفىىىة اإلسىىىاي

 .  (2)و)العؼق ة والرريعة ي اإلساي( لجقل  سقفر، و قرهؿ

و ريأ مـ  صريا أحؿ  أمقـ، ما  ف  بف كصىر أبىق زيى  عؾىك 

اسىىتغال العؾؿىىاكققـ لؾىى اث اإلسىىامل ي كىىقرة  طىىاء وِسىىتاٍر 

آستخ اي الـػعىل الىوراةعل »لتؿرير مراريعفؿ، أو بحسأ  عشقره 

 ةقؼقل:  (4)«التؾقيـ إي يقلقجل الـػعل»، أو (3)«لؾ اث

ا جفىىت التقىىارات العؾؿاكقىىة إلىىك مقاجفىىة الحا ىىر ومحاولىىة »

حؾ إ ؽالقا ف بآلقات ذات إلابع عصري ي أ ؾىأ إحقىاو، لؽـفىا 

 «   أحّست بضرورة إلرح ألقات إلرًحا يسّقغ  شقلفا مـ الجؿاهقر

 

                                                
 (.10ي حا قة كتابف:  قخ الؿضقرة )ص  ذكره (1)

 (.20، 19صطػك السـة ومؽاكتفا ي الترريع، )ص يـظر: السشاعل، م (2)

ي(، 1994، )2كصر حام  أبىق زيى ، كؼى  الخطىاب الى يـل، دار سىقـا لؾـرىر، ط (3)

 (.202)ص

 (.154كؼ  الخطاب ال يـل  )ص (4)
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 ؿقا ذـ ؟  

اث هىؿ والسىؾػققو، حقىث أهنؿ اسىتعؿؾقا الى  يجقأ أبق زي :

بقـؿىا  حىقل عـى  »ـ إلك إإلىار مرجعىل، ق حقل ال اث عـ  السؾػق

 .(1)«العؾؿاكققـ إلك  طاء وسـ 

ولىىقس الؼصىى  هـىىا بطشقعىىة الحىىال آستػا ىىة ي إثشىىات أمىىر 

كػقف، وإكؿا الؿؼصقد إيراد ال ٓةؾ عؾك ذيقع ذلىؽ الُخُؾىؼ عـى   أو

 فا. الؿ ارس الؿتلثرة بالغرب والتابعة ل

عؾؿىىاء الؿسىىؾؿقـ  ىى  ابتؽىىروا  ؼـقىىة أو  وماان ايااد ر باـاا ؿر

ا،  ىؿىىىت  مىىـ جقىىؾ  كا ىىػة لفىىوا التاعىىأ مـىىو و ىىت مشؽىىر جىى ًّ

حقىث اسىتطاعقا   (2)«االع  فسر»، عىرب مىا أسىىؿقه بىى ڤالصحابة 

الؽرىىػ والتػتىىقر عىىـ أحىىقال إسىىاكق  والؿتىىقو والؿؼىىآت 

مل وبقـ ما هق واة  عؾقىف، لؾتػر ة بقـ ما هق أكقؾ ي الػؽر اإلسا

ةىىنذا جىىاءت بعىىض أراء وإةؽىىار الؿرىىتشفة ةؿحؾفىىا أو  ق ىىع 

 حت الؿجفر الشحثل لُتسىَشر وُ عتىرب حتىك يتشىقـ ةقفىا إكىقؾ مىـ 

 القاة  ال خقؾ.

                                                
(، وهىق هـىا بطشقعىة الحىال ٓ يثـىل عؾىك أي مىـ 154كؼ  الخطاب ال يـل )ص (1)

رىؾ كىا آ جىاهقـ ي  لسىقس معرةىة الػريؼقـ، بؾ يرد  بعى ها بؼقلىف: )وة

 عؾؿقة بالقا ع أو بال اث(.

يـظىىر: مـصىىقر محؿىىقد الرىىراي ي، كظريىىة آعتشىىار عـىى  الؿحىى ثقـ، الىى ار  (2)

 .(2008-1429، )1ٕثرية، عؿاو، طا
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ىىىىأ »و (1)«التػتىىىىقر»وآعتشىىىىار ي أوجىىىىع ِعشىىىىارة هىىىىق  َ َطؾو

مخرجىف وهىؾ ، ةقـظر العالؿ ي الؼقل وةىقؿـ  الىف وي (2)«الؿتابعة

هـاا متابع لفوا الؼقل أي ٓ، وهؾ يجري عؾك إكقل الؿحػقفىة 

 أو يخالػفا، إلخ. 

عؾىىك  ؾىىؽ الؿفؿىىة  وماان إم ؾااة اـهااي  ؿؽاان آسهشاافاد هبااا

إكىىقؾة لىى ى عؾؿىىاء اإلسىىاي ومػؽريىىف كىىص بىى يع ٓبىىـ  قؿقىىة 

( ي  تشع إةؽىار والؿػىاهقؿ و قةقى ها ٕكىحا ا، حقىث 728)ت

 يؼقل: 

مثىىؾ أكثىىر  -ذه ال ففلويكت الؿو ففوية القففوم بليففيي الـففسسو فف»

 "التىىلويات"التىلويات التىىل ذكرهىا أبىىق بؽىر بىىـ ةىقرا ي كتىىاب 

وذكرها أبىق عشى  ا، محؿى  بىـ عؿىر الىرازي ي كتابىف الىوي سىؿاه 

) لسقس التؼ يس(، ويقج  كثقر مـفا ي كاي خؾؼ كثقر  قر همٓء 

ار بىـ أحؿى  الفؿىوا ، وأبىل مثؾ: أبل عؾىل الجشىاةل، وعشى  الجشى

الحسىىقـ الشصىىري، وأبىىل القةىىاء بىىـ عؼقىىؾ، وأبىىل حامىى  الغعالىىل 

برىىىر الؿريسىىل التىىىل ذكرهىىىا ي   فففي بعقـفففس نفففلويكت -و قىىرهؿ

                                                
(، ويـظىىر:  كظريىىة آعتشىىار، 1/72هىىوه عشىىارة السىىخاوي، التق ىىقا إ ىىر، ) (1)

 (.59الرراي ي، )ص

(، ويـظىىىر:  كظريىىىة آعتشىىىار، 1/59ابىىىـ جؿاعىىىة، الؿـفىىىؾ الىىىروي، )عشىىىارة  (2)

 (.59الرراي ي، )ص
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كتاب الرد الىوي كىـّػف عثؿىاو بىـ سىعق   وييو عؾى ذلر..، .كتابف

الىى ارمل أحىى  إةؿىىة الؿرىىاهقر ي زمىىاو الشخىىاري: كىىـػ كتاًبىىا 

ثؿاو بـ سعق  عؾك الؽاذب العـق  ةقؿا اةى ى عؾىك ا، سؿاه: رد ع

ي الّتقحق ، حؽك ةقىف هىوه التىلويات بلعقاهنىا عىـ برىر الؿريسىل 

بؽاي يؼتضل أو الؿريسل أْ َع   ا وأعؾؿ بالؿـؼقل والؿعؼىقل مىـ 

همٓء الؿتلخريـ الويـ ا صؾت إلقفؿ مـ جفتف وجفىة  قىره ثىؿ رد 

إلالعف العا ىؾ الىوكلع عؾىؿ حؼقؼىة  ذلؽ عثؿاو بـ سعق  بؽاي إذا

ما كاو عؾقف السؾػ و شقَّـ لف ففقر الحّجة لطريؼفؿ و عػ حجىة 

 .(1)«مـ خالػفؿ

 لءاس عؾىىىك إلقلىىىف إٓ أكىىىف مثىىىال خصىىىأ مؾىىىوهىىىوا آ تشىىى

بالؿعطقات، مـ أهؿفىا ذلىؽ الثىراء الؿعىري الىوي  ؿتىع بىف سىؾػـا 

ر الؼىاةؾقو الصالا ي  تشع أراء وسربها مفؿا  رىعشت إلر فىا وكثى

 ا، مـ خال  ؾؽ التؼـقة التل ابتؽرها عؾؿىاء الؿسىؾؿقـ و ػىردت 

   ا ُأّمة اإلساي.

ولفىىىوه التؼـقىىىة عىىى ة  جؾقىىىات أخىىىرى  قىىىر  ؾىىىؽ الصىىىقرة 

الؽاسقؽقة أيًضىا، يجى ها الـىافر مىع بعىض الُؽّتىاب العىرب، مىـ 

ر صىة »ذلؽ، ما كجى ه عـى  حسىـ حـػىل مىـ آزدواجقىة، أو ةىـ 

                                                
 (.5/23ابـ  قؿقة، مجؿقع الػتاوى، ) (1)
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، أو كؿىا يحؽىل هىق عىـ (1)بحسىأ  عشقىر إلرابقرىل« الؿتـا ضات

، ةا ُيعؾؿ لف ا جاه، ةاإلسامققو يروكىف «الؿػؽر العةشؼل» سؿقتف بى 

ماركسًقا، والرققعققو يروكف أكقلًقا، والحؽقمة  تعامىؾ معىف عؾىك 

، و ريأ مـ هوا ما ذكىره كصىر أبىق زيى  عىـ (2)أكف  ققعل إخقا  

 .(3)«ـصقص وإلاةفا ؾقيـ ال»حسـ حـػل أكف يؼقي بى

ي اكتحىىىال إةؽىىىار وإعىىىادة  ىىى ويرها  ومااان إم ؾاااة اـؼر  اااة

وإلرحفىىا مىىـ ج يىى  ي ثىىقب ر قىىؼ يغطىىل بىىف الؿـتِحىىؾ كىىاحشف 

إكؾل، ما  اي بف ال كتقر يقسػ زي او، ي هجقمىف إخقىر عؾىك 

 خصقة الـاكر كاح ال يـ إيقبل، ووكػف لىف بل ىوع إلػىاظ، 

لقط التاريخقىىة وكىىا فا ي  الىىأ إثىىاري، وجؿىىع الع يىى  مىىـ إ ىىا

وعر ىىفا ي بركىىامج  ؾػعيىىق  كحؼىىاةؼ  اريخقىىة يؽرىىػفا الؿحؼىىؼ 

 الجريء 

                                                
يـظر: جقرج إلرابقرل، ازدواجقة العؼؾ: دراسة  حؾقؾقة كػسقة لؽتابات حسـ  (1)

، دار بتىىىرا، دمرىىؼ، ورابطىىة العؼاكقىىقـ 2حـػىىل، سؾسىىؾة الؿىىرض بىىالغرب

 (. 10(، )ص2005) 1العرب، ط

يـظر: جاء التصريا بؿؼال لأستاذ مؿى وح الرىقخ ي جريى ة الرىعأ بتىاريخ  (2)

(، عىىـ )الجؿعقىىة الػؾسىىػقة الؿصىىرية(، وعىىعاه لجريىى ة أخشىىار 16/1/2004)

ي(، و ىىى  اسىىىتػ  ف مىىىـ التلويىىىؾ الحىىى اثل 2003/  12/  28إدب، بتىىىاريخ )

 ( لؾسؽراو. 65لؾ اث، )ص 

 (.66السؽراو، التلويؾ الح اثل لؾ اث )ص يـظر: إبراهقؿ (3)
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أو هىىوه الطريؼىىة لقسىىت ج يىى ة، ةعىىادة الحىى اثققـ  واحلؼقؼااة

العرب كؿا مر، أهنىؿ يـتحؾىقو كىاي الؿخىالػقـ والؿسترىر قـ ثىؿ 

لحىؼ يخرجقكف كؿـتج ةؽىري خىاص بىالؿػؽر الىوي ٓ يخىا  ي ا

لقمة ٓةىؿ، ويسىتعؾؿقو هىوه اإلثىارة اإلعامقىة ي إلفىاء الؿرىاه  

عـ  تشع أكىقل  ؾىؽ الؿؼىآت وآكرىغال بىالرد عؾىك الؿسىتقرد 

الؿحؾل الوي يظفر كلكىف كىاحأ الؿىادة الخىاي والؿـىتج الرةقسىل 

 لفوه إإلروحات.

إو لىىؿ يؽىىـ زيىى او هىىق كىىاحأ هىىوه الرىىحـة  واـساامال أن 

هقىىة لرخصىىقة بحجىىؿ كىىاح الىى يـ، ةؿىىـ هىىق الشغقضىىة مىىـ الؽرا

 مـرئ هوا الطرح؟ 

ٓ يؽاد الـافر يجى  هىوه التقلقػىة الؿؽتظىة بالؽىوب وآةى اء 

 ّٓ و ؾػقؼ إح اث لؾحط عؾىك رمىع ُسـىّىل والـقىؾ مىـ  خصىقتف إ

ـىىل: ةؽىؾ جؿقىؾ  عـ  الؼقي الويـ  ى يـقا بالسىشاحة  ى  التقىار السو

عـ كا هق سلء عـى هؿ، وكىؾ  كصـعف، هق  شقا عـ هؿ، وكؾ حسـ

 ما كراه بقا ا يروكف هؿ سقادا 

إو الؿـتج الرةقسل لفوا هق الؿمرخ الرقعل الؾشـىا  الؿعاكىر: 

ي(، وهىق ابىـ الؿرجىع الؿقسىقعل الرىفقر  2002حسـ إمىقـ )ت 

ي(، الىىوي أكثىىر مىىـ الؽتابىىة حىىقل 1952محسىىـ إمىىقـ العىىامؾل )

ر  ، ي الجراة  ثؿ جؿع ذلؽ$كاح ال يـ  ي كتىاب  قىر ُمحىرَّ

كىىىاح الىىى يـ إيىىىقبل: بىىىقـ العشاسىىىققـ والػىىىاإلؿققـ »بعـىىىقاو: 

ي(، 1995، كىى ر ي بقىىروت، وإلشعتىىف إولىىك ي عىىاي )«والصىىؾقشقـ



 007 جاااالء احلداثاااة 

إكـا لؿ كؼص  ي إكؾ كتابة بحقث مسىتؼؾة عىـ » وقسو يف مؼيم ه 

كىىاح الىى يـ وإكؿىىا جؿعـىىا مىىا كـىىا  ىى  كرىىركاه مؼىىآت متػر ىىة ي 

إما عرً ىا لىشعض أح اثىف، أو رًدا عؾىك دعىاوي مـاكىريف، الجراة  

لولؽ    يتؽرر ذكر إمر القاح  أكثر مـ مىرة بحسىأ مىا يؼتضىقف 

العرض أو الىرد، ثىؿ أ ىػـا إلىك  ؾىؽ الؿؼىآت بحقًثىا كىاو ٓ بى  

 .(1)«مـفا

وٓ عجأ مـ ةعىؾ الؿىمرخ الرىقعل إذا مىا كىأ جىاي  ضىشف 

صر بع   رابة  ركقـ وكصػ مىـ عؾك َمـ  ّقض ال ولة الرقعقة ي م

العمىىاو وإكؿىىا العجىىأ مىىـ الىى كتقر يقسىىػ زيىى او أو يتشـىىك هىىوا 

ـّ الطىرح الطىاةػل، و الىىأ   ىىراءة  الظىـ أو الىى كتقر زيى او لىىؿ يىتَع

َّىىك التثشىىت مىىـ كىىحة  ؾىىؽ الؿعؾقمىىات والتؾػقؼىىات  الؽتىىاب أو َ َع

التل  ىخفا ةقىف حسىـ )إمىقـ( ومىا هىق بىلمقـ  والظىاهر أكىف  ى  

تػاد مىـ ال راسىة الؿؽثػىة التىل  ىاي  ىا باحىث عرا ىل ي مجؾىة اس

الؿـفىىاج الرىىقعقة، والتىىل  صىى ر ي بقىىروت، عىىـ مركىىع الغىى ير 

لؾ راسات، و ى  جىاءت ال راسىة بعـىقاو: )حسىـ اإلمىاي ممرًخىا: 

 .(2)معالؿ مـفج وماما  راءة متقازكة(

                                                
يـظىىر: حسىىـ إمىىقـ، كىىاح الىى يـ إيىىقبل: بىىقـ العشاسىىققـ والػىىاإلؿققـ  (1)

 (.5ي(، )ص1995) 1والصؾقشقـ، دار الج ي ، بقروت، ط

(، 153-127ي(، )ص2004-1424(، )32العىىىى د )يـظىىىىر:  مجؾىىىىة الؿـفىىىىاج،  (2)

 لأستاذ/ كاةأ عش  الحؿق .
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 ، وإكؿىا سىؼـا هىوا(1)ولقس الغرض هـا  ػـقى  ُ ىشف هىوا أو ذاا

الؿثال الؼريأ لؾ ٓلة عؾك اسىتؿرار  ؾىؽ التؼـقىة  ىؿـ التؼـقىات 

التل يستخ مفا الحى اثققو ويطقروهنىا باسىتؿرار مىع بؼاةفىا  حىت 

 إكؾ الؿريسل: )الؿغالطة بالتلويؾ، والؿ اةعة بالتؽويأ(.   

وإهنا أو أسالقشفؿ وحقؾفؿ لقست حؼاةؼ بؾ أباإلقؾ،  واحلاص  

ف أهنىا  رىشف الحؼقؼىةع إٓ أو هىوا ٓ يعى و مفؿا  ش و لؿـ ٓ دراية ل

 أو يؽقو لقًكا مـ التخققؾ 

ةعـ ما ألؼىك سىحرة ةرعىقو حشىالفؿ وعصىقفؿ ةتحقلىت إلىك  

ثعابقـ، ةا يعـل هوا أهنا أكشحت ثعابقـ عؾىك الحؼقؼىة، بىؾ ُخّقىؾ 

مـ سحرهؿ ومؽرهؿ أهنا  سعك، ولـا ي  قل ا،  عىالك ليىة، حقىث 

 .[81يقكس:] ﴾ڦ ڤ ڤ﴿  ال:

 .(2)والحؿ  ، رب العالؿقـ

 
                                                

رد عؾك أكاذيأ إمقـ وزي او مجؿقعة مـ الشاحثقـ، مـفؿ: الؿىمرخ اكربى لؾ (1)

كىاح الى يـ الػىارس الؿجاهى  والؿؾىؽ السقري  ىاكر مصىطػك، بعـىقاو )

الؿىمرخ »(، ويـظىر أيًضىا مؼىال إسىتاذ أحؿى  الظىراي، العاه  الؿػ ى عؾقىف

 ، مـرقر عؾك مق ىع الشقـىة«الرقعل حسـ إمقـ وكظر ف لؾـاكر كاح ال يـ

(http://www.albainah.net( بتاريخ ،)مىـ سىشتؿرب  28هى / 1431مـ  قال  19

يؿىـ ةىماد ي(، كؿا  اي بشقاو اكتحال ال كتقر زي او، الؽثقر مثؾ: ال كتقر أ2010

 ـ.يسق ، ومحؿ  إلفامل ولخر

 : محؿ  حرؿت.إع اد (2)



 
 

 

 مقاصُذ الشريعة 
 ورؾة  كؼدّ ة ـألؼالِ  ادعرؽّقة طـد اـهقار احلداثي

 

ِؿىِف كثقىًرا مىـ الطا ىة   لخو الؼراءة لؾـص مـ أجىؾ إةفامىف وَ َػفو

الػؽرية ل ى الؿرتغؾقـ بالعؾقي اإلسىامقة، و ى  سىعت الؼىراءات 

ة  ضىىشط عا ىىة الؾػىىظ الج يىىة لؾىىـص إلىىك إيجىىاد للقىىات معقاريىى

ـُ دٓلة الؿـطق) عؾك الؿػفقي لقتؿ  ػادي أي  ػسقر  ـو بالؿعـك، وُ َؼ

مجا ، أو  لويؾ عشثل، ةؽاو عؾؿ أكقل الػؼف هىق إداة الؿعقاريىة 

إ قى لحؿاية الـصقص مـ التاعأ ب ٓلتفا، كؿىا  ىّؽؾ  ىشًحا 

بؽؾ ما ُأ ىقا  مخقًػا لؾؿتطػؾقـ ةؽريًّا عؾك العؾقي اإلسامقة، ةسعقا

لتجاوزه أو  جـشف لقتؿؽـىقا مىـ مؿارسىة هىقايتفؿ الؿػضىؾة: وهىل 

الؾعأ بال ٓٓت والحؼاةؼ الررعقة، مستعؿؾقـ ي ذلىؽ كظريىات 

التلويؾ الح يث لتجاوز الؿرجعقىة اإلسىامقة، واعتشىار الـصىقص 

الرىىرعقة كصقًكىىا لغقيىىة، وعؾقىىف ةىىنو الؿىى اخؾ الؾغقيىىة كاةقىىة ي 

ص معاكقفا، وكظرا لتؽامؾ الشـاء الؿعىري الى يـل  ػسقرها واستخا

وكىىعقبة ه مىىف مىىـ الخىىارج ومرىىؼة  جىىاوز للقا ىىف أثـىىاء مؿارسىىة 

عؿؾقة الف ي مـ ال اخؾ: ةؼ  أدى ذلؽ بشعضىفؿ إلىك العى ول عىـ 

 جاوز الؿعىار  اإلسىامقة، ةعؿى وا إلىك  ىرب بعضىفا بىشعض، 

 والتعؾقة مـ  لو بعضفا مـ أجؾ إسؼاط الشعض أخر.
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ةؽاكىىىت الؿؼاكىىى  رايىىىة الحىىى اثققـ التىىىل يتجؿعىىىقو حقلفىىىا  

ويحتر وو  حتفا ويرةعقهنا ي مؼابؾ أكقل الػؼف، ويتخووو مـفا 

ذريعة لتش يؾ الررع، و را كؾ ما ٓ هتىقاه أكػسىفؿ، وكحىـ ي هىوه 

القر ىىة ُكَجؾوىىل الؿؼاكىى  الرىىرعقَة، وكشىىقـ مىى لقلفا وكقىىػ مىىارس 

خىىال اسىىتخ امفؿ لفىىا بعقىىً ا عىىـ الحىى اثققو التؿقيىىف الثؼىىاي مىىـ 

الضقابط الررعقة، وسىق  كشى أ بالؿؼاكى  مىـ الؿـظىقر الحى اثل 

 لـحاكؿفا إلك الؿـظقر الررعل.

 ؿؼاصد   اـػؽر احلداثي  ااـ 

لؼ  اهتؿ الح اثققو بالؿؼاكى  وأعؾىقا مىـ  ىلهنا، وذلىؽ مىـ 

أجىىؾ  خػقىىػ حىى  الـظريىىة الصىىارمة ٕكىىقل الػؼىىف واسىىتش الفا 

، كؿا اعتؼ وا التضىارب الى اةؿ بىقـ الـصىقص (1)لؿؼاك بؿػفقي ا

الثابتىة والؿصىالا الؿتغقىىرة، وهىوا يعـىل ِوْةىىَؼ الـظريىة الؿؼاكىى ية 

عـ  الح اثققـ إلغاء  ػعقؾ الـصقص لصالا الؿؼاك  التل  راعىل 

إذا حىىى ث التعىىىارض بىىىقـ "الؿصىىىؾحة، يؼىىىقل ةفؿىىىل هقيىىى ي: 

، ةىا مجىال لتطشقىؼ الـصقص وبقـ أيٍّ مـ مصالا الـاس الؿعتىربة

 .(2)"إولك، وُ َغؾَُّأ الؿصؾحة عؾك الـص ي الثاكقة

                                                
 (.170يـظر:  اريخقة الػؽر العربل اإلسامل، محؿ  أركقو )ص (1)

 (.176لت يـ الؿـؼقص، هقي ي )ص ا (2)
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 خطلىة الػؼفىاء الىويـ يربطىقو  طشقىؼ الرىريعة  وبـوا طذ ها ا

بتطشقىىؼ أحؽامفىىا، ةتطشقىىؼ الرىىريعة عـىى  الحىى اثققـ يؽىىقو بتطشقىىؼ 

 .(1)روحفا

وذهىىأ الجىىابري إلىىك أبعىى  مىىـ ذلىىؽ ةىىرأى أو العؾىىة لقسىىت  

الحؽىؿ يى ور مىع عؾتىف "كتؼ  الؼاعى ة الؿعروةىة مقجشة لؾحؽؿ، وا

، (2)، واعترب أو الؿصؾحة هل الحاكؿىة عؾىك الىـص"وجقًدا وع ًما

ومراده مـ ذلؽ أٓ يتؼق  بالعؾىة التىل هىل مـىاط الحؽىؿ: ٕهنىا  ى  

َض ذلىىؽ   ؼقىى ه ي التعامىىؾ مىىع الىىـص بقجقدهىىا مىىـ ع مىىف، َةَعىىقَّ

عاةؿ هىق الؿصىؾحة، دوو أو بِالتََّؿؾوِص مـفا و عؾقؼ الحؽؿ بؿػفقي 

يضع لفا  عريًػا أو  ابًطا، و قكؾقا مـ خال هىوا الطىرح إلىك أو 

ةؽرة الـسخ لقسىت خاكىة بىالـص الرىرعل، بىؾ هىل مقكقلىة إلىك 

إمىىة: ٕو إحؽىىاي لقسىىت مطؾؼىىة بىىؾ كسىىشقة خا ىىعة لؾظىىرو  

حؽىؿ  ڤالعماكقة والؿؽاكقة، ولفوا ةؼ  كسخ عؿىر بىـ الخطىاب 

، وأو ىىىىػ  قزيىىىىع إرض الؿػتقحىىىىة عؾىىىىك الؿملػىىىىة  ؾىىىىق ؿ

 .(3)الغاكؿقـ

                                                
 (.37يـظر: جقهر اإلساي، محؿ  عرؿاوي )ص  (1)

 (.63يـظر: وجفة كظر، الجابري )ص  (2)

 (.463مامة )ألتج ي  ي الػؽر السامل، ع كاو يـظر: ا (3)
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و    قالت كؾؿات الحى اثققـ ي  ؿجقى  الؿؼاكى  ورةعفىا ي  

وجىىف أكىىقل الػؼىىف كىىلداة لاسىىتـشاط، كؿىىا جعؾىىقا مـفىىا سىىجـًا 

لؾـصقص الررعقة الؿرهتـة لؾقا ع آجتؿاعل والسقاسل والعما  

شأ سىقطرة حسأ زعؿفىؿ، واعتىربوا أو الػؽىر الى يـل مر شىؽ بسى

ةؽىىىرة   اسىىىة الىىىـص واعتشىىىاره متجىىىاوًزا لقا عىىىف، وٓ َحىىىؾَّ إٓ ي 

التخؾص مـ   استف لصىالا الؿصىؾحة والؿؼصى ، كؿىا ةعىؾ عؿىر 

 .(1)بـ الخطاب

ـُ الؿجتفى   واعتربوا الؿؼاك  هل الؿاذ القحقى  الىوي ُيىؿىَىؽو

الح اثل مـ كسخ ما ُةِؼَ ْت مصؾحتف، ويىتخؾص مىـ سىؾطة الىـص 

ا ي كقاو الترريع اإلسامل.ويصشا ُح   رًّ

هوه هل محصؾة الؿؼاك  ي الػؽر الحى اثل ويحسىـ بـىا بعى  

عر فا بنيجاز أو كتجقل  ىا ي رو ىة الـصىقص الرىرعقة: لـىرى 

ـّىاء عؾىك حالفىا؟  ـَ أكحا ا مـ رؤية الح يؼة الررعقة الغ هؾ َ َؿؽَّ

اس؟ أي كاو هؿفؿ كقػ يتسىؾؾقو لفىا لىقاًذا بعقىً ا عىـ أعىقـ الحىر

ةىى خؾقها لىىقًا ةسىىؼطقا ي أبىىار السىىا قة لفىىا دوو أو يروهىىا عؾىىك 

 حؼقؼتفا، ولـش أ بتػصقؾ الؿؼاك  مـ مـظقر  رعل:

                                                
 (.12يـظر: ال يـ و طشقؼ الرريعة، الجابري )ص  (1)
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 ؿؼاصد   اـػ عة  ااـ 

إو التػصقؾ ي  لو الؿؼاك  يػق كا كثقًرا ي بـىاء  صىقر معىري 

سؾقؿ حقل الؿؼاكى ، و شىؾ الحى يث كؿىرو ي إإلالىة سىريعة عؾىك 

 مقجع لفا: عريػ 

جؿع َمْؼَصٍ ،  ال ي لساو العرب: الؼصى  آعتىعاي  ؿؼاصد ااـ

 .(1)والتقجف والـفقض كحق الرلء عؾك آعت ال أو الجقر

ولىىؿ يشتعىى  إكىىقلققو بؿعـاهىىا آكىىطاحل عىىـ الؿعـىىك 

 الؾغقي لفا.

وإذا أردكا ةفؿ الؿؼاك  مـ مـظقر  رعل ةابى  مىـ ةفؿفىا ي 

وذـاا  ماان خااالل د ىىف الـصىىقص لفىىا: اإلإلىىار الرىىرعل الىىوي ح 

 دراسة مؼاصد اـػ عة   جواك  طدة 

ةتؽالقػ الرريعة  ة ااارع من وضع اـػ عااأوهلا  ؾصد اـش

 رجع إلك حػظ مؼاك ها ي الخؾؼ، وهوه الؿؼاك  ٓ  ع و ثاثة 

 أ ساي:

 أو  ؽقو  رورية. ألي س 

 أو  ؽقو حاجقة. وال سين 

 أو  ؽقو  حسقـقة. وال سلث 

                                                
 (.4/140لساو العرب ) (1)
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ةؿعـاها أهنا ٓ ب  مـفا ي  قاي مصالا ال يـ  لما اـرضور ة ؽ

وال كقا، بحقث إذا ُةِؼ ت لؿ  جِر مصالا ال كقا عؾك استؼامة، بؾ 

عؾك ةساد وهتارج وةقت حقاة، وي إخرى ةقت الـجاة والـعقؿ، 

 والرجقع بالخسراو الؿشقـ، والحػظ لفا يؽقو بلمريـ:

 قاعى ها، وذلىؽ عشىارة عىـ  مىا يؼىقؿ أركاهنىا ويثشىت أحدمها 

 مراعاهتا مـ جاكأ القجقد. 

ما ي رأ عـفا آختال القا ع أو الؿتق ع ةقفىا، وذلىؽ  واـ اين 

 عشارة عـ مراعاهتا مـ جاكأ الع ي.

 .(1)ةلكقل العشادات راجعة إلك حػظ ال يـ

مراعاة الضروريات مـ جاكأ القجقد  ؽقو بػعؾ ما بف  قامفىا 

مىىـ جاكىىأ العىى ي  ؽىىقو بىى ا مىىا بىىف  ـعىى ي، وثشاهتىىا، ومراعاهتىىا 

كالجـايىىات، ةىىا يؼىىال: إو مراعاهتىىىا مىىـ جاكىىأ القجىىقد بؿثىىىؾ 

الصاة، و ـاول الؿلكقٓت مثًا هق مراعاة لفىا مىـ جاكىأ العى ي، 

إذ بػعؾ هوه إ قاء التل  ا القجقد وآستؼرار ٓ  ـع ي مش ةقًّا أو 

ا مىـ جاكىأ القجىقد هىق ٓ يطرأ عؾقفا العى ي، ةؿىا كىاو مراعىاة لفى

 .(2)أيًضا مراعاة لفا مـ جاكأ الع ي  وا الؿعـك

                                                
 (.2/9شل )الؿقاةؼات لؾراإل (1)

(، 251/ 1(، والؿستصىػك )238/ 2يـظر:  رح العضى  عؾىك ابىـ الحاجىأ ) (2)

 (.280/ 2و رح الؿحؾك عؾك جؿع الجقامع )
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ةنذا كاكت الرريعة جاءت لحػظ الؽؾقات الخؿس: ةنو أعظىؿ 

هوه الؽؾقات وأساسىفا هىق الى يـ، وبىف  حػىظ، ةىا يؿؽىـ أو يىتؿ 

 جىىاوزه ٕكىىف هىىق الىىوي بىىف  عىىر  الؽؾقىىات إخىىرى، ةؾىىعي عؾىىك 

وٓ بىى  أو يعىىر  مىىا "صىىؾحة إلقىىف، الؿؽؾىىػ أو ُيْرِجىىَع مػفىىقي الؿ

 يري ه هؾ هق كاةع لف أو  ار؟ وهؾ يصؾحف أو يػس ه؟ 

وهوا    يعىر  بعضىف الـىاس بػطىرهتؿ كؿىا يعرةىقو اكتػىاعفؿ 

بإكؾ والررب، وكؿا يعرةىقو مىا يعرةىقو مىـ العؾىقي الضىرورية 

بػطىىرهتؿ، وبعضىىفؿ ٓ يعرةقكىىف إٓ بتعريىىػ الرسىىؾ وبقىىاهنؿ لفىىؿ 

وي هىىوا الؿؼىىاي  ؽؾىىؿ الـىىاس ي أو إةعىىال هىىؾ  وهىى ايتفؿ لفىىؿ،

يعر  حسـفا و شقحفا بالعؼؾ؟ أي لقس لفا حسىـ وٓ  شىقا يعىر  

بالعؼؾ؟ أو يؽقو الػاعؾ سشًشا لؿا يحشف الػاعؾ ويؾتو بف، وسشًشا لؿىا 

يشغضف ويمذيىف، وهىوا الؼى ر يعؾىؿ بالعؼىؾ  ىارة، وبالرىرع أخىرى، 

عؾك وجف التػصقؾ، ومعرةىة و ؿا جؿقًعا أخرى: لؽـ معرةة ذلؽ 

الغايىىة التىىل  ؽىىقو عا شىىة إةعىىال مىىـ السىىعادة والرىىؼاوة ي الىى ار 

أخرة ٓ  عىر  إٓ بالرىرع، ةؿىا أخىربت بىف الرسىؾ مىـ  ػاكىقؾ 

القىىقي أخىىر وأمىىرت بىىف مىىـ  ػاكىىقؾ الرىىراةع ٓ يعؾؿىىف الـىىاس 

 .(1)"بعؼقلفؿ

                                                
 (.115 -3/114الػتاوى، لرقخ اإلساي ) (1)
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ت ةىىنذا كىىاو إمىىر عؾىىك هىىوا الـحىىق ةىىنو الؿصىىالا التىىل سىىع 

الرىىريعة لجؾشفىىا والؿػاسىى  التىىل سىىعت لىى ةعفا  ىىرباو: أخرويىىة 

ةنذا ثشت أو الرىارع  ى   صى  بالترىريع إ امىة الؿصىالا "ودكققية، 

إخرويىىة وال كققيىىة، ةىىولؽ عؾىىك وجىىف ٓ يختىىؾ لفىىا بىىف كظىىاي، ٓ 

بحسأ الؽؾ وٓ بحسأ الجعء، وسقاء ي ذلىؽ مىا كىاو مىـ  شقىؾ 

قـات، ةنهنا لق كاكت مق ىقعة الضروريات أو الحاجقات أو التحس

بحقث يؿؽـ أو يختؾ كظامفا أو  ـحؾ أحؽامفا، لىؿ يؽىـ الترىريع 

مق قًعا لفا، إذ لقس كقهنا مصالا إذ ذاا بلولك مـ كقهنا مػاس ، 

لؽـ الرارع  اك   ا أو  ؽقو مصىالا عؾىك اإلإلىا)، ةىا بى  أو 

ىا ي جؿ قىع أكىقاع يؽقو و عفا عؾك ذلؽ القجىف أبى يًّا وكؾقًّىا وعامًّ

 .  (1)"التؽؾقػ والؿؽؾػقـ مـ جؿقع إحقال

وهوه الؿصالا والؿػاس  الؿعتربة  رًعا إكؿا هل معتربة مـ 

حقث  ؼقي  ا حقاة الـاس دكقا وأخرى، ٓ مـ حقث أهقاء الـػقس 

ي جؾأ الؿصالا أو درء الؿػاس ، ةا عربة  قى الؿؽؾػ، بؾ 

هقاه لقؽقو  شًعا  الرريعة  اك ة إلخراج الؿؽؾػ عـ داعقة

لؾررع ةقؿا ي ع ويور، و   جعؾت ا شاع الفقى ي  ح ي  الحؼ 

 ې ې ې ې ۉ﴿مػس ة خالصة،  ال  عالك: 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى
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 ڳ ڳ ڳ﴿. و ال  عالك: [71الؿممـقو:] ﴾ ۆئ ۆئ

 ﴾ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 .  [18الجاثقة:]

ا ةىىنو الؿصىىالا  راعىىك  ىىرًعا مادامىىت مصىىالا، ةىىنذ وطؾقااه

 عار ىىت ةنكىىف يؼىى ي بعضىىفا عؾىىك بعىىض، ةالؿصىىالا إخرويىىة 

مؼ مىىة عؾىىك الؿصىىالا ال كققيىىة: ٕو الؿصىىالا ال كققيىىة عاجؾىىة 

وةاكقة والؿصالا إخروية با قىة وأب يىة، وٕو الؿصىالا ال كققيىة 

 .(1)خادمة لؾؿصالا إخروية

حتك ٓ كؼع ةقؿا و ع ةقف الحى اثققو مىـ التؿقيىف عؾىك الؼىارئ 

ُ  والخق ض ي العؿقمقات ةنكـا كضع الـصال عؾىك الـصىال، وُكعىرو

الؿصىىىالا والؿػاسىىى ، وكشىىىقـ جفىىىة معرةىىىة كىىىؾ واحىىى ة مـفؿىىىا، 

ةالؿصىىالا أربعىىة أكىىقاع: الؾىىوات وأسىىشا ا، وإةىىراح وأسىىشا ا، "

 والؿػاس  أربعة أكقاع: أٓي وأسشا ا، والغؿقي وأسشا ا. 

 وهي مـؼسؿة إغ دكقو ة وأخرو ة.

وآالمففففس  ،وأفهالففففس وأحففف سبفس ،لفففذات الفففيكقس وأحففف سبفس فلمفففس

 وغؿومفس وأح سبفس9 فؿعؾوم  بسلعسيات. ،وأح سبفس

وأفهالفففس وأحفف سبفس  وآالمفففس  ،وأمففس لففذات ا خففهة وأحفف سبفس

وغؿومفس وأح سبفس9 فؼي يو عؾقفس الوعي والوعقفي والز فه  ،وأح سبفس

 وال فييي.
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 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ةػل مثؾ  قلف:  ؽلما اـؾ ات

 ﴾ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 . [71العخر :]

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ةػىل مثىؾ  قلىف:  وأما إؽاراح

 . [11اإلكساو:] ﴾ ڍ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿و قلىىىىىف: 

 .  [170عؿراو: لل] ﴾ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ةػىل مثىؾ  قلىف  عىالك:  وأما أٓم 

 . [10الشؼرة:] ﴾ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ةػىل مثىىؾ  قلىف  عىىالك:  وأماا اـغؿاوم

 . [22الحج:] ﴾ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 .(1)ةفوه هل  اع ة الؿصالا والؿػاس  التل  عر   ا

والؼارئ لؾرريعة عؿقًما يجى  أهنىا مراعقىة لؾؿؼاكى  جاريىة ي 

جؿقع التؽالقػ عؾك حػظفا: لؽـ الوي  ى  يؼؾىؼ الحى اثل ويشىقـ 

الؿصالا، بؾ هىل  ىلء خؾؾف الؿـفجل هق أو الؿؼاك  لقست هل 

أعىىؿ مىىـ ذلىىؽ، وهىىل محىى دة بؼضىىايا كؾقىىة، وأهىىؿ هىىوه الؼضىىايا 

ُمَتَجىىاَوٌز لىى ى الحىى اثققـ أٓ وهىىق الىى يـ، ةجؿقىىع مىىـ  ؽؾىىؿ ي 
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الؿؼاك  يىتؽؾؿ عىـ حػىظ الى يـ وأكىف هىق الؿؼصى  إول، وبؼقىة 

الؽؾقىىات بالـسىىشة لؾىى يـ هىىل بؿثابىىة الحاجقىىات، ةفىىل خادمىىة لىىف 

إٓ مـ جفة مقاةؼتفا لىف، وإٓ كاكىت أهىقاًء  قىر  و ابعة، وٓ  راعك

معتربة  رًعا، ومـ أهؿ  قاع  الؿؼاك  الررعقة: أْو ٓ ُيىردَّ  ىا أي 

حؽؿ جعةل، ةنذا ثشت كىصٌّ  ىرعل أو حؽىؿ ةؼفىل: ةىا يجىقز أو 

ُيـَؼض وُيتجاَوز ب عَقى أكف مخالػ لؼاعى ة مؼاكى ية: ةفىوا باإلىٌؾ 

وَّ ما يخىري  اعى ة  ىرعقة أو حؽًؿىا ةن"ٓ عا ة لف بعؾؿ الؿؼاك : 

 .  (1)" رعقًّا لقس بحؼ ي كػسف

وحىىىقـ ُ ْعىىىَرُض الـظىىىرة الؿؼاكىىى ية الح اثقىىىة عؾىىىك الؿقىىىعاو 

الررعل لؾؿؼاركة بقـفا وبقـ ما  رره أهؾ آختصاص و ىف ت بىف 

الـصقص الررعقة: يتشقـ أو الػؽرة لقست لفىا أسىس عؾؿقىة متقـىة 

ؿقض وار شاا ي جاكأ التلكقؾ لفىا،  ـشـل عؾقفا، كؿا  عا  مـ  

 وذلؽ ما سق  كتـاولف ي العـقاو الؿقالل:

 احلداثقون وإؼال  ادعرؽقة   آسهدٓل بادؼاصد  

إو أكرب خطل ار ؽشف الح اثققو هق آختعال لـظريىة الؿؼاكى ، 

ةفؿ لؿ يؼقمقا بعؿؾقة استؼراةقة لؾـصىقص الرىرعقة، وإكؿىا اكتػىقا 

جعؾ محاولة مقاجفتفؿ لؾؿـجع الؿعري مقاجفة  بالعؿقمات، مؿا

ةا ىىؾة بؽىىؾ الؿعىىايقر، ةؿىىـ الؿسىىتشع  أو  ؽىىقو الؿؼاكىى   ىىوه 
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َدٌة لفىا و ىابطة، مىع أو الرىريعة  إهؿقة وٓ  قج  كصىقص ُمَحى و

 ـاولت إحؽاي الجعةقة بالتػصقؾ ةؽقىػ  ى ا الؼضىايا الؽؾقىة؟  

 هع وؾد ضفر ؼؾطفم   اـهعام  مع اــصو  من جف

وهىوا  ؾىط  ايفة إوغ  اطهؼاد اـهعارض بع اـؽاظ وايزئاي 

ةاحر عـ هؿ و ى  مثؾـىا لىف بلمثؾىة مىرت معـىا ي أول هىوه القر ىة 

العؾؿقة، والحؼقؼة أكف ٓ يقج   عارض بقـ كؾىل وجعةىل ةالؼضىايا 

الؽؾقة ُبـِقت عؾك استؼراء لؾجعةقات، ةا يتصقر التعىارض بقـفؿىا: 

قت كؾقىىات إٓ باكسىىجامفا مىىع الجعةقىىات، ٕو الؽؾقىىات مىىا  ُسىىؿو

ةؿـ القاجأ اعتشار  ؾىؽ  "وكقهنا جامعة لفا ٓ مخرجة لفا، وعؾقف

الجعةقىىات  ىىوه الؽؾقىىات عـىى  إجىىراء إدلىىة الخاكىىة مىىـ الؽتىىاب 

والسـة واإلجؿاع والؼقاس: إذ محال أو  ؽقو الجعةقىات مسىتغـقة 

عرً ا عـ كؾقوف: ةؼ  ي جعةل م -مثًا -عـ كؾقاهتا، ةؿـ أخو بـص 

 أخطل.

وكؿىىا أو مىىـ أخىىو بىىالجعةل معرً ىىا عىىـ كؾقوىىف: ةفىىق مخطىىئ، 

 كولؽ مـ أخو بالؽؾل معرً ا عـ جعةقف.

أو  ؾؼل العؾؿ بالؽؾل إكؿا هق مـ َعْرِض الجعةقىات  وبقان ذـ 

واسىتؼراةفا: وإٓ ةىىالؽؾل مىـ حقىىث هىق كؾىىل  قىر معؾىىقي لـىا  شىىؾ 

ؿقجىىقد ي الخىىارج، وإكؿىىا هىىق العؾىىؿ بالجعةقىىات، وٕكىىف لىىقس ب

ـ ي الجعةقات حسشؿا  ؼرر ي الؿعؼقٓت: ةنذا الق ىق  مىع  مضؿَّ

الؽؾل مع اإلعراض عـ الجعةل و ق  مع  لء لؿ يتؼرر العؾؿ بىف 

 بع  دوو العؾؿ بالجعةل، والجعةل هق مظفر العؾؿ بف.
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ةنو الجعةل لؿ يق ع جعةقًّا: إٓ لؽقو الؽؾل ةقىف عؾىك  وأ ًضا 

وبىىف  قامىىف، ةىىاإلعراض عىىـ الجعةىىل مىىـ حقىىث هىىق جعةىىل  التؿىىاي

إعىىىراض عىىىـ الؽؾىىىل كػسىىىف ي الحؼقؼىىىة، وذلىىىؽ  ـىىىا ض، وٕو 

اإلعراض عـ الجعةل جؿؾة يمدي إلك الرؽ ي الؽؾل مـ جفة أو 

اإلعراض عـف إكؿا يؽىقو عـى  مخالػتىف لؾؽؾىل أو  ىقهؿ الؿخالػىة 

الجعةىل: دل لف، وإذا خالػ الؽؾل الجعةل مع أكىا إكؿىا كلخىوه مىـ 

عؾك أو ذلؽ الؽؾل لىؿ يتحؼىؼ العؾىؿ بىف إلمؽىاو أو يتضىؿـ ذلىؽ 

الجعةل جعًءا مـ الؽؾىل لىؿ يلخىوه الؿعتىرب جىعًءا مـىف، وإذا أمؽىـ 

هوا: لؿ يؽىـ بى ٌّ مىـ الرجىقع إلىك الجعةىل ي معرةىة الؽؾىل، ودل 

ذلؽ عؾك أو الؽؾل ٓ يعترب بنإلا ف دوو اعتشار الجعةل، وهوا كؾف 

 .(1)"الؿطؾقب الؿحاةظة عؾك  ص  الرارع يمك  لؽ أو

ىىَؾْت  ئةالؿسىىتؼر لتػاكىىقؾ الرىىريعة اإلسىىامقة، يجىى  أهنىىا َةصَّ

: و ىىى دت ي أمرهىىىا الؽقػقىىىات التىىىل يحصىىىؾ  ىىىا التعشىىى  ، 

وحضىىت عؾىىك آلتىىعاي  ىىا، ووكىىػتفا بلهنىىا حىى ود ا، ومحارمىىف، 

َرْت مىىـ التػؾوىىِت مـفىىا أو آةتقىىات عؾقفىىا، ووجَّ  ىىْقَي َوَحىىوَّ فىىت الؾَّ

اها أو  جاوزها، وَرّ َشت العؼقبة الر ي ة عؾىك  الر ي  عؾك مـ  ع َّ

مـ خالػفا، والرريعة مع كؾ  ؾؽ التلكق ات لؿ ُ ؾِؿا إلك أهنا إكؿىا 

ىىَ ْت ي  جىىاءت بتؾىىؽ الترىىريعات ُمَراَعىىاًة لظىىرو  العصىىر، بىىؾ َأكَّ

 رريعاهتا مؾعمة إلك يقي الؼقامة.كصقص كثقرة إلك أو  
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هوه الترريعات التػصقؾقة هل بؿجؿقعفا مـتظؿىة  حىت وكؾ 

 قاع  كؾقة يتحصؾ مـفا مؼص  الرارع، ةفىق يتحصىؾ بؿجؿقعفىا 

َؾ اإلكسىاو مؼصى  الرىارع دوو  ٓ بشعضفا، وٓ يؿؽـ أبً ا أو ُيَحصو

أو يل   وه الجعةقات وةؼ الـسؼ الررعل وال  قأ اإللفىل الىوي 

صقكىقتفا بالعمىاو والؿؽىاو يىمدي ُر وَشْت ةقف، ةؼقل الحى اثققـ بخ

حتًؿا إلك إبطال الرريعة جؿؾة و ػصقًا: ٕكف لقس ةقفا ثابت، ومىا 

ذكر مـ إحؽاي ي الؼرلو هق مجىرد أمثؾىة يؿؽىـ  غققرهىا لصىالا 

القا ع والؿصؾحة الؿتقهَؿقـ، وهوا آستـتاج الحى اثل يـػىل عىـ 

، وإكؿىا  تؽقىػ ئالرريعة كػة اإلكاح، ٕهنا ٓ  غقر القا ع السىق

معف و صقغ أحؽامفىا وةًؼىا لىف، وهىوا  ىقل يعىر  بطاكىف بؿشىادئ 

 العؼؾ والػطرة. 

وهىوا أمىر ٓ  ايفة اـ اكقة  اـساطحقة   اـهعاما  ماع ادؼاصاد 

يخػىك عؾىك أي مفىتؿ ب راسىىة الػؽىر الحى اثل وإكتاجىف العؾؿىىل ي 

التعامىىىؾ مىىىع الـصىىىقص، ةالىىىوي يؼىىىارو بقىىىـفؿ وبىىىقـ الػؼفىىىاء 

لققـ يجىى  ةرً ىىا  اسىىًعا، ةقجىى  أو الػؼفىىاء الؿـضىىشطقـ وإكىىق

بألقات الررعقة ي التعامؾ مىع الـصىقص لفىؿ إكجىازات معرةقىة 

هاةؾىىة ي  ىىتك الؿجىىآت الػؼفقىىة عشىىادات ومعىىامات وأكؽحىىة، 

وعـىى هؿ أجقبىىة  ىىامؾة ٕ ؾىىأ الـىىقازل التىىل َ ْعىىِرُض لفىىؿ، بقـؿىىا 

ا الؿؼاكىى ي بىىالغؿقض َ تَِّسىىُؿ الؼىىراءة الح اثقىىة حتىىك ي إلقرهىى

و ىعػ اإلكتىىاج وكىىعقبة آسىىتـشاط، ةؽثقىىر مىىـ إبىىقاب ٓ رأي 

لفىىؿ ةقىىف يىىوكر، وبعىىض إبىىقاب لفىىؿ ةقىىف لراء لىىؿ يتػؼىىقا عؾقفىىا 
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 ؽـ محؾ  سىؾقؿ، والسىشأ هىق سىطحقة التػؽقىر الؿؼاكى ي  ولؿ

عـ  الح اثققـ وا سامف بع ي الج ية، ةالرريعة مثًا مىـ مؼاكى ها 

ا ُوِجَ  ي الـاس اكتفاا لحرمىة الى يـ واسىتفعاء بىف: حػظ ال يـ ةنذ

ةنو الـظرة الؿؼاك ية  ؼتضل  ػعقؾ كىؾ إحؽىاي التىل مىـ  ىلهنا 

حػىىىظ الىىى يـ كحىىى  الىىىردة والتععيىىىر و قرهىىىا، لؽىىىـ ي الـظىىىرة 

الؿؼاكىىى ية الح اثقىىىة إمىىىر مختؾىىىػ، ةُترةىىىع الحريىىىة ي وجىىىف 

رىىريع، مىىع أو التؽىىالقػ الرىىرعقة وُ جعىىؾ  مؼصىىً ا مىىـ مؼاكىى  الت

التؽؾقػ وإمر والـفل يـا ضاهنا ي مػفقمفا الػؾسػل والحى اثل، 

ةفىىوا آستصىىـاي الؿـفجىىل لؿػفىىقي الحريىىة أربىىؽ الحىى اثققـ ي 

التعامؾ مع الـصقص الررعقة الضابطة لؾحرية، كؿىا جعىؾ أمىرهؿ 

ىىًة ي التعامىىؾ مىىع مؼاكىى  الرىىريعة، ةؾىىؿ  تسىىؿ ةؽىىرهتؿ  عؾىىقفؿ ُ ؿَّ

 ؾىأ عؾقفىا آسىتثؿار والتقفقىػ بى ل آسىت ٓل  بالج ية وإكؿا

وآلتعاي، وسق  كشقـ لؾؼارئ الؽريؿ أو ما يؼقي بف الح اثققو مـ 

اإل ىىادة بالؿؼاكىى  لىىقس إٓ  سىىتوًرا  ىىا أمىىاي الؿصىى ا قة العؾؿقىىة 

ٔلقىىات  ىىرعقة أخىىرى لقحؼؼىىقا مىىآرب خاكىىة، وذلىىؽ مىىا سىىق  

 الح اثققـ. كتـاولف  حت عـقاو آستال بالؿؼاك  عـ  

   آسهدٓل بادؼاصد طـد احلداثقع واـػجوات ادعرؽقة 

ىَ  لؾؼىارئ الؽىريؿ أو الحى اثققـ ٓ  إكف مىـ كاةؾىة الؼىقل أو ُأؤكو

يرةعقو بـصقص السـة رأًسىا حتىك ولىق كىحت، لؽىـ لؾؼىارئ أو 

َأوَّ أ ؾأ ما سق  يـا ر مـ أدلة الحى اثققـ  -وأكا معف-يسترؽؾ 

 ة  قر الؿتقا رة  ةؿا وجفف؟ هق است ٓل بالسـ
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لسىت بصىى د اإلجابىىة عىىـ الحىى اثققـ ي عّؾىىتفؿ ي أخىىو بعىىض 

إحاديث وآست ٓل  ا، ٕ  عؾىك يؼىقـ أو ذلىؽ لىؿ يؽىـ وةىؼ 

مقعاو عؾؿل معترب، وإكؿا حسشل أو أ ـعل معفؿ ةل شؾ دلىقؾفؿ، مىع 

أكف ٓ يصؾا أو يؽقو دلقًا وةؼ  روإلفؿ ٓ مىـ جفىة الثشىقت وٓ 

ـ جفة ال ٓلة، لؽـل سق  أكا رف مـ القجىف الىوي اسىت لقا بىف، م

ةؼىىى   ىىىامقا بتقفقىىىػ بعىىىض إحىىى اث لاسىىىت ٓل  ىىىا عؾىىىك أو 

الؿصؾحة مؼ مة عؾك الـص، وعؾقىف ةىنو إمؽاكقىة كسىخف حتىك مىـ 

 إلر  إمة أمر وارد، بؾ هق الؿؼشقل. 

ؾ آجتفادات الُعَؿِرية برؽؾ مؽثػ: كصر حام  أبىق  ومؿـ ةعَّ

 : ةنكف بّرر مقا ػف التل  قكؾ ةقفا إلك أو العؼاة  ال يـقىة مرهتـىة زي

بىىالقا ع،  تغقىىر بتغقىىره، و تشىى ل بتش لىىف، بآعتؿىىاد عؾىىك بعىىض 

ػىة ڤاجتفادات عؿىر بىـ الخطىاب  ، مثىؾ مق ػىف مىـ كىصو الؿملَّ

 ؾق ؿ: إذ أو عؿر بـ الخطاب لؿ يتعامؾ مع الىـص كسىؾطة داةؿىة 

ةشادروا إلك وكػ ةعىؾ عؿىر بلكىف إلغىاء  .(1)عـ ما و عف ي سقا ف

لؾـص و ؼ يؿ لؾؿصؾحة عؾقف، كؿىا اسىت لقا بتعطقؾىف لحى  السىر ة 

عاي الرمادة: بلكف أكرب دلقىؾ لفىؿ عؾىك أو الى لقؾ الؼطعىل والحؽىؿ 

الؼطعىىل يؿؽىىـ  حققـفؿىىا و عطقؾفؿىىا لصىىالا القا ىىع والؿصىىؾحة، 

اةع وإذا أخىىوكا ي ةحىىص هىىوه آسىىت ٓٓت و حؾقىىؾ هىىوه الق ىى

                                                
 (.104يـظر: مػفقي الـص، لـصر أبق زي  )ص (1)
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سىىق  يتؽرىىػ لـىىا حجىىُؿ الؽىىقارث الؿعرةقىىة التىىل أكىىقأ  ىىا 

الؿرىىروع الحىى اثل أثـىىاء محاولىىة آسىىتـجاد بالؿؼاكىى  كؼاعىى ة 

ولـ ففيأ خؾػقىىة يحىىارب مىىـ إلىىر  خػىىل مـفىىا الـصىىقص الرىىرعقة. 

 بؼ   الؿملػ  قؾوبفم   

  أوٓ  اـؼصة ؿام هي

ـْ  ، َع ـَ ـِ ِسقِري ـِ اْب َعشِقَ َة َ ىاَل:  روى الشقفؼل ي الســ بنسـاده َع

ـُ َحابٍِس إَِلك َأبِل َبْؽٍر  َْ َرُع ْب ْٕ ، َوا ـٍ ـُ ِحْص : ڤَجاَء ُعققـة ْب َٓ ، َةَؼىا

 
ِ
َٓ  ملسو هيلع هللا ىلصَيا َخؾِقَػَة َرُسىقِل ا، ـْىَ َكا َأْرً ىا َسىشَِخًة َلىْقَس ةِقَفىا َكىَأٌ َو إِوَّ ِع

ـَىىا َكعْ  َرَعَفىىا َوَكْحُرَثَفىىا، َةىىَوَكَر َمـَْػَعىىٌة، َةىىنِْو َرَأْيىىَت َأْو َ ْؼَطَعـَاَهىىا َلَعؾَّ

ْ َطىاِع، َوإِْ ىَفاِد ُعَؿىَر  ىاُه َ ىاَل:  ڤاْلَحِ يَث ةِل اإْلِ َعَؾْقىِف َوَمْحىِقِه إِيَّ

  ": ڤَةَؼىىاَل ُعَؿىىُر 
ِ
ْسىىَاُي  ملسو هيلع هللا ىلصإِوَّ َرُسىىقَل ا، ُػُؽَؿىىا َواإْلِ َكىىاَو َيَتَللَّ

ْسىَا  َٓ َيْقَمِلٍو َذلِقٌؾ، َوإِوَّ اَ، َ ىْ  َأَعىعَّ اإْلِ َي َةاْذَهَشىا، َةَلْجِفىَ ا َجْفىَ ُكَؿا 

و َأكَّىُف َ ىاَل: َلىْؿ َيْشىَؼ  "َأْرَعك ا، َعَؾْقُؽَؿا إِْو َرَعْقُتَؿا 
ىْعشِل ـِ الرَّ َوُيْوَكُر َع

 
ِ
َػِة ُ ُؾقُبُفْؿ َأَحٌ ، إِكََّؿا َكاُكقا َعَؾك َعْفِ  َرُسقِل ا، ـَ اْلُؿَملَّ

ىا ملسو هيلع هللا ىلصمِ ، َةَؾؿَّ

ىىا  ڤَبْؽىىٍر  اْسىىُتْخؾَِػ َأُبىىق ـِ َ ىىاَل: َأمَّ ـِ اْلَحَسىى َ ىىا، َوَعىى اْكَؼَطَعىىِت الرو

َػُة ُ ُؾقُبُفْؿ َةَؾْقَس اْلَقْقَي   .  (1)"اْلُؿَملَّ

ـَ لف حجؿ السطحقة التل  ومـ  رأ الؼصة واستحضر سقا فا َ َشقَّ

                                                
 (.13189الســ الؽربى، لؾشقفؼل ) (1)
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 عامؾ  ا الح اثققو مع الؼصة، وسواجة آستـتاج الوي ذهشقا 

أوكا  إكـا  الؿعتربة ي العكاة  إلقف، ةـحـ حقـ كرجع إلك

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿الؿوكقرة ي أية 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

. ةفوه أوكا  [60التقبة:] ﴾ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

عَرِ قة لقست ٓزمة لؾرخص، ةالرخص    ُيْعَطك الققي مـ 

العكاة ٕكف متصػ بصػة مـ هوه إوكا ، ويؿـع  ً ا لتغقر 

او ةؼقًرا، أو الحرية إو كاو عشً ا، أو بس اد كػتف إما إلك  ـك إو ك

ـِ إو كاو  ارًما، أو باإل الة إو كاو عامًا، وكؾ ما ةعؾ عؿر  ْي ال َّ

أكف رأى اكتػاء هوه الصػة ي حؼ بعض أكـا  العكاة ولؿ ُيؾغفا، 

ةعؿر عؾَّؼ الحؽَؿ بعّؾتف وجقًدا وع ًما ي هوه الحادثة، ولؿ يؾغف 

ِع ذلؽ: ولول ؽ لؿ يعترب أحٌ  مـ السؾػ ما ةعؾف عؿر إلغاء ولؿ َي َّ

ًٓ لف، ةفوا حػق ه عؿر بـ الععيع عؿؾ بحؽؿ  لؾحؽؿ وإبطا

 .(1)الؿملػة  ؾق ؿ ٕكف رأى عّؾتف  اةؿة

وثّؿت ةجقة معرةقة أخرى  تعؾؼ بؼصة عؿر، وهىل  ى ل عؾىك 

عىى ي اسىىتقعاب إحىى اث والـظىىر كظىىرة متؽامؾىىة لؾؿرويىىات، ةفىىؿ 

ؿ آكتؼاةقة عؾك حادثىة الؿملػىة  ؾىق ؿ  ػؾىقا حقـ سؾطقا ع ستف

                                                
 (. 5/558الطشؼات الؽربى، ٓبـ سع  ) (1)
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عـ أمقر أخرى مـ  صرةات عؿىر  ىل  عؾىك بـقىاهنؿ مىـ الؼقاعى ، 

مىـ  ىلكف حتىك ي مؼابىؾ  لكاو يعؿؾ  بالـص وُيعؾى و مك  أو عؿر

الؿصؾحة، ويمك  ذلؽ التعامف  ؼشقؾ الحجر إسقد و لكقى ه عؾىك 

ةؼى  َ شَّىَؾ الحجىر أو ذلؽ لقس مراعاة لؿؼص  بؾ لؿجىرد التلسىل، 

  "إسقد و ال:
ِ
ـْ َرَأْيىُت َرُسىقَل ا، ى

 ملسو هيلع هللا ىلص َأَما إِكوىل َأْعَؾىُؿ َأكَّىَؽ َحَجىٌر َوَلؽِ

 .  (1)"ُيَؼشوُؾَؽ 

، َوَ ىىْ   َمىا "و ىال: ـَ ـَىا بِىىِف اْلُؿْرىِرِكق َّىا َراَءْي َمىِؾ؟  إِكََّؿىىا ُك ـَىىا َولِؾرَّ َل

  َكـََعفُ  ءَ اَل:  لَأْهَؾَؽُفُؿ اُ،. ُثؿَّ 
و
َّشِل  .(2)"َكْتُرَكف َةاَ كُِحأو َأوْ  ملسو هيلع هللا ىلصال

ةفوه  صرةات لعؿر أيضا التىعي ةقفىا بىالـص حرةقًّىا ةؿىا وجىف  

  ركفا وأخو إخرى؟ 

ولىىق اعتؿىى كا هىىوه الطريؼىىة آكتؼاةقىىة الؼاةؿىىة عؾىىك العجؾىىة ي 

آستـشاط ورد آستؼراء بالق اةع الجعةقة ٕبطؾـىا الرىريعة، ولعىؾ 

أهنؿ است لقا بػعىؾ عؿىر عؾىك إلغىاء الىـص ي مؼابىؾ العجأ يرت  

التقسىىقر، وأ ؿضىىقا جػىىقهنؿ عىىـ الترىى ي  ي الحؽىىؿ لؾؿصىىؾحة: 

ولولؽ و اةع أيًضا  رف  لف، مـفىا  رى ي  عؿىر ي مسىللة الطىا)، 

هىىات مىىـ "ةؼىى  روى إلىىاووس أو أبىىا الصىىفشاء  ىىال ٓبىىـ عشىىاس: 

                                                
 (.361مسـ  أحؿ  ) (1)

 (.1605كحقا الشخاري ) (2)
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وأبىل  ملسو هيلع هللا ىلص هـَا ؽ، ألؿ يؽىـ الطىا) الىثاث عؾىك عفى  رسىقل ا،

بؽر واح ة؟ ةؼال:    كاو ذلؽ ةؾؿا كاو ي عف  عؿر  تىابع الـىاس 

 .(1)"ي الطا) ةلجازه عؾقفؿ

ةفىىوا الؼؾىىأ لؾىى لقؾ يشىىقـ عىى ي الؿـفجقىىة عـىى  الحىى اثققـ،  

ومسىىتقى آر شىىاا ي التعامىىؾ مىىع الـصىىقص، وكىىاو إولىىك أو 

ي ُ َجؿَع الق ىاةع و ى رس مىـ كاحقىة الثشىقت والضىعػ، ثىؿ يـظىر 

مستـ ها وم ى اكسجامفا مع الؿعـك الؽؾل لؾرىريعة ي كىؾ بىاب، 

ا أو ُيـتؼك مـفا وُ جعؾ  الحىقادث العقـقىة كا ضىة لأكىقل: ةىنو  َأمَّ

هىىىوا ٓ يؿؽىىىـ  صىىىـقػف عؾؿقًّىىىا إٓ ي إإلىىىار العشىىىث آسىىىت ٓلل 

بالـصقص، ومـ الؿحال عؼًا و ىرًعا أو  ؽىقو الؿؼاكى  مراعىاة 

تؽؾؿ عـفىا الحى اثققو، ثىؿ ٓ يؽىقو لفىا مؿىا  وه الؿـفجقة التىل يى

يرف  لفا مـ الـصقص إٓ و اةع  اريخقة ولقست كصقًكا  رعقة، 

ولق حقكؿىت إلىك الؿـطىؼ الحى اثل كػسىف ي التعامىؾ مىع الق ىاةع 

و ػسقرها لؽاكت باإلؾة، ةؽقػ إذا حقكؿت إلك الؿـفجقة العؾؿقىة 

 إكثر  عؼقً ا وكرامة.

لح اثققـ ي  ضقة الؿؼاك  الؿحعكىة، بىؾ لؿ يـتِف الؿسقر بع  با

هـىىاا دلقىىؾ لخىىر لفىىؿ يجعؾىىقو مـىىف مؼصىىً ا مىىـ مؼاكىى  الرىىريعة، 

 ودلقًا عؾك  غؾقأ الؿصؾحة عؾك الـص، وهوا هق بقـ ي يؽ:

                                                
 (.1472مسؾؿ ) (1)
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  تعطق  طؿر حلد اـرسؾة طام اـرمادة 

، وابىىـ أبىىل  ىىقشة ي (1)أثىىر عؿىىر رواه عشىى  الىىرزا) ي مصىىـػف 

 .(2)مصـػف

ا ةا ُكْعِؿُؾ ألقات الح يثقة الصارمة والؿؼؾؼىة وسق  كتسام

لؾتقىىىار الحىىى اثل: ٕهنىىىا بطشقعىىىة الحىىىال لىىىـ  سىىىعػ الحىىى اثققـ، 

ةالحىى يث إلشًؼىىا لفىىا  ىىعقػ لقجىىقد الؿجاهقىىؾ ةقىىف، وي الؿؼابىىؾ 

َكُغضو الطر  عـ  رط الحى اثققـ ي  شىقل الحى يث وهىق التىقا ر 

قـ ٓ يخىى ي التقىىار بىىؾ يرىىف  واْلَؼْطِعقَّىىُة ي الؿعـىىك، ةؽِىىا الؿسىىَؾؽ

ُض الؿعايقر العؾؿقة وكتعامؾ مع الـص كؿىا    ه، وإكؿا سق  ُكَخػو

لق أكف ثابت، وكـا ر مضؿقكف وكحّؾؾف وكشقـ هؾ هق دلقؾ لفؿ ةقؿىا 

 يوهشقو إلقف مـ رد الـصقص وإعؿال الؿصالا؟

لىى ى الؿسىىؾؿقـ أو الحىى ود ي الرىىريعة ٓ  ؼىىاي  ماان ادعؾااوم

ةقؿىىا يقجشفىىا: ةىىا بىى  مىىـ  ىىقةر  ىىروإلفا واكتػىىاء بؿجىىرد الق ىىقع 

مقاكعفىىا، و ىى  أر ىى ت السىىـة إلىىك أهؿقىىة الشقـىىات ةقفىىا، وأو  قىىاي 

، ةؼ   ال  ايرؤوا الايوي عن الؿسفؾؿقن » :الرشفة ُمسؼٌط لؾح و

، ةفىوا (3)«مس احف طع م9 ففنن و فينم لؿسفؾم ملهً فس فلؾفوا حف قؾه

 قجىىأ الحىىّ ،  ٓكىىص مؼقوىى  ٔيىىة السىىر ة، وهىىق أو كىىؾ سىىر ة 
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ـَ  و   قَّ عؿر أو ال اةع لف ي ذلؽ إعؿال هوا الىـص والتخصىقص  بَ

بف، ٓ إبطال الـص أخر ٕجؾ الؿصؾحة كؿىا يتىقهؿ هىمٓء، ةؼى  

للـ أعطىؾ "روى ابـ أبل  قشة ي مصـػف أو عؿر بـ الخطاب  ال: 

ىُؼ (1)"الح ود بالرشفات أحأ إلل مـ أو أ قؿفا بالرىشفات . و حؼو

ة ي رأ الح َّ بنجؿاع العؾؿىاء، و ى  حؽىك اإلجؿىاع عؾقىف ابىـ الرشف

 .  (2)  امة

ىَشف التىل ُيى رأ  ىا الحى  الؿجاعىة  ةؽاو مـ رأي عؿر أو مـ الرو

الر ي ة، ولقس هق ما ذهأ إلقف الح اثققو، ةؽؾ ما ةعىؾ عؿىر أكىف 

عؿؾ بؿؼقو ات ُأَخَر لؾـص ولؿ يؾغىف كؿىا يتىقهؿ الحى اثققو، ةفىوه 

عرةقىىة القا ىىحة والتىىل  ظفىىر ي ا تطىىاع الىىـص مىىـ الػجىىقة الؿ

سقا ات ع ة، واختقاره لؾترريا دوو  ؿريىره عؾىك أي أداة ةحىص 

عؾؿقىىة سىىقاء كاكىىت ح يثقىىة أو أكىىقلقة أو ةؼفقىىة: دلقىىؾ عؾىىك عىى ي 

 الؼىقل بـاء ي يؽػل ٓ أكف الج ية أو الؽسؾ الشحثل، ةؿـ الؿعؾقي 

 إدلىة إ امىة مىـ بى  ٓ وإكؿىا لىف: الصىحة ادعىاء مجىرد بف واإل ـاع

 وُ حىِ ث الؼىقل  ـىاي التل الؾقازي عـ اإلجابة مع عؾقف، الصحقحة

ة عؾقف، و ؿـع إخو بف وآ تـاع و ث ةقف، التـا ض قر إسلؾة الؿؾحَّ

 بصحتف. 
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 ًٓ  تـىا  مىع الؼىقل بىلو الرىريعة  والخطاب الح اثل  ّرر أكىق

حؽقؿفىىا، ةتؽريىىر لفىىا مؼاكىى  ٓ بىى  مىىـ اعتشارهىىا وإخىىو  ىىا و 

عى ة يىـؼض  الـص الؿػتقح، والوي يحتؿؾ معا  الح اثققـ لػؽرة

أكؾفؿ الؼاةؾ بلو الرريعة لفا مؼاك ، ثؿ هؿ مع الؼقل بؿؼاكى ية 

الرريعة لؿ يح دوا هوه الؿؼاك  ولىؿ يشقـقهىا، بىؾ اكتػىقا بتؽريىر 

معـىىًك عىىاةؿ وهامىىل وهىىق الؿصىىؾحة، ثىىؿ عـىى  أول اختشىىار عؾؿىىل 

 :-مىثًا -ستقعاب الؿؼاك  وةفؿفىا ي إإلارهىا، ةْؾـَُؼىؾ يظفر ع ي ا

و الرريعة  رعت ح  الردة لحػظ ال يـ، والؼتىؾ لحػىظ الىـػس، إ

والؼطع مـ أجؾ حػظ الؿال، ةالوي يجىري عؾىك الؿؼاكى  هىق أو 

ىَؾ هىىوه الحى ود عـىى  ُةُرىىقو أي فىاهرة مىىـ هىوه الظىىقاهر، لؽىىـ  ُ َػعَّ

ي الؿصىؾحة وُيعطَّىؾ الػؽر الؿؼاكى ي الحى اثل يؼىقل: ٓ بى ؾ ُ ؼى َّ

الح ، ومـ جفىة أخىرى حىقـ كعتىرب الـصىقص فـقىة كؾفىا وُكعؿىؾ 

الؿصالا الؼطعقة: ألقس مـ حؼ ساةؾ أو يسلل: أيـ الى لقؾ الىوي 

 دل عؾك اعتشار الؿصالا؟ 

ا ةفوا ٓ يعى و كىقو الؿصىالا فـقىة: ٕو مىا ثشىت   ةنو كاو كصًّ

     بالظـل ٓ يؿؽـ أو يؽقو  طعقًّا مطؾًؼا

 وإو كاو  قر الـصقص لعمفؿ  عققـف، وذلؽ ما لؿ يػعؾقا. 

ومـ إمقر التل  شعث عؾك اهتاي الػؽر الح اثل بعى ي الج يىة 

العؾؿقة أكف حقـ جعؾ مىـ الؿؼاكى  كىـًؿا لىؿ يسىتطع إ امىة دلقىؾ 

عؾؿل عؾك اعتشار الؿؼاك  مـ مـظقره: ٕكف كقػ يؿؽـ أو  ؽىقو 
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جى  مىا يرىف  لفىا مىـ الـصىقص إٓ الؿؼاك   وه ال رجة ثؿ ٓ يق

هوه إدلة التل استرف   ىا الحى اثققو، وهىل أدلىة ٓ  صىؿ ، ةىا 

هىىل بالؿسىىؾؿة ثشقً ىىا وٓ بالؿؼشقلىىة معـىىك، ولىىق  ؿـىىا بؿؼاركىىة بىىقـ 

جفقد الػؼفاء وإكقلققـ وبقـ جفقد الؿرىروع الحى اثل ي بقىاو 

ـفىىا: ةنكىىا مؼاكىى  الرىىريعة العامىىة والخاكىىة والؿاديىىة والؿعـقيىىة م

كج  أو الػؼفاء استطاعقا مىـ خىال الجؿىع بىقـ مؼاكى  الرىريعة 

ُؾىىقا الػؼىىف ي حقىىىاة  وكصقكىىفا أو يحؼؼىىقا إكجىىازات هاةؾىىة وُيَػعو

الـاس، بقـؿا كاو الؿرىروع الحى اثل يخسىر كىؾ يىقي عؾؿقًّىا جىعًءا 

كشقًرا مـ ركق ه، و ظفىر هىوه الخسىارة عـى  محاولىة آجتفىاد أو 

أو  ؼارو بىقـ الؿـجىعات العؾؿقىة الفاةؾىة لؾػؼفىاء  آستـشاط، ولؽ

وبقـ مـجعات الؿرروع الح اثل، ةىنو الؿرىروع الحى اثل يؿىقت 

عـ  العـىاويـ وُيى ةـ عـى  الؿضىامقـ، ةؾىـ  ىرى لىف أي  قؿىة عـى  

مؿارسة العؿؾقة آجتفادية، ولـ  جى  لىف أي اسىتـشاط يـىاةس عـى  

امات، بىؾ يؽتػىل إلر) إبقاب الررعقة مـ عشادات و ضاء ومعى

بنسىىؼاط أكىىرب َكىىؿٍّ مىىـ الـصىىقص وإحؽىىاي، دوو أو يؼىى ي بىى يًا 

عـفىىا، أو يؼىىقؿ دلىىقًا عؾؿقًّىىا سالؿىىًىا مىىـ الؿعىىارض عؾىىك أحؼقتىىف ي 

 إسؼاإلفا.

ـ بتؿىىاي الىىقعل لخطىىر قلؼىى  كىىاو الػؼفىىاء وإكىىقلققو مىى رك

العؿؾقىىة آجتفاديىىة ذات الشعىى  الؿؼاكىى ي مىىـ  قىىر الؿىىمهؾقـ، 

 حىىويراهتؿ عؾىىك أهؿقىىة التػريىىؼ بىىقـ مؼاكىى  الرىىريعة  ةاكصىىشت
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وأهىىقاء الـىىاس، وكشفىىقا عؾىىك أو الؿؼاكىى  لقسىىت وسىىقؾة لرمىىل 

ةنو ما يخري  اع ًة "الـصقص وع ي اعتشارها، لوا يؼقل الراإلشل: 

 رعّقًة أو حؽًؿىا  ىرعقًّا لىقس بحىؼ ي كػسىف، بىؾ هىق إمىا خقىال أو 

ف مىىا هىىق حىىؼ و ىى  وهىىؿ، وإمىىا مىىـ إلؼىىاء الرىىقطاو، و ىى  يخالطىى

يخالطف، وجؿقع ذلؽ ٓ يصا اعتشاره مـ جفة معار تف لؿا هىق  ٓ

عىاي  ملسو هيلع هللا ىلصثابت مرروع، وذلؽ أو الترريع الوي أ ىك بىف رسىقل ا، 

ٓ خىىاص، كؿىىا  ؼىى ي ي الؿسىىللة  شىىؾ هىىوا، وأكىىؾف ٓ يـخىىري، وٓ 

يـؽسر لف اإلىراد، وٓ يحا ىك مىـ الى خقل  حىت حؽؿىف مؽؾىػ، 

مىا جىاء مىـ هىوا الؼشقىؾ الىوي كحىـ بصى ده وإذا كاو كولؽ، ةؽؾ 

ا لؿا  ؿف  ي الرريعة، ةفق ةاس  باإلؾ  .(1)"مضادًّ

ةىىنو عؿؾقىىات التلويىىؾ التىىل  ىىاي  ىىا الخطىىاب  وبط قعااة احلااال

الح اثل بؿا  ضؿـتف مـ استحضار واستشعاد مقجف لؾـصىقص ةىنو 

إلشقعة القحل    َ َلبَّىْت عؾىك ذلىؽ، وبؼىل الىقحل فىاهًرا ٓ يؿؽىـ 

ؤه، ةؿع كىؾ الـصىقص التىل ا تطعقهىا ةؼى  بؼقىت الـصىقص إخػا

ذاهتا  ـؼض الـتاةج الـفاةقة لؾخطىاب، وأكىشحت كىقرة الخطىاب 

الؿؼاكىى ي كىىقرة  ؾػقؼقىىة  عىىا  مىىـ الفرا ىىة العؾؿقىىة كتقجىىة 

آكتؼاةقة وعى ي الؿـفجقىة، مىع الؿسىارعة ي  عؿىقؿ إحؽىاي  شىؾ 

، ومـ الـىادر مؼصىً ا، استؼراء جعةقاهتا، ةقجعؾقو مـ الؿثال  اع ة

                                                
 .(2/454الؿقاةؼات ) (1)



 034 مؼاصُد اـػ عة 

ََّػِس آسىتفعاةل  ومـ الراّذ مطىرًدا، هىوا باإل ىاةة إلىك  غؾقىأ الى

والصىىراخ اإلكرىىاةل ي الىى عقة لاجتفىىاد والتج يىى ، والتصىىـقػ 

ا أماي الؿرروع الح اثل، الوي  السؾشل لؽؾ رأي أو معقار يؼػ س ًّ

 .(1)يعا  أّول ما يعا  مـ إثشات الج ية وآكضشاط العؾؿل
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